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

Αριθμός απόφασης 30/2020 της Ε.Ε.

Στις 03 Απριλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00, 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
31/03/2020

Σύνολο μελών : 3  
Παρόντες : 3 Ανδρέας Παχατουρίδης, Πρόεδρος, Νίκος Ζενέτος – Αντιπρόεδρος, Ιωάννης Γκίκας –

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 1ο θέμα της Η.Δ. περί: «Λήψη απόφασης για τον εκ νέου ορισμό διαχειριστών
κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού του ΑΣΔΑ στην Τράπεζα της Ελλάδος» και λέει τα εξής:
Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, εισηγείται το ανωτέρω θέμα και λέει τα εξής:

Με την 21/2019 απόφαση της Ε.Ε. (ΑΔΑ:69Ε5ΟΡΕΓ-ΩΦΧ), ο ΑΣΔΑ ενέκρινε το άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής
διαχείρισης, όπως υποχρεούμασταν σύμφωνα με την οικ. 2/54366/ΔΛΓΚ (ΦΕΚ 2680/01.07.2019 τ. Β') απόφαση
του Υπ. Οικονομικών.
Μετά τις εκλογές για την ανάδειξη νέων μελών στο Διοικητικό Συμβουλίο και στην Εκτελεστική Επιτροπή  που
διενεργήθηκαν στις 1/11/2019, είναι απαραίτητο να ορίσουμε εκ νέου τους ταμειακούς διαχειριστές για την ΤτΕ .
Έτσι, προτείνουμε να προχωρήσουμε:

στην εξουσιοδότηση για την είσπραξη εισερχόμενων εμβασμάτων, υπογραφή των επιταγών και εντολών
μεταφοράς χρηματικών ποσών καθώς και τυχόν άλλες συναλλαγές στις οποίες θα χρειαστεί να προβεί ο
Σύνδεσμος μέσω του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος. 

στην κίνηση του λογαριασμού ανεξαρτήτως ποσού να γίνεται με δυο υπογραφές εκ των:

α) Ψαρρού Ροδόπη, Προϊσταμένη του τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών
β) Γεωργοπούλου Φρύνη, ως ταμίας του Συνδέσμου

και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους, από τους 

α) Αντωνοπούλου Σπυριδούλα, Προϊσταμένη του τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών
β) Κολυβάκη Πελαγία, ως υπάλληλος του τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών

Οι παραπάνω εργαζόμενοι είναι απαραίτητο, να εξουσιοδοτούν ανά δύο τη φορά  στην πραγματοποίηση
συναλλαγών, μέσω της ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής της Τράπεζας της Ελλάδος, με τη χρήση της
διατραπεζικής υποδομής της ΔΙΑΣ Α.Ε. 

Τέλος, να εξουσιοδοτείται ταυτόχρονα η ΤτΕ, για την κάλυψη του ανά συναλλαγής κόστους.
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Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω προτείνω να προχωρήσουμε στην λήψη σχετικής απόφασης.

Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ A' 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), όπως ισχύουν 
4 . Την υπ' αριθ.11/2019 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: "Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ στην Ε.Ε."
(ΑΔΑ:7Ζ8ΓΟΡΕΓ-5ΜΕ)
5. Την υπ' αριθ.12/2019 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: "Ψήφισης προϋπολογισμού ΑΣΔΑ οικονομικού έτους
2020" (ΑΔΑ:6ΣΟΦΟΡΕΓ-093) που εγκρίθηκε με το 132674/33336/27.01.2020  έγγραφο της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής, (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 427/30.01.2020)
6. Την εισήγηση της Δ/νσης Δοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του ΑΣΔΑ 
7. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει διαχειριστές κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού του ΑΣΔΑ στην Τράπεζα της Ελλάδος ως κάτωθι:  

α) Ψαρρού Ροδόπη, Προϊσταμένη του τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών
β) Γεωργοπούλου Φρύνη, ως ταμίας του Συνδέσμου

και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους, από τους 

α) Αντωνοπούλου Σπυριδούλα, Προϊσταμένη του τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών
β) Κολυβάκη Πελαγία, ως υπάλληλος του τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών

Οι παραπάνω εργαζόμενοι είναι απαραίτητο, να εξουσιοδοτούν ανά δύο τη φορά  στην πραγματοποίηση
συναλλαγών, μέσω της ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής της Τράπεζας της Ελλάδος, με τη χρήση της
διατραπεζικής υποδομής της ΔΙΑΣ Α.Ε. 

Τέλος, να εξουσιοδοτείται ταυτόχρονα η ΤτΕ, για την κάλυψη του ανά συναλλαγής κόστους. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 30/2020 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Τα Μέλη

 

Νίκος Ζενέτος
Ιωάννης Γκίκας

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι, 03/04/2020

Ο Πρόεδρος

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

 

 

   

 

Εσωτερική Διανομή:
::ΚΑ Θ Ε ΕΝΔΙΑ ΦΕΡΟ ΜΕΝΟ   ::ΔΙ.Δ.Ο .Υ.  
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