
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

                                                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΦΩΚΙΔΑΣ                                               
ΔΗΜΟΣ  ΔΕΛΦΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
             ____ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθ.  8/22.04.2013 πρακτικό  συνεδρίασης του Δημ. Συμβουλίου  Δελφών. 

 
Στην  Άμφισσα  και στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αμφισσας σήμερα 22  Απριλίου 

2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα  19.00΄  συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε δημόσια 
συνεδρίαση ύστερα από την αριθ. 10478/15.04.2013 πρόσκληση του προέδρου του  
Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών, που δημοσιεύτηκε  στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του 
Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 67 του Ν.3852/2010. 

Στη συνεδρίαση παρέστη ο Δήμαρχος Δελφών κ. Νικόλαος Δ.Φουσέκης. 
Πρακτικά: Ελ.Λαγγουράνη,  δημ.υπάλληλος. 
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 ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ 

1. Λήψη Απόφασης σχετικά με την προτεινόμενη μείωση οργανικών θέσεων στα σχολεία του 

Δήμου, (Εισάγεται από τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, Εισηγήτρια: κ. Χρυσούλα 

Σεγδίτσα – Πονήρη, Πρόεδρος της Επιτροπής) 

2. Ενημέρωση περί της καθυστέρησης έναρξης λειτουργίας του Δημοτικού Λιμενικού 

Ταμείου Γαλαξιδίου, (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Γουργουρής, Πρόεδρος του Ταμείου) 

3. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013, (Εισηγητής: κ. Δημήτριος 

Κοΐβαρης, Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών) 

4. Έγκριση και καθορισμός τρόπου διενέργειας προμηθειών του Δήμου, (Εισηγητής: κ. 

Δημήτριος Κοΐβαρης, Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών) 

5. Υποβολή προτάσεων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού 

Σχεδιασμού» του Πράσινου Ταμείου, (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, 

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Προγραμματισμού) 

6. Έγκριση αίτησης της κ. Αθανασίας Κουτσοβέλη περί παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου 

στην περιοχή της Τ.Κ. Καστελλίων για εγκατάσταση κινητής καντίνας, (Εισηγητής: κ. 

Αθανάσιος Μανανάς, Αντιδήμαρχος) 



7. Αποδοχή εθελοντικής εργασίας στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Δελφών, (Εισηγήτρια: κ. 

Λέλα Κόζαρη - Μπακολουκά, Αντιδήμαρχος) 

8. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη διοργάνωση εορτασμού  ιστορικής επετείου της 8ης  

Μαΐου 1821 στην Τοπική Κοινότητα Γραβιάς, (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Μανανάς, 

Αντιδήμαρχος) 

9. Περί καθορισμού θέσεων και αμοιβής υδρονομέων στις Τοπικές Κοινότητες Γραβιάς, 

Καστελλίων και Μαριολάτας της Δ.Ε. Γραβιάς για την αρδευτική περίοδο 2013, 

(Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Μανανάς, Αντιδήμαρχος) 

10. Περί έγκρισης εκμίσθωσης χώρου στην Τοπική Κοινότητα Γραβιάς για την τέλεση της 

ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανηγύρεως έτους 2013, (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος 

Μανανάς, Αντιδήμαρχος) 

11. Περί καθορισμού βοσκησίμων εκτάσεων περιφέρειας Δ.Ε. Γραβιάς για το έτος 2013, 

(Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Μανανάς, Αντιδήμαρχος) 

12. Περί έγκρισης εκμίσθωσης βοσκοτόπων περιφέρειας Δ.Ε. Γραβιάς για τη θερινή περίοδο 

έτους 2013, (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Μανανάς, Αντιδήμαρχος) 

13. Χαρακτηρισμός δρόμων ως τμημάτων του Επαρχιακού Δικτύου Νομού Φωκίδας, 

(Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Μανανάς, Αντιδήμαρχος) 

14. Έγκριση δαπάνης εκδήλωσης της γιορτής της Αγάπης το Πάσχα 2013 στη Δ.Ε. Δελφών, 

(Εισηγήτρια: κ. Λέλα Κόζαρη - Μπακολουκά, Αντιδήμαρχος) 

15. Προληπτική εξέταση μαθητών του Δήμου Δελφών από το «Χαμόγελο του Παιδιού»  στο 

Δήμο Δελφών, (Εισηγήτρια: κ. Λέλα Κόζαρη - Μπακολουκά, Αντιδήμαρχος) 

16. Έγκριση δαπάνης για τον εορτασμό της διεθνούς ημέρας Μουσείων, (Εισηγήτρια: κ. Λέλα 

Κόζαρη - Μπακολουκά, Αντιδήμαρχος) 

17. Εκλογή υδρονομέων αρδευτικής περιόδου 2013 Δημοτικής Ενότητας Δελφών, 

(Εισηγήτρια: κ. Λέλα Κόζαρη - Μπακολουκά, Αντιδήμαρχος) 

18. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της δεύτερης εταιρικής χρήσης 2012 

(Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2012 του  λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως 

01/01-31/12/2012 με τον πίνακα διάθεσης αυτών) της Κοινωφελούς Επιχείρησης 

Δήμου Δελφών «Οι Αμφικτυονίες», (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Μανανάς, Πρόεδρος Δ.Σ. 

της Επιχείρησης) 

19. Ορισμός δύο ελεγκτών – λογιστών Α΄ τάξης για την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Δελφών 

«Οι Αμφικτυονίες» για τις οικονομικές χρήσεις 2011, 2012 και 2013, (Εισηγητής: κ. 

Αθανάσιος Μανανάς, Πρόεδρος Δ.Σ. της Επιχείρησης)  

20. Έγκριση απευθείας εκμίσθωσης κτηρίου της Τ.Κ. Σερνικακίου στον Κοι.Σ.Π.Ε. «Γιάννης 

Βολίκας» κατ’ άρθρο 192 παρ. 3 Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης 

Ταγκαλής, Αντιδήμαρχος) 

21. Επιλογή σεναρίου χωρικής ανάπτυξης της μελέτης με τίτλο: «Αναθεώρηση Γ.Π.Σ. Ιτέας-

Κίρρας», Α΄ Κεφαλαίου, (Εισάγεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, Εισηγητής: κ. 

Αθανάσιος Μανανάς)  

22. Επιλογή σεναρίου χωρικής ανάπτυξης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη ΣΧ.Ο.Ο.Α.Π. Δήμου 

Γαλαξιδίου», Α΄ Κεφαλαίου, (Εισάγεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, Εισηγητής: κ. 

Αθανάσιος Μανανάς) 

23. Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Γαλαξιδίου στα Ο.Τ. 80 και 81 λόγω 

άρσης απαλλοτρίωσης, (Εισάγεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, Εισηγητής: κ. 

Αθανάσιος Μανανάς) 

24. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσεων 2009 -2010 της Αναπτυξιακής Δεσφίνας 

Δ.Ε., (Εισηγητής κ. Βασίλειος Βασιλείου, λογιστής της επιχείρησης) 

25. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσεων 2011 και 2012 και της περιόδου 

01.01.2013 – 28.02.2013 της Αναπτυξιακής Δεσφίνας Δ.Ε. και αποδοχή του προϊόντος 

εκκαθάρισης αυτής, (Εισηγητής κ. Κων/νος Νικολέτος, ορκωτός λογιστής - ελεγκτής) 

26. Συλλογή χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων για ανακύκλωση  από την  Εταιρεία  

REVIVE A.E   με αντιστάθμισμα την ενίσχυση των Δημοτικών Κοινωνικών Παντοπωλείων 

του Δήμου Δελφών, (Εισηγήτρια: κ. Λέλα Κόζαρη - Μπακολουκά, Αντιδήμαρχος) 

27. Ορισμός δύο δημοτικών συμβούλων ως μελών της διαχειριστικής επιτροπής του 

Ιδρύματος Ιω. Αθανασοπούλου, (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος) 

28. Έγκριση Κανονισμού Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών, (Εισηγήτρια: κ. Λέλα Κόζαρη - 

Μπακολουκά, Αντιδήμαρχος) 

29. Ορισμός νέου μέλους στην Επιτροπή Δημοτικής Βιβλιοθήκης Άμφισσας του άρθρου 70 

Ν.3852/2010, (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)  

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 



Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με την παρουσία των παραπάνω τριανταδύο (32)  
υπογραψάντων μελών, ο πρόεδρος κ. Aθανάσιος  Παναγιωτόπουλος κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
Στη συνέχεια ο κ. Δήμαρχος ζήτησε να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης το θέμα: 
«Γνωμοδότηση για χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων σε αναξιοπαθούντα άτομα της Τ.Κ. 
Γαλαξιδίου από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς διαχείρισης ΄Κληροδότημα Νικ. Μάμα΄ για τις ημέρες 
του ΠΑΣΧΑ» 

Το Συμβούλιο αποδέχτηκε ομόφωνα να συζητηθεί. 
Προτάθηκε  στην συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης το 5ο θέμα, μετά την 

συζήτηση του οποίου απεχώρησε από την συνεδρίαση ο κ. Αναγνωστόπουλος. 
Επίσης απεχώρησαν από την συνεδρίαση: οι Δ.Σ. Α.Παππάς, Κ.Σαντίκος, Π.Λύτρα, 

Γ.Δρακάκης κατά την συζήτηση του 2ου θέματος, ο κ. Ιωσηφίδης μετά το 3ο θέμα, η κ. 
Σεγδίτσα μετά το 12ο θέμα.  

 

Θέμα  28ο 
«Έγκριση Κανονισμού Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών» 
 
                              ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   108/22.04.2013 
 
Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Αντιδήμαρχος κ. Μπακολουκά, είπε τα εξής: 
---    Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 είναι γνωστό ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 3852/2010 
"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." 
Για τον τρόπο εκπροσώπησης των φορέων μεταναστών στο Συμβούλιο Ένταξης 
Μεταναστών πρέπει να καταρτισθεί και να ψηφισθεί  σχετικός κανονισμός. 
Τα συμβούλια ένταξης μεταναστών αποτελούνται από πέντε έως έντεκα μέλη, τα 
οποία λειτουργούν σύμφωνα με τους όρους που προβλέπει σχετικός κανονισμός. 
Το σχέδιο κανονισμού λειτουργίας συμβουλίου ένταξης μεταναστών όπως 
συντάχθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ)  και  έχει ως εξής: 
 
Κανονισμός  Λειτουργίας Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών 
 Άρθρο 1 
(Άρθρο 7, παρ. 1 Ν. 3852/2010) 
Διοίκηση Δήμου 
Ο δήμος διοικείται από το δημοτικό συμβούλιο, την οικονομική επιτροπή, την 
επιτροπή 
ποιότητας ζωής, την εκτελεστική επιτροπή και τον δήμαρχο. 
 
Άρθρο 2 
(Άρθρο 78, παρ. 1, Ν. 3852/2010) 
Καθορισμός - Συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών 
1. Στον Δήμο Δελφών συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ . 241.18.07. 2012 απόφαση 
του δημοτικού συμβουλίου, κατά τις διατάξεις του αρθρ. 78 του Ν. 3852/2010, 
συμβούλιο ένταξης μεταναστών ως συμβουλευτικό όργανο του δήμου για την 
ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών στην τοπική κοινωνία. 
Με την παρούσα Απόφαση  εγκρίθηκε και ο παρών Κανονισμός Συμβουλίου 
Ένταξης Μεταναστών. 
 
 
Άρθρο 3 
(Άρθρο 78, παρ. 1, Ν. 3852/2010) 
Σύνθεση - Μέλη Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών 
1. Το συμβούλιο ένταξης μεταναστών αποτελείται από 7 μέλη, τα οποία ορίστηκαν  
με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με την διαδικασία που 
περιγράφεται στις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου. Από τα μέλη 
του συμβουλίου ΄Ενταξης Μεταναστών του Δήμου Δελφών  τα 3 μέλη είναι 
δημοτικοί σύμβουλοι, με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους ήτοι:1) Ελένη 
(Λέλα)  Μπακολουκά  Δημοτική Σύμβουλος ορισθείσα ως Πρόεδρος, με 



αναπληρώτρια τη δημοτική Σύμβουλο  την Μάρω Τασιού-Γουργουρή, 
2)Δημήτριος Ιντέρνος Δημοτικός Σύμβουλος  τακτικό μέλος με αναπληρωτή 
τον Ευθύμιο Μαρούτσο δημοτικό Σύμβουλο  και3) τον  Ευθύμιο 
Βλαχοδημητρίου τακτικό μέλος δημοτικός σύμβουλος εκπρόσωπος της 
μειοψηφίας με αναπληρωτή τον Γεώργιο Μαλάμοκαι  τα 4 μέλη είναι 
εκπρόσωποι  κοινωνικών Φορέων της ΄Αμφισσας ήτοι :  εκπρόσωπος του 
Δικηγορικού Συλλόγου η Ελένη Μπαρλιακού του Γεωργ. δικηγόρος, με 
αναπληρωτή τον Ηλία Βενετσάνη του Παύλου δικηγόρο, το Εργατικό 
Κέντρο Φωκίδας, Εκπρόσωπος της Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής 
Υγείας ( οι δύο τελευταίοι δεν έχουν ορίσει εκπρόσωπο)  καθώς  και  ένα (1) 
μέλος  ο κ. Lefter Salianji  είναι εκπρόσωπος μεταναστών και διαθέτει 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 όπως και έγινε στην περίπτωση του Δήμου Δελφών 
για τους Δημοτικούς Συμβούλους . 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 μέλη του συμβουλίου ένταξης 
μεταναστών, ως πρόεδρός του, καθώς και ο αναπληρωτής του.Στην περίπτωση 
του Δήμου Δελφών ορίστηκαν: Ελένη (Λέλα)  Μπακολουκά , Δημοτική 
Σύμβουλος ως Πρόεδρος,  με αναπληρώτρια την Μάρω Τασιού-Γουργουρή 
Δημοτική Σύμβουλο. 
 
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 την 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. 
 
 
7. Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, εφόσον υφίσταται φορέας 
μεταναστών, η έδρα του οποίου ή παραρτήματός του βρίσκεται εντός των 
διοικητικών ορίων του δήμου μας, 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, όπως στην περίπτωση του Δήμου Δελφών 
επιλέχθηκε ο κ. Lefter Salianji  μετανάστης . 
 
Άρθρο 4 
(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 ΥΠΕΣΑΗΔ, 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. 
 
Άρθρο 5 
Σύγκληση του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών 
1. 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 6 
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 7 
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 κα 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. 
4. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία για κάθε θέμα ξεχωριστά, 
κατά τηνοποία 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. 
5. Για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις ισχύουν κατά περίπτωση τα άρθρα του 
εκάστοτε ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του 
δήμου 
 
 
 
Άρθρο 8 
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. 
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 9 
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 10 
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 11 
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. 
Με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προυπ/σμού του δήμου. 
  
 Το Συμβούλιο αφού άκουσε την Αντιδήμαρχο, και έχοντας υπόψη του την 
προαναφερόμενη νομοθεσία, μετά  από διαλογική συζήτηση, 
 
                                          Αποφασίζει  ομόφωνα 
 

Εγκρίνει, ως έχει, τον ανωτέρω Κανονισμό του Συμβουλίου Ένταξης 
Μεταναστών. 

……………………………………………………………….. 
Αφού συντάχτηκε το παρόν υπογράφεται 
Ο  Πρόεδρος                                   Ο Γραμματέας                               Τα   Μέλη 

                                               Ακριβές απόσπασμα 
                                               Άμφισσα  24.04.2013 
                                                    Ο  Πρόεδρος 

 
                                ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 



 


