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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                          
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της αριθ. 2ης/16-09-2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Βελβεντού. 
 
Αριθ. απόφασης: 4/2019 
 
ΘΕΜΑ: Σύσταση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων και 

ορισμός εκπροσώπων. 

 
 Στο Βελβεντό, σήμερα, την 16η του μηνός Σεπτεμβρίου, του έτους 2019, ημέρα 
της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 8.00 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο Βελβεντού, 
συνήλθε σε τακτική Συνεδρίαση, στο Πνευματικό Κέντρο Βελβεντού,  ύστερα από την 
αριθμ. πρωτ. 72/12-09-2019 πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου 
κας Μαλλού Βάϊας. 
 Παρόντος του Δημάρχου κ. Στεργίου Εμμανουήλ, διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο, 
η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -17 - μελών παραβρέθηκαν παρόντα -16- 
μέλη και ονομαστικά οι: 
 
             Παρόντες                                                        Απόντες 
1 Μαλλού Βάϊα  1 Παπαδημητρίου Ζήνων 
2 Κωνσταντίνος Κουρτέλης   
3 Αγγέλης Δημήτριος   
4 Τσιτσιόκας Νικόλαος   
5 Γκίκας Ιωάννης   
6 Εμμανουήλ Δημήτριος   
7 Τράντα Ιωάννα   
8 Καμκούτης Θωμάς   
9 Αχίλλας Γεώργιος   

10 Ζορζοβίλης Ζήνων   
11 Κουκόλη Σοφία   
12 Τσέγκος Νικόλαος   
13 Τέτος Νικόλαος   
14 Θεοχαροπούλου Ελευθερία   
15 Μανώλας Αριστείδης   
16 Γκαμπράνη Ειρήνη   

Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, παραβρέθηκαν οι: 
           Παρόντες                                                          Απόντες 
1 Αθανασόπουλος Αθανάσιος,Πρόεδρος   
2 Μυλωνά Κατίνα   
3 Κουκάλης Ζήνων   
4 Μύρος Δημήτριος   
5 Ζυγανιτίδου Ειρήνη   
6 Τζάτσου Βάϊα   
7 Παπανδρίτσα Μαρία   

Από τους Προέδρους Κοινοτήτων παραβρέθηκαν οι: 
           Παρόντες                                                          Απόντες 
1 Πούλιος Δημήτριος- Καταφυγίου 1 Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής 
2  2 Βρακόπουλος Αντώνιος -Πολυφύτου 
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 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του Δήμου 
Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού. 

Συνεχίζοντας τη συνεδρίαση με το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος 
εισηγούμενη το θέμα έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη του 
Συμβουλίου τα παρακάτω: 
    Σύμφωνα με το άρθρο 78  του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010/τ.Α’) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 79 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 
133/19-07-2019/τ.Α’) σε κάθε δήμο συγκροτείται και λειτουργεί με απόφαση του 
δημοτικού συμβουλίου, Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων, ως 
συμβουλευτικό όργανο του δήμου για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών και 
των προσφύγων στην τοπική κοινωνία με τις εξής αρμοδιότητες: 
α)την καταγραφή και τη διερεύνηση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες 
και οι πρόσφυγες, 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,  
β) την υποβολή εισηγήσεων προς το δημοτικό συμβούλιο για την ανάπτυξη τοπικών 
δράσεων προώθησης της ομαλής κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και προσφύγων 
και, εν γένει, την επίλυση των προβλημάτων που αυτοί αντιμετωπίζουν, ιδίως μέσω 
της οργάνωσης συμβουλευτικών υπηρεσιών από τις δημοτικές υπηρεσίες και  
γ)τη διοργάνωση, σε συνεργασία με τον οικείο δήμο, εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης 
και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής του τοπικού πληθυσμού. 

Το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών & Προσφύγων, αποτελείται από έντεκα 
(11) μέλη, τα οποία ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο και στο οποίο  
συμμετέχουν: 
• Έξι (6) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, τέσσερις (4) από την συμπολίτευση, 
ένας (1) από την μείζονα Αντιπολίτευση, ένας (1)  από την ελάσσονα Αντιπολίτευση 
και  
• πέντε (5) εκπρόσωποι αναγνωρισμένων φορέων συλλογικής εκπροσώπησης 
μεταναστών και προσφύγων, που ορίζονται με τη διαδικασία της επόμενης 
παραγράφου. 
      Αν υπάρχουν αναγνωρισμένοι φορείς συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών 
ή/και προσφύγων, που, σύμφωνα με το καταστατικό τους, δραστηριοποιούνται στο 
επίπεδο του δήμου, το δημοτικό συμβούλιο καλεί πέντε (5) από τους φορείς αυτούς να 
ορίσουν από έναν (1) εκπρόσωπο. Σε περίπτωση που ελλείπουν οι φορείς του 
προηγούμενου εδαφίου στο επίπεδο του δήμου ή αυτοί είναι λιγότεροι από πέντε, το 
δημοτικό συμβούλιο καλεί επιπλέον και έναν από τους αναγνωρισμένους φορείς 
συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών ή/και προσφύγων, που δραστηριοποιούνται, 
σύμφωνα με το καταστατικό τους, στην οικεία περιφέρεια, να ορίσει έναν (1) 
εκπρόσωπό του.  
      Σε περίπτωση που ελλείπουν τέτοιοι φορείς στην οικεία περιφέρεια ή αν και μετά 
τον ορισμό του εκπροσώπου τους, δεν συμπληρώνεται ο συνολικός αριθμός των πέντε 
(5) εκπροσώπων φορέων, το δημοτικό συμβούλιο καλεί επιπλέον την 
αντιπροσωπευτικότερη δευτεροβάθμια ή ομοσπονδιακού χαρακτήρα οργάνωση 
συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών ή/και προσφύγων, που δραστηριοποιείται, 
κατά το καταστατικό της, σε εθνικό επίπεδο, να ορίσει τους υπολειπόμενους 
εκπροσώπους, μέχρι τη συμπλήρωση του συνολικού αριθμού των πέντε (5) 
εκπροσώπων. Με την ίδια διαδικασία γίνεται η τυχόν αντικατάσταση ή η αναπλήρωση 
των μελών του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων, οι οποίοι 
προέρχονται από τους αναγνωρισμένους φορείς συλλογικής εκπροσώπησης 
μεταναστών και προσφύγων. 
       Με την ίδια απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ορίζεται πρόεδρος στο 
Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων ένας (1) εκ των δημοτικών 
συμβούλων μελών του. Στα παραπάνω συμβούλια ορίζονται κατά προτεραιότητα ως 
μέλη αλλοδαποί δημοτικοί σύμβουλοι που έχουν τυχόν εκλεγεί. Η συμμετοχή στα 
ανωτέρω συμβούλια είναι τιμητική και άμισθη. 
 Στη συνέχεια η Πρόεδρος, κάλεσε το Δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει 
σχετικά.  
 Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:  
• την εισήγηση,  
• τις διατάξεις : 
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α) του άρθρου 78  του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010/τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 79 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2019/τ.Α’), 
β) της παρ. 3β του άρθρου 154 «Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν.3852/2010» του Ν. 
4600/2019 (ΦΕΚ 43/09-03-2019/τ.Α’), σύμφωνα με τις οποίες συστάθηκε ο Δήμος 
Βελβεντού, η λειτουργία του οποίου ξεκίνησε από την εγκατάσταση της νέας δημοτικής 
αρχής (ήτοι από 01/09/2019)  
και έθεσε τις απόψεις και τις προτάσεις στο συζητούμενο θέμα, όπως διαλαμβάνονται 
στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Α. Συστήνει το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων του Δήμου 
Βελβεντού, στο οποίο συμμετέχουν ως μέλη: 
• Τέσσερις (4) Δημοτικοί Σύμβουλοι, από την συμπολίτευση (παράταξη του 
Δημάρχου)  
• Ένας (1) Δημοτικός Σύμβουλος από την μείζονα αντιπολίτευση, 
• Ένας (1)  Δημοτικός Σύμβουλος από την ελάσσονα Αντιπολίτευση και  
• Πέντε (5) εκπρόσωποι αναγνωρισμένων φορέων συλλογικής εκπροσώπησης 
μεταναστών και προσφύγων της οικείας Περιφέρειας, και ελλείψει αυτών, πέντε (5) 
εκπρόσωποι Της δευτεροβάθμιας ή ομοσπονδιακού χαρακτήρα οργάνωσης συλλογικής 
εκπροσώπησης μεταναστών και προσφύγων, που δραστηριοποιείται, κατά το 
καταστατικό της, σε εθνικό επίπεδο. 
Β.  Ορίζει ως μέλη του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων του Δήμου 
Βελβεντού, ως εξής: 
1. Τσέγκο Νικόλαο, Δημοτικό Σύμβουλο της παράταξης του Δημάρχου, ως 
Πρόεδρο 
2. Ζορζοβίλη Ζήνωνα, Δημοτικό Σύμβουλο της παράταξης του Δημάρχου, 
3. Καμκούτη Θωμά, Δημοτικό Σύμβουλο της παράταξης του Δημάρχου, 
4. Κουκόλη Σοφία, Δημοτικό Σύμβουλο της παράταξης του Δημάρχου, 
5. Παπαδημητρίου Ζήνωνα, Δημοτικό Σύμβουλο της Μείζονος Αντιπολίτευσης, 
6. Γκαμπράνη Ειρήνη, Δημοτική Σύμβουλο της Ελάσσονος Αντιπολίτευσης. 
 
 Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 4/2019. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 
ακολούθως. 

Η Πρόεδρος 
(σφραγίδα – υπογραφή) 

Τα Μέλη 
(υπογραφές) 

 
Ακριβές απόσπασμα 

Βελβεντό, 19 Σεπτεμβρίου 2019 
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού 

 
 
 
 

Βάϊα Μαλλού 
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