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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθ. Απόφ. 17/2019
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

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

ΘΕΜΑ : «Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής»

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, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συ.Δ.Ν.Α.
εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερησίας διάταξης είπε τα εξής:
«Στις παρ. 7 και 8 του άρθρου 246 του Ν.3463/06, ορίζονται τα εξής:
«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
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……».
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«8. 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.
Στις τριμελείς εκτελεστικές επιτροπές, εκλέγεται και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος,…… Η
εκλογή των μελών της εκτελεστικής επιτροπής γίνεται κάθε δύο (2) χρόνια, σύμφωνα με τις
διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 7, και η θητεία τους λήγει με την εγκατάσταση
των νέων μελών της……».
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)»».
Κάλεσε λοιπόν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να θέσουν υποψηφιότητα για τα
τακτικά μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και οι κ.κ. Κονδύλης Ανδρέας και Φωστηρόπουλος
Ιωάννης προτάθηκαν ως υποψήφιοι.
Κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας έλαβαν ο κ. Κονδύλης Ανδρέας 5 ψήφους και ο κ.
Φωστηρόπουλος Ιωάννης 5 ψήφους.
Στη συνέχεια κάλεσε να θέσουν υποψηφιότητα για τη θέση του αναπληρωματικού μέλους
της Εκτελεστικής Επιτροπής και ο κ. Κυριακόπουλος Γεώργιος προτάθηκε ως μοναδικός
υποψήφιος, ο οποίος κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας έλαβε 5 ψήφους.
Ύστερα από τα παραπάνω το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψιν του:


την εισήγηση του Προέδρου



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
Η Εκτελεστική Επιτροπή του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής, που εκλέγεται με διετή

θητεία, έχει ως εξής:
Κάρναβος Δημήτριος, Δήμαρχος Καλλιθέας, πρόεδρος
Κονδύλης Ανδρέας, Δήμαρχος Αλίμου, τακτικό μέλος
Φωστηρόπουλος Ιωάννης, Δήμαρχος Π. Φαλήρου, τακτικό μέλος
Κυριακόπουλος Γεώργιος, Πρόεδρος Δ.Σ. Καλλιθέας, αναπληρωματικό μέλος
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Αφού συντάξαμε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

