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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 8/2011 Συνεδρίασης 

του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας 
 
Αριθ. Απόφασης : 13/2011                                 
                                                
                              

                                                               Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                         
«Παροχή ή μη σύμφωνης γνώμης επί του 
αιτήματος του μέλους του Συμβουλίου κας  
Σ.Λιώλη για μη εκτέλεση των 
υποχρεώσεών της μέχρι τέλους 2012». 

                                                                                                                                                        
Στη Νέα Χαλκηδόνα και στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας επί της οδού 
Ραιδεστού 21 (πρώην Δημαρχείου Ν. Χαλκηδόνας) σήμερα στις 13 του μήνα 
Ιουλίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8 μ.μ., συνήλθε σε 
Συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας μετά 
την υπ΄ αριθ. πρωτ. 7947/7/8-7-2011 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου 
αυτού κ. Κυριακής Ναθαναήλ, που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος του 
Συμβουλίου χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου 
Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 παρ. 2 
του Ν.3852/10, παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού υπαλλήλου του 
Δήμου κ. Πλέσσα  Κωνσταντίνου με βαθμό Β΄. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα ένδεκα (11) 
μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν :  
 



 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 

1. Ναθαναήλ Κυριακή, Πρόεδρος  
2. Κατσαρού Άννα, Αντιπρόεδρος 
3. Σταθούλια Αιμιλία  
4. Τσιδήμας Βασίλειος  
5. Φαφούτη Σοφία  
6. Φωτεινάκη-Τσάλτα Ελένη  
7. Σταματελόπουλος Ηλίας  
8. Παναγούλης Αντώνιος, μέλη.  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1. Μέρτικα Φιλιώ  
2. Λούτας Νικόλαος  
3. Λιώλη Σοφία  

 
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν.  
 
Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης του Συμβουλίου της 
Δημοτικής Κοινότητας και εισηγούμενη το 1ο θέμα της  ημερήσιας διάταξης 
είπε τα εξής :  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90 παρ. 3 του Ν. 3852/10 
(«Καλλικράτης») οι Σύμβουλοι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων έχουν 
τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτά 
περιγράφονται στο άρθρο 68 του ιδίου Νόμου. 
 
Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου Α10 της αριθ. πρωτ. 
74572/εγκ. 49/29-12-2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ., Σύμβουλος Δημ. Κοινότητας 
που επιθυμεί να μην εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστημα που 
υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες, πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη του 
Συμβουλίου. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 7831/5-7-2011 
αίτηση του μέλους της μειοψηφίας του Συμβουλίου μας κας Σοφίας Λιώλη, με 
την οποία μας γνωρίζει ότι για λόγους  σπουδών και εργασίας είναι 
αναγκασμένη να βρίσκεται εκτός Αθηνών μέχρι τέλους του έτους 2012 και 
ζητεί την σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου μας για την απουσία της κατά το 
χρονικό αυτό διάστημα από την άσκηση των καθηκόντων της, ως μέλους του 
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας, 
 
Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά. 
 
Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των 
μελών του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας, κατά την οποία ανταλλάχτηκαν 
διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. 8/2011 Πρακτικό του 
Συμβουλίου. Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να 
αποφασίσει σχετικά. 
 
 



 
Το Συμβούλιο της Δημ. Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας, αφού έλαβε υπόψη του 
την εισήγηση της κας Προέδρου, την αριθ. πρωτ. 7831/5-7-2011 αίτηση του 
μέλους του Συμβουλίου κας Σ.Λιώλη και τις διατάξεις των άρθρων 68, 83, 89 
και 90 του Ν. 3852/10 καθώς και της αριθ. πρωτ. 74572/49/29-12-2010 
εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ., 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κατά πλειοψηφία 

 
Αποδέχεται εν μέρει το αίτημα του μέλους της μειοψηφίας του Συμβουλίου 
Δημοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας κας Σοφίας Λιώλη και παρέχει σε 
αυτήν τη σύμφωνη γνώμη για απουσία από τις Συνεδριάσεις του Συμβουλίου 
και μη εκτέλεση των υποχρεώσεών της ως μέλους του για χρονικό διάστημα 
τριών (3) μηνών από λήψεως της παρούσης, ήτοι μέχρι 13/10/2011 για τους 
λόγους που η ίδια επικαλείται στην αριθ. πρωτ.  7831/5-7-2011 αίτησή της. 
 
Σε περίπτωση που η κα Σοφία Λιώλη, μετά την κοινοποίηση σε αυτήν της 
παρούσας, συνεχίσει να απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις Συνεδριάσεις του 
Συμβουλίου, πέραν του ανωτέρω χρονικού διαστήματος των τριών μηνών, η 
Πρόεδρος του Συμβουλίου είναι υποχρεωμένη από τις κείμενες διατάξεις να 
ενημερώσει γραπτώς, τον προσωρινώς ασκούντα τις αρμοδιότητες του 
Ελεγκτή Νομιμότητας Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
σχετικά με την υπόθεση, προκειμένου να κινηθεί κατά την κρίση του η 
προβλεπόμενη από τα άρθρα 233 και 234 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») 
πειθαρχική διαδικασία. 

 
Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκε (μειοψήφισε) ο κ. Παναγούλης 
Αντώνιος, ο οποίος απείχε από την ψηφοφορία. 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  13/2011 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

 
                              Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 
 
 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΑΘΑΝΑΗΛ 
 

 
 

Ακριβές Αντίγραφο                                       
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                          
Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου 
Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
  
 
Ελένη Σούλα 
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