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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 46/2011

Απόσπασμα από το πρακτικό 11/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Αργιθέας, της 19-06-2011.

Θέμα: «Περί Κατάρτιση Κανονισμού για τον τρόπο εκπροσώπησης των μεταναστών
στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών Δήμου Αργιθέας (άρθρο 78 παρ.1
Ν.3852/2010)».

Στο Ανθηρό και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 19 Ιουνίου 2011 ημέρα
Κυριακή  και ώρα 17.00 μ.μ. συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου Αργιθέας ύστερα από την αριθμ. 3407/15-06-2011 έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία δόθηκε σε όλα τα μέλη του  με
αποδεικτικό  και τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου σε σύνολο 21 μελών
Δημοτικών Συμβούλων παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 19 και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ
Δημοτικοί Σύμβουλοι                                                           Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Οικονόμου         Αθανάσιος      Πρόεδρος Δ.Σ. 1.  Τσιβόλας    Λάμπρος
2. Τσιούμας           Φώτιος            Γραμματέας Δ.Σ. 2.    Ραμιώτης   Δημήτριος
3. Χασιώτης           Γεώργιος        Αντιδήμαρχος
4. Καναβός            Αργύρης                   «
5. Σακελλάρης       Γεώργιος                  «
6. Ποζιός               Βάϊος                        «
7. Καρανίκας         Βασίλειος   Δημ. Σύμβουλος

  8. Αργυρός            Ευάγγελος        «      «
9. Κίσσας              Σωτήριος « «

10. Κορλός              Λάμπρος           «      «
11. Κουτής              Ξενοφών            «      «
12. Σέμπρος           Απόστολος         «      «
13. Τσάκαλος          Ιωάννης             «      «
14. Παπακώστας    Δημήτριος          « « (Μειοψηφίας)
15. Αργυρός            Γεώργιος           «      «        «
16. Κραμποκούκης Δημήτριος    «       «       «
17. Μπαμπάτσικος  Ιωάννης            «       «       «
18. Αρκούδας          Κωνσταντίνος   «       «        «
19. Τόλος          Αναστάσιος       «      «        «

ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ
                                                                                           1. …………………………
                                                                                           (αποχώρησε μετά την αρίθμ.
                                                                                             /2011 απόφαση)

                                                                 2. ………………………..
                                                                                           (αποχώρησε μετά την αρίθμ.

                                   /2011 απόφαση)

ΑΔΑ: 4ΑΣΣΩΨ3-Τ7Θ



ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
1.   Ευαγγέλου          Αναστάσιος
2.   Μπρέλλας           Νικόλαος
3. Παλαμάς             Γεώργιος
4.   Παράσχος           Κωνσταντίνος
5. Κατσίκης             Βησσαρίων
6.   Ζάγκας                Αθανάσιος
7.  Θάνος                 Ηλίας
8. Νάκος                 Κωνσταντίνος
9. Φλώτσιος            Κωνσταντίνος
10. Πούπης Δημήτριος
11. Νζιαχρήστα         Χρυσούλα
12. Κίσσας          Γεώργιος
13. Τσιατσιάνης        Λάζαρος
   Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Καναβός και ο
δημοτικός υπάλληλος κ. Νικόλαος Σακκάς για την τήρηση των πρακτικών της
συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και
εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης  «Περί Περί Κατάρτιση Κανονισμού για
τον τρόπο εκπροσώπησης των μεταναστών στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών
Δήμου Αργιθέας (άρθρο 78 παρ.1  Ν.3852/2010».

Το λόγο έλαβε στη συνέχεια ο Αντιδήμαρχος κ. Χασιώτης Γεώργιος και σχετικά με
το ανωτέρω θέμα είπε ότι σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 78 του Ν.3852/2010:
«1. Σε κάθε δήμο συγκροτείται και λειτουργεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου,
συμβούλιο ένταξης μεταναστών ως συμβουλευτικό όργανο του δήμου για την
ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών στην τοπική κοινωνία. Τα συμβούλια ένταξης
μεταναστών αποτελούνται από πέντε (5) έως έντεκα (11) μέλη, τα οποία ορίζονται
από το οικείο δημοτικό συμβούλιο. Ως μέλη ορίζονται δημοτικοί σύμβουλοι,
εκπρόσωποι φορέων μεταναστών, εφόσον η έδρα αυτών ή παραρτήματος
βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του οικείου δήμου, ή εκπρόσωποι που
επιλέγονται από την κοινότητα των μεταναστών που κατοικούν μόνιμα στον
οικείο δήμο, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπει σχετικός κανονισμός, που
εκδίδει με απόφασή του το οικείο δημοτικό συμβούλιο, καθώς και εκπρόσωποι
κοινωνικών φορέων οι οποίοι αναπτύσσουν εντός της διοικητικής περιφέρειας
του οικείου δήμου δράση σχετική με τα προβλήματα των μεταναστών. Με την
ίδια απόφαση ορίζεται πρόεδρος στο συμβούλιο ένταξης μεταναστών ένας εκ των
δημοτικών συμβούλων μελών του. Στα παραπάνω συμβούλια ορίζονται υποχρεωτικά
ως μέλη αλλοδαποί δημοτικοί σύμβουλοι που έχουν τυχόν εκλεγεί. Η συμμετοχή στα
ανωτέρω συμβούλια είναι τιμητική και άμισθη.»

Το ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. σε συνεργασία με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. εξέδωσαν το Δεκέμβριο του
2010 πρότυπο κανονισμό σχετικά με τον τρόπο εκπροσώπησης των φορέων
μεταναστών στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών.

Εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αργιθέας δεν λειτουργούν φορείς
μεταναστών.
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Σύμφωνα με στοιχεία που προκύπτουν από την εγγραφή στα δημοτολόγια του Δήμου
Αργιθέας οι μόνιμα κατοικούντες μετανάστες του Δήμου Αργιθέας ανέρχονται σε

Οι εκπρόσωποι των παραπάνω φορέων ή οι εκπρόσωποι της κοινότητας των
μεταναστών στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών θα επιλεγούν βάσει των όρων του
παρόντος Κανονισμού.

Κατόπιν των ανωτέρω σας καλώ να ψηφίσουμε για την κατάρτιση κανονισμού σχετικά
με τον τρόπο εκπροσώπησης των φορέων μεταναστών ή των μόνιμα κατοικούντων
μεταναστών στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών Δήμου Αργιθέας λαμβάνοντας
υπόψη και τον πρότυπο κανονισμό που εξέδωσε το ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του
 την εισήγηση του προέδρου,
 την παρ.1 του άρθρου 78 του Ν.3852/10
 τον πρότυπο κανονισμό τρόπου εκπροσώπησης των φορέων μεταναστών ή

των μόνιμα κατοικούντων μεταναστών στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών
που εξέδωσε το ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. σε συνεργασία με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. το Δεκέμβριο
του 2010.

 Τους φορείς μεταναστών που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του
Δήμου Αργιθέας  και τον αριθμό των μόνιμα κατοικούντων μεταναστών στο
Δήμο Αργιθέας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Συμφωνεί  ομόφωνα με την εισήγηση του Αντιδημάρχου
Καταρτίζει Κανονισμό σχετικά με τους τρόπους εκπροσώπησης στο Συμβούλιο

Ένταξης Μεταναστών Δήμου Αργιθέας των φορέων μεταναστών, εφόσον η έδρα
αυτών ή παραρτήματος τους βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, ή του
ορισμού εκπρόσωπων που επιλέγονται από την κοινότητα των μεταναστών που
κατοικούν μόνιμα στο δήμο, ο οποίος έχει ως εξής:

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα  αριθμό 46/2011
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό υπογράφεται

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                        ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΔΑ: 4ΑΣΣΩΨ3-Τ7Θ


