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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από τα Πρακτικά της από 02.01.2011 1ης 
Ειδικής Δημόσιας Συνεδρίασης του 
Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας 
Χαλκηδόνας 
 

 
Θ Ε Μ Α T A: 
[α] Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας 
Χαλκηδόνας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 1 του Ν. 3852/2010  
 
 
   Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας συνήλθε σε 1η ειδική δημόσια 
Συνεδρίαση μετά τις πρόσφατες δημοτικές εκλογές της 07.11.2010 και των επαναληπτικών της 
14.11.2010, στην ισόγεια αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Νέας Φιλαδέλφειας που στεγάζεται 
επί της οδού Νικολάου Τρυπιά 45, σήμερα στις 02.01.2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 π.μ., 
ύστερα από την αριθ. πρωτ. 15118/27.12.2010 έγγραφη πρόσκληση της Προεδρεύουσας και 
Πλειοψηφήσασας Συμβούλου του επιτυχόντος Συνδυασμού κας Αιμιλίας Σταθούλια του Βλασίου, 
η οποία επιδόθηκε νομότυπα σε όλα τα νεοεκλεγέντα τακτικά μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής 
Κοινότητας, τα οποία εξελέγησαν κατά τις ως άνω δημοτικές εκλογές και των οποίων η ανακήρυξη 
έγινε δυνάμει της υπ΄αριθμ. 1165/2010 Αποφάσεως-Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας του 
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών καθώς επίσης και της εν συνεχεία αυτής υπ΄αριθμ. 1235/2010 
διορθωτικής Αποφάσεως-Διαδικασία άρθρων 739-780 K. Πολ. Δ. του ιδίου Δικαστηρίου, 
σύμφωνα με τα άρθρα 92 και 95 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (N. 3463/2006) καθώς και με 
το άρθρο 79  του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) , η οποία πρόσκληση δημοσιεύτηκε και 
στην ιστοσελίδα του Δήμου . 
 
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΗΣΑΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΟΣ 
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ: Αιμιλία Σταθούλια            
 
 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
 

 
1. ΣΤΑΘΟΥΛΙΑ ΑΙΜΙΛΙΑ του ΒΛΑΣΙΟΥ 
 
2. ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 
3. ΤΣΙΔΗΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 
 



4. ΦΑΦΟΥΤΗ ΣΟΦΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
 
5. ΦΩΤΕΙΝΑΚΗ-ΤΣΑΛΤΑ ΕΛΕΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
 
6. ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΝΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
 
7. ΜΕΡΤΙΚΑ ΦΙΛΙΩ του ΜΙΧΑΗΛ 

 
8. ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ 

 
9. ΛΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 
 
10. ΛΙΩΛΗ ΣΟΦΙΑ του ΛΕΩΝΙΔΑ 
 
11. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 

 
   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 89 παρ. 2 του Ν. 3852/10), δεδομένου 
ότι σε σύνολο 11 μελών, ήταν απόντες :  
 

1. ΤΣΙΔΗΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 
 
 
   Η Προεδρεύουσα και Πλειοψηφήσασα Σύμβουλος του επιτυχόντος Συνδυασμού της Δημοτικής 
Κοινότητας, παρουσία των μελών, κήρυξε την έναρξη της ειδικής συνεδρίασης με θέματα της 
Ημερησίας Διάταξης τα προαναφερθέντα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 3852/2010 και 
ειδικότερα στο άρθρο 79 παρ. 1 για την εκλογή του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Συμβουλίου 
και στην αριθ. 41/14-12-2010 ερμηνευτική εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.ΑΠ.Η.Δ. 
 
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») και την αριθ. 
71351/41/14-12-2010 ερμηνευτική εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.ΑΠ.Η.Δ. το Συμβούλιο της Δημοτικής 
Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας που προήλθε από τις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2010 (και τις 
επαναληπτικές της 14ης/11/2010) βάσει της αριθ. 1165/2010 απόφασης του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών και της διορθωτικής αυτής αριθ. 1235/10 του ιδίου Δικαστηρίου, 
συνέρχεται σήμερα ύστερα από πρόσκληση της Συμβούλου του επιτυχόντος Συνδυασμού που έχει 
εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους κας Αιμιλίας Σταθούλια, για την εκλογή με φανερή ψηφοφορία 
του Προέδρου και του Αντιπροέδρου αυτού για την πρώτη διετία της Δημοτικής περιόδου 2011-
2014. 
    
Στη σημερινή συνεδρίαση, στην οποία προεδρεύει η Σύμβουλος που το συγκάλεσε, ήτοι η κα 
Αιμιλία Σταθούλια, το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας εκλέγει ανάμεσα στα μέλη του, 
χωριστά και με φανερή ψηφοφορία, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.  
Η σύμβουλος που προεδρεύει αναθέτει τα καθήκοντα του ειδικού Γραμματέα του Συμβουλίου σ' 
έναν από τους υπαλλήλους του Δήμου.  
Ορίζω λοιπόν ως Ειδικό Γραμματέα την υπάλληλο του Δήμου κ. Γεωργία  Συμεωνίδου, κλάδου 
ΠΕ Οικονομικού-Λογιστικού.  
 
Για την εκλογή του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Συμβουλίου οι προταθέντες πρέπει να 
συγκεντρώσουν την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Συμβουλίου της Δημοτικής 
Κοινότητας. Εάν κατά την πρώτη ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του 
προηγουμένου εδαφίου, διενεργείται δεύτερη ψηφοφορία. Εάν και κατά τη δεύτερη ψηφοφορία δεν 
συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, τότε διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία 
κατά την οποία αρκεί η ύπαρξη σχετικής πλειοψηφίας των παρόντων μελών του Συμβουλίου. Αν 
δεν επιτευχθεί εκλογή για οποιοδήποτε λόγο η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή 
και εφαρμόζεται αναλόγως η ίδια διαδικασία. 



 
1. ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
 
Τώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και προκειμένου να εκλέξουμε τον Πρόεδρο του Συμβουλίου 
θα σας παρακαλούσα ένας-ένας, μετά το άκουσμα του ονόματός του και δι΄ ανατάσεως της χειρός 
του, να εκφωνεί το όνομα εκείνου του Συμβούλου της Δημοτικής Κοινότητας που προτιμά για 
Πρόεδρο του Συμβουλίου. 
 
Θέτει υποψηφιότητα για το αξίωμα του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 
Νέας Χαλκηδόνας η κα Κυριακή Ναθαναήλ του Γεωργίου. 
 
Α΄ ψηφοφορία 
 
Η κα Κυριακή Ναθαναήλ ψηφίζει την κα Κυριακή Ναθαναήλ 
Η κα Σοφία Φαφούτη ψηφίζει την κα Κυριακή Ναθαναήλ 
Η κα Ελένη Φωτεινάκη-Τσάλτα ψηφίζει την κα Κυριακή Ναθαναήλ 
Η κα Άννα Κατσαρού ψηφίζει την κα Κυριακή Ναθαναήλ 
Η κα Φιλιώ Μέρτικα ψηφίζει την κα Κυριακή Ναθαναήλ 
Ο κ. Ηλίας Σταματελόπουλος  ψηφίζει την κα Κυριακή Ναθαναήλ 
Ο κ. Λούτας Νικόλαος ψηφίζει την κα Κυριακή Ναθαναήλ 
Η κα Σοφία Λιώλη ψηφίζει την κα Κυριακή Ναθαναήλ 
Ο κ. Αντώνιος Παναγούλης ψηφίζει λευκό. 
Η υποφαινόμενη Αιμιλία Σταθούλια ψηφίζει την κα Κυριακή Ναθαναήλ. 
 
Άρα κατά την πρώτη ψηφοφορία εκλέγεται Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 
Νέας Χαλκηδόνας η κα Κυριακή Ναθαναήλ του Γεωργίου, η οποία έλαβε εννέα  (9) ψήφους, ήτοι 
την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Συμβουλίου. Υπήρξε επίσης και ένα (1) λευκό. 
 
 
ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
 
Τώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι με τον ίδιο τρόπο και προκειμένου να εκλέξουμε τον 
Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας θα σας παρακαλούσα ένας-ένας, μετά το 
άκουσμα του ονόματός του και δι΄ ανατάσεως της χειρός του, να εκφωνεί το όνομα εκείνου του 
Συμβούλου της Δημοτικής Κοινότητας που προτιμά για Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου. 
 
Θέτουν υποψηφιότητα για το αξίωμα του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής 
Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας η κα Άννα Κατσαρού του Δημητρίου και ο κ. Ηλίας 
Σταματελόπουλος του Ιωάννη. 
 
Α΄ ψηφοφορία 
 
Η κα Κυριακή Ναθαναήλ ψηφίζει την κα Άννα Κατσαρού 
Η κα Σοφία Φαφούτη ψηφίζει την κα Άννα Κατσαρού 
Η κα Ελένη Φωτεινάκη-Τσάλτα ψηφίζει την κα Άννα Κατσαρού 
Η κα Άννα Κατσαρού ψηφίζει την κα Άννα Κατσαρού 
Η κα Φιλιώ Μέρτικα ψηφίζει την κα Άννα Κατσαρού 
Ο κ. Ηλίας Σταματελόπουλος  ψηφίζει τον κ. Ηλία Σταματελόπουλο. 
Ο κ. Λούτας Νικόλαος ψηφίζει τον κ. Ηλία Σταματελόπουλο. 
Η κα Σοφία Λιώλη ψηφίζει λευκό. 
Ο κ. Αντώνιος Παναγούλης ψηφίζει λευκό. 
Ο υποφαινόμενη Αιμιλία Σταθούλια ψηφίζει την κα Άννα Κατσαρού. 
 
Άρα κατά την πρώτη ψηφοφορία εκλέγεται Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής 
Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας η κα Άννα Κατσαρού του Δημητρίου, η οποία έλαβε έξι (6) 
ψήφους, ήτοι την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Συμβουλίου. Έλαβαν ακόμη ο κ. 
Ηλίας Σταματελόπουλος δύο (2) ψήφους ενώ υπήρξαν και δύο (2) λευκά. 



 
Επομένως αφού η διαδικασία για την εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Συμβουλίου 
περατώθηκε, το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας συγκροτείται σε σώμα, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 79 παρ. 1 του Ν. 3852/10. 
 
Τέλος η Προεδρεύουσα κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει επί της εγκρίσεως των κατά τα 
ανωτέρω ενεργηθεισών χωριστά εκλογών. 
 
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 1 του 
Ν. 3852/10 σε συνδυασμό με την αριθ. 71351/41/14-12-2010 ερμηνευτική εγκύκλιο του 
ΥΠ.ΕΣ.ΑΠ.Η.Δ. και το γεγονός ότι τηρήθηκε η διαδικασία που προβλέπεται από τον Νόμο, 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα 

 
Εγκρίνει τις κατά τα ανωτέρω ενεργηθείσες χωριστά και με φανερή ψηφοφορία εκλογές κατά την 
αυτή συνεδρίαση, στις οποίες εκλέχτηκαν από τα μέλη του για το χρονικό διάστημα 2011-2012: 
 
   1.- Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας η κα Κυριακή 
Ναθαναήλ του Γεωργίου 
 
   2.- Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας η κα Άννα 
Κατσαρού του Δημητρίου 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1/2011 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί: 

 
Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ           ΤΑ  ΜΕΛΗ 

 
(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  

ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 
 
 
 

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΝΑΘΑΝΑΗΛ 
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