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Α  π  ό   σ   π  α  σ  μ  α
από  το  υπ’  αριθ.  8/2021  πρακτικό  συνεδριάσεως  του  Δ.Σ  του  Δημοτικού  Αθλητικού
Οργανισμού Αίγινας.

Αριθ. απόφ. 27/2021                                         Π ε ρ ί λ η ψ η                     
Έγκριση  Ολοκληρωμένου  Πλαισίου  Δράσης  (Ο.Π.Δ.)
έτους 2021 του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού Αίγι-
νας

Σήμερα την 15η Οκτωβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00΄ έως 12:00΄ μ. το Διοι-
κητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού Αίγινας συνήλθε σε έκτακτη – διά
περιφοράς – συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 85/14.10.2021 πρόσκληση του
Προέδρου κ. Γκαρή Μάριου που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010. 

Στην Συνεδρίαση ήταν :

Παρόντες:  1/Γκαρής  Μάριος  (Πρόεδρος),  2/Λαζάρου  Αγγελική,  3/Γιαννούλης  Γεώργιος,
4/Γελαδάκη Ανθίππη, 5/Τριανταφυλλάκης Νικόλαος, 6/Μπήτρος Σωτήριος, 7/Νικολούζος
Εμμανουήλ, 8/Κουτσουμπής Νικόλαος
                                                                                        
Απόντες: 1/Δελής Ιωάννης, αν και νόμιμα προσκλήθηκε.

H τήρηση των πρακτικών ανατέθηκε στην Υπάλληλο κ. Αργυροπούλου Πηνελόπη.
Ο Πρόεδρος, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως.
                
        Θέμα 1ο                                                       Αριθ. Απόφ. 27/2021

Επισημαίνεται ότι η παρούσα έκτακτη συνεδρίαση λαμβάνει χώρα δια περιφοράς, όπως αυτό
προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4365/2019, το οποίο συμπλήρωσε την
παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ορίζει τα εξής:  «Εφόσον ανακύπτουν θέματα
κατεπείγοντος χαρακτήρα, για τα οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης και βάσιμα
πιθανολογείται κίνδυνος εκ της αναβολής, είναι δυνατόν, ύστερα από απόφαση του Προέδρου,
οι σχετικές διαδικασίες να λαμβάνουν χώρα διά περιφοράς, με τη συμμετοχή τουλάχιστον των
2/3 των μελών Δημοτικού Συμβουλίου. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά το προηγούμενο
εδάφιο,  ανακοινώνονται  από  τον  Πρόεδρο  του  Συμβουλίου  στην  πρώτη,  μετά  τη  λήψη  της
απόφασης, τακτική συνεδρίαση.» 

Μετά την ανακοίνωση του τίτλου του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε
υπόψη του Σώματος το  σχέδιο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.)  του ΔΑΟΑ
έτους  2021,  το  οποίο  θέτει  στόχους,  καθορίζοντας  μηνιαίο  πρόγραμμα  εκτέλεσης  του
προϋπολογισμού του και  αποτυπώνοντας διά αυτού την χρονική πορεία εκπλήρωσης των
ετήσιων εκτιμήσεων των εσόδων και  δαπανών,  σε  επίπεδο μήνα και  τριμήνου καθώς και
σωρευτικά από την αρχή του έτους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού αφού έλαβε υπόψη του:
 τον προϋπολογιστικό πίνακα έτους 2021 του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΑΙΓΙΝΑΣ. 
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 τις διατάξεις του ΔΚΚ (Ν. 3463/2006) και του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν
και μετά από διαλογική συζήτηση η οποία με λεπτομέρεια αναγράφεται στα αναλυτικά
πρακτικά της Συνεδρίασης,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι,  Ομόφωνα 
               
Ι.- Εγκρίνει το  Ολοκληρωμένο  πλαίσιο  Δράσης  (Ο.Π.Δ.)  του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ» έτους 2021, όπως αποτυπώνεται στην επισυναπτόμενη κατάσταση, η
οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

ΙΙ. Η παρούσα απόφαση μαζί με τα επισυναπτόμενα έγγραφα να υποβληθεί στο Δήμο Αίγινας
προς έγκριση αρμοδίως. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. Αριθ. 27/2021
Για πίστωση συντάχθηκε το πρακτικό και  υπογράφεται

Ο  Πρόεδρος                                                                                Τα  μέλη
Ακριβές αντίγραφο

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Μάριος Γκαρής
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