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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΑΕ ΟΤΑ
Μ.ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ 5 & ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΩΝ
28100, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΤΗΛ.26710-28692 FAX : 26710-26020
Email:diadkef@otenet.gr
ΑΡ.ΓΕΜΗ :12256513400
ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Απόσπασµα από το πρακτικό µε αριθµό 34/2018 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
της Εταιρείας ∆ιαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης ΑΕ ΟΤΑ
------------------Αριθµός Αποφασης 158./18
Περίληψη
Εγκριση Πίνακα Στοχοθεσίας
Οικονοµικών Αποτελεσµάτων
έτους 2019
---------------η
Στο Αργοστόλι σήµερα την ενάτη ( 9 .) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2018
ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 .π.µ και στα γραφεία της Εταιρείας ∆ιαχείρισης
Αποβλήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης Α.Ε ΟΤΑ που βρίσκονται στην οδό
Μ.Γερουλάνου 5 & Ριζοσπαστών (α΄όροφος )συνήλθε σε συνεδρίαση το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της Εταιρείας κατόπιν της υπ αρίθµ 504/5-11-2018 έγγραφης
πρόσκλησης του κ.Προέδρου αυτού προς όλα τα µέλη του ∆.Σ
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι επί συνόλου έντεκα
(11) µελών βρέθηκαν παρόντα τα επτά (7) και ονοµαστικά
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Κοκκόσης ∆ιονύσιος
1.Βερώνης Γεράσιµος
2.Βανδώρος Παναγής
2.Τζωρτζάτος Γεώργιος
3.Παπαδάτος Νικόλαος
3.Ματιάτος Σπυρίδων
4.Αµίτσης Ανδρέας
4.Μοσχονάς Αλέξανδρος
5.Σταµατάτος Παναγής
6.Κατσιβέλης Γεώργιος
οι οποίοι δεν προσήλθαν
7.Ανουσάκης Νικόλαος
αν και νόµιµα κλήθηκαν
Ο κ.Πρόεδρος εισηγούµενος το 2ο θέµα ηµερησίας διάταξης την έγκριση του
πίνακα στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων του έτους 2019 αναφέρει τα
παρακάτω :
Εχοντας υπ όψιν
• Την ΚΥΑ 7261(ΦΕΚ 450/Β/26-02-2013) Υ̟. Εσωτερικών και
Οικονοµικών ̟ερί Καθορισµού διαδικασιών και κριτηρίων για την
̟αρακολούθηση του «Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης»(Ο.Π.∆.) και
την εφαρµογή του Προγράµµατος Εξυγίανσης α̟ό το Παρατηρητήριο
του άρθρου 4 του ν. 4111/2013.
• Την Εγκύκλιο 5 του Υ̟. Εσωτερικών σχετικά µε την ̟αροχή οδηγιών
και διευκρινίσεων ε̟ί της αριθµ. 7261/22.2.2013 (ΦΕΚ Β’ 450/26-22013) Κοινής Α̟όφασης των Υ̟ουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών
«Καθορισµός διαδικασιών και κριτηρίων για την ̟αρακολούθηση του
Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (ΟΠ∆) και την εφαρµογή του
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Προγράµµατος Εξυγίανσης α̟ό το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του
ν. 4111/2013» έτους 2013.
Την ΚΥΑ 41273 των Υ̟. Οικονοµικών και Εσωτερικών µε θέµα:
"Τρο̟ο̟οίηση της υ̟’ αριθµ. 7261/22.2.2013 Κοινής Υ̟ουργικής
Α̟όφασης των Υ̟ουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών ̟ερί
«Καθορισµού διαδικασιών και κριτηρίων για την ̟αρακολούθηση του
«Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης» (Ο.Π.∆) και την εφαρµογή του
Προγράµµατος Εξυγίανσης α̟ό το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του
ν. 4111/2013» (ΦΕΚ Β΄ 450/26.2.2013), ό̟ως έχει τρο̟ο̟οιηθεί και
ισχύει.".
Την ΚΥΑ 30040 (ΦΕΚ 1858/Β/30-07-2013) των Υ̟. Οικονοµικών και
Εσωτερικών µε θέµα: "Τρο̟ο̟οίηση της υ̟’ αριθµ. 7261/22.2.2013
α̟όφασης των Υ̟ουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών ̟ερί
«Καθορισµού διαδικασιών και κριτηρίων για την ̟αρακολούθηση του
«Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης» (Ο.Π.∆) και την εφαρµογή του
Προγράµµατος Εξυγίανσης α̟ό το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του
ν. 4111/2013» (ΦΕΚ Β΄ 450/26.2.2013)."
Την αριθµ. 34574/05-07-2018(ΦΕΚ 2942 και 3635 Β΄) Κ.Υ.Α. µε θέµα
«Καθορισµός διαδικασίας στοχοθεσίας, υ̟ολογισµού οικονοµικών
α̟οτελεσµάτων και ̟αρακολούθησης των ̟ροϋ̟ολογισµών των OTA
και των νοµικών τους ̟ροσώ̟ων ̟ου α̟οτελούν φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης α̟ό το Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των
OTA - θέµατα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής
Αυτοτέλειας των OTA.»
Την υ̟ αρ 157/2018 α̟όφαση του ∆Σ της Ε∆Α-ΚΙ ΑΕ ΟΤΑ µε την
ο̟οία εγκρίθηκε ο ̟ρου̟ολογισµός έτους 2019

Στην συνέχεια ο κ.Πρόεδρος διαβάζει αναλυτικά τον πίνακα στοχοθεσίας
οικονοµικών αποτελεσµάτων έτους 2019 ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του
παρόντος ζητά από το σώµα την έγκριση και την ψήφισή του
Μετά από διαλογική συζήτηση το σώµα και αφού έλαβαν υπ όψιν την εισήγηση
του κ.προέδρου
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Ότι εγκρίνει τον ετήσιο πίνακα στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων
έτους 2019
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:
O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ.(Υπογραφή)

Τ.(Υπογραφές )
Ακριβές Αντίγραφο
Αργοστόλι 13-11-2017
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΚΟΚΚΟΣΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
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