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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αρ. 9/2021 Συνεδρίασης
της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΥΔΝΑ

Αρ. απόφασης: 20/2021
Περίληψη
«Αποδοχή συζήτησης των εκτός ημερήσιας
διάταξης θεμάτων, ως κατεπειγόντων»

Στην Καλλιθέα και στα γραφεία του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής
(Συ.Δ.Ν.Α.), σήμερα Παρασκευή 16/07/2021 και ώρα 14:00, συνεδρίασε η
Εκτελεστική Επιτροπή (κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1
της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και
της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55 Α΄), η οποία κυρώθηκε με το
άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76 Α΄), και τη με αρ. πρ. 77233/13.11.2020 Εγκύκλιο
του ΥΠ.ΕΣ.), μετά την από 12/07/2021 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)

Στη συνέχεια τα μέλη της Ε.Ε. συζήτησαν για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα
των δύο εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων που προέκυψαν μετά την από
12/07/2021 πρόσκληση του Προέδρου και προτάθηκαν από τον Πρόεδρο με το
έγγραφο με αρ. πρωτ. 586/15-07-2021.
Η Ε.Ε. μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ’ όψιν:
1) Την πρόταση του Προέδρου που ενημέρωσε ότι το κατεπείγον του πρώτου
θέματος «Ορθή επανάληψη της Απόφασης 19/2021 της Ε.Ε. του ΣΥΔΝΑ»,
οφείλεται στο ότι αφορά την ορθή επανάληψη του 1ου πρακτικού της Επιτροπής
Διαγωνισμού για την υπηρεσία «Ενέργειες Συμβουλευτικής – Κατάρτισης –
Πιστοποίησης & λοιπές Συμπληρωματικές Δράσεις” στο πλαίσιο της πράξης
με MIS: 5055289 και τίτλο: “ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ», για την οποία θα συζητηθεί εντός ημερήσιας διάταξης η
έγκριση του 2ου πρακτικού και αντίστοιχα το κατεπείγον του δεύτερου θέματος
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«Έλεγχος των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του
Συνδέσμου Δήμων Νοτίου Αττικής από 01/01/2021 έως 30/06/2021», οφείλεται
στο ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010,
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4257/2014, η Ε.Ε., εντός προθεσμίας
τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο
έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό
διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου
τριμήνου,
2) το άρθρο 247 ν. 3463/2006,
3) τη διάταξη του άρθρου 75 παρ. 3 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε
και ισχύει,
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. πρωτ. 583/14-07-2021 και θέμα «Ορθή
επανάληψη της Απόφασης 19/2021 της Ε.Ε. του ΣΥΔΝΑ»,
6) το εισηγητικό έγγραφο με αρ. πρωτ. 585/15-07-2021 και θέμα «Έλεγχος
των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Συνδέσμου Δήμων
Νοτίου Αττικής από 01/01/2021 έως 30/06/2021»,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Κρίνει κατεπείγοντα τα θέματα που προτάθηκαν από τον Πρόεδρο με το με
αρ. πρωτ. 586/15-07-2021 διαβιβαστικό έγγραφό του:
1) το εισηγητικό έγγραφο με αρ. πρωτ. 583/14-07-2021 και θέμα «Ορθή
επανάληψη της Απόφασης 19/2021 της Ε.Ε. του ΣΥΔΝΑ»,
2) το εισηγητικό έγγραφο με αρ. πρωτ. 585/15-07-2021 και θέμα «Έλεγχος
των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Συνδέσμου Δήμων
Νοτίου Αττικής από 01/01/2021 έως 30/06/2021»,
και εγκρίνει τη συζήτησή τους πριν από τα θέματα που είναι εγγεγραμμένα
στην ημερήσια συνεδρίαση.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

