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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της αριθμ. 27ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης 111/2022 της Ε.Ε.

Στις 14 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην 27η 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
10/11/2022

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 3ο θέμα της Η.Δ. περί: «Λήψη απόφασης για δωρεά του οχήματος του ΑΣΔΑ με
αριθ. κυκλ. ΚΗΟ 4865 (Υδροφόρα) στον Δήμο Πετρούπολης» και λέει τα εξής:
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (Δ.Τ.Υ.) του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας και συγκεκριμένα το
τμήμα συντήρησης Η/Μ εξοπλισμού και οχημάτων, εισηγείται το ανωτέρω θέμα και αναφέρει τα εξής:
Ο Δήμος Πετρούπολης με έγγραφο αίτημα του προς τον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας, με το υπ'
αριθ.5862/31.10.2022 (πρωτ.ΑΣΔΑ), αιτείται την δωρεά του παλαιού υδροφόρου οχήματος του ΑΣΔΑ με αρ.
κυκλ. ΚΗΟ 4865, που είναι σταθμευμένο στο αμαξοστάσιο του Δήμου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τις
ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πετρούπολης και την επαύξηση των μέσων πυρασφάλειας, σε μια
περιοχή που είναι πολύ συχνά θιγόμενη από δασικές πυρκαγιές και απαιτεί επαυξημένη δραστηριοποίηση.
Όπως είναι γνωστό, ο ΑΣΔΑ ενέταξε προσφάτως στο στόλο του το νέο υδροφόρο όχημα με αρ. κυκλ. ΜΕ
150540, οπότε καθίσταται εφικτή η δωρεά της συγκεκριμένης παλαιάς υδροφόρας στον Δήμο Πετρούπολης,
χωρίς να απομειούται η μέχρι σήμερα δυνατότητα συνεισφοράς του ΑΣΔΑ στην προστασία του Ποικίλου Όρους
και του φυσικού περιβάλλοντος. Επίσης, η αιτούμενη δωρεά αφορά την εκπλήρωση σκοπού, που συνδέεται με
την προαγωγή των τοπικών συμφερόντων, δηλαδή τη συνεισφορά στην αντιπυρική θωράκιση και την
προστασία του δασικού πλούτου.
Σύμφωνα με την παρ.4, άρθρο 199 του Ν.3463 "Δωρεές δημοτικών και κοινοτικών κινητών πραγμάτων, πλην
χρηματικών παροχών,  επιτρέπονται ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου που
λαμβάνεται με  την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, προς το Δημόσιο, Οργανισμούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομικά πρόσωπα  δημοσίου δικαίου
και οργανισμούς και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, για την εκπλήρωση  σκοπού, που συνδέεται με την προαγωγή
των τοπικών συμφερόντων ή την άμεση εξυπηρέτηση των  κατοίκων της περιοχής." 
Σύμφωνα την υπ' αριθ. 10/2021 απόφαση του Δ.Σ του ΑΣΔΑ  περί "Εκχώρηση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού
Συμβουλίου στην Εκτελεστική Επιτροπή" και τις διατάξεις του άρθρου 247 του Ν. 3463/2006, "Η εκτελεστική
επιτροπή έχει τις αρμοδιότητες της δημαρχιακής επιτροπής και όσες αρμοδιότητες της αναθέτει το ίδιο το
συμβούλιο", για την εύρυθμη λειτουργία του Συνδέσμου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω προτείνω να αποδεχτούμε την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών
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Υπηρεσιών (Δ.Τ.Υ.) και να προχωρήσουμε στην λήψη απόφασης για τη δωρεά του οχήματος του ΑΣΔΑ με αριθ.
κυκλ. ΚΗΟ 4865 (Υδροφόρα) στον Δήμο Πετρούπολης.

Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη:
1.Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α) όπως ισχύουν,
2.Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) όπως ισχύουν,
3.Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) όπως ισχύουν,
4.Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α) όπως ισχύουν ,
5.Την υπ' αριθ.10/2021 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: «Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ στην Ε.Ε.»
(ΑΔΑ:6Ζ5ΦΟΡΕΓ-75Ο)
6.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
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, (α.π. ΑΣΔΑ 6641/30.12.2021)
7.Το υπ' αριθ. 6010/08.11.2022 εισηγητικό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ΑΣΔΑ
8.Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

• Εγκρίνει τη δωρεά του οχήματος του ΑΣΔΑ με αριθ. κυκλ. ΚΗΟ 4865 (Υδροφόρα) στον Δήμο Πετρούπολης.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 111/2022 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

 

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

 

Τα Μέλη

 

Νίκος Ζενέτος
Ιωάννης Γκίκας

 

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι, 14/11/2022

Ο Πρόεδρος

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

 

  
  

Εσωτερική Διανομή:
::Δ.Τ.Υ.  ::Πρόεδρο Α ΣΔΑ  

κ. Α ν δρέα Παχατουρίδη  
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