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

Αριθμός απόφασης 12/2019 της Ε.Ε.

Στις 18 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, 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
15/01/2019

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: «Έγκριση απόδοσης λογαρισμού και απαλλαγής
υπολόγου από χρηματικό ένταλμα προπληρωμής (Αποφ. ΕΕ 172/2018)» και λέει τα εξής:
Με την υπ' αριθ. 172/2018 απόφαση της Ε.Ε (ΑΔΑ:Ψ6ΧΡΟΡΕΓ-ΕΜΘ), εγκρίναμε την έκδοση εντάλματος
προπληρωμής για την έκδοση της ετήσιας κάρτας απεριόριστων διαδρομών για τα στον κλητήρα του
Συνδέσμου, για την μετακίνησή του με τα  Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. 
Για το λόγο αυτό εκδόθηκε το υπ' αριθ. 484/2018 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, στο όνομα του υπαλλήλου
του ΑΣΔΑ Σχίζα Ιωάννη, ποσού 330,00€, τα οποία εισέπραξε ο υπόλογος στις 13/12/2018.

Σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που υπέβαλε εμπρόθεσμα ο υπόλογος, οι δαπάνες που πληρώθηκαν ανήλθαν στο
ποσό των 330,00€ (αρ.εισητηρίου 3001010003635018/17.12.2018).
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω προτείνω να προχωρήσουμε στην έγκριση της απόδοσης του λογαριασμού
και την απαλλαγή του υπολόγου από το ανωτέρω χρηματικό ένταλμα.

 Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α'), όπως ισχύουν
2. Τα άρθρα 32,33,34 & 37 του ΒΔ 17/5-15/6/1959
3. Την υπ' αριθ. 172/2018 απόφαση της ΕΕ (ΑΔΑ:Ψ6ΧΡΟΡΕΓ-ΕΜΘ) περί έγκρισης έκδοσης εντάλματος
προπληρωμής
4. Την υπ' αριθ. 07/2017 απόφαση του Δ.Σ περί: "Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ στην Ε.Ε"
(ΑΔΑ:78ΔΘΟΡΕΓ-ΙΦΨ) 
5. Την υπ' αριθ. 13/2018 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: «Ψήφιση προϋπολογισμού ΑΣΔΑ οικονομικού έτους
2019» (ΑΔΑ:ΨΞΑΘΟΡΕΓ-ΟΕΤ)
6. Τα δικαιολογητικά που υπέβαλε εμπρόθεσμα ο υπόλογος
7. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση
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Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το υπ' αριθ. 484/2018 χρηματικό εντάλμα προπληρωμής που
εκδόθηκε στο όνομα του υπαλλήλου  του ΑΣΔΑ, Σχίζα Ιωάννη, και απαλλάσσει τον υπόλογο κάθε ευθύνης
από το ένταλμα αυτό. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 12/2019 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

 

                                                           Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Τα Μέλη

Νίκος Ζενέτος
Γιώργος Καπλάνης

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι, 18/01/2019

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

 

   

   

 

Εσωτερική Διανομή:
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