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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της αριθμ. 13ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.
Αριθμός απόφασης 50/2022 της Ε.Ε.
Στις 17 Ιουνίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην 13η 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
14/06/2022
Σύνολο μελών
Παρόντες

:3
: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 2ο θέμα της Η.Δ. περί: «Λήψη απόφασης για αντικατάσταση υπαλλήλου για
την διενέργεια συναλλαγών μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής winbank του ΑΣΔΑ» και
λέει τα εξής:
Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα η Οικονομική Υπηρεσία, εισηγείται το ανωτέρω θέμα και λέει
τα εξής:
Σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 76/2020 (ΑΔΑ: 6ΙΕΛΟΡΕΓ-Σ6Θ) απόφαση της Ε.Ε, ανατέθηκε η εκπροσώπηση του Συνδέσμου για την
διενέργεια συναλλαγών μέσω του συστήματος winbank, στα ακόλουθα πρόσωπα με τις παρακάτω εξουσίες υπό τους
αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους:
1. Στην Ψαρρού Ροδόπη του Γεωργίου Αθανασίου και στην Γεωργοπούλου Φρύνη του Νικολάου, οι οποίες η καθεμία
ξεχωριστά με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής τους
από το σύστημα winbank, θα δεσμεύουν έγκυρα τον Σύνδεσμο σε όλες τις συναλλαγές του μέχρι και το ποσό των 5.000
ευρώ ανά συναλλαγή.
2. Στην Ψαρρού Ροδόπη του Γεωργίου Αθανασίου και στην Γεωργοπούλου Φρύνη του Νικολάου, οι οποίες με την από κοινού
χρήση (ή πληκτρολόγηση των απόρρητων προσωπικών κωδικών αναγνώρισης τους), θα δεσμεύουν έγκυρα τον Σύνδεσμο
σε όλες τις συναλλαγές του μέσω του συστήματος winbank για ποσά άνω των 5.000 ευρώ και μέχρι 100.000 ευρώ ανά
συναλλαγή.
Λόγω της μετακίνησης της υπαλλήλου, Ψαρρού Ροδόπης, από τον Σύνδεσμο (ΦΕΚ Γ΄1367/8.06.2022), πρέπει να προχωρήσουμε
στην λήψη απόφασης για την αντικατάστασή της και να ορίσουμε στη θέση της σε όλα τα παραπάνω, τον Ανδρέα Κατωπόδη του
Γερασίμου υπάλληλο της οικονομικής υπηρεσίας.

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.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133/19.7.2018), όπως ισχύουν
4. Την υπ' αριθ.10/2021 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: "Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ στην
Ε.Ε." (ΑΔΑ:6Ζ5ΦΟΡΕΓ-75Ο)
5. Την υπ' αριθ.12/2021 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: "Ψήφισης προϋπολογισμού ΑΣΔΑ Ο.Ε. 2022"
(ΑΔΑ:ΩΜΓ2ΟΡΕΓ-ΛΒ9) που επικυρώθηκε με την υπ’ αριθ. 168637/29/12/2021 απόφαση του Συντονιστή
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Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, (α.π. ΑΣΔΑ 6641/30.12.2021)
6. Την υπ' αριθ. 76/2020 (ΑΔΑ: 6ΙΕΛΟΡΕΓ-Σ6Θ) απόφαση της Ε.Ε
7. Την υπ' αριθ.2971/2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
8. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την αντικατάσταση της υπαλλήλου Ψαρρού Ροδόπη του Γεωργίου Αθανασίου, με τον Ανδρέα Κατωπόδη
του Γερασίμου, για την διενέργεια συναλλαγών μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής winbank
του ΑΣΔΑ, και συγκεκριμένα:
1. Στον Ανδρέα Κατωπόδη του Γερασίμου και στην Γεωργοπούλου Φρύνη του Νικολάου, οι οποίοι ο καθένας
ξεχωριστά με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απόρρητου προσωπικού κωδικού
αναγνώρισής τους από το σύστημα winbank, θα δεσμεύουν έγκυρα τον Σύνδεσμο σε όλες τις συναλλαγές του
μέχρι και το ποσό των 5.000 ευρώ ανά συναλλαγή.
2. Στον Ανδρέα Κατωπόδη του Γερασίμου και στην Γεωργοπούλου Φρύνη του Νικολάου, οι οποίοι με την από
κοινού χρήση (ή πληκτρολόγηση των απόρρητων προσωπικών κωδικών αναγνώρισης τους), θα δεσμεύουν
έγκυρα τον Σύνδεσμο σε όλες τις συναλλαγές του μέσω του συστήματος winbank για ποσά άνω των 5.000 ευρώ
και μέχρι 100.000 ευρώ ανά συναλλαγή.

Κατά τα λοιπά ισχύει η 76/2020 απόφαση της Ε.Ε (ΑΔΑ: 6ΙΕΛΟΡΕΓ-Σ6Θ)
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 50/2022 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ
Η Εκτελεστική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Νίκος Ζενέτος
Ιωάννης Γκίκας
Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι, 17/06/2022
Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

Εσωτερική Διανομή:
::ΔΙ.Δ.Ο .Υ. ::Πρόεδρο Α ΣΔΑ
κ. Α ν δρέα Παχατουρίδη
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