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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθ. Απόφ. 16/2019
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 6/2019 της τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου
Δήμων Νότιας Αττικής

ΘΕΜΑ

:

«Συγκρότηση

του

Διοικητικού

Συμβουλίου

σε

Σώμα

και

εκλογή

Προέδρου και Αντιπροέδρου»

Στα γραφεία του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.), σήμερα Παρασκευή
11/10/2019 και ώρα 14:30, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την από 07/10/2019
πρόσκληση του Δημάρχου Καλλιθέας, ως αντιπροσώπου του Δήμου της έδρας 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

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

4. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ

5. ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

Ο κ. Κάρναβος Δημήτριος, Δήμαρχος Καλλιθέας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και
εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερησίας διάταξης είπε τα εξής:
«Στις παρ. 6 και 7 του άρθρου 246 του Ν.3463/06, ορίζονται τα εξής:

«6. 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 θητεία των αντιπροσώπων λήγει πάντοτε με την
εγκατάσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου……».
«7. 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. Αν υπάρχουν περισσότεροι αντιπρόσωποι
του Δήμου ή της Κοινότητας της έδρας του Συνδέσμου, το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται με
πρόσκληση του δημάρχου, εφόσον αυτός είναι αντιπρόσωπος, ή του δημοτικού ή κοινοτικού
συμβούλου, που είναι αντιπρόσωπος και έλαβε τις περισσότερες ψήφους και σε περίπτωση
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ισοψηφίας εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος, κατά σειρά, στην απόφαση του δικαστηρίου
για την ανακήρυξη των επιτυχόντων. 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.
Αν κανένας από τους αντιπροσώπους της έδρας του Συνδέσμου δεν συγκαλέσει το
διοικητικό

συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία, η πρόσκληση γίνεται από τον

αντιπρόσωπο του Δήμου

ή Κοινότητας μέλους του Συνδέσμου που έχει το μεγαλύτερο

πληθυσμό μετά από αυτόν της έδρας.
Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου αυτής της παραγράφου, σχετικά με τον αντιπρόσωπο
που θα υπογράψει την πρόσκληση, εφαρμόζονται ανάλογα και στην παραπάνω περίπτωση.
Στη συνεδρίαση προεδρεύει αυτός που συγκάλεσε το διοικητικό συμβούλιο και, αν
δεν

παρίσταται, άλλος αντιπρόσωπος του ίδιου Δήμου και Κοινότητας κατά τη σειρά που

είναι

γραμμένοι στην απόφαση του δικαστηρίου, ή ο αντιπρόσωπος του μεγαλύτερου σε

πληθυσμό, μετά τον Ο.Τ.Α. της έδρας του Συνδέσμου, Δήμου ή Κοινότητας, από αυτούς που
οι

αντιπρόσωποί τους παρίστανται στη συνεδρίαση, σύμφωνα με τη σειρά που είναι

γραμμένοι στην απόφαση του δικαστηρίου.
Οι διατάξεις του άρθρου 104 εφαρμόζονται ανάλογα.
Για τη διεξαγωγή της εκλογής, που προβλέπει η παράγραφος αυτή, το διοικητικό
συμβούλιο

του

Συνδέσμου

έχει

νόμιμη

συγκρότηση,

εφόσον

έχει

ορισθεί

αριθμός

αντιπροσώπων ίσος με τα τρία πέμπτα (3/5) του συνολικού αριθμού των μελών του και έχουν
παρέλθει οι προθεσμίες της παραγράφου 6 του παρόντος. Η απαρτία υπολογίζεται με βάση το
συνολικό αριθμό των μελών».
Επίσης, με την εγκύκλιο 27/18526/30.03.2007 του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. ορίζονται τα εξής:
«Σύμφωνα με την υπ. αριθ. 125/2007 γνωμοδότηση του Γ' Τμήματος του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους (συνεδρίαση 27ης Μαρτίου 2007), η οποία έγινε αποδεκτή από τον
Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, αποσαφηνίζεται ότι η
ψηφοφορία για την ανάδειξη Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής
των Συνδέσμων ΟΤΑ, που προβλέπεται στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 246
του νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006), είναι μυστική, επειδή η παραπάνω
διάταξη δεν προβλέπει ρητά το αντίθετο (δηλαδή φανερή ψηφοφορία)».
Με την με αριθμ. 296/2019 (ΑΔΑ:ΩΗΔΡΩΨΒ-Ρ53) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Αλίμου, την με αριθμ. 299/2019 (ΑΔΑ:Ω6ΧΡΩΕΚ-ΑΤΧ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Καλλιθέας και την με αριθμ. 250/2019 (ΩΙΨΣΩΞΕ-ΦΙΔ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Π.
Φαλήρου, ορίστηκαν οι αντιπρόσωποι στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συ.Δ.Ν.Α. από τα Δημοτικά
Συμβούλια των Δήμων που είναι μέλη του Συνδέσμου.
Με δεδομένη την απαρτία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούμε να συγκροτηθούμε σε
Σώμα

και

σύμφωνα

με

τα

προαναφερθέντα

(άρθρο

246

του

Ν.3463/06,

εγκύκλιος

27/18526/30.03.2007 του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.) να εκλέξουμε τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του
Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής».
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Μοναδική υποψηφιότητα για την θέση του Προέδρου ήταν αυτή του κ. Κάρναβου
Δημητρίου, Δημάρχου Καλλιθέας.
Ακολούθησε η διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας και ο κ. Κάρναβος Δημήτριος έλαβε πέντε
(5) ψήφους και εξελέγη Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συ.Δ.Ν.Α.
Στη συνέχεια, για την θέση του Αντιπροέδρου κατατέθηκε ως μοναδική υποψηφιότητα
αυτή του κ. Φωστηρόπουλου Ιωάννη, Δημάρχου Π. Φαλήρου και ο κ. Φωστηρόπουλος Ιωάννης
στη μυστική ψηφοφορία που ακολούθησε έλαβε πέντε (5) ψήφους και εξελέγη Αντιπρόεδρος
του Διοικητικού Συμβουλίου του Συ.Δ.Ν.Α.
Ύστερα από τα παραπάνω το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψιν του:


την εισήγηση του Προεδρεύοντος



τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας



τις διατάξεις του άρθρου 246 του Ν.3463/2006



την εγκύκλιο 27/18526/30.03.2007 του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.



το άρθρο 9 του ν. 3852/2010, όπως αντικ. από το άρθρο 6 του ν. 4555/2018.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής συγκροτείται σε Σώμα ως

εξής:
Κάρναβος Δημήτριος, Δήμαρχος Καλλιθέας
Κονδύλης Ανδρέας, Δήμαρχος Αλίμου
Κυριακόπουλος Γεώργιος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας
Μιχαλοπούλου Μαρία, Δημοτική Σύμβουλος Παλαιού Φαλήρου
Φωστηρόπουλος Ιωάννης, Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου
Εκλέγει με διετή θητεία:
Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Συ.Δ.Ν.Α. τον κ. Κάρναβο Δημήτριο και
Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Συ.Δ.Ν.Α. τον κ. Φωστηρόπουλο Ιωάννη.
Αφού συντάξαμε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

