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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της αριθμ. 1ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης 04/2017 της Ε.Ε.

Στις 18 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων
του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην 1η συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου
Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδρέα Παχατουρίδη, που έγκαιρα επιδόθηκε στους
ενδιαφερόμενους, όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 09/01/2017

Σύνολο μελών : 3  
Παρόντες : 3 Ανδρέας Παχατουρίδης, Πρόεδρος, Νίκος Ζενέτος – Αντιπρόεδρος, Θωμάς Κοτσαμπάς – μέλο

ς
Απόντες : 0 Κανείς
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα
της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το 4ο θέμα της Η.Δ. περί: «Διάθεση πίστωσης Κ.Α προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017
για δαπάνες που εγκρίθηκαν στο οικονομικό έτος 2016» και λέει τα εξής:
Η Εκτελεστική επιτροπή με ξεχωριστές αποφάσεις της, στο οικονομικό έτος 2016 ενέκρινε διάφορες δαπάνες, οι οποίες θα
εκτελεστούν στο οικονομικό έτος 2017. Ο ΑΣΔΑ πρέπει να προβεί στην λήψη απόφασης για την διάθεση πίστωσης των
παρακάτω Κ.Α και συγκεκριμένα:

1. Κ.Α 00.6111 "Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων", ποσού 3.100,00€
2. Κ.Α 00.6117.0005 "Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας" ποσού 1.984,00€
3. K.A 00.6222 "Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού εξωτερικού" ποσού 63.714,62€
4. Κ.Α 00.6452.0001 "Ευθεία γραμμή με Provider" ποσού 11.631,20€
5. Κ.Α 00.6737.0003 "Ανακατασκευή διαμορφώσεων παιδικών χαρών στον Δήμο Περιστερίου" ποσού 39.125,14€
6. Κ.Α 30.6142.0002 "Παρακολούθηση συστήματος ασφαλείας γραφείων ΑΣΔΑ κ.λ.π χώρων" ποσού 470,00€
7. Κ.Α 70.6162.0011 "Ζητήματα που αφορούν στην παρουσίαση παράδοση ολοκληρωμένου σχεδίου στην εξειδικευμένη
"Ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις" ποσού 24.600,00€
8. Κ.Α 30.6262.0001 "Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων", ποσού 485,42€ για την συντήρηση του
ανελκυστήρα, ποσού 5.890,09€ για την συντήρηση των κλιματιστικών εγκαταστάσεων 
9. Κ.Α 30.6263 "Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων", ποσού 120,28€ για αλλαγή στο φυσουνάκι γκαζιού του ΚΗΟ
4865, ποσού 500,00€ για επισκευή της φυσούνας του φρένου και την αλλαγή ενός φύλλου σούστας του ΚΗΟ 4865, ποσού
20,00€ για έκδοση κάρτας καυσαερίων του ΚΗΟ 4926, ποσού 409,20€ για αλλαγή του αμπραγιάζ του ΚΗΟ 4926, ποσού
762,95€ για επισκευή ελαστικών ΚΗΟ
10. Κ.Α 30.6264 "Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων" ποσού 822,52€ για επισκευή του δίσκο πλατό του ΜΕ
121245, ποσού 1.269,76€ για αλλαγή λάμας, επισκευή καλωδίωσης τιμονιού και σέρβις μηχανής 300 ωρών του ΜΕ 54612,
ποσού 40,00€ για επισκευή του εμπρόσθιου σταυρού του ΜΕ 121245, ποσού 434,20€ για επισκευή ελαστικών για τα ΜΕ
11. Κ.Α 30.6266 "Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού" ποσού 4.563,20€ για συντήρηση - υποστήριξη του λογισμικού ArcGIS,
ποσού 1.210,00€ για συντήρηση και υποστήριξη του λογισμικού 4Μ
12. Κ.Α 30.6641 "Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση των μεταφορικών μέσων" ποσού 2.886,48€
13. Κ.Α 30.6671 "Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων" ποσού 560,00€, για προμήθεια ελαστικών για το ΚΗΟ 4926
14. Κ.Α 30.6672 "Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων" ποσού 30,00€, για προμήθεια σταυρού εμπρόσθιου άξονα για το ΜΕ
121245
15. Κ.Α 00.6451 "Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα" ποσού 780,40€ για συνδρομή στην
ενημέρωση δομικής νομοθεσίας, ποσού 365,70€ για συνδρομή στον Διαρκή Ερμηνευτικό Κώδικα Πολεοδομικής Νομοθεσίας,
ποσού 1.289,60€ για συνδρομή στην διαδικτυακή βάση πληροφοριών ΔΗΜΟΣΝΕΤ
16. Κ.Α 70.6162.0009 "Πιστοποίηση ΑΣΔΑ κατά το ΕΛΟΤ 1429:2008" ποσού 496,00€
17. Κ.Α 70.6162.0010 "Πιστοποίηση συστήματος διαχειριστικής επάρκειας" ποσού 868,00€
18. Κ.Α 70.6471 "Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων" ποσού 868,00€
19. Κ.Α 70.6474.0001 "Επιχειρησιακό πρόγραμμα επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής Διοικητικές δαπάνες" ποσού
88.969,15€
20. Κ.Α 70.6474.0003 "Επιχειρησιακό πρόγραμμα επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής Τρόφιμα" ποσού 3.176.623,79
€
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21. Κ.Α 70.6474.0005 "Επιχειρησιακό πρόγραμμα επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής Συνοδευτικά μέτρα" ποσού
59.392,00€
22. Κ.Α 70.6613 "Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων" ποσού 567,30€
23. Κ.Α 10.6063 "Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π), ποσού 1.500,00€
24. Κ.Α 00.6443 "Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών", ποσού 250,00€
25. Κ.Α 00.6117.0001 "Αμοιβές εκτελούντων ηχογράφηση απομαγνητοφώνηση πρακτικών Δ.Σ" ποσού 2.356,00€
26. Κ.Α 30.6699 "Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων" ποσού 304,47€
27. Κ.Α 30.6262.0005 "Συντήρηση αντλιοστασίων γεωτρήσεων" ποσού 10.540,00€
28. Κ.Α 10.6266 "Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού" ποσού 3.596,00€
29. Κ.Α 10.6142.0006 "Αμοιβή εταιρείας ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης" ποσού 5.350,00€
30. Κ.Α 00.6736.0027 "Καθαρισμός φερτών υλών και συντήρηση αναλημματικού τοιχίου στο Όρος Αιγάλεω στο Δήμο Αγίας
Βαρβάρας" ποσού 24.800,00€
31. Κ.Α 10.6115 "Αμοιβές λογιστών" ποσού 10.478,00€
32. Κ.Α 10.6274 "Δαπάνες καθαρισμού γραφείων" ποσού 14.880,00€
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω προτείνω να προχωρήσουμε στη λήψη της σχετικής με το θέμα απόφασης.
 
Η Ε.Ε του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114/8.6.2006), όπως ισχύουν
2. Τις εγκυκλίους 6347/24-5-1985 και 38135/9-7-1986
3. Το άρθρο 21 παρ.9 Ν.2362/95 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ. 3α του άρθρου 50 του Ν.3943/2011
4. Την εγκύκλιο 30/2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ
5. Το άρθρο. 72 παρ.1 περ.δ του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7.6.2010)
6. Την υπ΄ αριθ. 13/2014 απόφαση του Δ.Σ περί:"Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ στην Ε.Ε" (ΑΔΑ:Ψ55ΨΟΡΕΓ-ΘΘ9) 
7. 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 
8. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη διάθεση των Κ.Α προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για δαπάνες που εγκρίθηκαν στο οικονομικό
έτος 2016, όπως αναφέρονται αναλυτικά στην εισήγηση του Προέδρου   

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 04/2017 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

 Τα Μέλη

 

Νίκος Ζενέτος
Θωμάς Κοτσαμπάς

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι, 18/01/2017

Ο Πρόεδρος

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

 

 

   

   

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