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Ορθή επανάληψη ως προς τον ΚΑΕ 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
 της 5ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣΔΑ

Αριθμός απόφασης 09/2017

Στις  22 Μαρτίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου, συνήλθε στη 5η συνεδρίασή του για το έτος 2017, το Διοικητικό Συμβούλιο του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής
Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του ΑΣΔΑ, κ. Ανδρέα Π. Παχατουρίδη, που έγκαιρα επιδόθηκε στους
ενδιαφερόμενους όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλ. την 16/03/2017

Σύνολο μελών:20

Παρόντες:18 ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΑΡΗΣ Ι., ΖΕΝΕΤΟΣ Ν., ΚΑΛΛΙΑΦΑΣ Α., ΚΑΠΛΑΝΗΣ Γ., ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ Θ., ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΣ
Ι, ΜΠΙΡΜΠΑΣ Δ., ΠΑΠΑΔΙΑΣ Γ., ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ Α., ΠΛΕΣΤΗΣ Α., ΣΑΡΑΝΤΗΣ Ν., ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Θ.,
ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ Α., ΣΧΙΖΑΣ Α., ΤΣΙΩΤΑ-ΜΑΡΚΟΥ Μ., ΦΙΛΙΠΠΟΥ Α.,ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ
Ι., ΧΟΥΔΕΛΟΥΔΗΣ Μ.

Απόντες:02 ΓΚΙΝΗΣ Α., ΤΣΙΤΣΟΥ Σ.  

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, o Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το 1ο θέμα Η.Δ  περί ««Τροποποίηση της περιπ. α) της παραγράφου 3 της Συστατικής πράξης του
Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας»» και λέει τα εξής:
Όπως γνωρίζετε οι Δήμοι μέλη του Συνδέσμου συνεισφέρουν στον Σύνδεσμο το 0,8% των τακτικών εσόδων τους, σύμφωνα με την
υπ΄αριθ. 40802/37633/18.11.2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, η οποία δημοσιεύτηκε
στο ΦΕΚ Β΄2865/19.12.2011.
Ο ΑΣΔΑ έχει ενεργοποιηθεί σε ευρείας κλίμακας συγχρηματοδοτούμενα, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έργα και δράσεις όπως για
παράδειγμα το πρόγραμμα προμήθειας τροφίμων και βασικής υλικής  συνδρομής (ΤΕΒΑ) για τους απόρους. Επιπλέον, έχει στοχεύσει
στο μετασχηματισμό του σε Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης για την διαχείριση και εκτέλεση έργων και δράσεων διαδημοτικού
χαρακτήρα στη Δυτική Αθήνα όπως η υλοποίηση της Ο.Χ.Ε. Τέλος, δίνει μεγάλη προτεραιότητα στα θέμα πολιτικής προστασίας,
καθώς κάθε χρόνο προχωρά σε εργασίες αποψιλώσεων αλλά και στην πρόσληψη εποχικού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών
πυροπροστασίας και πυρασφάλειας του Ποικίλου Όρους. Προκειμένου,λοιπόν, να αντεπεξέλθει στον αναπτυξιακό του ρόλο και για
την σωστή λειτουργία του, προχωρήσαμε σε μία ευρεία συζήτηση με τους Δημάρχους των μελών μας σχετικά με το ποσό της
εισφοράς τους, τι ακριβώς καλύπτει και πώς τελικά μπορεί να διαμορφωθεί.
Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνω να προχωρήσουμε στην τροποποίηση της παραγράφου 3 της Συστατικής μας πράξης που αφορά
στα έσοδα του Συνδέσμου, αναπροσαρμόζοντας το ποσό του συνεισφέρουν οι Δήμοι- μέλη, από 0,8% σε 1,00% των τακτικών τους
εσόδων.
Σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 245 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114/8.6.2016) " Η  αναπροσαρμογή της εισφοράς Δήμων ή
Κοινοτήτων, οι οποίοι είναι μέλη Συνδέσμου, στον οποίο συμμετέχουν άνω των τριών (3) Ο.Τ.Α, γίνεται με απόφαση του
διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) του συνόλου των μελών του
και απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Οικείας Περιφέρειας. Η πληρωμή των εισφορών αυτών γίνεται χωρίς να απαιτείται η
προηγούμενη έκδοση χρηματικού εντάλματος, από τους δημοτικούς και κοινοτικούς ταμίες στην αρχή του οικονομικού έτους."

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ να πάρουν τη σχετική απόφαση, με βάση τις νέες ανάγκες που προέκυψαν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω, την εισήγηση του Προέδρου και τα εξής:

1. Την 24649/31.12.1992 (ΦΕΚ Β΄312/4.5.1993) συστατική πράξη του ΑΣΔΑ
2. Την υπ΄ αριθ. 08/2016 απόφαση του Δ.Σ περί:"Ψήφισης προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2017" (ΑΔΑ:648ΛΟΠΕΓ-
ΘΝΚ) που εγκρίθηκε με το 103955/37859/20.12.16 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, (αρ.πρωτ.ΑΣΔΑ 18/03.01.17)
και ισχύει σήμερα   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
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Τροποποιεί την περιπτ. α) της παρ.3 της 40802/37633 (ΦΕΚ 2865 Β΄/19.12.2011) τροποποίησης της συστατικής πράξης του
ΑΣΔΑ, ως εξής: "α) από τους ετήσιους προϋπολογισμούς των Δήμων-μελών με το ποσό του 1,00% των τακτικών τους
εσόδων"

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτή θα προκληθεί δαπάνη, ποσού 267.883,21 € σε βάρος των προϋπολογισμών των Δήμων-
μελών του ΑΣΔΑ, για το οικονομικό έτος 2017. Για την ανωτέρω δαπάνη έχει εγγραφεί πίστωση στον Κ.Α.Ε 6721 των
προϋπολογισμών των Δήμων-μελών του Συνδέσμου.  

Η δαπάνη που θα προκληθεί στους Δήμους-μέλη του ΑΣΔΑ, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2017 και εφεξής

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 09/2017 των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣΔΑ

   

 Το Διοικητικό Συμβούλιο
 Ο Πρόεδρος     Τα  Μέλη

    

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι 22/03/2017

Ο Πρόεδρος

   Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

 

 

 

   

   

    Εσωτερική Διανομή:
::(4)Α ΣΔΑ -ΓΔ-ΔΙΔΟ Υ (Διοικητική/Ο ικον ομική) ( )
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