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ΘΕΜΑ : «Εκλογή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΥΝ-ΠΑ για το πρώτο ήμισυ της 
Δημοτικής Περιόδου».

 Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών (Λ. Φιλαδελφείας 87 &
Μπόσδα , Αχαρνές )  , έδρας του Συνδέσμου Πάρνηθας , στις  06/02/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19,00,
ύστερα από την αριθμ. Πρωτ.  18/02-02-2015 πρόσκληση του αντιπροσώπου της έδρας του Συνδέσμου  κ.
Κασσαβού Ιωάννη , Δημάρχου Αχαρνών , η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε , σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 246 του Ν. 3463/06.
Στη συνεδρίαση προεδρεύει ο αντιπρόσωπος της έδρας του Συνδέσμου , κ. Κασσαβός Ιωάννης , ο οποίος
συγκάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο . 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Προεδρεύων αναφέρει τα κάτωθι : 

Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 246 του Ν. 3463/06 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 παρ. 6 του παρόντος .

Παρ. 6 «Για όλη τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου τα δημοτικά συμβούλια εκλέγουν ως αντιπροσώπους
τους στο διοικητικό συμβούλιο του συνδέσμου μέλη τους ή το δήμαρχο. Στην περίπτωση που ένα δημοτικό
συμβούλιο εκλέγει περισσότερους από δύο εκπροσώπους , ένας από αυτούς εκλέγεται από τη μειοψηφία
του Δημοτικού Συμβουλίου.  Η εκλογή γίνεται  μέσα σ΄  ένα μήνα από την εγκατάσταση των δημοτικών
αρχών»

Η εγκατάσταση των δημοτικών αρχών μετά τις εκλογές του Μαϊου 2014 έγινε στις 01/09/2014 .

Τα Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων – Μελών του Συνδέσμου εξέλεξαν αντιπροσώπους με τις παρακάτω
αποφάσεις : 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

23/13-01-2015 ΑΧΑΡΝΩΝ 4

03/20-01-2015 ΦΥΛΗΣ 2

03/16-01-2015 ΔΙΟΝΥΣΟΥ 1

04/20-01-2015 ΩΡΩΠΟΥ 1

04/20-01-2015 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 1
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Σημειώνεται ότι όταν ο Δήμος Μεταμόρφωσης εκλέξει τον αντιπρόσωπό του θα συμπληρωθεί ο αριθμός
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου με τον εκπροσώπο που θα εκλεγεί.

Συνολικός αριθμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Συνδέσμου δέκα  (10).

Τα τρία πέμπτα (3/5) των αντιπροσώπων είναι έξι (06) μέλη. 

Έχουν ορισθεί εννέα (09) μέλη – επομένως το Διοικητικό Συμβούλιο έχει νόμιμη συγκρότηση. 

Ο Προεδρεύων διαπιστώνει απαρτία αφού σε σύνολο μελών δέκα (10)  είναι παρόντες εννέα (9) ,   όπως
καταγράφεται στον παρακάτω πίνακα. 

ΠΑΡΟΝΤΑ – ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΩΝ ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΩΝ

ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΩΝ ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΩΝ
ΚΑΣΣΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΩΝ ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΩΝ
ΛΑΖΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΡΩΝ ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΩΝ
ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΩΝ

Στη συνέχεια κήρυξε  την έναρξη της συνεδρίασης  και  εισηγούμενος  το  1ο  θέμα της ημερήσιας
διάταξης  που  αφορά  στην  Εκλογή Προέδρου  του  Συνδέσμου  Πάρνηθας   έθεσε  υπόψη των  μελών  του
Συμβουλίου  τα εξής : 
1. Στο άρθρο 246 του Ν. 3463/2006 καθώς και στην 52/10-10-2014 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ , ορίζεται ότι το

Διοικητικό Συμβούλιο συνδέσμου των ΟΤΑ συγκροτείται από αιρετούς αντιπροσώπους του κάθε
δήμου που συμμετέχει σ΄ αυτον . Οι αντιπρόσωποι εκλέγονται από τα δημοτικά συμβούλια .

Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται μέσα σε δέκα ημέρες από την εκλογή των αντιπροσώπων , στην έδρα
του Συνδέσμου , ύστερα από πρόσκληση του αντιπροσώπου του Δήμου της έδρας του Συνδέσμου για την
εκλογή του Προέδρου – Αντιπροέδρου και Μελών Ε.Ε. Στην ίδια συνεδρίαση.
2. Τις αριθμ. 23/13-01-2015 ,  03/20-01-2015,  03/16-01-2015 ,  04/20-01-2015 και  04/20-01-2015 των Δήμων

Αχαρνών , Φυλής , Διονύσου , Ωρωπού  και Ασπροπύργου , αντίστοιχα , αποφάσεις των δημοτικών
συμβουλίων για την εκλογή  των αντιπροσώπων των δήμων – μελών στο Σύνδεσμο Πάρνηθας για
την τρέχουσα δημοτική περίοδο 2014-2019 

3. Την υπ΄ αριθμ. 125/2007 γνωμοδότηση του Γ΄ τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους , η
οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Εσωτερικών , Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης ,
αποσαφηνίζεται  ότι  η  ψηφοφορία  για  την  ανάδειξη  Προέδρου  ,  Αντιπροέδρου  και  μελών  της
Εκτελεστικής Επιτροπής των Συνδέσμων ΟΤΑ , είναι μυστική . 

Το Σώμα εκλέγει μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, που θα διενεργήσει την εκλογή τους : 
1.    ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ                      Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής
2.    ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟ        Μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής
3.    ΠΑΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟ        Μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής
πρόταση που έγινε αποδεκτή από όλα τα μέλη του Συμβουλίου.
Τα πρακτικά τήρησε η γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου κ. Γκίκα Κων/να.

Στη συνέχεια ο προεδρεύων ,  για το αξίωμα του Προέδρου, προτείνει τον κ. Δημήτριο Καμπόλη.
Αφού  δεν  υπήρξε  άλλη  υποψηφιότητα,   μοιράζεται  σε  κάθε  Διοικητικό  Σύμβουλο  από  ένας  φάκελος
σφραγισμένος, με την σφραγίδα του ΣΥΝ-ΠΑ, και μονογραφημένος από τον  Πρόεδρο της Εφορευτικής
Επιτροπής κ. Δασκαλάκη Γεώργιο και από ένα ψηφοδέλτιο που αναφέρει στο πάνω μέρος το σκοπό της
εκλογής και στη συνέχεια τα ονόματα των Διοικητικών Συμβούλων με αλφαβητική σειρά.

    Δίνονται οι σχετικές οδηγίες για την εκλογή και διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που θα βρεθούν
ψηφοδέλτια με περισσότερους από τους απαιτούμενους στην εκλογή αυτή σταυρούς, θα θεωρηθούν άκυρα
ενώ όσα δεν  θα έχουν κανένα σταυρό θα θεωρηθούν λευκά.
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    Ακολουθεί μυστική ψηφοφορία με τήρηση της νόμιμης διαδικασίας ανοίγεται η κάλπη, μετρούνται οι
φάκελοι που βρέθηκαν εννέα (09)   όσοι και οι Διοικητικοί Σύμβουλοι που ψήφισαν, ανοίγονται οι φάκελοι,
μετρούνται τα ψηφοδέλτια και οι ψήφοι που βρέθηκαν είναι : 
         

ΨΗΦΙΣΑΝ : 9
ΕΓΚΥΡΑ : 9
ΑΚΥΡΑ : 0

Στο όνομα του : 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΨΗΦΟΙ

1 ΚΑΜΠΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 9

ΛΕΥΚΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ 0

ΑΚΥΡΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ 0

Οπότε  σύμφωνα με το αποτέλεσμα της μυστικής αυτής ψηφοφορίας

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α. Εκλέγει  για  Πρόεδρο  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  ΣΥΝ-ΠΑ  για  το  πρώτο  ήμισυ  της
Δημοτικής Περιόδου τον :  ΚΑΜΠΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Νικολάου

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 01/2015

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΣΣΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
        Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ

  ΚΑΣΣΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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