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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της αριθμ. 11ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης 83/2017 της Ε.Ε.

Στις 22 Μαΐου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην 11η 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 16/05/2017

Σύνολο μελών : 3  
Παρόντες : 3 Ανδρέας Παχατουρίδης, Πρόεδρος, Νίκος Ζενέτος – Αντιπρόεδρος, Γιώργος Καπλάνης – 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 5ο θέμα της Η.Δ. περί: «Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού, έκδοση
ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ, "Εργασία ελέγχου-
συντήρησης ασυρμάτων ραδιοεπικοινωνίας της πολιτικής προστασίας του ΑΣΔΑ"» και λέει τα εξής:
Ο ΑΣΔΑ πρέπει να προβεί στη δαπάνη για την εργασία ελέγχου- συντήρησης ασυρμάτων ραδιοεπικοινωνίας της πολιτικής
προστασίας, συνολικού ποσού 434,00 €. Προτείνω να ληφθεί απόφαση για να εγκρίνουμε την ανωτέρω δαπάνη και να
διαθέσουμε πίστωση ποσού 434,00€ σε βάρος του Κ.Α 30.6265 "Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού
σκευών και λοιπού εξοπλισμού" του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2017. Επίσης να εγκρίνουμε την έκδοση
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης καθώς και την υπογραφή της από εμένα τον ίδιο.  
Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114/8.6.2006) όπως ισχύουν
2. Το άρθρο 72 παρ.1 περιπτ. δ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7.6.2010)
3. Τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016 (ΦΕΚ Α' 145/5.8.2016) όπως ισχύουν 
4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/8.8.2016) 
5. Την υπ΄αριθ. 1633/19.05.2017 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης
6. Την υπ' αριθ. 07/2017 απόφαση του Δ.Σ περί: "Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ στην Ε.Ε" (ΑΔΑ:78ΔΘΟΡΕΓ-ΙΦΨ) 
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. Τις ανάγκες του ΑΣΔΑ
9. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη δαπάνη για την "Ε ργασία ελέγχου- συντήρησης ασυρμάτων ραδιοεπικοινωνίας της πολιτικής προστασίας
του ΑΣΔΑ"
Διαθέτει πίστωση ποσού 434,00 € σε βάρος του Κ.Α 30.6265 "Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού
σκευών και λοιπού εξοπλισμού" του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2017.
Εγκρίνει την έκδοση της αντίστοιχης Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Ε.Ε. για την
υπογραφή της.  

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 83/2017 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

 

 Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

 Τα Μέλη

 

Νίκος Ζενέτος

 

ΑΔΑ: ΩΦΨ2ΟΡΕΓ-ΕΤΣ



Γιώργος Καπλάνης

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι, 22/05/2017

Ο Πρόεδρος

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου
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