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

Αριθμός απόφασης 34/2021 της Ε.Ε.

Στις 22 Απριλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ, πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς σύμφωνα με την
ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020) η 11η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής 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 19/04/2021

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: «Έγκριση της 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους
2021» και λέει τα εξής:
Με την αναμόρφωση θα γίνουν οι παρακάτω μεταβολές στα κονδύλια του Προϋπολογισμού:

ΕΣΟΔΑ

Κωδικοί Εσόδων που ενισχύονται

1212.0009

Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της
κοινωνικής ένταξης, με την ανάπτυξη προηγμένων μορφών
ολοκληρωμένης παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και την βελτίωση
των ικανοτήτων στελεχών των κοινωνικών δομών της Δυτικής
Αθήνας (9iv2)

300.000,00€

1212.0006 Υποστηρικτικός μηχανισμός της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας στη Δυτική Αθήνα (9v)

100.000,00€

1212.0012

Ανάπτυξη οικοσυστήματος ενδυνάμωσης των εν δυνάμει

επιχειρηματιών και προώθησης της δημιουργίας νέων καινοτόμων
μικρο-Επιχειρήσεων στη Δυτική Αθήνα, ιδίως στους Τομείς της
Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας

340.380,00€
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Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας
Αττικής (8iii)

1212.0013

e-INNO-HUB Δυτικής Αθήνας: Ανάπτυξη και διασύνδεση της
έρευνας και της επιχειρηματικότητας και διάδοση και διευκόλυνση
της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων έρευνας και ανάπτυξης
στους τομείς της Στρατηγικής της ΒΑΑ/ΟΧΕ για τις έξυπνες πόλεις,
την τοπική έξυπνη οικονομία, την έξυπνη διαβίωση των πολιτών
και σε έξυπνα συστήματα προσέλκυσης και διαχείρισης ροών
επισκεψιμότητας (1b)

150.000,00€

1212.0014 Μηχανισμός ανάπτυξης και προαγωγής της επιχειρηματικότητας
στη Δυτική Αθήνα (3d)

200.000,00€

1212.0015

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ
- Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για
προσέλκυση επενδύσεων και προαγωγή της καινοτόμου
επιχειρηματικότητας (3c)

1.400.000,00€

Σύνολο εσόδων που ενισχύονται 2.490.380,00€

ΕΞΟΔΑ

Κωδικοί Εξόδων που μειώνονται

00.6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 3.729,54€

35.6279.0004 Eργασίες αποκατάστασης βατότητας δασικού οδικού δικτύου 9.000,00€

Σύνολο Εξόδων που μειώνονται 12.729,54€

Κωδικοί Εξόδων που ενισχύονται
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10.6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους
ανάγκες

2.229,54€

10.6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού
κ.λ.π)

1000,00€

10.6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 500,00€

35.6262.0004 Συντήρηση παρελκόμενων οχημάτων Πολιτικής Προστασίας 9.000,00€

70.6474.0006

Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της
κοινωνικής ένταξης, με την ανάπτυξη προηγμένων μορφών
ολοκληρωμένης παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και την βελτίωση
των ικανοτήτων στελεχών των κοινωνικών δομών της Δυτικής
Αθήνας (9iv2)

300.000,00€

70.6474.0021
Ανάπτυξη Οικοσυστήματος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Δυτική Αθήνα (Διαδηματικό Κοινωνικό
Δίκτυο "ΚΟΙΝΩΝΩ") (9v)

100.000,00€

70.6474.0022

Ανάπτυξη οικοσυστήματος ενδυνάμωσης των εν δυνάμει
επιχειρηματιών και προώθησης της δημιουργίας νέων καινοτόμων
μικρο-Επιχειρήσεων στη Δυτική Αθήνα, ιδίως στους Τομείς της
Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας
Αττικής (8iii)

340.380,00€

70.6474.0023

e-INNO-HUB Δυτικής Αθήνας: Ανάπτυξη και διασύνδεση της
έρευνας και της επιχειρηματικότητας και διάδοση και διευκόλυνση
της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων έρευνας και ανάπτυξης
στους τομείς της Στρατηγικής της ΒΑΑ/ΟΧΕ για τις έξυπνες πόλεις, 150.000,00€
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70.6474.0023 στους τομείς της Στρατηγικής της ΒΑΑ/ΟΧΕ για τις έξυπνες πόλεις,
την τοπική έξυπνη οικονομία, την έξυπνη διαβίωση των πολιτών
και σε έξυπνα συστήματα προσέλκυσης και διαχείρισης ροών
επισκεψιμότητας (1b)

150.000,00€

70.6474.0024
Μηχανισμός ανάπτυξης και προαγωγής της επιχειρηματικότητας
στη Δυτική Αθήνα (3d) 200.000,00€

70.6474.0025
Οριζόντιες υπηρεσίες στήριξης και διάχυσης της
επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα (3c) 1.400.000,00€

Σύνολο Εξόδων που ενισχύονται 2.503.109,54€

 

Σύμφωνα με την ανωτέρω αναμόρφωση οι κωδικοί του Προϋπολογισμού διαμορφώνονται ως εξής:

 

ΕΣΟΔΑ Ποσά ΠροϋπολογισμούΠοσά
Αναμόρφωσης

Ποσά όπως
διαμορφώθηκαν

Κωδικοί Εσόδων που ενισχύονται

1212.0006
Υποστηρικτικός μηχανισμός της Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας Οικονομίας στη Δυτική Αθήνα (9v) 0,00€ 100.000,00€ 100.000,00€

1212.0009

Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας
της κοινωνικής ένταξης, με την ανάπτυξη προηγμένων
μορφών ολοκληρωμένης παροχής κοινωνικών
υπηρεσιών και την βελτίωση των ικανοτήτων στελεχών
των κοινωνικών δομών της Δυτικής Αθήνας (9iv2)

0,00€ 300.000,00€ 300.000,00€

1212.0012

Ανάπτυξη οικοσυστήματος ενδυνάμωσης των εν
δυνάμει επιχειρηματιών και προώθησης της δημιουργίας
νέων καινοτόμων μικρο-Επιχειρήσεων στη Δυτική Αθήνα,
ιδίως στους Τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής
Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Αττικής (8iii)

0,00€ 340.380,00€ 340.380,00€

 

ΑΔΑ: ΩΔΓΧΟΡΕΓ-Τ17



1212.0013

e-INNO-HUB Δυτικής Αθήνας: Ανάπτυξη και διασύνδεση
της έρευνας και της επιχειρηματικότητας και διάδοση και
διευκόλυνση της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων
έρευνας και ανάπτυξης στους τομείς της Στρατηγικής
της ΒΑΑ/ΟΧΕ για τις έξυπνες πόλεις, την τοπική έξυπνη
οικονομία, την έξυπνη διαβίωση των πολιτών και σε
έξυπνα συστήματα προσέλκυσης και διαχείρισης ροών
επισκεψιμότητας (1b)

0,00€ 150.000,00€ 150.000,00€

1212.0014
Μηχανισμός ανάπτυξης και προαγωγής της
επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα (3d) 0,00€ 200.000,00€ 200.000,00€

1212.0015

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας
των ΜΜΕ - Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας
Αττικής για προσέλκυση επενδύσεων και προαγωγή της
καινοτόμου επιχειρηματικότητας (3c)

0,00€ 1.400.000,00€ 1.400.000,00€

Σύνολο εσόδων που ενισχύονται 0,00€ 2.490.380,00€ 2.490.380,00€

ΕΞΟΔΑ

Κωδικοί Εξόδων που μειώνονται

00.6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 789.182,47€ 3.729,54€ 785.452,93€

35.6279.0004
Εργασίες αποκατάστασης βατότητας δασικού οδικού
δικτύου 10.000,00€ 9.000,00€ 1.000,00€

Σύνολο Εξόδων που μειώνονται 799.182,47€ 12.729,54€ 786.452,93€

Κωδικοί Εξόδων που ενισχύονται
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Κωδικοί Εξόδων που ενισχύονται

10.6273
Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για
δικές τους ανάγκες 24.000,00€ 2.229,54€ 26.229,54€

10.6063
Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού
προσωπικού κ.λ.π) 2.000,00€ 1.000,00€ 3.000,00€

10.6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 2.000,00€ 500,00€ 2.500,00€

35.6262.0004
Συντήρηση παρελκόμενων οχημάτων Πολιτικής
Προστασίας 0,00€ 9.000,00€ 9.000,00€

70.6474.0006

Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας
της κοινωνικής ένταξης, με την ανάπτυξη προηγμένων
μορφών ολοκληρωμένης παροχής κοινωνικών
υπηρεσιών και την βελτίωση των ικανοτήτων στελεχών
των κοινωνικών δομών της Δυτικής Αθήνας (9iv2)

0,00€ 300.000,00€ 300.000,00€

70.6474.0021
Ανάπτυξη Οικοσυστήματος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Δυτική Αθήνα (Διαδηματικό
Κοινωνικό Δίκτυο "ΚΟΙΝΩΝΩ") (9v)

0,00€ 100.000,00€ 100.000,00€

70.6474.0022

Ανάπτυξη οικοσυστήματος ενδυνάμωσης των εν
δυνάμει επιχειρηματιών και προώθησης της δημιουργίας
νέων καινοτόμων μικρο-Επιχειρήσεων στη Δυτική Αθήνα,
ιδίως στους Τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής
Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Αττικής (8iii)

0,00€ 340.380,00€ 340.380,00€

70.6474.0023

e-INNO-HUB Δυτικής Αθήνας: Ανάπτυξη και διασύνδεση
της έρευνας και της επιχειρηματικότητας και διάδοση και
διευκόλυνση της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων
έρευνας και ανάπτυξης στους τομείς της Στρατηγικής
της ΒΑΑ/ΟΧΕ για τις έξυπνες πόλεις, την τοπική έξυπνη
οικονομία, την έξυπνη διαβίωση των πολιτών και σε
έξυπνα συστήματα προσέλκυσης και διαχείρισης ροών
επισκεψιμότητας (1b)

0,00€ 150.000,00€ 150.000,00€
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70.6474.0024
Μηχανισμός ανάπτυξης και προαγωγής της
επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα (3d) 0,00€ 200.000,00€ 200.000,00€

70.6474.0025
Οριζόντιες υπηρεσίες στήριξης και διάχυσης της
επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα (3c) 0,00€ 1.400.000,00€

1.400.000,00€

Σύνολο εξόδων που ενισχύονται 28.000,00€ 2.503.109,54€ 2.531.109,54€

 

ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΤΛΟΥ

Ο Κ.Α 1212.0006 "Υποστηρικτικός μηχανισμός της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στη Δυτική Αθήνα" αλλάζει τίτλο και
γίνεται "Ανάπτυξη Οικοσυστήματος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Δυτική Αθήνα (Διαδημοτικό Κοινωνικό
Δίκτυο "ΚΟΙΝΩΝΩ")" (9iv)

Ο Κ.Α 1212.0015 "Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ - Βελτίωση της ελκυστικότητας της
Περιφέρειας Αττικής για προσέλκυση επενδύσεων και προαγωγή της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας (3c)" αλλάζει τίτλο και γίνεται
"Οριζόντιες Υπηρεσίες Στήριξης και Διάχυσης της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα" (3c)

Οι ανωτέρω αναμορφώσεις του προϋπολογισμού θα γίνουν μέσω του αποθεματικού το οποίο τελικά συμπεριλαμβανομένης και της
παρούσης αναμόρφωσης διαμορφώνεται στο ποσό των 4.267,35€, ενώ το σύνολο των τακτικών εσόδων του Συνδέσμου ανέρχεται
στο ποσό του 1.436.167,05€.

Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α, 08/06/2006) όπως ισχύουν
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α, 07/06/2010) όπως ισχύουν
3. Τις διατάξεις του άρθρου 9,10,83 του ΒΔ17/5-15/06/1959, τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.2647/1998 και τις διατάξεις του άρθρου
15 του Ν.2592/1998 που αντικατέστησε το άρθρο 18 του Ν.2470/1997
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. 05/2020 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: "Ψήφισης προϋπολογισμούΑΣΔΑ Ο.Ε. 2021" (ΑΔΑ:Ψ8ΕΨΟΡΕΓ-ΘΘΘ) που
επικυρώθηκε με την υπ’ αριθ. 88275/21900 /17/11/2020 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, (α.π. ΑΣΔΑ
5256/23.11.2020) 
6. Την υπ΄αριθ. 1660/19.04.2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης του ΑΣΔΑ
7. Την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει την 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2021, σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 34/2021 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Τα Μέλη

Νίκος Ζενέτος
Ιωάννης Γκίκας

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι, 22/04/2021

ΟΠρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου
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Δήμαρχος Περιστερίου

  
  

Εσωτερική Διανομή:
::Πρόεδρο Α ΣΔΑ  
κ. Α ν δρέα Παχατουρίδη  

::ΔΙ.Δ.Ο .Υ.  
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