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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της αριθμ. 3ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης 16/2017 της Ε.Ε.

Στις 30 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων
του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην 3η 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 26/01/2017

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 1ο θέμα της Η.Δ. περί: «Διάθεση πίστωσης συνεχιζόμενων έργων του ΑΣΔΑ»  και λέει τα
εξής:
Επειδή δεν είναι λειτουργικό κάθε φορά να συγκαλείται η Εκτελεστική επιτροπή για την έγκριση κάποιων Κ.Α του
προϋπολογισμού, γεγονός που προκαλεί πολλές καθυστερήσεις και έχοντας υπόψη την εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών
38135/9-7-86, σύμφωνα με την οποία το αρμόδιο όργανο του Συνδέσμου έχει την διακριτική ευχέρεια να διαθέτει (ψηφίζει)
τις πιστώσεις του προϋπολογισμού με χωριστές αποφάσεις του ή να διαθέτει όλες τις πιστώσεις ή ένα μέρος τους, με μία
απόφαση που μπορεί να παίρνεται είτε στην αρχή είτε κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους, για κάθε περίπτωση
ανάλογα με το είδος και το χρόνο που πρέπει να πραγματοποιηθεί η δαπάνη, προτείνω να ληφθεί απόφαση και να
προχωρήσουμε στην διάθεση πίστωσης των παρακάτω συνεχιζόμενων έργων:

1. "Ανάπλαση παλαιού εργοστασίου ΒΙΟΦΙΑΛ",  ποσού 1.095.321,72€ στον Κ.Α 30.7341.0001
2. "Συντήρηση οδικού δικτύου Δυτικής Αθήνας", ποσού 1.997.526,50€ στον  Κ.Α 30.7333.0001

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 διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7.6.2010) 
3. Την εγκύκλιο 38135/9.7.1986 του Υπ.Εσωτερικών 
4. Την υπ΄ αριθ. 13/2014 απόφαση του Δ.Σ περί:"Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ στην Ε.Ε" (ΑΔΑ:Ψ55ΨΟΡΕΓ-ΘΘ9)
5. 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  
6. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης των συνεχιζόμενων έργων του ΑΣΔΑ ως εξής:

1. "Ανάπλαση παλαιού εργοστασίου ΒΙΟΦΙΑΛ",  ποσού 1.095.321,72€ στον Κ.Α 30.7341.0001
2. "Συντήρηση οδικού δικτύου Δυτικής Αθήνας", ποσού 1.997.526,50€ στον  Κ.Α 30.7333.0001

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 16/2017 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

 

 Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

 Τα Μέλη

 

Νίκος Ζενέτος

 

ΑΔΑ: 6ΣΩ5ΟΡΕΓ-Χ9Γ



Θωμάς Κοτσαμπάς

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι, 30/01/2017

Ο Πρόεδρος

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου
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