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Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

ΚΤΓΡΑ ΣΗ 30 ΜΑΡΣΗΟΤ 2011 

ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ: 112/2011                ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

Έγθξηζε θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο πκβνπιίνπ Έληαμεο Μεηαλαζηψλ.  

ήκεξα Σεηάξηε 30 Μαξηίνπ  2011 θαη ψξα 19.00΄ ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γήκνπ 

θχδξαο, ζπλεδξίαζε δεκφζηα ην Γεκνηηθφ πκβνχιην θχδξαο, χζηεξα απφ έγγξαθε 

πξφζθιεζε αξηζκ. 4079/24-3-2011 ηεο πξνέδξνπ ηνπ, πνπ είρε δεκνζηεπζεί ζηνλ εηδηθφ 

ρψξν αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο θχδξαο θαη είρε επηδνζεί κε 

απνδεηθηηθφ ζε φινπο ηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο θαη ζην Γήκαξρν, φπσο νξίδνπλ νη 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 95 ηνπ Ν. 3463/2006 (Γ.Κ.Κ.), γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη 

απφθαζε ζην παξαπάλσ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ε πξφεδξνο δηαπίζησζε φηη ζε ζχλνιν 27 

δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ  ήηαλ: 

 Π Α Ρ Ο Ν Σ Δ   

1.Ηγλαηηάδνπ Αηθαηεξίλε (Πξφεδξνο) 

2.Βαζηιείνπ Φψηηνο (Αληηπξφεδξνο) 

3.Αιεμαλδξίδνπ Ραρήι (Γξακκαηέαο) 

4.Παπαδφπνπινο Θσκάο 

5.Πεληεξίδεο Αιέμηνο  

6.νπξνπηδίδεο ηπιηαλφο  

7.Θενδσξίδεο Ησάλλεο  

8.Καξαγηάλλεο Μηραήι  

        9.Κσζηφπνπινο Κσλ/λνο   

10.Μελάο ηπιηαλφο 

       11.Καιψζε Αηθαηεξίλε   

        12.Καξαζαββίδεο Λάδαξνο 

        13.Παπαδνπνχινπ Μαξία   

14.εκεξηζίδεο Θενθάλεο 

15. Κειεζίδεο Υξήζηνο 

16.Πνιπρξνληάδεο Γεκήηξηνο 

17.Κεξκαλίδεο Κσλ/λνο 

18.Σδακηδήο Ηνξδάλεο 

19. Κξεηίδνπ Δπθξνζχλε 

20. Μίκεο Γεκήηξηνο 

21. Καξαθειίδεο Γακηαλφο 

         

22.Ξαλζφπνπινο Υξήζηνο 

23.Αιαηδάο άββαο 

24.Παπαδφπνπινο Αλαζηάζηνο 

25.Καξξά Γεσξγία 

26.σηεξηάδεο Υαξάιακπνο Πξφεδξνο Γ.Κ. θχδξαο 

27.Ληάθνο Γαληήι                         ΄΄        Σ.Κ. Αλχδξνπ 

28.Γεξαληίδεο Υαξάιακπνο        ΄΄           ΄     Αξζελίνπ 

29.Μφθξεο Βαζίιεηνο                 ΄΄           ΄    Άζπξνπ 

30.Παζραιίδεο ηαχξνο              ΄΄           ΄   Γάθλεο 

31.Καξχπεο Μάξθνο                   ΄΄           ΄    Καιήο 

32.Υαηδεζηξαηήο Γεψξγηνο        ΄΄           ΄  Καιιίπνιεο  

33.Μελάο ηέξγηνο                     ΄΄            ΄  Καιπβίσλ  

34.Πεξπεξίδεο Παχινο               ΄΄           ΄ Κξαλέαο 

35.Υνπηνπξίδεο Δπζηάζηνο        ΄΄           ΄ Ληπνρσξίνπ 

36.Αβξακίδεο Υξήζηνο              ΄΄           ΄ Μαλδάινπ 

37.Μπαμεβάλεο Μηραήι           ΄΄          ΄   Μαπξνβνπλίνπ 

         38.Υξπζνπιίδεο Θεφδσξνο      ΄΄           ΄  Νέαο Εσήο 

         39.Σζέκπηεο Νηθεθφξνο           ΄΄           ΄  Πεηξαίαο 

         40.Γνχκνο Υξήζηνο                 ΄΄            ΄  Πξ. Ζιία 

         41.ηδεξφπνπινο Βαζίιεηνο    ΄΄             ΄    Ρηδνχ 

         42.Κνινβνχ Διπίδα                 ΄΄            ΄ εβαζηεηαλψλ      

               

             

                                                          Α Π Ο Ν Σ Δ  

1. Αλδξεάδεο Δπζηάζηνο 2. Καιατηδφγινπ Νηθφιανο 

            

                         

ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξψλ θαη ν Κπξηάθνο Παπαδφπνπινο, ηαθηηθφο ππάιιεινο ηνπ 

Γήκνπ, γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ. 

ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξψλ θαη ν Γήκαξρνο Υνίδεο Γεψξγηνο.  

Ζ πξφεδξνο χζηεξα απφ ηε δηαπίζησζε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία θάλεη ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξίαζεο θαη ηα κέιε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ αξρίδνπλ λα ζπδεηνχλ ην ζέκα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο.      

 

  

ΑΔΑ: 4ΑΣ7Ω12-Θ9Μ



 

 

Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ε πξφεδξνο είπε φηη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 65 ηνπ Ν. 3852/2010, ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, εθηφο ησλ άιισλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, 

απνθαζίδεη θαη γηα ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ πκβνπιίνπ Έληαμεο Μεηαλαζηψλ. 

ηε ζπλέρεηα  έζεζε ππφςε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ πξφηππν Καλνληζκφ ιεηηνπξγίαο πκβνπιίνπ 

Έληαμεο Μεηαλαζηψλ θαη θάιεζε ην ζπκβνχιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.. 

Σν ζπκβνχιην αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ, είδε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ   Ν. 

3852/2006 θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, νκφθσλα 

Α   Π   Ο   Φ   Α        Η    Ε    Δ    Η 

 

ΔΓΚΡΗΝΔΗ ΣΟΝ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΔΝΣΑΞΖ 

ΜΔΣΑΝΑΣΩΝ ΚΤΓΡΑ Ω ΔΞΖ: 
  

 Άπθπο 1 

Γιοίκηζη Γήμος 

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

δσήο, ηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή θαη ηνλ δήκαξρν. 

 

Άπθπο 2 

Καθοπιζμόρ - ςγκπόηηζη ςμβοςλίος Ένηαξηρ Μεηαναζηών 

1.   ηνλ Γήκν θχδξαο ζα ζπγθξνηεζεί  κε   απφθαζε  ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, θαηά ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ αξζξ. 78 ηνπ Ν. 3852/2010, ζπκβνχιην έληαμεο κεηαλαζηψλ σο ζπκβνπιεπηηθφ φξγαλν ηνπ δήκνπ 

γηα ηελ ελίζρπζε ηεο έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία. 

 

Άπθπο 3 

ύνθεζη - Μέλη ςμβοςλίος Ένηαξηρ Μεηαναζηών 

1. Σν ζπκβνχιην έληαμεο κεηαλαζηψλ απνηειείηαη απφ 7 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  3   είλαη δεκνηηθνί ζχκβνπινη, ηα 

2 κέιε είλαη εθπξφζσπνη θνξέσλ /θνηλφηεηαο κεηαλαζηψλ θαη ηα 2 κέιε είλαη 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. 

ΑΔΑ: 4ΑΣ7Ω12-Θ9Μ



Ζ εθινγή ησλ δεκνηηθψλ   ζπκβνχισλ   ηεο  πιεηνςεθίαο   θαη   ηεο   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. 

  

Άπθπο 4 

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 

ΑΔΑ: 4ΑΣ7Ω12-Θ9Μ



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 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. 

 

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   

 

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 «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. 

ΑΔΑ: 4ΑΣ7Ω12-Θ9Μ



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 

Γημοζίεςζη 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  

Ηζσύρ - 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. 

Έηζη ζπληάρηεθε ε απφθαζε απηή θαη πήξε αξηζκφ 112/2011 

                    Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ          Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ           ΣΑ ΜΔΛΖ 

                                                   Αθνινπζνχλ Τπνγξαθέο 

           Αθξηβέο απφζπαζκα. 

           Ζ Πξφεδξνο ηνπ Γ.. 
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