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    Στην Ελαφόνησο σήμερα την 14η     του μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  του έτους 2012, 

ημέρα  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ αι ώρα  10:00΄     το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια 

συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων, ύστερα από τη με αριθμ 1827/10-12-2012 

πρόσκληση  του  Προέδρου  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  κ  Αρώνη  Γεωργίου,  που 

δημοσιεύτηκε  στον  ειδικό  χώρο  ανακοινώσεων  του  Δήμου  και  επιδόθηκε  με 

αποδεικτικό στο Δήμαρχο, στους Δημ. Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Δ. 

Κ.  Κ. (Ν. 3463/2006-ΦΕΚ Α΄ 114/2006), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα 

θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

     Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Ψαρομμάτης και από 

τους Δημοτικούς Συμβούλους ήταν: 

   Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                           ΑΠΟΝΤΕΣ

 ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                       ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ                ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ τ. ΓΕΩΡ.(ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΑΠΟΥΣΑ) 

 ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗ Λ                     ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

 ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                           ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ   

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ                          ΜΕΝΤΗ ΛΙΑΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

  ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ                                        

ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αφού διαπίστωσε την ύπαρξη της απαρτίας και    κήρυξε 

την έναρξη της   συνεδρίασης,  διάβασε στο συμβούλιο την αίτηση της Αρώνη Μαρίας 

του Γεωργίου  και ζήτησε από το ΔΣ να εγκρίνει την εξέταση του 

 θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης γιατί η αναφερόμενη σύμβουλος ήδη έχει κάποιες 

απουσίες και αν εγκαίρως δεν  της χορηγηθεί άδεια,  υπάρχει  περίπτωση αδίκως  να 

τεθεί σε αργία.

Το ΔΣ ομόφωνα αποφάσισε ομόφωνα την συζήτηση του θέματος ως κατεπείγον  

και ο λόγος  εδόθη στον Δήμαρχο να το εισηγηθεί.

Θέμα: Εκτός ημερήσιας διάταξης  Αριθ. Απόφ.   73/2012 ΠΕΡΙ ΑΔΕΙΑΣ 

ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΑΔΑ: ΒΕΦΔΩΡ4-ΜΒΚ



Ο Δήμαρχος εισηγούμενος το θέμα είπε:  “Από την Δημοτική Σύμβουλο κ. Αρώνη Μα-

ρία του Γεωργίου έχει υποβληθεί αίτηση  για προσωρινή  απουσία από τα καθήκοντά 

της διάρκειας δύο μηνών. Η αίτηση έχει ως εξής:

“Κύριοι παρακαλώ πολύ να εξετάσετε το αίτημά μου για δίμηνη άδεια παύσης από τα 

καθήκοντά μου, επειδή της περίοδο αυτή συντρέχουν προσωπικοί λόγοι  που καθι-

στούν αδύνατη της παρουσία μου στα δημοτικά συμβούλια.

Παράλληλα θα ήθελα να σας  ενημερώσω ότι συντρέχουν  και λόγοι μετεκπαιδευσης 

στην ειδικότητά μου που καθιστούν την παρουσία μου υποχρεωτική.

Σας ευχαριστώ θερμά.

Μαρία Αρώνη, Δημοτική Σύμβουλος”

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος κάλεσε το  Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά. 

Το Συμβούλιο αφού  κατανόησε τους λόγους για τους οποίους η Δημοτική Σύμβουλος 

ζήτησε άδεια, έλαβε υπόψη του   το άρθρο 68/του ν. 3852/2010 και έκανε διαλογική 

συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την χορήγηση άδειας απουσίας  διάρκειας   δύο μηνών  στη Δημοτική 

Σύμβουλο Αρώνη Μαρία του Γεωργίου για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτησή 

της.

Η απόφαση αυτή του ΔΣ έλαβε α.α.73/2012 και αποτελεί ακριβές απόσπασμα από το 

πρακτικό 15/14-12-2012 που αφού συντάχθηκε διαβάστηκε, υπογράφεται ως εξής:

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ

 Γεώργιος Σ. Αρώνης    ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ,ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ,  

ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ      ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ      

     ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ,   ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    

  Ακριβές αντίγραφο

Ο Δήμαρχος

ΑΔΑ: ΒΕΦΔΩΡ4-ΜΒΚ


