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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της αριθμ. 4ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης 19/2017 της Ε.Ε.

Στις 06 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων
του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην 4η 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 31/01/2017

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 2ο θέμα της Η.Δ. περί: «Παράταση του χρόνου ισχύος της Επιτροπής παραλαβής
προμηθειών που ορίστηκε με την υπ΄αριθ.14/2016 απόφαση της Ε.Ε» και λέει τα εξής:
Με την υπ΄αριθ.14/2016 απόφαση της Ε.Ε (ΑΔΑ: 6ΗΕΛΟΡΕΓ-ΛΛΑ) ορίστηκε  η Επιτροπή παραλαβής των προμηθειών του
Συνδέσμου για το  έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 28, της υπ΄ αριθ. 11389/93 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών περί
"Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών ΟΤΑ".  
Σύμφωνα με το άρθρο 376 παρ.2 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/8.8.2016) «……..Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων της
παραγράφου 1, οι οποίες έχουν ξεκινήσει πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται,
σύμφωνα με το καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο έναρξής τους….».  
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω  προτείνω να ληφθεί απόφαση για την παράταση του χρόνου ισχύος της ανωτέρω
επιτροπής μέχρι την ολοκλήρωση των προμηθειών που ξεκίνησαν πριν την έναρξη ισχύος του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ
Α΄147/8.8.2016).  
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) όπως ισχύουν 
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/8.8.2016)     
3. Την υπ΄ αριθ. 13/2014 απόφαση του Δ.Σ περί:"Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ στην Ε.Ε" (ΑΔΑ:Ψ55ΨΟΡΕΓ-ΘΘ9)
4. 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  
5. Την υπ΄αριθ.14/2016 απόφαση της Ε.Ε (ΑΔΑ:6ΗΕΑΟΡΕΓ-ΛΛΑ)
6. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση του χρόνου ισχύος της  Επιτροπής παραλαβής προμηθειών όπως αυτή ορίστηκε με την
υπ΄αριθ.14/2016 απόφαση της Ε.Ε.  μέχρι την ολοκλήρωση των προμηθειών, που ξεκίνησαν πριν την έναρξη ισχύος
του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/8.8.2016)   

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 19/2017 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

 Τα Μέλη

 

Νίκος Ζενέτος

 

ΑΔΑ: Ψ349ΟΡΕΓ-25Χ



Θωμάς Κοτσαμπάς

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι, 06/02/2017

Ο Πρόεδρος

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

 

   

   

    Εσωτερική Διανομή:
::(2)Α ΣΔΑ -ΓΔ-ΔΤΥ (Τεχν ική) ( ) ::(3)Α ΣΔΑ -ΓΔ-ΔΙΠΑ Π (Προγ ραμματισμός/Α ν άπτυξη/Πληροφ ορική) ( ) ::(4)Α ΣΔΑ -ΓΔ-ΔΙΔΟ Υ (Διοικητική/Ο ικον ομική) ( ) ::ΚΑ Θ Ε ΕΝΔΙΑ ΦΕΡΟ ΜΕΝΟ  ( )
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