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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθ. Απόφ. 44/2020
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 19/2020 της έκτακτης ειδικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του
Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής
ΘΕΜΑ : «Αποδοχή του κατεπείγοντος της πρόσκλησης»
Στα γραφεία του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής (ΣυΔΝΑ), σήμερα Τετάρτη 16/12/2020
και

ώρα

15:30,

συνεδρίασε

σε

έκτακτη

ειδική

συνεδρίαση

το

Διοικητικό

Συμβούλιο

(κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 της από 11-3-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της
εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55
Α΄), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76 Α΄) και τη με αρ. πρ.
77233/13.11.2020 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.), μετά την με αρ. πρ. 1043/16-12-2020 πρόσκληση
του προέδρου του Συνδέσμου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) τακτικών μελών
βρέθηκαν παρόντα και τα πέντε (5) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

2. ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΜΟΥ

3. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

4. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ

5. ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)

Το Δ.Σ. του Συ.Δ.Ν.Α., μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβαν υπ’ όψιν:
1.- Την πρόταση του Προέδρου που ενημέρωσε ότι το κατεπείγον της πρόσκλησης
έγκειται στο γεγονός ότι η γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.
οδηγεί σε αναπροσαρμογή του σχεδίου προϋπολογισμού, με περαιτέρω καθυστέρηση έτσι στις
διαδικασίες αποστολής για έλεγχο και έγκρισή του από τον εποπτεύοντα φορέα και
συνακόλουθα στην εκτέλεση των έργων μετά τις πρόσφατες αποφάσεις ένταξης τριών (3)
πράξεων του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Συ.Δ.Ν.Α., στα πλαίσια των οποίων θα πρέπει
να προχωρήσει άμεσα η εφαρμογή και υλοποίηση των περιλαμβανομένων δράσεων, αναγκάζει
επομένως στην επίσπευση της ψήφισης του αναδιαμορφωμένου σχεδίου προϋπολογισμού και
στοχοθεσίας του Συ.Δ.Ν.Α.,
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2.- Το άρθρο 247 του Ν. 3463/2006.
3.- Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο
74 του Ν. 4555/2018.
4.- Το με αρ. πρωτ.: 7079/25-2-2015 (ΑΔΑ: 73Η8465ΦΘΕ-ΔΥΑ) έγγραφο του
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
5.- Το με αρ. πρωτ.: 1042/16-12-2020 εισηγητικό έγγραφο με θέμα «Διαμόρφωση
προϋπολογισμού και στοχοθεσίας (Ο.Π.Δ.) του Συ.Δ.Ν.Α. οικονομικού έτους 2021, έπειτα από
τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. του ΥΠ.ΕΣ.».
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Κρίνει κατεπείγουσα τη με αρ. πρωτ. 1043/16-12-2020 πρόσκληση, προκειμένου να
εξετασθεί το με αρ. πρ. 1042/16-12-2020 εισηγητικό, με σκοπό να επισπευσθεί η ψήφιση του
αναδιαμορφωμένου σχεδίου προϋπολογισμού και στοχοθεσίας του Συ.Δ.Ν.Α. κι έτσι να
ολοκληρωθούν εγκαίρως οι διαδικασίες της επικείμενης εκτέλεσης των έργων μετά τις
πρόσφατες αποφάσεις ένταξης τριών (3) πράξεων του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του
Συ.Δ.Ν.Α., στα πλαίσια των οποίων θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα η εφαρμογή και υλοποίηση
των περιλαμβανομένων δράσεων.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

