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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμός απόφασης
298/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 20ης/ 29-12-2011
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 11ο :

Συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Δήμου Αγιάς και
Κατάρτιση Κανονισμού Λειτουργίας του.

Στην Αγιά σήμερα 29/12/2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 μμ. στην αίθουσα
συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς, ύστερα από την υπ’αριθμ.πρωτ.1984423/12/2011 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου κου Σουλιώτη Θεόδωρου, που
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της
έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και σε Προέδρους –
Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων κατά περίπτωση, σύμφωνα
με τις παρ.5 και 8 του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο
είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1. Σουλιώτης Θεόδωρος (Πρόεδρος)
2. Αργυρούλης Ιωάννης
4. Γιαννουλέα Χριστίνα
6. Καλαγιάς Γρηγόριος
8. Κουτσαντάς Βασίλειος
10. Μαυρογιάννης Αντώνιος
12. Ξαφάρας Χρήστος
14. Σιμούλης Θωμάς
16. Στάθης Νικόλαος
18. Τριανταφύλλου Αθανάσιος

3. Βόγιας Δημήτριος
5. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
7. Καψάλης Βασίλειος
9. Λέτσιος Βασίλειος
11. Μπελιάς Αντώνιος
13. Πατσάς Κυριάκος
15. Σμυρλής Βασίλειος
17. Συρακούλης Γεώργιος
19. Τσαγκάλης Αντώνιος

Απόντες
20. Αργύρης Νικόλαος
21. Βαλάρης Γεώργιος
22. Βατζιάς Αντίγονος
23. Γιάνναρος Γεώργιος
24. Μπάτσικας Βασίλειος
25. Μαρούδας Ρίζος
26. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
27. Τσιτσές Δημήτριος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
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Επίσης διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι δύο (22) Προέδρων και Εκπροσώπων
των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ήταν:
Παρόντες
1. Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου)
2. Αλβίζος Δημήτριος (Αμυγδαλής)
3. Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου)
4. Παπαδημητρίου Νίκος (Ανατολής)
5. Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου) 6. Πατσιαβούδης Στέργιος (Αγιάς)
7. Πραντσίδης Δημήτριος (Σκλήθρου)
8. Ράντζος Νικόλαος (Μαρμαρίνης)
9. Χαλάτσης Αντώνιος (Ποταμιάς)
Απόντες
10. Γούλης Δημήτριος (Παλαιοπύργου)
11. Δαλακούρας Θεόδωρος (Καστρίου)
12. Ζιούλη Αναστασία (Αετολόφου)
13. Κοσμάς Νικόλαος (Ελάφου)
14. Κυριάκου Αθανάσιος (Ομολίου)
15. Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου)
16. Μπελιάς Αθανάσιος (Μελιβοίας)
17. Μπουρντένας Γρηγόριος (Ανάβρας)
18. Οικονόμου Στέλιος (Καρίτσας)
19. Περπερής Ευάγγελος (Σκήτης)
20. Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας)
21. Ριζάκης Δημήτριος (Σωτηρίτσας)
22. Χριστοδούλου Βασίλειος(Νερομύλων)
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος κ. Γκουντάρας
Αντώνης, ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κ.
Σπανός Ιωάννης και η μηχανικός του Δήμου κα Αθανασία Μπαρτζιώκα.
Τα πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Γιάννης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και
έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο που ενημέρωσε το Σώμα για τρέχοντα θέματα και
απάντησε σε ερωτήσεις των δημοτικών συμβούλων.
Στη συνέχεια και πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης το
Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα, μετά από εισήγηση του Δημάρχου και της
Αντιδημάρχου Δ.Ε. Αγιάς, τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων εκτός της ημερήσιας
διάταξης:
Θέμα 1ο ΕΗΔ: Αποδοχή δωρεάς εξόδων παράστασης της πρώην Δημάρχου Αγιάς
κας Χριστούλα Χριστίνας και έγκριση απόδοσής τους στη ΔΕΥΑ Αγιάς.
Θέμα 2ο ΕΗΔ: Έγκριση της υπ’ αριθμ.12/20111 απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου ΝΠΔΔ «Ηρακλείδης» με τίτλο «Καθορισμός ειδικότητας για την
πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου».
Επίσης το Σώμα αποφάσισε ομόφωνα, μετά από αίτημα των εισηγητών, την
απόσυρση από την ημερήσια διάταξη των παρακάτω θεμάτων:
Θέμα 4ο: Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του
έργου «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης οικ. Βελίκας Δ.Ε. Μελιβοίας».
Θέμα 8ο: Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού έτους 2012.
Θέμα 9ο: Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στο ΦΟΔΣΑ Λάρισας.
Πριν την έναρξη της συζήτησης του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
αποχώρησε από τη συνεδρίαση, για προσωπικούς λόγους, ο ανεξάρτητος δημοτικός
σύμβουλους κ. Γρηγόριος Καλαγιάς.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγήθηκε ως κατωτέρω
τα θέματα της συνεδρίασης:
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Θέμα 11ο :

Συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Δήμου Αγιάς και
Κατάρτιση Κανονισμού Λειτουργίας του.
Για το ανωτέρω θέμα, της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο
Δήμαρχο κ. Αντώνη Γκουντάρα, που έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα
εξής:
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 Αγιάς δεν λειτουργούν φορείς μεταναστών.
Σύμφωνα με στοιχεία που προκύπτουν από την εγγραφή στα δημοτολόγια του Δήμου
μας οι μόνιμα κατοικούντες μετανάστες του Δήμου Αγιάς ανέρχονται σε 2500
περίπου.
Κατόπιν των ανωτέρω, σας καλώ να συγκροτήσουμε Συμβούλιο Ένταξης
Μεταναστών στο Δήμο μας και να καταρτίσουμε τον Κανονισμό Λειτουργίας του
λαμβάνοντας υπόψη τον πρότυπο κανονισμό που εξέδωσε το ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. σε
συνεργασία με την Ε.Ε.Τ.Α.Α.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:
 την εισήγηση του Δημάρχου,
 την παρ.1 του άρθρου 78 του Ν.3852/10,
 την υπ’ αριθμ. 59/2010 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΑΗΔ,
 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.

Αποφασίζει ομόφωνα
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Α) Συγκροτεί επταμελές Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών (Σ.Ε.Μ.) στο Δήμο Αγιάς
κατά τις διατάξεις του αρθρ. 78 του Ν. 3852/2010, ως συμβουλευτικό όργανο του
δήμου για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών στην τοπική κοινωνία.
Β) Καταρτίζει Κανονισμό Λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών
(Σ.Ε.Μ.) ο οποίος έχει ως εξής:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ
Άρθρο 1
(Άρθρο 78, παρ. 1, Ν. 3852/2010)
Σύνθεση - Μέλη Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών
1) Το συμβούλιο ένταξης μεταναστών Δήμου Αγιάς αποτελείται από επτά (7) μέλη.
Από τα μέλη του συμβουλίου, τα τρία (3) είναι δημοτικοί σύμβουλοι, εκ των οποίων
ο ένας από τις παρατάξεις της μειοψηφίας και τα τέσσερα (4) μέλη είναι εκπρόσωποι
που επιλέγονται από την κοινότητα των μεταναστών που κατοικούν μόνιμα στο δήμο,
τα οποία ορίζονται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με την
διαδικασία που περιγράφεται στις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου. Οι
μετανάστες που επιλέγονται ως μέλη του συμβουλίου μεταναστών πρέπει να
διαθέτουν τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία έγγραφα νομιμοποίησης
και ιδίως άδεια παραμονής στη χώρα.
2) Η εν λόγω απόφαση ορισμού των μελών του συμβουλίου ένταξης μεταναστών
λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία και με την πλειοψηφία των παρόντων μελών του
δημοτικού συμβουλίου. Σε περίπτωση όπου η σχετική πρόταση του προέδρου του
δημοτικού συμβουλίου δεν λάβει την απαιτούμενη πλειοψηφία, τότε το θέμα
επανέρχεται στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.
3) Με την ανωτέρω απόφαση ορισμού των μελών ορίζεται κάθε φορά και ένας από
τους δημοτικούς συμβούλους που είναι μέλος του συμβουλίου ένταξης μεταναστών,
ως πρόεδρός του, καθώς και ο αναπληρωτής του.
4) Στο συμβούλιο ορίζονται υποχρεωτικά, ως μέλη, οι αλλοδαποί που έχουν τυχόν
εκλεγεί ως δημοτικοί σύμβουλοι. Εάν ορίζονται και άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι, τότε
ο ορισμός τους γίνεται από το δημοτικό συμβούλιο με την ίδια απόφαση. Οι
δημοτικοί σύμβουλοι που είναι μέλη του συμβουλίου ένταξης μεταναστών δεν
μπορούν να αποτελούν την πλειοψηφία του, αλλά δεν μπορούν και να είναι λιγότεροι
από το ένα τρίτο του συνολικού αριθμού των μελών του, με το κλάσμα να
υπολογίζεται στον αμέσως μεγαλύτερο αριθμό, όταν δεν προκύπτει ακέραιος
αριθμός στο ένα τρίτο. Όταν οι δημοτικοί σύμβουλοι που είναι μέλη είναι τρεις ή
περισσότεροι, τότε συμμετέχουν και δημοτικοί σύμβουλοι που προέρχονται από την
μειοψηφία ως εξής: Στους τρεις έως τέσσερις ο ένας, στους πέντε έως επτά οι δύο. Η
εκλογή των δημοτικών συμβούλων της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας γίνεται με
ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010, αλλά η ψηφοφορία είναι
φανερή.
5) Η συμμετοχή στο συμβούλιο ένταξης μεταναστών είναι τιμητική και άμισθη.
6) Η θητεία του συμβουλίου ένταξης μεταναστών ακολουθεί τη θητεία της
οικονομικής επιτροπής και τα μέλη του μπορούν να ορισθούν στη συνεδρίαση όπου
εκλέγονται τα μέλη της επιτροπής αυτής ή σε ειδική συνεδρίαση του δημοτικού
συμβουλίου.
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7) Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, εφόσον υφίσταται φορέας μεταναστών, η
έδρα του οποίου ή παραρτήματός του βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του
δήμου, αποστέλλει γραπτή πρόσκληση στον αντίστοιχο φορέα να υποδείξει τους
εκπροσώπους του και τους αναπληρωτές τους στο συμβούλιο ένταξης μεταναστών.
Αντίστοιχη πρόσκληση αποστέλλεται σε κοινωνικούς φορείς οι οποίοι αναπτύσσουν
εντός του δήμου δράση σχετική με τα προβλήματα των μεταναστών. Ο ορισμός των
εκπροσώπων γίνεται από τον φορέα εντός ευλόγου χρόνου και πάντως πριν την
συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για τον ορισμό των μελών του συμβουλίου
ένταξης μεταναστών. Τόσο οι προσκλήσεις όσο και οι υποδείξεις εκπροσώπων των
φορέων δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του δήμου με μέριμνα και ευθύνη του
προέδρου του δημοτικού συμβουλίου. Σε περίπτωση μη ορισμού εκπροσώπων από
τους φορείς, οι εκπρόσωποί τους επιλέγονται από το δημοτικό συμβούλιο κατά τη
συνεδρίαση ορισμού των μελών του συμβουλίου ένταξης μεταναστών, μετά από
σχετική πρόταση του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου.
8) Σε περίπτωση όπου δεν υφίσταται φορέας μεταναστών, η έδρα του οποίου ή
παραρτήματός του βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του δήμου, ο πρόεδρος
του δημοτικού συμβουλίου απευθύνει δημόσια πρόσκληση στη κοινότητα των
μεταναστών που κατοικούν στο δήμο, όπως προσέλθουν σε συγκεκριμένη
ημερομηνία στο δήμο για την εκλογή εκπροσώπων τους στο συμβούλιο ένταξης
μεταναστών. Το αργότερο δύο εβδομάδες πριν την πραγματοποίηση της εκλογής
υποβάλλονται υποψηφιότητες από τους αλλοδαπούς που έχουν δικαίωμα συμμετοχής
σε αυτήν την εκλογή. Ο δήμος εκτυπώνει ενιαίο ψηφοδέλτιο με τα ονόματα όλων των
υποψηφίων σε ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες. Η εκλογή πραγματοποιείται
ημέρα Κυριακή στο δημοτικό κατάστημα ή κατά περίπτωση και σε άλλους χώρους
που ορίζονται με την πρόσκληση. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μετανάστες
που συγκεντρώνουν τις προβλεπόμενες και για τους έλληνες εκλογείς προϋποθέσεις
(πλην της ελληνικής ιθαγένειας), κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στο δήμο. Σε
περίπτωση μη υποβολής υποψηφιοτήτων, οι εκπρόσωποι της κοινότητας των
μεταναστών επιλέγονται από το δημοτικό συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση ορισμού
των μελών του συμβουλίου ένταξης μεταναστών, μετά από σχετική πρόταση του
προέδρου του δημοτικού συμβουλίου.
Άρθρο 2
(Άρθρο 78, παρ. 2, Ν. 3852/2010)
Αρμοδιότητες -Έργο Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών
Έργο του συμβουλίου είναι η καταγραφή και η διερεύνηση προβλημάτων που
αντιμετωπίζουν οι μετανάστες που κατοικούν μόνιμα στην περιφέρεια του δήμου για
θέματα που αφορούν στην ένταξή τους στην τοπική κοινωνία, στην επαφή τους με τη
δημοτική αρχή ή άλλες δημόσιες αρχές, στην υποβολή εισηγήσεων προς το δημοτικό
συμβούλιο για την ανάπτυξη τοπικών δράσεων προώθησης της ομαλής κοινωνικής
ένταξης των μεταναστών και, εν γένει, στην επίλυση των προβλημάτων που αυτοί
αντιμετωπίζουν, ιδίως μέσω της οργάνωσης συμβουλευτικών υπηρεσιών από τις
δημοτικές υπηρεσίες, καθώς και στη διοργάνωση σε συνεργασία με τον δήμο,
εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής του τοπικού
πληθυσμού. Έργο επίσης του συμβουλίου είναι η συνεργασία ιδίως με το Υπουργείο
Εσωτερικών, το Υπουργείο Παιδείας και δια Βίου Μάθησης, το Υπουργείο Εργασίας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθώς και με άλλους φορείς για τα θέματα που
απασχολούν τους μετανάστες όπως είναι η εκπαίδευση τους, η ομαλή ενσωμάτωση
τους, η πολιτογράφηση κτλ κατά τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
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Άρθρο 3
Σύγκληση του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών
Το συμβούλιο ένταξης μεταναστών συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του
προέδρου του, η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου και επιδίδεται ή
γνωστοποιείται τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία
συνεδρίασης. Στην πρόσκληση αναφέρονται ο τόπος, ο χρόνος και τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης, ως εξής:
α) μία φορά κάθε δύο μήνες υποχρεωτικά ακόμη και αν δεν υπάρχουν θέματα προς
συζήτηση,
β) όποτε το ζητήσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των
μελών του συμβουλίου με γραπτή αίτηση στην οποία αναφέρονται τα θέματα που θα
συζητηθούν, καθώς και τα μέλη, μεταξύ των αιτούντων, τα οποία θα εισηγηθούν τα
προς συζήτηση θέματα,
γ) όποτε ανακύπτουν θέματα με κατεπείγοντα χαρακτήρα, τα οποία επιβάλλουν την
άμεση σύγκλιση του συμβουλίου από τον πρόεδρο. Στις περιπτώσεις αυτές, η
πρόσκληση μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί, καθώς και να δημοσιευτεί στην
ιστοσελίδα του δήμου την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση αναφέρεται ο
λόγος για τον οποίον η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, ενώ πριν από τη
συζήτηση το συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων.
Άρθρο 4
Τόπος Συνεδρίασης του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών
Οι συνεδριάσεις του συμβουλίου ένταξης μεταναστών είναι δημόσιες και
πραγματοποιούνται στο δημοτικό κατάστημα ή όπου ορίζει η πρόσκληση.
Άρθρο 5
Απαρτία - Λήψη Αποφάσεων
1) Το συμβούλιο ένταξης μεταναστών συνεδριάζει νόμιμα εφόσον έχει απαρτία, δηλ.
εφόσον τα παρόντα είναι περισσότερα από τα απόντα μέλη του. Προϋπόθεση της
απαρτίας είναι να έχουν κληθεί νόμιμα, έγκαιρα και κανονικά όλα τα μέλη του
οργάνου να μετάσχουν στη συνεδρίαση, όμως η απαρτία καλύπτεται όταν τα μη
κληθέντα μέλη προσέλθουν και συμμετέχουν στη συνεδρίαση.
2) Αν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το συμβούλιο δεν έχει απαρτία,
συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα
θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που είναι
παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των
μελών του. Στην τρίτη πρόσκληση γίνεται ειδική αναφορά των ανωτέρω.
3) Οι αποφάσεις λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία για κάθε θέμα ξεχωριστά, κατά
την οποία καλούνται οι σύμβουλοι ονομαστικά και τάσσονται υπέρ της μίας ή της
άλλης διαμορφωθείσας πρότασης. Αποφάσεις που λαμβάνονται με μυστική
ψηφοφορία όπου δεν το επιτάσσει ο νόμος, είναι άκυρες.
4) Για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις ισχύουν κατά περίπτωση τα άρθρα του
εκάστοτε ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου
Άρθρο 6
Πρακτικά Συνεδριάσεων Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών
1) Στη συνεδρίαση του συμβουλίου ένταξης μεταναστών όπως και στην περίπτωση
ματαίωσής της, τηρούνται πρακτικά με τη βοήθεια του δημοτικού υπαλλήλου
«πρακτικογράφου», που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό. Στα πρακτικά
καταχωρούνται οι συζητήσεις, οι ψηφοφορίες, οι αποφάσεις και οι μειοψηφούσες
γνώμες για κάθε θέμα.
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2) Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα μέλη που μετέχουν στη συνεδρίαση. Η
άρνηση υπογραφής και η αιτία της αναφέρονται στα πρακτικά, αφού προηγουμένως
το μέλος που αρνήθηκε να υπογράψει, καταθέσει εγγράφως τους λόγους της άρνησής
του. Τότε, η μη υπογραφή των πρακτικών δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης. Τα
πρακτικά των συνεδριάσεων μπορούν με τη φροντίδα του προέδρου του συμβουλίου
να καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του δήμου.
Άρθρο 7
Γραφεία Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών - Υποστήριξη
1) Η δημοτική αρχή δύναται να παραχωρήσει χώρο στο συμβούλιο ένταξης
μεταναστών σε κτίριο της έδρας του δήμου.
2) Το τμήμα υποστήριξης πολιτικών οργάνων παρέχει κάθε είδους διοικητική και
γραμματειακή υποστήριξη στο συμβούλιο ένταξης μεταναστών (οργάνωση
συνεδριάσεων, τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων, παραγωγή, διεκπεραίωση,
διαχείριση και αρχειοθέτηση εγγράφων, ρύθμιση συναντήσεων, τήρηση
πρωτοκόλλου, τήρηση αρχείου αποφάσεων συλλογικών οργάνων κα).
Άρθρο 8
Δημοσίευση αποφάσεων συμβουλίου-Έλεγχος νομιμότητας
Οι αποφάσεις του συμβουλίου υπόκεινται στους ίδιους κανόνες δημοσιότητας και
ελέγχου νομιμότητας, που ισχύουν για τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου.
Άρθρο 9
Ισχύς - Τροποποίηση κανονισμού
1) Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από την ψήφισή του από το δημοτικό
συμβούλιο. Στα θέματα, που δεν ρυθμίζονται από αυτόν εφαρμόζονται οι διατάξεις
του Ν.3852/2010, όπως ισχύει, οι αντίστοιχοι κανόνες του Κανονισμού Λειτουργίας
του Δημοτικού Συμβουλίου, του Κανονισμού Λειτουργίας της Οικονομικής
Επιτροπής, καθώς κάθε άλλη σχετική διάταξη.
2) Η τροποποίηση του παρόντος κανονισμού γίνεται κατόπιν αποφάσεως του
δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου
των μελών του.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 298/2011.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Σουλιώτης Θεόδωρος

