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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αρ. 4/2020 Συνεδρίασης
της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΥΔΝΑ

Αρ. απόφασης: 9/2020
Περίληψη
«Αποδοχή του κατεπείγοντος της πρόσκλησης»

Στην Καλλιθέα και στα γραφεία του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής
(Συ.Δ.Ν.Α.) σήμερα Πέμπτη 02/07/2020 και ώρα 14:30, συνήλθε σε έκτακτη
συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή, μετά την από 01/07/2020 πρόσκληση του
Προέδρου της, που δόθηκε σε καθένα από τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη,
σύμφωνα με το άρθρο 247 του Ν. 3463/2006.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριών (3) τακτικών
μελών βρέθηκαν παρόντα και τα τρία (3) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

2. ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΜΟΥ (ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)

3. ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)

Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε αρχικά τις αποφάσεις με αρ. 5, 6, 7 και 8 που
ελήφθησαν κατά τις δύο τελευταίες συνεδριάσεις της Ε.Ε. που διεξήχθησαν δια
περιφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 67 παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως
τροποποιημένο ισχύει.
Στη συνέχεια τα μέλη της Ε.Ε. ομόφωνα αποφάσισαν να συζητηθεί ένα (1)
θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.
Η Ε.Ε. μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ’ όψιν:
1) Την πρόταση του Προέδρου που ενημέρωσε ότι το κατεπείγον της
πρόσκλησης έγκειται στο γεγονός της επικείμενης έναρξης μισθοδοσίας τεσσάρων
(4) υπαλλήλων των οποίων αποφασίστηκε η μετάταξη στο Συ.Δ.Ν.Α., καθώς και η
απόφαση ένταξης του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Συ.Δ.Ν.Α., η οποία αφορά
την
Ένταξη της Πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5055289 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Αττική 2014-2020», στα πλαίσια της οποίας θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα η
εφαρμογή και υλοποίηση των περιλαμβανομένων δράσεων,
2) το άρθρο 247 ν. 3463/2006,
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3) τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με
το άρθρο 77 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 εισηγητικό έγγραφο με αρ. πρ. 473/01-07-2020 με θέμα «4η
Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Συ.Δ.Ν.Α. οικονομικού έτους 2020»,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Κρίνει κατεπείγουσα τη με αρ. πρωτ. 474/01-07-2020 πρόσκληση,
προκειμένου να εξετασθεί το με αρ. πρ. 473/01-07-2020 εισηγητικό, προκειμένου να
ολοκληρωθούν εγκαίρως οι διαδικασίες της επικείμενης έναρξης μισθοδοσίας
τεσσάρων (4) υπαλλήλων των οποίων αποφασίστηκε η μετάταξη στο Συ.Δ.Ν.Α.,
καθώς και αυτές που αφορούν την απόφαση ένταξης του Ενδιάμεσου Φορέα
Διαχείρισης του Συ.Δ.Ν.Α., η οποία αφορά την Ένταξη της Πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5055289 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020», στα πλαίσια της οποίας θα πρέπει
να προχωρήσει άμεσα η εφαρμογή και υλοποίηση των περιλαμβανομένων δράσεων.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

