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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθ. Απόφ. 30/2021
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 13/2021 της τακτικής συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του
Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής

ΘΕΜΑ : «Εκλογή Αντιπροέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής»

Στην γραφεία του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.), σήμερα Τρίτη
02/11/2021 και ώρα 13:00, συνεδρίασε η Εκτελεστική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση (δια
ζώσης, σύμφωνα α) 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 τροποποιήθηκε με το άρθρο 67
παρ. 1 του ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169 Α’) και β) με τη με αρ. πρ. 69472/24.09.2021 Εγκύκλιο του
ΥΠ.ΕΣ.),

μετά

την

από

27/09/2021

πρόσκληση

του

προέδρου

του

Συνδέσμου,

που

κοινοποιήθηκε 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 (ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)

Ο κ. Κάρναβος Δημήτριος, Δήμαρχος Καλλιθέας, Πρόεδρος της Ε.Ε. του Συ.Δ.Ν.Α.,
εισηγούμενος το με αρ. πρ. 936/20-10-2021 πρώτο θέμα της ημερησίας διάταξης είπε τα εξής:
«Στην παρ. 8 του άρθρου 246 του Ν.3463/06, ορίζονται τα εξής:
«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.……».
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
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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 της Εκτελεστικής Επιτροπής να θέσουν υποψηφιότητα για τη θέση
του Αντιπροέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής και ο κ. Κονδύλης Ανδρέας προτάθηκε ως μόνος
υποψήφιος.
Κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας έλαβε ο κ. Κονδύλης Ανδρέας 3 ψήφους.
Ύστερα από τα παραπάνω η Εκτελεστική Επιτροπή αφού έλαβε υπ’ όψιν του:


την εισήγηση του Προέδρου



το αποτέλεσμα της μυστικής ψηφοφορίας που διεξήχθη μεταξύ των μελών της



τις διατάξεις του άρθρου 246 παρ. 8 και 247 του ν. 3463/2006



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



τη με αρ. 45/2021 απόφαση του με αρ. 12/2021 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου
με την οποία εκλέχθηκαν τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εκλέγει Αντιπρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣυΔΝΑ τον κ. Κονδύλη Ανδρέα.
Αφού συντάξαμε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

