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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ  ΑΣΣΙΚΗ     ΤΝΕΔΡΘΑΗ: ..21η/2011..  

ηηρ ..26/09/2011.. 
ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΤΟΤ  
Σασ. Δ/νζη: Λ. Μαπαθώνορ 29 & Αθ. Διάκος 01      
Άγιορ ηέθανορ      ..Απιθ. Απόθαζηρ: ..200/2011.. 

                                                                                           
ΑΠΟΠΑΜΑ 

Απφ ην Πξαθηηθφ ηεο ..26ηρ/09/2011.. ηεο ..21ηρ/2011.. ζπλεδξίαζεο ηνπ 
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 

ήκεξα ηελ ..26η επηεμβπίος 2011.. εκέξα ..Δεςηέπα.. θαη ψξα ..19:00.. ην 
Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Γηνλχζνπ ζπλήιζε ζε Σαθηηθή Γεκφζηα ζπλεδξίαζε ζηελ 
αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ Καηαζηήκαηνο ζην Πνιηηηζηηθφ Πλεπκαηηθφ Κέληξν 
ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ επί ηεο νδνχ Δπαγγέινπ Πεληδεξίδε 3, χζηεξα 
απφ ηελ ππ’ αξηζ. ..29769/22-09-2011.. πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ δεκνζηεχζεθε θαη 
επηδφζεθε ζε θάζε χκβνπιν ρσξηζηά, ζηνλ θ. Γήκαξρν ζχκθσλα κε ηηο δ/μεηο ηνπ άξζ. 
67 ηνπ Ν.3852/2010 (Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 
Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο), ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξζ. 95 «χγθιεζε θαη ιεηηνπξγία 
ηνπ Γ.» θαη 96 ηνπ λ. 3463/2006 γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ ζηα θαησηέξσ 
ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο: 

 
ΘΕΜΑ 1ο ΕΚΣΟ ΗΜΕΡΗΘΑ:  «Λήςε απφθαζεο γηα ηελ ππνβνιή πξφηαζεο ζηελ 
εηδηθή Τπεξεζία δηαρείξεζεο Δ.Π. ‘‘Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε γηα ηε 
ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξάμεο ‘’Σερληθά έξγα, αμηνπνίεζε ΑΠΔ θαη εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 
ζε ζρνιεία ηνπ Γήκνπ’». 
ΘΕΜΑ 1ο: «Απνδνρή πίζησζεο απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα «Πεξηβάιινλ-
Αεηθφξνο Αλάπηπμε»  γηα ην έξγν Καηαζθεπή δηθηχνπ απνρ/ηεπζεο αθαζάξησλ Γήκνπ 
Άλνημεο- Αλακφξθσζε πξνππ/ζκνχ νε 2011».  
ΘΕΜΑ 2ο: «Αλακφξθσζε πξνππ/ζκνχ ν.ε 2011». 
ΘΕΜΑ 3ο : «Καζνξηζκφο ρξεκαηηθνχ πνζνχ ηεξνχκελνπ ζε κεηξεηά ζην ηακείν ηνπ 
Γήκνπ απφ ην αλψηεξν ηηζέκελν φξην ηεο ΚΤΑ 4686/22-1-2008 (ΦΔΚ 164/5-2-2008)».  
ΘΕΜΑ 4ο:  «Έγθξηζε πξσηνθφιινπ πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ 
«πληήξεζε Ζιεθηξνθσηηζκνχ Γεπέδνπ Αγ. ηεθάλνπ». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγθξηζε πξσηνθφιινπ πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ 
Αλαπιάζεηο Κνηλνρξήζησλ ρψξσλ Κνηλφηεηαο Γηνλχζνπ ηεο Γ.Κ Γηνλχζνπ». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγθξηζε πξσηνθφιινπ πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ 
Αληηθαηάζηαζε-Σνπνζέηεζε λέσλ θσηηζηηθψλ ηζηψλ ζε πιαηείεο ηνπ Γήκνπ Αγ. 
ηεθάλνπ».   
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγθξηζε 1νπ ΑΠΔ ηνπ έξγνπ Απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζην Γεκνηηθφ ρνιείν ηεο 
Γ.Κ Ρνδφπνιεο». 
ΘΕΜΑ 8ο : «Λήςε απφθαζεο γηα ηελ αλάζεζε θαζεθφλησλ Γηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο ησλ 
έξγσλ κειεηψλ, πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ Ν. 3316/2005 γηα 
ηελ νπνία δηεπζχλνπζα ππεξεζία κέρξη ηελ 31-12-2010 ήηαλ ε θαηαξγεζείζα Τπεξεζία 
ηεο ΣΤΓΚ ηεο πξψελ θξαηηθήο Πεξηθέξεηαο».  
ΘΕΜΑ 9ο: «Τπνβνιή πξφηαζεο ρξεκαηνδφηεζεο ζην πιαίζην ηνπ κέηξνπ 226 
Απνθαηάζηαζε Γαζνθνκηθνχ Γπλακηθνχ θαη εηζαγσγή δξάζεσλ πξφιεςεο» -Γξάζε 1: 
Βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ πξφιεςεο γηα ηελ αληηππξηθή πξνζηαζία  ησλ δαζψλ θαη ησλ 
δαζηθψλ εθηάζεσλ θαη απνθαηάζηαζε δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ πνπ έρνπλ ππνζηεί 
θαηαζηξνθέο θπξίσο απφ ηηο ππξθαγηέο θαη έγθξηζε ζρεηηθήο κειέηεο ηνπ γξαθείνπ 
Σερλνινγηψλ & Πιεξνθνξηθήο». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγθξηζε επηθαηξνπνίεζεο νξηζηηθήο κειέηεο εζσηεξηθνχ απνρεηεπηηθνχ 
δηθηχνπ Κνηλφηεηαο ηακάηαο». 
ΘΕΜΑ 11ο:  «πγθξφηεζε Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο». 
ΘΕΜΑ 12ο:  «Έγκπιζη ηος κανονιζμού λειηοςπγίαρ ηος ςμβοςλίος Ένηαξηρ 
Μεηαναζηών ηος Δήμος Διονύζος». 
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Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ν πξφεδξνο δηαπίζησζε φηη απφ ηα ..41.. 
κέιε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ παξφληα  ήηαλ ..34.. ήηνη: 

εκεηψλεηαη φηη ζηε ζπλεδξίαζε παξφληεο ήηαλ ε πξφεδξνο ηεο ΓΚ Αγίνπ ηεθάλνπ θ. 
Βνπηζά Αηθαηεξίλε, ν πξφεδξνο ηεο ΓΚ Άλνημεο θ. Θενθίινπ ππξίδσλ, ν πξφεδξνο ηεο 
ΓΚ Γξνζηάο θ. Ησαλλίδεο Υαξάιακπνο, ν πξφεδξνο ηεο ΓΚ Κξπνλεξίνπ Ληλάξδνο Μηραήι 
θαη ν αληηπξφεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Ρνδφπνιεο θ. Κφθθαιεο Δκκαλνπήι.  
 
Οη απφληεο Γεκνηηθνί χκβνπινη λνκίκσο θιεζέληεο θαη εκπξνζέζκσο δελ παξέζηεζαλ 
ζηε ζεκεξηλή πλεδξίαζε. 
 
Αποςζίερ: 

  Ο Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Μπνχζκπνπξαο Αζαλάζηνο είρε ελεκεξψζεη ην πξνεδξείν 
γηα ηελ αδπλακία ηνπ λα παξεπξεζεί ζηελ παξνχζα ζπλεδξίαζε. Ο Γ θ. Υηψηεο 
Ζξαθιήο απνπζίαδε θαζ’ φιε ηε ζπλεδξίαζε. 

 
Πποζελεύζειρ: 

 Οη Γ.. θ.θ. αθειιαξίνπ Γηνλχζηνο, Ρντδεο Αζαλάζηνο,  Καξαζαξιήο Αλαζηάζηνο, θαη 
Γηαλληψηε Διέλε πξνζήιζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ελεκεξψζεσλ ηνπ Γεκάξρνπ.  Οη Γ θ.θ.  
Λίηζαο Αζαλάζηνο θαη Γαξεθαιιάθεο Δκκαλνπήι πξνζήιζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
ζπδήηεζεο ηνπ 2νπ Θέκαηνο ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο. 
 

              ΠΑΡΟΝΣΕ 

1. ΝΗΚΖΣΟΠΟΤΛΟ ΗΩΑΝΝΖ, Ππόεδπορ. 
2. ΠΖΛΗΩΣΖ ΠΤΡΗΓΩΝ.  
3. ΕΤΓΟΤΝΑ ΓΔΩΡΓΗΟ. 
4. ΚΟΝΣΑΚΖ ΚΤΡΗΑΚΟ. 
5. ΠΔΠΠΑ ΝΗΚΟΛΑΟ. 
6.  ΠΟΣΗΓΖ ΥΡΖΣΟ. 
7. ΑΡΑΝΣΑΚΖ ΘΔΟΓΩΡΑ. 
8. ΚΑΡΤΣΗΝΟ ΝΗΚΟΛΑΟ. 
9. ΚΟΤΡΗΓΑΚΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ . 
10. ΜΑΓΓΗΝΑ ΣΔΛΛΑ – ΟΦΗΑ . 
11. ΦΔΡΜΔΛΖ ΛΤΓΗΑ.  
12. ΚΑΣΗΓΗΑΝΝΖ ΟΦΗΑ. 
13. ΚΟΡΟΒΔΖ ΒΑΗΛΗΚΖ (ΒΑΗΑ). 
14. ΛΗΣΑ ΑΘΑΝΑΗΟ. 
15. ΠΑΛΗΓΓΗΝΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ. 
16. ΠΑΠΑΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΡΖΣΟ. 
17. ΠΑΠΠΑ ΝΗΚΟΛΑΟ . 
18. ΣΕΑΝΔΣΖ ΑΓΑΘΖ –ΔΛΛΖ. 
19. ΚΑΝΑΣΟΤΛΖ ΗΩΑΝΝΖ.  
20. ΠΑΗΠΟΤΛΑΡΗΓΖ ΑΒΡΑΑΜ.  
21. ΕΑΜΑΝΖ ΓΗΟΝΤΗΟ. 
22. ΩΣΖΡΗΟΤ ΑΚΔΛΛΑΡΗΟ. 
23. ΣΑΟΤΞΖ – ΥΡΗΣΗΑΝΗΓΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ. 
24. ΚΟΚΜΟΣΟ ΒΑΗΛΔΗΟ. 
25. ΊΑΡΖ ΓΡΖΓΟΡΗΟ. 
26. ΠΔΠΠΑ ΑΓΓΔΛΗΚΖ. 
27. ΓΗΑΡΔΝΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ. 
28. ΣΑΪΚΟ  ΘΔΟΓΩΡΟ Ανηιππόεδπορ. 
29. ΣΟΤΚΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ. 
30. ΜΠΗΣΑΚΟ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ. 
31. ΠΑΠΑΝΑΓΗΩΣΟΤ ΔΛΔΝΖ (ΛΔΝΑ).  
32. ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟ ΑΘΑΝΑΗΟ. 
33. ΩΚΟΤ ΕΩΖ. 
34. ΛΟΤΚΑΣΟ ΠΑΝΑΓΖ. 

 

             ΑΠΟΝΣΕ 
1. ΥΗΩΣΖ ΖΡΑΚΛΖ. 
2. ΚΑΡΑΑΡΛΖ ΑΝΑΣΑΗΟ. 
3. ΡΟΪΓΖ ΑΘΑΝΑΗΟ. 
4. ΑΚΔΛΛΑΡΗΟΤ ΓΗΟΝΤΗΟ . 
5. ΓΑΡΔΦΑΛΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ. 
6. ΓΗΑΝΝΗΩΣΖ ΔΛΔΝΖ. 
7. ΜΠΟΤΜΠΟΤΡΑ ΑΘΑΝΑΗΟ 

Γπαμμαηέαρ. 
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Αποσωπήζειρ: 

 Μεηά ηελ ςήθηζε ηνπ 1νπ ζέκαηνο απνρψξεζε ν Γ.. θ. Ίζζαξεο Γξεγφξηνο. 

 Μεηά ηελ ςήθηζε ηνπ 6νπ ζέκαηνο απνρψξεζαλ νη  Γ.. θ. θ.  Πέππα Αγγειηθή θαη 
Σζνχθαο Παλαγηψηεο. 

 Μεηά ηελ ςήθηζε ηνπ 11νπ ζέκαηνο απνρψξεζαλ νη Γ.. θ.θ. Κνληάθεο Κπξηάθνο, 
Καξαζαξιήο Αλαζηάζηνο, Πέππαο Νηθφιανο, Ρντδεο Αζαλάζηνο, αθειιαξίνπ Γηνλχζηνο, 
αξαληάθε Θενδψξα, Καξπζηηλφο Νηθφιανο, Μαγγίλα ηέιια-νθία, Γηαλληψηε Διέλε, 
Καηζίγηαλλε νθία, Κνξνβέζε Βαζηιηθή, Λίηζαο Αζαλάζηνο, Παπαβαζηιείνπ Υξήζηνο, 
Παππάο Νηθφιανο, Σδαλεηή Αγάζε-Έιιε, Καλαηζνχιεο Ησάλλεο θαη Γηαξέλεο Γεκήηξηνο. 
 

Ο Γήκαξρνο θ. Ησάλλεο Καιαθαηέιεο  λνκίκσο θιεζείο  παξίζηαηαη ζηε ζπλεδξίαζε. 
ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε θ. Κπξηαθνχιε Διεπζεξία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ, γηα 
ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ. 
 

 
 
Απιθμόρ Απόθαζηρ:  ..200/2011.. 
 

ΘΕΜΑ 12ο:  «Έγκπιζη ηος κανονιζμού λειηοςπγίαρ ηος ςμβοςλίος Ένηαξηρ 
Μεηαναζηών ηος Δήμος Διονύζος». 
 

Ο Πξφεδξνο κεηά ηε αλάγλσζε ηνπ 12νπ ζέκαηνο ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο έδσζε 
ην ιφγν ζηνλ Αληηδήκαξρν Κνηλσληθήο Πξφλνηαο θαη Παηδείαο θ. πειηψηε ππξίδσλ ν 
νπνίνο είπε ηα εμήο: 

 
    Σν πκβνχιην Έληαμεο Μεηαλαζηψλ είλαη έλα ζπκβνπιεπηηθφ φξγαλν ζε επίπεδν 
Γήκνπ. πγθξνηείηαη πξνθεηκέλνπ λα απνηειέζεη έλα αληηπξνζσπεπηηθφ ζψκα ζε  ηνπηθφ 
επίπεδν γηα λα παξέρεη έλα ζεζκνζεηεκέλν βήκα ζπκβνπιεπηηθήο ηφζν γηα ηνπο 
εθιεγκέλνπο εθπξνζψπνπο φζν θαη γηα ηνπο κεηαλάζηεο. 
χκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 78 ηνπ Ν. 3852 /2010.  «1. ε θάζε 
δήκν ζπγθξνηείηαη θαη ιεηηνπξγεί κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, πκβνχιην 
Έληαμεο Μεηαλαζηψλ σο ζπκβνπιεπηηθφ φξγαλν ηνπ δήκνπ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο έληαμεο 
ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία. Σα ζπκβνχιηα έληαμεο κεηαλαζηψλ απνηεινχληαη 
απφ πέληε (5) έσο έληεθα (11) κέιε, ηα νπνία νξίδνληαη απφ ην νηθείν δεκνηηθφ ζπκβνχιην. 
Ωο κέιε νξίδνληαη δεκνηηθνί ζχκβνπινη, εθπξφζσπνη θνξέσλ κεηαλαζηψλ, εθφζνλ ε έδξα 
απηψλ ή παξαξηήκαηνο βξίζθεηαη εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ νηθείνπ δήκνπ, ή 
εθπξφζσπνη πνπ επηιέγνληαη απφ ηελ θνηλφηεηα ησλ κεηαλαζηψλ πνπ θαηνηθνχλ κφληκα 
ζηνλ νηθείν δήκν, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπεη ζρεηηθφο θαλνληζκφο, πνπ 
εθδίδεη κε απφθαζή ηνπ ην νηθείν δεκνηηθφ ζπκβνχιην, θαζψο θαη εθπξφζσπνη θνηλσληθψλ 
θνξέσλ νη νπνίνη αλαπηχζζνπλ εληφο ηεο δηνηθεηηθήο πεξηθέξεηαο ηνπ νηθείνπ δήκνπ 
δξάζε ζρεηηθή κε ηα πξνβιήκαηα ησλ κεηαλαζηψλ. Με ηελ ίδηα απφθαζε νξίδεηαη 
πξφεδξνο ζην ζπκβνχιην έληαμεο κεηαλαζηψλ έλαο εθ ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ κειψλ 
ηνπ. ηα παξαπάλσ ζπκβνχιηα νξίδνληαη ππνρξεσηηθά σο κέιε αιινδαπνί δεκνηηθνί 
ζχκβνπινη πνπ έρνπλ ηπρφλ εθιεγεί. Ζ ζπκκεηνρή ζηα αλσηέξσ ζπκβνχιηα είλαη ηηκεηηθή 
θαη άκηζζε.  
2. Έξγν ησλ ζπκβνπιίσλ έληαμεο κεηαλαζηψλ είλαη ε θαηαγξαθή θαη ε δηεξεχλεζε 
πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη κεηαλάζηεο, πνπ θαηνηθνχλ κφληκα ζηελ πεξηθέξεηα 
ηνπ νηθείνπ δήκνπ, σο πξνο ηελ έληαμή ηνπο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία, ηελ επαθή ηνπο κε 
δεκφζηεο αξρέο ή ηε δεκνηηθή αξρή, ε ππνβνιή εηζεγήζεσλ πξνο ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην 
γηα ηελ αλάπηπμε ηνπηθψλ δξάζεσλ πξνψζεζεο ηεο νκαιήο θνηλσληθήο έληαμεο ησλ 
κεηαλαζηψλ θαη, ελ γέλεη, ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ απηνί αληηκεησπίδνπλ, ηδίσο 
κέζσ ηεο νξγάλσζεο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο, θαζψο 
θαη ηε δηνξγάλσζε ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ νηθείν δήκν εθδειψζεσλ επαηζζεηνπνίεζεο θαη 
ελίζρπζεο ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ.» 
 
Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ πκβνπιίνπ Έληαμεο Μεηαλαζηψλ είλαη ε αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ 
αιινδαπψλ ζηελ ηνπηθή δεκφζηα δσή. Σν  πκβνχιην Έληαμεο Μεηαλαζηψλ ζπκκεηέρεη 
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θαη εκπινπηίδεη ηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ ηνπ Γήκνπ. Μπνξεί λα 
δξαζηεξηνπνηείηαη ελεξγά φρη κφλν ζε ζέκαηα κεηαλάζηεπζεο αιιά επξχηεξα ζε ζέκαηα 
πνιηηηζκνχ, αζιεηηζκνχ, ππνζηήξημεο ησλ λέσλ θ.α. Αλακέλεηαη λα απνηειέζεη 
παξάδεηγκα ζπκκεηνρήο ζηα θνηλά, θνηλσληθψλ δπλάκεσλ πνπ βξίζθνληαλ εθηφο ηεο 
δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ. ηφρνο ηνπ πκβνπιίνπ Έληαμεο Μεηαλαζηψλ δελ είλαη 
λα αλαπηχμεη κηα δεχηεξε θαηεγνξία ππεθνφηεηαο. Γε ζρεδηάδεηαη γηα λα αληηθαηαζηήζεη ην 
δηθαίσκα ςήθνπ ή αληηπξνζψπεπζεο ζηα ήδε ζεζκνζεηεκέλα ζπιινγηθά φξγαλα. Σν 
πκβνχιην Έληαμεο Μεηαλαζηψλ κπνξεί λα ρξεζηκεχζεη σο κηα αθεηεξία γηα ηελ 
εκπέδσζε ηεο ηνπηθήο ζπκκεηνρηθήο δεκνθξαηίαο. Πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο 
ζηα θνηλά ηνπ ζπλφινπ ηνπ αιινδαπνχ πιεζπζκνχ ζην Γήκν. 
Οη εθπξφζσπνη ησλ κεηαλαζηψλ ζην πκβνχιην Έληαμεο Μεηαλαζηψλ ηνπ Γήκνπ ζα 
επηιεγνχλ βάζεη ησλ φξσλ ηνπ Καλνληζκνχ πνπ ζα ςεθηζηεί. 
Ζ πξφηαζε ε νπνία δηαηππψλεηαη σο πξνο ην πκβνχιην Έληαμεο Μεηαλαζηψλ είλαη λα 
έρεη ελλέα κέιε. Σέζζεξηο δεκνηηθνί ζχκβνπινη (έλαο απφ θάζε παξάηαμε) θαη πέληε 
εθιεγκέλα ή επηιεγέληα απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην κέιε, κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 8 
ηνπ ππφ ςήθηζε θαλνληζκνχ. Δπηζεκαίλνπκε φηη δε δχλαηαη λα ελεξγνπνηεζεί ε 
παξάγξαθνο 7 ηνπ ππφ ςήθηζε θαλνληζκνχ πνπ πξνβιέπεη πξφηαζε απφ θνξέα 
κεηαλαζηψλ γηαηί  δελ πθίζηαηαη αλάινγνο θνξέαο ζην Γήκν Γηνλχζνπ. 
Σν ΤΠ.Δ.Α &Ζ.Γ. ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΔΔΣΑΑ εμέδσζαλ ην Γεθέκβξην ηνπ 2010 
πξφηππν θαλνληζκφ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν εθπξνζψπεζεο ησλ θνξέσλ κεηαλαζηψλ ζην 
πκβνχιην έληαμεο Μεηαλαζηψλ. 
Θέησ ππφςε ηνπ πκβνπιίνπ ην ζπλεκκέλν ζρέδην θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηνπ 
πκβνπιίνπ  Έληαμεο Μεηαλαζηψλ κε ηηο παξαπάλσ πξνηάζεηο θαη θαιψ ην ζπκβνχιην λα 
απνθαζίζεη γηα ηελ έγθξηζή ηνπ. 

.  
 
  

 
Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην αθνχ έιαβε ππφςε: 
 Σελ εηζήγεζε. 
 Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 65, 67 θαη 78  ηνπ Ν. 3852/2010. (Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο 

Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο.) 
 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006 (ΚΓΚ) (ΦΔΚ 114/8-6-2006, ηεχρνο Α΄) «Κχξσζε 

ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ». 
 Σν Πξφηππν Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ πκβνπιίνπ Έληαμεο Μεηαλαζηψλ 
 Σηο ηνπνζεηήζεηο ησλ Γεκνηηθψλ πκβνχισλ (Λεπηνκέξεηεο ζηα 

απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά). 
  
 

Α   Π  Ο  Φ  Α    Θ  Ζ  Ε  Θ  O  Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 

Δγθξίλεη ην θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ πκβνπιίνπ  Έληαμεο Μεηαλαζηψλ Γήκνπ 
Γηνλχζνπ σο θαησηέξσ: 

 

Άπθπο 1 (Άπθπο 7, παπ. 1 Ν. 3852/2010) 

Διοίκηζη Δήμος 

Ο δήκνο δηνηθείηαη απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή, ηελ επηηξνπή 

πνηφηεηαο δσήο, ηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή θαη ηνλ δήκαξρν. 

Άπθπο 2 (Άπθπο 78, παπ. 1, Ν. 3852/2010) 

Καθοπιζμόρ - ςγκπόηηζη ςμβοςλίος Ένηαξηρ Μεηαναζηών 

1. ηνλ Γήκν Γηνλχζνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ' αξηζ ...........  απφθαζε ηνπ 
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δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 78 ηνπ Ν. 3852/2010, 

ζςμβούλιο ένηαξηρ μεηαναζηών σο ζςμβοςλεςηικό όπγανο ηνπ δήκνπ γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία. Με ηελ ίδηα απφθαζε 

εγθξίζεθε θαη ν παξψλ Καλνληζκφο πκβνπιίνπ Έληαμεο Μεηαλαζηψλ. 

 

Άπθπο 3 (Άπθπο 78, παπ. 1, Ν. 3852/2010) ύνθεζη - Μέλη 

ςμβοςλίος Ένηαξηρ Μεηαναζηών 

1. Σν ζπκβνχιην έληαμεο κεηαλαζηψλ απνηειείηαη απφ 9 κέιε, ηα νπνία νξίδνληαη κε 

απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ζχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηηο 

επφκελεο παξαγξάθνπο ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Απφ ηα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηα 4 είλαη 

δεκνηηθνί ζχκβνπινη, ηα 5 κέιε είλαη εθπξφζσπνη θνξέσλ/θνηλφηεηαο 

κεηαλαζηψλ/εθπξφζσπνη θνηλσληθψλ θνξέσλ, νη νπνίνη αλαπηχζζνπλ εληφο ηνπ δήκνπ 

δξάζε ζρεηηθή κε ηα πξνβιήκαηα ησλ κεηαλαζηψλ. Οη κεηαλάζηεο πνπ επηιέγνληαη σο 

κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ κεηαλαζηψλ πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο θαη ηδίσο άδεηα παξακνλήο ζηε ρψξα. 

2. Ζ ελ ιφγσ απφθαζε νξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ ζπκβνπιίνπ έληαμεο κεηαλαζηψλ 

ιακβάλεηαη κε θαλεξή ςεθνθνξία θαη κε ηελ πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ ηνπ 

δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. ε πεξίπησζε φπνπ ε ζρεηηθή πξφηαζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ 

δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ δελ ιάβεη ηελ απαηηνχκελε πιεηνςεθία, ηφηε ην ζέκα επαλέξρεηαη 

ζηελ ακέζσο επφκελε ζπλεδξίαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

3. Με ηελ αλσηέξσ απφθαζε νξηζκνχ ησλ κειψλ νξίδεηαη θάζε θνξά θαη έλαο απφ ηνπο 

δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο πνπ είλαη κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ έληαμεο κεηαλαζηψλ, σο 

πξφεδξφο ηνπ, θαζψο θαη ν αλαπιεξσηήο ηνπ. 

4. ην ζπκβνχιην νξίδνληαη ππνρξεσηηθά, σο κέιε, νη αιινδαπνί πνπ έρνπλ ηπρφλ εθιεγεί 

σο δεκνηηθνί ζχκβνπινη. Δάλ νξίδνληαη θαη άιινη δεκνηηθνί ζχκβνπινη, ηφηε ν νξηζκφο 

ηνπο γίλεηαη απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην κε ηελ ίδηα απφθαζε. Οη δεκνηηθνί ζχκβνπινη πνπ 

είλαη κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ έληαμεο κεηαλαζηψλ δελ κπνξνχλ λα απνηεινχλ ηελ 

πιεηνςεθία ηνπ, αιιά δελ κπνξνχλ θαη λα είλαη ιηγφηεξνη απφ ην έλα ηξίην ηνπ ζπλνιηθνχ 

αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ, κε ην θιάζκα λα ππνινγίδεηαη ζηνλ ακέζσο κεγαιχηεξν αξηζκφ, 

φηαλ δελ πξνθχπηεη αθέξαηνο αξηζκφο ζην έλα ηξίην. Όηαλ νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη πνπ 

είλαη κέιε είλαη ηξεηο ή πεξηζζφηεξνη, ηφηε ζπκκεηέρνπλ θαη δεκνηηθνί ζχκβνπινη πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηελ κεηνςεθία σο εμήο: ηνπο ηξεηο έσο ηέζζεξηο ν έλαο, ζηνπο πέληε 

έσο επηά νη δχν. Ζ εθινγή ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ ηεο πιεηνςεθίαο θαη ηεο 
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κεηνςεθίαο γίλεηαη κε αλάινγε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν. 3852/2010, αιιά ε 

ςεθνθνξία είλαη θαλεξή. 

5. Ζ ζπκκεηνρή ζην ζπκβνχιην έληαμεο κεηαλαζηψλ είλαη ηηκεηηθή θαη άκηζζε. 

6. Ζ ζεηεία ηνπ ζπκβνπιίνπ έληαμεο κεηαλαζηψλ αθνινπζεί ηελ ζεηεία ηεο νηθνλνκηθήο 

επηηξνπήο θαη ηα κέιε ηνπ κπνξνχλ λα νξηζζνχλ ζηε ζπλεδξίαζε φπνπ εθιέγνληαη ηα κέιε 

ηεο επηηξνπήο απηήο ή ζε εηδηθή ζπλεδξίαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

7. Ο πξφεδξνο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, εθφζνλ πθίζηαηαη θνξέαο 

κεηαλαζηψλ, ε έδξα ηνπ νπνίνπ ή παξαξηήκαηφο ηνπ βξίζθεηαη εληφο ησλ 

δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ δήκνπ καο, απνζηέιιεη γξαπηή πξφζθιεζε ζηνλ 

αληίζηνηρν θνξέα λα ππνδείμεη ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ θαη ηνπο αλαπιεξσηέο 

ηνπο ζην ζπκβνχιην έληαμεο κεηαλαζηψλ. Αληίζηνηρε πξφζθιεζε 

απνζηέιιεηαη ζε θνηλσληθνχο θνξείο νη νπνίνη αλαπηχζζνπλ εληφο ηνπ δήκνπ 

δξάζε ζρεηηθή κε ηα πξνβιήκαηα ησλ κεηαλαζηψλ.  Ο νξηζκφο ησλ εθπξνζψπσλ γίλεηαη 

απφ ηνλ θνξέα εληφο επιφγνπ ρξφλνπ θαη πάλησο πξηλ ηελ ζπλεδξίαζε ηνπ δεκνηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ γηα ηνλ νξηζκφ ησλ κειψλ ηνπ ζπκβνπιίνπ έληαμεο κεηαλαζηψλ. Σφζν νη 

πξνζθιήζεηο φζν θαη νη ππνδείμεηο εθπξνζψπσλ ησλ θνξέσλ δεκνζηεχνληαη ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ κε κέξηκλα θαη επζχλε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. ε 

πεξίπησζε κε νξηζκνχ εθπξνζψπσλ απφ ηνπο θνξείο, νη εθπξφζσπνί ηνπο επηιέγνληαη 

απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην θαηά ηε ζπλεδξίαζε νξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ ζπκβνπιίνπ 

έληαμεο κεηαλαζηψλ, κεηά απφ ζρεηηθή πξφηαζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ δεκνηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ. 

8. ε πεξίπησζε φπνπ δελ πθίζηαηαη θνξέαο κεηαλαζηψλ, ε έδξα ηνπ νπνίνπ ή 

παξαξηήκαηφο ηνπ βξίζθεηαη εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ δήκνπ, ν πξφεδξνο ηνπ 

δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ απεπζχλεη δεκφζηα πξφζθιεζε ζηε θνηλφηεηα ησλ κεηαλαζηψλ 

πνπ θαηνηθνχλ ζην δήκν, φπσο πξνζέιζνπλ ζε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία ζην δήκν γηα 

ηελ εθινγή εθπξνζψπσλ ηνπο ζην ζπκβνχιην έληαμεο κεηαλαζηψλ. Σν αξγφηεξν δχν 

εβδνκάδεο πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο εθινγήο ππνβάιινληαη ππνςεθηφηεηεο απφ ηνπο 

αιινδαπνχο πνπ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε απηήλ ηελ εθινγή. Ο δήκνο εθηππψλεη 

εληαίν ςεθνδέιηην κε ηα νλφκαηα φισλ ησλ ππνςεθίσλ ζε ειιεληθνχο θαη ιαηηληθνχο 

ραξαθηήξεο. Ζ εθινγή πξαγκαηνπνηείηαη εκέξα Κπξηαθή ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα ή θαηά 

πεξίπησζε θαη ζε άιινπο ρψξνπο πνπ νξίδνληαη κε ηελ πξφζθιεζε. Γηθαίσκα 

ζπκκεηνρήο έρνπλ φινη νη κεηαλάζηεο πνπ ζπγθεληξψλνπλ ηηο πξνβιεπφκελεο θαη γηα ηνπο 

έιιελεο εθινγείο πξνυπνζέζεηο (πιελ ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο), θαηνηθνχλ κφληκα θαη 

λφκηκα ζην δήκν. ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ, νη εθπξφζσπνη ηεο 

θνηλφηεηαο ησλ κεηαλαζηψλ επηιέγνληαη απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην θαηά ηε ζπλεδξίαζε 

νξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ ζπκβνπιίνπ έληαμεο κεηαλαζηψλ, κεηά απφ ζρεηηθή πξφηαζε ηνπ 

πξνέδξνπ ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 
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Άπθπο 4 

(Άπθπο 78, παπ. 2, Ν. 3852/2010) 

Απμοδιόηηηερ - Έπγο ςμβοςλίος Ένηαξηρ Μεηαναζηών 

Έξγν ηνπ ζπκβνπιίνπ είλαη ε θαηαγξαθή θαη ε δηεξεχλεζε πξνβιεκάησλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη κεηαλάζηεο πνπ θαηνηθνχλ κφληκα ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ δήκνπ γηα 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ έληαμή ηνπο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία, ζηελ επαθή ηνπο κε ηε 

δεκνηηθή αξρή ή άιιεο δεκφζηεο αξρέο, ζηελ ππνβνιή εηζεγήζεσλ πξνο ην δεκνηηθφ 

ζπκβνχιην γηα ηελ αλάπηπμε ηνπηθψλ δξάζεσλ πξνψζεζεο ηεο νκαιήο θνηλσληθήο 

έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ θαη, ελ γέλεη, ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ απηνί 

αληηκεησπίδνπλ, ηδίσο κέζσ ηεο νξγάλσζεο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηηο 

δεκνηηθέο ππεξεζίεο, θαζψο θαη ζηε δηνξγάλσζε ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ δήκν, 

εθδειψζεσλ επαηζζεηνπνίεζεο θαη ελίζρπζεο ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο ηνπ ηνπηθνχ 

πιεζπζκνχ. Έξγν επίζεο ηνπ ζπκβνπιίνπ είλαη ε ζπλεξγαζία ηδίσο κε ην ΤΠΔΑΖΓ, ην 

Τπνπξγείν Παηδείαο θαη δηα Βίνπ Μάζεζεο, ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ 

Αζθαιίζεσλ θαζψο θαη κε άιινπο θνξείο γηα ηα ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνπο κεηαλάζηεο 

φπσο είλαη ε εθπαίδεπζε ηνπο, ε νκαιή ελζσκάησζε ηνπο, ε πνιηηνγξάθεζε θηι θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. 

 
 

Άπθπο 5 

ύγκληζη ηος ςμβοςλίος Ένηαξηρ Μεηαναζηών 

1. Σν ζπκβνχιην έληαμεο κεηαλαζηψλ ζπλεδξηάδεη, χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ 

πξνέδξνπ ηνπ, ε νπνία δεκνζηεχεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ θαη επηδίδεηαη ή 

γλσζηνπνηείηαη ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 

ζπλεδξίαζεο. ηελ πξφζθιεζε αλαθέξνληαη ν ηφπνο, ν ρξφλνο θαη ηα ζέκαηα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο, σο εμήο: 

α) κία θνξά θάζε δχν κήλεο ππνρξεσηηθά αθφκε θαη αλ δελ ππάξρνπλ ζέκαηα πξνο 

ζπδήηεζε, 

β) φπνηε ην δεηήζεη ην έλα ηξίην (1/3) ηνπιάρηζηνλ ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ 

ηνπ ζπκβνπιίνπ κε γξαπηή αίηεζε ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα ζέκαηα πνπ ζα ζπδεηεζνχλ, 

θαζψο θαη ηα κέιε, κεηαμχ ησλ αηηνχλησλ, ηα νπνία ζα εηζεγεζνχλ ηα πξνο ζπδήηεζε 

ζέκαηα, 

γ) φπνηε αλαθχπηνπλ ζέκαηα κε θαηεπείγνληα ραξαθηήξα, ηα νπνία επηβάιινπλ ηελ 

άκεζε ζχγθιηζε ηνπ ζπκβνπιίνπ απφ ηνλ πξφεδξν. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ε πξφζθιεζε 

κπνξεί λα επηδνζεί ή λα γλσζηνπνηεζεί, θαζψο θαη λα δεκνζηεπηεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

δήκνπ ηελ εκέξα ηεο ζπλεδξίαζεο. ηελ πξφζθιεζε αλαθέξεηαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίνλ ε 
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ζπλεδξίαζε έρεη θαηεπείγνληα ραξαθηήξα, ελψ πξηλ απφ ηε ζπδήηεζε ην ζπκβνχιην 

απνθαίλεηαη γηα ην θαηεπείγνλ ησλ ζεκάησλ. 

 
 

Άπθπο 6 

Σόπορ ςνεδπίαζηρ ηος ςμβοςλίος Ένηαξηρ Μεηαναζηών 

Οη ζπλεδξηάζεηο ηνπ ζπκβνπιίνπ έληαμεο κεηαλαζηψλ είλαη δεκφζηεο θαη 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα ή φπνπ νξίδεη ε πξφζθιεζε. Οη ζπλεδξηάζεηο 

πξαγκαηνπνηνχληαη εληφο ηνπ σξαξίνπ ηεο ππεξεζίαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν. 3833/2010. 

 

Άπθπο 7  

Απαπηία - Λήτη Αποθάζευν 

1. Σν ζπκβνχιην έληαμεο κεηαλαζηψλ ζπλεδξηάδεη λφκηκα εθφζνλ έρεη απαξηία, δει. 

εθφζνλ ηα παξφληα είλαη πεξηζζφηεξα απφ ηα απφληα κέιε ηνπ. Πξνυπφζεζε ηεο 

απαξηίαο είλαη λα έρνπλ θιεζεί λφκηκα, έγθαηξα θαη θαλνληθά φια ηα κέιε ηνπ νξγάλνπ λα 

κεηάζρνπλ ζηε ζπλεδξίαζε, φκσο ε απαξηία θαιχπηεηαη φηαλ ηα κε θιεζέληα κέιε 

πξνζέιζνπλ θαη ζπκκεηέρνπλ ζηε ζπλεδξίαζε. 

2. Αλ κεηά απφ δχν ζπλερείο πξνζθιήζεηο ην ζπκβνχιην δελ έρεη απαξηία, ζπλεδξηάδεη 

χζηεξα απφ ηξίηε πξφζθιεζε θα ιακβάλεη απνθάζεηο κφλν γηα ηα ζέκαηα πνπ είραλ 

εγγξαθεί ζηελ αξρηθή εκεξήζηα δηάηαμε, εθφζνλ ηα κέιε πνπ είλαη παξφληα απνηεινχλ ην 

έλα ηξίην (1/3) ηνπιάρηζηνλ ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ. ηελ ηξίηε πξφζθιεζε 

γίλεηαη εηδηθή αλαθνξά ησλ αλσηέξσ. 

4. Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε θαλεξή ςεθνθνξία γηα θάζε ζέκα μερσξηζηά, θαηά 

ηελ νπνία θαινχληαη νη ζχκβνπινη νλνκαζηηθά θαη ηάζζνληαη ππέξ ηεο κίαο ή ηεο άιιεο 

δηακνξθσζείζαο πξφηαζεο. Απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία φπνπ 

δελ ην επηηάζζεη ν λφκνο, είλαη άθπξεο. 

5. Γηα φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο ηζρχνπλ θαηά πεξίπησζε ηα άξζξα ηνπ 

εθάζηνηε ηζρχνληνο Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 

δήκνπ Γηνλχζνπ. 

 

Άπθπο 8 

Ππακηικά ςνεδπιάζευν ςμβοςλίος Ένηαξηρ Μεηαναζηών 

1. ηε ζπλεδξίαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ έληαμεο κεηαλαζηψλ φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε 

καηαίσζήο ηεο, ηεξνχληαη πξαθηηθά κε ηε βνήζεηα ηνπ δεκνηηθνχ ππαιιήινπ 
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«πξαθηηθνγξάθνπ», πνπ έρεη νξηζηεί γηα ην ζθνπφ απηφ. ηα πξαθηηθά θαηαρσξνχληαη νη 

ζπδεηήζεηο, νη ςεθνθνξίεο, νη απνθάζεηο θαη νη κεηνςεθνχζεο γλψκεο γηα θάζε ζέκα. 

2. Σα πξαθηηθά ππνγξάθνληαη απφ φια ηα κέιε πνπ κεηέρνπλ ζηε ζπλεδξίαζε. Ζ άξλεζε 

ππνγξαθήο θαη ε αηηία ηεο αλαθέξνληαη ζηα πξαθηηθά, αθνχ πξνεγνπκέλσο ην κέινο πνπ 

αξλήζεθε λα ππνγξάςεη, θαηαζέζεη εγγξάθσο ηνπο ιφγνπο ηεο άξλεζήο ηνπ. Σφηε, ε κε 

ππνγξαθή ησλ πξαθηηθψλ δελ επεξεάδεη ην θχξνο ηεο απφθαζεο. Σα πξαθηηθά ησλ 

ζπλεδξηάζεσλ κπνξνχλ κε ηε θξνληίδα ηνπ πξνέδξνπ ηνπ ζπκβνπιίνπ λα θαηαρσξνχληαη 

ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ. 

 

Άπθπο 9 

Γπαθεία ςμβοςλίος Ένηαξηρ Μεηαναζηών - Τποζηήπιξη 

1. Ζ δεκνηηθή αξρή δχλαηαη λα παξαρσξήζεη ρψξν ζην ζπκβνχιην έληαμεο κεηαλαζηψλ 

ζε θηίξην ηεο έδξαο ηνπ δήκνπ. 

2. Σν ηκήκα ππνζηήξημεο πνιηηηθψλ νξγάλσλ παξέρεη θάζε είδνπο δηνηθεηηθή θαη 

γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ζην ζπκβνχιην έληαμεο κεηαλαζηψλ (νξγάλσζε 

ζπλεδξηάζεσλ, ηήξεζε πξαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ, παξαγσγή, δηεθπεξαίσζε, 

δηαρείξηζε θαη αξρεηνζέηεζε εγγξάθσλ, ξχζκηζε ζπλαληήζεσλ, ηήξεζε πξσηνθφιινπ, 

ηήξεζε αξρείνπ απνθάζεσλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ θα). 

 
Άπθπο 10 

Δημοζίεςζη αποθάζευν ζςμβοςλίος - Έλεγσορ νομιμόηηηαρ 

Οη απνθάζεηο ηνπ ζπκβνπιίνπ ππφθεηληαη ζηνπο ίδηνπο θαλφλεο δεκνζηφηεηαο θαη ειέγρνπ 

λνκηκφηεηαο, πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο απνθάζεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

 
 

Άπθπο 11 

Ιζσύρ - Σποποποίηζη κανονιζμού 

1. Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ αξρίδεη απφ ηελ ςήθηζή ηνπ απφ ην δεκνηηθφ 

ζπκβνχιην. ηα ζέκαηα, πνπ δελ ξπζκίδνληαη απφ απηφλ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 

3852/2010, φπσο ηζρχεη, νη αληίζηνηρνη θαλφλεο ηνπ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ηνπ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, θαζψο 

θάζε άιιε ζρεηηθή δηάηαμε. 

2. Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ γίλεηαη θαηφπηλ απνθάζεσο ηνπ δεκνηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ. 

 
Ζ απφθαζε απηή λα αλαξηεζεί ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ πξνγξάκκαηνο 

«Γηαχγεηα». 
Αθνχ αλαγλψζζεθε ην πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθεηαη σο αθνινχζσο: 
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟ       ΣΑ  ΜΕΛΗ                
ΝΗΚΖΣΟΠΟΤΛΟ  ΗΩΑΝΝΖ                        ΠΖΛΗΩΣΖ ΠΤΡΗΓΩΝ. 

ΕΤΓΟΤΝΑ ΓΔΩΡΓΗΟ. 
ΠΟΣΗΓΖ ΥΡΖΣΟ. 
ΚΟΤΡΗΓΑΚΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ 
ΓΑΡΔΦΑΛΛΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ. 
ΦΔΡΜΔΛΖ ΛΤΓΗΑ. 
ΠΑΛΗΓΓΗΝΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ.  
ΠΑΗΠΟΤΛΑΡΗΓΖ ΑΒΡΑΑΜ.  
ΕΑΜΑΝΖ ΓΗΟΝΤΗΟ. 
ΩΣΖΡΗΟΤ ΑΚΔΛΛΑΡΗΟ.  
ΣΑΟΤΞΖ – ΥΡΗΣΗΑΝΗΓΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ. 
ΚΟΚΜΟΣΟ ΒΑΗΛΔΗΟ. 
ΣΑΪΚΟ  ΘΔΟΓΩΡΟ Ανηιππόεδπορ. 
ΜΠΗΣΑΚΟ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ.  
ΠΑΠΑΝΑΓΗΩΣΟΤ ΔΛΔΝΖ (ΛΔΝΑ).  
ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟ ΑΘΑΝΑΗΟ.  
ΩΚΟΤ ΕΩΖ.  
ΛΟΤΚΑΣΟ ΠΑΝΑΓΖ. 

 
 
 

 
 
Αθξηβέο Αληίγξαθν 

Άγηνο ηέθαλνο 29/09/2011 
Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. 
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Γξαθείν Γεκάξρνπ. 
Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ/Σκ. Τπνζη. Πνιηηηθψλ Οξγάλσλ. 
Γηεχζπλζε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ θαη Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο 


