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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αρ. 2/2019 Συνεδρίασης
της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΥΔΝΑ

Περίληψη
«Παράταση θητείας του Αντιπροέδρου της Ε.Ε.
του Συ.Δ.Ν.Α.»

Στην Καλλιθέα και στα γραφεία του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής
(Συ.Δ.Ν.Α.) σήμερα Δευτέρα 22/04/2019 και ώρα 14:00, συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή, μετά την από 17/04/2019 πρόσκληση του
Προέδρου της, που δόθηκε σε καθένα από τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη,
σύμφωνα με το άρθρο 247 του Ν. 3463/2006.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και από το σύνολο των 3 τακτικών
μελών βρέθηκαν παρόντα και τα 3 (καθώς και το 1 αναπληρωματικό μέλος).
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1. ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

2. ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΜΟΥ

3. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1. ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

Το αναπληρωματικό μέλος κ. Φωστηρόπουλος Ιωάννης συμμετέχει χωρίς
δικαίωμα ψήφου.
Ο Πρόεδρος διάβασε το εισηγητικό με αρ. πρωτ. 201/2019 για το 2ο θέμα της
ημερησίας διάταξης το οποίο έχει ως εξής:
«Παρακαλούμε όπως στα θέματα της επόμενης συνεδρίασης της Εκτελεστικής
Επιτροπής συμπεριλάβετε και το στην περίληψη αναφερόμενο θέμα, που αφορά
στην παράταση της θητείας του Αντιπροέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής
του Συ.Δ.Ν.Α.
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν:
1.Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 246 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α'
114/08.06.2006), όπου αναφέρεται «Η εκτελεστική επιτροπή αποτελείται από τον
πρόεδρο του συμβουλίου του Συνδέσμου, ως πρόεδρο, και δύο (2) μέλη, σε
συμβούλια έως και είκοσι πέντε (25) μελών… Από τα μέλη αυτά το ένα (1) εκλέγεται
αντιπρόεδρος.…».
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2.Tην απόφαση με αρ. 1/15-06-2017 (ΑΔΑ:6ΖΖΞ46ΜΟΞ9-2ΚΧ) της Ε.Ε. του
Συ.Δ.Ν.Α., σύμφωνα με την οποία εξελέγη Αντιπρόεδρος της Εκτελεστικής
Επιτροπής του ΣυΔΝΑ ο κ. Κονδύλης Ανδρέας.
3.Tην απόφαση με αρ. 5/16-04-2019 (ΑΔΑ:699846ΜΟΞ9-3ΙΚ) του Δ.Σ. του
Συ.Δ.Ν.Α., σύμφωνα με την οποία παρατείνεται η θητεία των μελών της Ε.Ε. του
Συνδέσμου, η οποία έληγε στις 25/04/2019 μέχρι τη λήξη της θητείας του Δ.Σ. και την
επακόλουθη εκλογή νέων μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής από τα νέα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου που θα προκύψουν μετά από εκλογή από τα νέα δημοτικά
συμβούλια των συμμετεχόντων δήμων στον Συ.Δ.Ν.Α. μετά τις επικείμενες
αυτοδιοικητικές εκλογές .
Κατόπιν των ανωτέρω, δεδομένου ότι στις 25/04/2019 λήγει η θητεία του
Αντιπροέδρου της Ε.Ε. του Συνδέσμου, κρίνεται αναγκαία η λήψη απόφασης για
την παράταση της θητείας αυτού μέχρι τη λήξη της θητείας του Δ.Σ. και την
επακόλουθη εκλογή νέου Αντιπροέδρου από τα νέα μέλη της Εκτελεστικής
Επιτροπής που θα εκλεγούν από τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία
με τη σειρά τους θα προκύψουν μετά από εκλογή από τα νέα δημοτικά συμβούλια
των συμμετεχόντων δήμων στον Συ.Δ.Ν.Α. μετά τις επικείμενες αυτοδιοικητικές
εκλογές».
Η Ε.Ε. μετά τον προέλεγχό της και αφού έλαβε υπ’ όψιν το ανωτέρω
εισηγητικό, το άρθρο 247 του ν. 3463/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της παράτασης της θητείας του Αντιπροέδρου της Ε.Ε. μέχρι τη
λήξη της θητείας του Δ.Σ. και την επακόλουθη εκλογή νέου Αντιπροέδρου από τα
νέα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής που θα εκλεγούν από τα νέα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία με τη σειρά τους θα προκύψουν μετά από εκλογή
από τα νέα δημοτικά συμβούλια των συμμετεχόντων δήμων στον Συ.Δ.Ν.Α. μετά τις
επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές.
Μετά το τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

