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  ΘΕΜΑ 3ο:  Έγκριση μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου
Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ.) του ν.π.δ.δ. "Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
Λουτρακίου – Περαχώρας" έτους 2021.

Στο Λουτράκι σήμερα την  11η  του μηνός Μαΐου, του έτους 2021, ημέρα της
εβδομάδος  Τρίτη  και  ώρα  9:00  (χρόνος  έναρξης)  έως  9:30  (χρόνος  λήξης),
πραγματοποιήθηκε  τακτική,  δια  περιφοράς  μέσω  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου,
σύμφωνα  με  την  από  11-03-2020  Πράξη  Νομοθετικού  Περιεχομένου  (Φ.Ε.Κ.
55/11.03.2020 τ.  Α'),  συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής,  μετά την  υπ'  αριθ.
6814/07-05-2021 πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου Αλκ. ΓΚΙΩΝΗ - Δημάρχου, η
οποία νόμιμα κι  εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, καθώς και  στους
Προέδρους  των  Συμβουλίων  των  Κοινοτήτων  Λουτρακίου-Περαχώρας,  Αγίων
Θεοδώρων, Ισθμίας και Πισίων, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα
θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί
συνόλου επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής δήλωσαν συμμετοχή επτά (7),
ήτοι
Συμμετέχοντες: 1.Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ - Δήμαρχος - Πρόεδρος, 2.Σακελλαρίου
Αναστάσιος,  3.Παπαθανασίου  Αθανάσιος,  4.Κορδαλή  Σωτηρία,  5.Γεωργίου
Αθανάσιος, 6.Μουζάκης Αθανάσιος, 7.Γλυκοφρύδης Ιωάννης, ο οποίος αναπληρώνει
το τακτικό μέλος, που απουσιάζει, κ. Σταυρόπουλο Κων/νο.
Μη  συμμετέχοντες: οι  Πρόεδροι  των  Συμβουλίων  των  Κοινοτήτων  Λουτρακίου-
Περαχώρας, Αγίων Θεοδώρων, Ισθμίας και Πισίων. 

Επί του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των
μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:
1. Η  υπ'  αριθ.  27/05-02-2021  (ΑΔΑ:Ω1ΝΤΩΛ3-Δ5Λ)  Απόφαση  Οικονομικής
Επιτροπής, η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ' αριθ. 39229,39200/30-03-2021 όμοια
του  Συντονιστή  Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.  περί  έγκρισης  προϋπολογισμού  και  Ο.Π.Δ.
(στοχοθεσία),  έτους  2021,  του  ν.π.δ.δ.  "Δημοτικό  Λιμενικό  Ταμείο  Λουτρακίου  -
Περαχώρας", όπως αυτά εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. 1/13-01-2021 (ΑΔΑ:Ψ9ΘΩΟΞΔ1-
Π3Γ)  Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω ν.π.δ.δ.
2. Η υπ’ αριθ. 15/17-02-2021 (ΑΔΑ:ΨΨΛΔΩΛ3-5ΜΛ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου,
με την οποία εγκρίθηκαν τα Ολοκληρωμένα Πλαίσια Δράσης (Ο.Π.Δ.)  οικονομικού
έτους 2021  των νομικών Προσώπων του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων
Θεοδώρων, μεταξύ αυτών και του ν.π.δ.δ. "Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου -
Περαχώρας", όπως εμφανίζονται στους επισυναπτόμενους  Πίνακες Στοχοθεσίας, οι
οποίοι και ενσωματώθηκαν στο ΟΠΔ του Δήμου μας.
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3. Η  υπ’  αριθ.  6/2021  (ΑΔΑ:Ψ403ΟΞΔ1-Γ9Π,  σε  ορθή  επανάληψη) Απόφαση
Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω ν.π.δ.δ. του Δήμου, με την οποία εγκρίθηκε η
υποχρεωτική  αναμόρφωση του  προϋπολογισμού του,  οικονομικού  έτους 2021 και
τροποποιήθηκε το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.), σύμφωνα με τον σχετικό
πίνακα στοχοθεσίας.

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος ζήτησε από το Σώμα να εγκρίνει τα ανωτέρω, όπως
αυτά έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του ν.π.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, τις διατάξεις των
άρθρων 240 & 234 του Ν. 3463/2006 καθώς και του άρθρου 72 του ν. 3852/2010,
όπως αντικαταστάθηκαν με εκείνες της § 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019, όπως
τροποποιήθηκαν και  ισχύουν, και  σύμφωνα με την  § 18 του άρθρου 5 του  ίδιου
νόμου (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α΄), και απεχόντων των κκ. Μουζάκη Αθανάσιου
& Γλυκοφρύδη Ιωάννη

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τη  μερική  αναμόρφωση του  προϋπολογισμού,  έτους  2021,  του  ν.π.δ.δ.
"Δημοτικό  Λιμενικό  Ταμείο  Λουτρακίου  -  Περαχώρας",  σύμφωνα με  την  υπ'  αριθ.
6/2021 Απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, προκειμένου να μειωθούν και να
ενισχυθούν υπάρχοντες Κ.Α. στο σκέλος των εσόδων και στο σκέλος των εξόδων
του, για την εύρυθμη λειτουργία του.

Η τροποποίηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του ανωτέρω νπδδ, έτους
2021,θα γίνει με επόμενη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό   131/2021

            Ο Πρόεδρος                      Τα Μέλη
 της Οικονομικής Επιτροπής                      ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος 
             Δήμαρχος
                                                                                  ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθανάσιος

                                                                        ΚΟΡΔΑΛΗ Σωτηρία
   Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ
                                                                                  ΓΕΩΡΓΙΟΥ Αθανάσιος
                                                                                  

                                                                        ΜΟΥΖΑΚΗΣ Αθανάσιος

                                                                                  ΓΛΥΚΟΦΡΥΔΗΣ Ιωάννης
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