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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Έ∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 7ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

∆ΗΜΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  60/2017     

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

4. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 

 

 Σήµερα Κυριακή 5 Μαρτίου 2017 και ώρα 12.30΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

συνήλθε σε ειδική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 4.017/1.3.2017 έγγραφη 

πρόσκληση του συµβούλου του επιτυχόντος συνδυασµού που έχει εκλεγεί µε τις 

περισσότερες ψήφους κ. Χρήστου Βερικούκη, κατά τις διατάξεις του άρθρου 64 του 

Ν.3852/2010, η οποία δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού 

Καταστήµατος και επιδόθηκε νόµιµα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 

3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 

Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Προεδρεύων στη συνεδρίαση  

παραπάνω αναφερόµενος ∆ηµοτικός Σύµβουλος διαπίστωσε ότι ήταν παρόντα τα 25 

από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 14 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 

2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 15 Μάρκου ∆ιονύσιος 

3 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 16 Μουράτογλου Ιωάννης  
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4 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 17 Πέτκος Χρήστος  

5 Βερικούκης Χρήστος  18 Ρυσάφης Αντώνιος 

6 Γιώγας ∆ηµήτριος  19 Σαµλίδης Μιχαήλ 

7 ∆ασκάλου Χρήστος  20 Σόντρας Ιωάννης  

8 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 21 Ταµβίσκου Ευτυχία  

9 ∆ίου Αναστάσιος 22 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

10 Ζδρου Αικατερίνη  23 Τσιβόγλου Χρήστος  

11 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 24 Φουνταλής Μιχαήλ  

12 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  25 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

13 Κούκος Γεώργιος   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Πασχάλης Αλέξανδρος 2 Χατζόγλου Ιωάννης 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ιωάννης Χατζόγλου προσήλθε στη συνεδρίαση 

µετά την εκλογή των µελών του Προεδρείου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (1ο θέµα). 

Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Ευτυχία Ταµβίσκου και Αικατερίνη Ζδρου 

αποχώρησαν από τη συνεδρίαση µετά την εκλογή των µελών του Προεδρείου του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου (1ο θέµα). 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Αντώνιος Ρυσάφης αποχώρησε από τη 

συνεδρίαση µετά την εκλογή των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής (2ο θέµα). 

Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη 

συνεδρίαση. 

 Ο Προεδρεύων ∆ηµοτικός Σύµβουλος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει 

νόµιµη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέθεσε τα καθήκοντα του 

ειδικού γραµµατέα του συµβουλίου στη δηµοτική υπάλληλο Ουρανία Πασιαλή. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, εξέθεσε τα 

παρακάτω: 

Με το άρθρο 78 του Ν.3852/10 ορίζεται ότι: 

«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 
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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. 

2. Έργο των συµβουλίων ένταξης µεταναστών είναι η καταγραφή και η διερεύνηση 

προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι µετανάστες, που κατοικούν µόνιµα στην 

περιφέρεια του οικείου δήµου, ως προς την ένταξή τους στην τοπική κοινωνία, την 

επαφή τους µε δηµόσιες αρχές ή τη δηµοτική αρχή, η υποβολή εισηγήσεων προς το 

δηµοτικό συµβούλιο για την ανάπτυξη τοπικών δράσεων προώθησης της οµαλής 

κοινωνικής ένταξης των µεταναστών και, εν γένει, την επίλυση των προβληµάτων που 

αυτοί αντιµετωπίζουν, ιδίως µέσω της οργάνωσης συµβουλευτικών υπηρεσιών από 

τις δηµοτικές υπηρεσίες, καθώς και τη διοργάνωση σε συνεργασία µε τον οικείο δήµο 

εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής του τοπικού 

πληθυσµού.»  

Στην εγκ. 59/74896/30.12.2010 ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.∆. επισηµαίνεται ότι προϋπόθεση για 

τη συµµετοχή εκπροσώπων µεταναστών στο συµβούλιο είναι η νόµιµη διαµονή τους 

στην Ελλάδα. Επιπλέον διευκρινίζεται ότι ο εκπρόσωπος των φορέων µεταναστών που 

συµµετέχει δεν απαιτείται να είναι δηµότης του συγκεκριµένου δήµου. 

Με την αριθ. 113/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου καταρτίστηκε ο 

κανονισµός για τον τρόπο εκπροσώπησης των µεταναστών στο Συµβούλιο Ένταξης 

Μεταναστών του ∆ήµου µας.  Στον παραπάνω κανονισµό αναφέρεται ότι η θητεία του 

Συµβουλίου Ένταξης Μεταναστών ακολουθεί τη θητεία της Οικονοµικής Επιτροπής. 

Μετά τη µε αριθµ. πρωτ. 3.700/23.2.2017 δηµόσια πρόσκληση προς τους 

τοπικούς κοινωνικούς φορείς που αναπτύσσουν εντός του ∆ήµου δράση σχετική µε 

τα προβλήµατα των µεταναστών και προς την κοινότητα των µεταναστών που 

κατοικούν µόνιµα στο ∆ήµο, δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από κανέναν.   
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Προτείνω να ορίσουµε ως µέλη του Συµβουλίου Ένταξης Μεταναστών τους 

κάτωθι: 

1. ∆ηµήτριο Γιώγα ∆ηµοτικό Σύµβουλο – Πρόεδρο, µε αναπληρωτή τον 

Αναστάσιο ∆ίου ∆ηµοτικό Σύµβουλο. 

2. Μιχαήλ Σαµλίδη ∆ηµοτικό Σύµβουλο µε αναπληρωτή του το Χρήστο Βερικούκη 

Αντιδήµαρχο - ∆ηµοτικό Σύµβουλο. 

3. Γεώργιο Κούκο ∆ηµοτικό Σύµβουλο, µε αναπληρωτή τον Ιωάννη Σόντρα 

∆ηµοτικό Σύµβουλο. 

4. Αντώνιο Ρυσάφη ∆ηµοτικό Σύµβουλο, µε αναπληρωτή τον Μιχαήλ Φουνταλή 

∆ηµοτικό Σύµβουλο. 

5. Παντελή Λαζάρου, µε αναπληρωτή τον Νικόλαο Σαπουντζή. 

6. Αθανασία Κόλια, µε αναπληρωτή τον Ιωάννη Βαρσαµίδη. 

7. Σουσάννα Τσολακίδου, µε αναπληρωτή τον Ιωάννη Μάρκου.   

   Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη του ∆.Σ. να ορίσουν τα µέλη 

του Συµβουλίου Ένταξης Μεταναστών του ∆ήµου Έδεσσας, για τα επόµενα δυόµιση 

χρόνια και συγκεκριµένα έως τη λήξη της θητείας της Οικονοµικής Επιτροπής, η οποία 

λήγει την 31η Αυγούστου 2019. 

Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του  

• την εισήγηση του προέδρου,  

• το άρθρο 78 του Ν.3852/10 

• την  εγκ. 59/74896/30.12.2010 ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.∆. 

• την αριθ. 113/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία 

καταρτίστηκε ο κανονισµός για τον τρόπο εκπροσώπησης των µεταναστών 

στο Συµβούλιο Ένταξης Μεταναστών του ∆ήµου µας  

• τη µε αριθµ. πρωτ. 3.700/23.2.2017 δηµόσια πρόσκληση 

• την ανάγκη επίλυσης προβληµάτων ένταξης µεταναστών οι οποίοι κατοικούν 

στο ∆ήµο  

Αποφασίζει οµόφωνα 

Ορίζει ως Πρόεδρο και µέλη του Συµβουλίου Ένταξης Μεταναστών του ∆ήµου 

Έδεσσας για τα επόµενα δυόµιση χρόνια και συγκεκριµένα έως τη λήξη της θητείας 

της Οικονοµικής Επιτροπής, η οποία λήγει την 31η Αυγούστου 2019, τους εξής: 

1. ∆ηµήτριο Γιώγα ∆ηµοτικό Σύµβουλο – Πρόεδρο, µε αναπληρωτή τον 

Αναστάσιο ∆ίου ∆ηµοτικό Σύµβουλο. 
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2. Μιχαήλ Σαµλίδη ∆ηµοτικό Σύµβουλο µε αναπληρωτή του το Χρήστο Βερικούκη 

Αντιδήµαρχο - ∆ηµοτικό Σύµβουλο. 

3. Γεώργιο Κούκο ∆ηµοτικό Σύµβουλο, µε αναπληρωτή τον Ιωάννη Σόντρα 

∆ηµοτικό Σύµβουλο. 

4. Αντώνιο Ρυσάφη ∆ηµοτικό Σύµβουλο, µε αναπληρωτή τον Μιχαήλ Φουνταλή 

∆ηµοτικό Σύµβουλο. 

5. Παντελή Λαζάρου, µε αναπληρωτή τον Νικόλαο Σαπουντζή. 

6. Αθανασία Κούλιου, µε αναπληρωτή τον Ιωάννη Βαρσαµίδη. 

7. Σουσάννα Τσολακίδου, µε αναπληρωτή τον Ιωάννη Μάρκου.   

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό 60/2017 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ ∆.Σ. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΡΙΚΟΥΚΗΣ  

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ  

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  10.3.2017 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,  

 Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου Χρήστος, ∆ηµητριάδης  

Βασίλειος, ∆ίου Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου –  

Βλαδίκα Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Κούκος  

Γεώργιος, Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μάρκου  

∆ιονύσιος, Μουράτογλου Ιωάννης, Παρθενόπουλος  

Γεώργιος,  Πέτκος Χρήστος, Πισλίνας Χρήστος, Ρυσάφης 

Αντώνιος, Σαµλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης, Ταµβίσκου 

Ευτυχία, Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου Χρήστος,  

Φουνταλής Μιχαήλ, Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ,  

Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

 

 

 

 

Αποδέκτες προς κοινοποίηση (ηλεκτρονικά): 

          - Οριζόµενους 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- Γ.Γ. ∆ήµου κ. Γ. ∆αλκαλίτση 

 

ΑΔΑ: 6Τ9ΤΩΡΠ-39Ν


		2017-03-16T11:41:51+0200
	Athens




