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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθ. Απόφ. 5/2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 3/2019 της τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου
Δήμων Νότιας Αττικής

ΘΕΜΑ : «Παράταση θητείας του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. και των
μελών της Ε.Ε. του Συ.Δ.Ν.Α.»

Στα

γραφεία

του

Συνδέσμου

Δήμων

Νότιας

Αττικής

(Συ.Δ.Ν.Α.),

σήμερα

Τρίτη

16/04/2019 και ώρα 15:00, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την από 12/04/2019
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

2. ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΜΟΥ

3. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

4. ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

5. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

Ο Πρόεδρος διάβασε το εισηγητικό με αρ. πρωτ. 187/2019 για το θέμα της ημερησίας
διάταξης το οποίο έχει ως εξής:
«Παρακαλούμε όπως στα θέματα της επόμενης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
συμπεριλάβετε και το στην περίληψη αναφερόμενο θέμα, που αφορά

στην παράταση της

θητείας του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και των
μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συ.Δ.Ν.Α.
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν:
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1.Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 246 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114/08.06.2006),
όπου αναφέρεται «Για όλη τη διάρκεια της δημοτικής ή κοινοτικής περιόδου, τα δημοτικά ή
κοινοτικά

συμβούλια εκλέγουν ως αντιπροσώπους τους στο διοικητικό συμβούλιο του

Συνδέσμου μέλη τους ή τον δήμαρχο… Η εκλογή γίνεται μέσα σε έναν (1) μήνα

από την

εγκατάσταση των δημοτικών ή κοινοτικών αρχών… Η θητεία των αντιπροσώπων λήγει πάντοτε
με την εγκατάσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου…».
2.Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 246 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114/08.06.2006),
όπου αναφέρεται «Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται στην έδρα του Συνδέσμου, μέσα σε
δέκα (10) ημέρες

από την εκλογή των αντιπροσώπων, ύστερα από πρόσκληση του

αντιπροσώπου του Δήμου ή της Κοινότητας της έδρας του Συνδέσμου… Στην ίδια συνεδρίαση
το συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του και τα μέλη της
εκτελεστικής επιτροπής για διετή θητεία…».
3.Tην απόφαση με αρ. 1/25-04-2017 (ΑΔΑ:6ΗΜΘ46ΜΟΞ9-ΕΥΨ) του Δ.Σ. του Συ.Δ.Ν.Α.,
σύμφωνα με την οποία εξελέγησαν με διετή θητεία Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του
ΣυΔΝΑ ο κ. Κάρναβος Δημήτριος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣυΔΝΑ ο κ.
Κονδύλης Ανδρέας.
4.Tην απόφαση με αρ. 2/25-04-2017 (ΑΔΑ:7ΗΦΕ46ΜΟΞ9-Γ44) του Δ.Σ. του Συ.Δ.Ν.Α.,
σύμφωνα με την οποία εξελέγησαν με διετή θητεία τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του
Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής : Κάρναβος Δημήτριος, πρόεδρος, Κονδύλης Ανδρέας,
τακτικό

μέλος,

Χατζηδάκης

Διονύσιος,

τακτικό

μέλος

και

Φωστηρόπουλος

Ιωάννης,

αναπληρωματικό μέλος.
Κατόπιν των ανωτέρω, δεδομένου ότι στις 25/04/2019 λήγει τόσο η θητεία του
Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Δ.Σ., όσο και η θητεία των μελών της Ε.Ε. του
Συνδέσμου και γεννάται θέμα νόμιμης εκπροσώπησης του τελευταίου, κρίνεται αναγκαία η
λήψη απόφασης για την παράταση της θητείας αυτών μέχρι τη λήξη της θητείας του Δ.Σ. και
την

επακόλουθη

εκλογή

νέου

Προέδρου

και

Αντιπροέδρου

του

Διοικητικού

Συμβουλίου και 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».
Το Δ.Σ. 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 Προέδρου του Δ.Σ. του Συ.Δ.Ν.Α. κ.
Κάρναβου Δημητρίου, του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Συ.Δ.Ν.Α. κ. Κονδύλη Ανδρέα και των
μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συ.Δ.Ν.Α. κ.

Κάρναβου Δημητρίου, προέδρου,

Κονδύλη Ανδρέα, τακτικού μέλους, Χατζηδάκη Διονυσίου, τακτικού μέλους και Φωστηρόπουλου
Ιωάννη, αναπληρωματικού μέλους, η οποία λήγει στις 25/04/2019, μέχρι τη λήξη της θητείας
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του Δ.Σ. και την επακόλουθη εκλογή νέου Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού
Συμβουλίου και 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.
Μετά το τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

