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

Αριθμός απόφασης 22/2023 της Ε.Ε.

Στις 23 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00, 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
20/02/2023

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 2ο θέμα της Η.Δ. περί: «Λήψη απόφασης για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής
οικονομικού έτους 2023, ορισμός υπολόγου και έκδοση χρηματικού εντάλματος» και λέει τα εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 173 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α,08/06/2006) και το άρθρο 207 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ
133Α,19/07/2018) ορίζονται τα ακόλουθα:
1. Με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής μπορεί να παρέχεται πάγια προκαταβολή σε βάρος του σχετικού
Κ.Α. του προϋπολογισμού. Με την απόφαση αυτή ορίζονται:
- Οι δαπάνες που θα καλυφθούν από την πάγια προκαταβολή και το ύψος τους, στα όρια των πιστώσεων, που
έχουν εγγραφεί στους οικείους Κ.Α. του προϋπολογισμού
- Ο υπάλληλος του ΑΣΔΑ, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το ένταλμα και ο οποίος θα ενεργεί τις πληρωμές,
σύμφωνα με τις έγγραφες εντολές του Προέδρου
2. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών από την αρμόδια λογιστική υπηρεσία, εκδίδονται ισόποσα χρηματικά
εντάλματα σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού για κάθε δαπάνη. Τα χρηματικά εντάλματα εκδίδονται
στο όνομα του δικαιούχου και σημειώνεται σε αυτά ότι η πληρωμή έγινε από την πάγια προκαταβολή. Στον Κ.Α.
00.8251.0001 "Πάγια προκαταβολή" του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2023 έχει εγγραφεί
πίστωση ποσού 6.000,00 €.
Προτείνω, λοιπόν, να ληφθεί σήμερα απόφαση για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής οικονομικού έτους 2023,
ποσού 6.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.8251.0001 του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2023, να
ορίσουμε υπόλογο την Τσισμαλίδη Μαργαρίτα και να εγκρίνουμε την έκδοση του αντίστοιχου χρηματικού
εντάλματος.

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 Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α,19/07/2018) 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.09/2022 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: "Ψήφισης προϋπολογισμού ΑΣΔΑ οικονομικού έτους
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2023" (ΑΔΑ: 90ΨΒΟΡΕΓ-ΟΟΖ) που επικυρώθηκε με την υπ' αριθ.4663/18.01.2023 απόφαση του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (α.π. ΑΣΔΑ 292/19.01.2023)   
6. Την υπ' αριθ.919/16.02.2023 εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
7. Την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

• Εγκρίνει τη σύσταση πάγιας προκαταβολής, ποσού 6.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.8251.0001 του
προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2023, για την κάλυψη των δαπανών που περιγράφονται στη
συνημμένη κατάσταση.
• Ορίζει υπόλογο της πάγιας προκαταβολής την Τσισμαλίδη Μαργαρίτα, υπάλληλο της Δ/νσης Διοικητικών και
Οικονομικών Υπηρεσιών, στο όνομα της οποίας θα εκδοθεί το αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα και θα ενεργεί τις
πληρωμές, σύμφωνα με τις έγγραφες εντολές του Προέδρου.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 22/2023 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

 

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Τα Μέλη

 

Νίκος Ζενέτος
Ιωάννης Γκίκας

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι, 23/02/2023

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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