
                                                                                                                                                                 

Ν.Π.∆.∆.: «∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ»  

 

 

                 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α              

Από το Πρακτικό της υπ΄αριθ. 2/ 17 Ιανουαρίου 2020  ειδικής συνεδρίασης 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ∆∆ : «∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ». 

 

Αριθµός Απόφασης: 8/2020 

Περίληψη: Έγκριση Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης 

(ΟΠ∆) οικονοµικού έτους 2020. 

 

   Στο Βραχάτι και στο δηµοτικό κατάστηµα σήµερα την 17
η
  του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2020, 

ηµέρα της εβδοµάδας Παρασκευή και ώρα 13.00 µ.µ. συνήλθε σε  ΕΙ∆ΙΚΗ τακτική συνεδρίαση το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Βόχας,  ύστερα από την µε αριθ. πρωτ. 

279/13-01-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις των 

άρθρων 234, 240 και 244 παρ.4 του ν.3463/2006 και του άρθρου 67 του ν.3852/2010 και 

αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος της δηµοτικής κοινότητας 

Βραχατίου και στην ιστοσελίδα του δήµου Βέλου-Βόχας. 

   Στη συνεδρίαση αυτή ήταν παρόντα τα πέντε (5) από τα επτά (7) µέλη και έτσι υπήρχε η νόµιµη 

απαρτία. 

Παρόντες                                                                               Απόντες 

1.-∆αληβίγκας Γεώργιος – Πρόεδρος                                    1)Κελέκου Αλεξάνδρα, τακτικό µέλος                                  

2.-Μπούρας Νικόλαος –Αντ/δρος                                          2)Πανταζής Παναγιώτης,τακτικό µέλος 

3.-Καλλίρη Μαρία, τακτικό µέλος                                   

4.-Πλατής Κων/νος, Ανθυπασπιστής Λ.Σ.     

5.-Λεωνίδας Στεργιόπουλος , τακτικό µέλος  

                                            

Στη συνεδρίαση αυτή είναι παρούσα και η υπάλληλος του δήµου Βέλου-Βόχας Σαρρή Αργυρώ για 

την τήρηση των πρακτικών συνεδρίασης. 

Ο Πρόεδρος φέρνει για συζήτηση το δεύτερο θέµα της ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση 

Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (ΟΠ∆) οικ.έτους 2020 » και θέτει υπόψη των µελών την υπ΄αρ. 

οικ.34574/18 (ΦΕΚ 2942 Β/20-7-2018 – ∆ιόρθ.σφάλ. στο ΦΕΚ 3635 Β/27-8-2018): «Καθορισµός 

διαδικασίας στοχοθεσίας υπολογισµού οικονοµικών αποτελεσµάτων και παρακολούθησης των 

προϋπολογισµών των ΟΤΑ και των νοµικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της Γενικής 

Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ - θέµατα λειτουργίας του 

Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ» Κοινή Υπουργική Απόφαση µε την οποία 

καθορίζονται το περιεχόµενο του «Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης» (Ο.Π.∆.) που αποστέλλεται 
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στο «Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ» , τα κριτήρια επίτευξης και η διαδικασία 

παρακολούθησης και αναµόρφωσης των οικονοµικών στόχων του ΟΠ∆, η διαδικασία υπαγωγής 

των ΟΤΑ στο Πρόγραµµα Εξυγίανσης, καθώς και η διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης του ΟΠ∆.   

   Με βάση την ανωτέρω ΚΥΑ και τον προϋπολογισµό οικ.έτους 2020 που ψηφίσθηκε µε την υπ΄αρ. 

7/2020 απόφαση του διοικητικού συµβουλίου, συντάχθηκε το Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης οικ. 

έτους 2020 που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης.   

    Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ.Πρόεδρου, λαµβάνοντας υπόψη την  

υπ΄αρ. οικ.34574/18 (ΦΕΚ 2942 Β/20-7-2018 – ∆ιόρθ.σφάλ. στο ΦΕΚ 3635 Β/27-8-2018) Κοινή 

Υπουργική Απόφαση, µετά από διαλογική συζήτηση , 

                                       ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Εγκρίνει το Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης (Ο.Π.∆.) οικ. έτους 2020 του Ν.Π.∆.∆.: «∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ» του ∆ήµου Βέλου-Βόχας, όπως αυτό καταρτίσθηκε και 

εµφανίζεται στο συνηµµένο µέσο ηλεκτρονικής αποθήκευσης (cd) το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 

µέρος της παρούσας απόφασης. 

 

Αφού συντάχθηκε αυτό το πρακτικό υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                 ΤΑ ΜΕΛΗ: 

Γ.∆ΑΛΗΒΙΓΚΑΣ                           1)Ν.ΜΠΟΥΡΑΣ 

                                                         2)Μ.ΚΑΛΛΙΡΗ 

                                                         3)Κ.ΠΛΑΤΗΣ 

                                                         4)Λ.ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ 

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                        ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

                           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

                          ∆ΑΛΗΒΙΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
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