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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της αριθμ. 6ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ

Αριθμός απόφασης 48/2018

Στις 5 Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην 6η 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  02/03/2018

Σύνολο μελών :3

Παρόντες :       3   Ανδρέας Παχατουρίδης, Πρόεδρος, Νίκος Ζενέτος – Αντιπρόεδρος, Γιώργος Καπλάνης – μέλος

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 3ο θέμα της Η.Δ. περί: «Λήψη απόφασης για μετάβαση εκπροσώπων του ΑΣΔΑ, στην
Washington (Συνάντηση του προγράμματος URBELAC), έγκριση της ανωτέρω δαπάνης, έκδοση απόφασης
ανάληψης υποχρέωσης, εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή της ΑΑΥ και έκδοση εντάλματος
προπληρωμής » και λέει τα εξής:
 Με την 56/2016 απόφαση της Ε.Ε (ΑΔΑ:Ψ97ΗΟΡΕΓ-Ζ0Π) εγκρίθηκε η συμμετοχή του ΑΣΔΑ στο θεματικό δίκτυο URBELAC
με θέμα τη Διαχείριση Μητροπολιτικών Αστικών Περιοχών. Η επιτροπή του άρθρου 4 παρ2  του Ν.3345/2005 με τη
υπ΄αριθ.824/12.10.2016 απόφασης της μας χορήγησε την σύμφωνη γνώμη για την ανωτέρω συμμετοχή.  
 Στην Washington (Η.Π.Α),(12 έως 14 Μαρτίου), θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση εργασίας του ανωτέρω προγράμματος.
Προτείνουμε τη συμμετοχή του ΑΣΔΑ στην ανωτέρω συνάντηση  και να μεταβεί ως εκρόσωπός μας, ο Μόσχος
Διαμαντόπουλος, Γενικός Διευθυντής ΑΣΔΑ, από 11 έως 14 Μαρτίου.
 Ο ΑΣΔΑ πρέπει να προβεί στην δαπάνη για την ανωτέρω συμμετοχή, συνολικού ποσού 400,00€. Προτείνω να ληφθεί
σήμερα απόφαση για την έκριση της ανωτέρω δαπάνης, τη διάθεση πίστωσης ποσού 400,00€ σε βάρος του Κ.Α 70.6422
"Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων", του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2018 ,
την έκδοση της αντίστοιχης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και την υπογραφή τους από εμένα τον ίδιο. Επίσης να
εγκρίνουμε  την έκδοση του αντίστοιχου εντάλματος προπληρωμής.

Τα έξοδα μετάβασης σύμφωνα με τον Ν.4336/15, έχουν ως εξής:

για τον κ.Μόσχο Διαμαντόπουλο σύνολο 400,00€ 

Α. Ημερήσια Αποζημίωση (άρθρο 17, παρ.1, α.κατηγορία I ) ημέρες τέσσερις (4) Χ 100,00€ =400,00€  

Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής καλύπτονται από το πρόγραμμα

Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α , 08/06/2006) όπως ισχύουν
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α, 07/06/2010) όπως ισχύουν
3. Τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α, 05/08/2016) όπως ισχύουν
4. Τις διατάξεις του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α΄14/08/2015) όπως ισχύουν 
5. Την υπ’ αριθ.797/ 2.3.2018 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης
6. Την υπ΄αριθ. 07/2017 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: «Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ στην
Ε.Ε.»  (ΑΔΑ:78ΔΘΟΡΕΓ-ΙΦΨ)
7. Την υπ' αριθ. 22/2017 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: « Ψήφιση προϋπολογισμού ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2018»
(ΑΔΑ:Ψ24ΨΟΡΕΓ-3ΥΑ) που  εγκρίθηκε με το 109224/38463/18.01.2018  έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
(αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 180/18.01.2018) όπως ισχύει.      
8. Την υπ΄αριθ.56/2016 απόφαση της Ε.Ε (ΑΔΑ:Ψ97ΗΟΡΕΓ-Ζ0Π)
9. Την υπ΄αριθ.696/26.02.2018 (πρωτ.ΑΣΔΑ) πρόσκληση
10. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη συμμετοχή του ΑΣΔΑ στη συνάντηση του προγράμματος URBELAC που θα διεξαχθεί στnν Washington
(Η.Π.Α)
Εγκρίνει και την μετάβαση του Μόσχου Διαμαντόπουλου, Γενικός Διευθυντής του ΑΣΔΑ από 11 Μαρτίου έως 14
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Μαρτίου 2018 
Εγκρίνει τη δαπάνη για την ανωτέρω συμμετοχή
Διαθέτει πίστωση ποσού 400,00 € σε βάρος του Κ.Α 70.6422 "Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενου
υπαλλήλου" του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2018 
Εγκρίνει την έκδοση της αντίστοιχης Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Ε.Ε. για την
υπογραφή της. 
Εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής  400,00 € σε βάρος του Κ.Α 70.6422 "Οδοιπορικά έξοδα και
αποζημίωση μετακινούμενου υπαλλήλου" στο όνομα του Μόσχου Διαμαντόπουλου. 
Η διαχείριση του ποσού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32,33,34 και 37 του ΒΔ17/5-15/6/59   

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 48/2018 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Τα Μέλη

 

Νίκος Ζενέτος
Γιώργος Καπλάνης

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι 05/03/2018

Ο Πρόεδρος

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

 

   

   

    Εσωτερική Διανομή:
::Α .Τ.Π.Α . ( )
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