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Από το πρακτικό τής υπ΄ αριθμ. -2/2013- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.
Αριθμός απόφασης: 8 /2013
ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών, για τη διετία 2013-2014»
Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 21η του μήνα Ιανουαρίου, του έτους
2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00΄, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο
Ήλιδας, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 2/1452/17.01.2013 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία
επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις
διατάξεις άρθρου 67 του Ν. 3852/10.
Παρόντος τού δήμαρχου κ. Γιάννη Λυμπέρη, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία,
δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «21», και ονομαστικά οι:
1. Νικολόπουλος Νικόλαος
2. Μπούρας Αβραάμ
3. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος
Υδάτινων Πόρων & Αποκαταστάσεων.
4. Κλειδέρης Παναγιώτης
5. Βασιλικόπουλος Δημήτριος
6. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος - Αντιδήμαρχος
Διοίκησης & Οικονομικών
7. Δούλος Παντελής
8. Προκόπης Πέτρος
9. Ντάνασης Χαράλαμπος
10. Λάβδα-Πατσού Βασιλική -Γραμματέας
11. Παναγιωτάρας Δημήτριος -Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών.
12. Λιώσης Απόστολος-Πρόεδρος
13. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος
14. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας & Πρασίνου.
15. Παπαδάτος Πέτρος
16. Παρασκευόπουλος Γεώργιος
17. Νικολόπουλος Χρήστος
*Ο κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος, μέλος τής
παράταξης της πλειοψηφίας, δεν κλήθηκε στη
συνεδρίαση,
κατόπιν
της
υπ΄αριθμ.
123/13.12.2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι.

18. Χριστόπουλος Ιωάννης (παράταξη
«Σάκης Κότσιφας ΄Ηλιδα- Νέα
πορεία»)
19. Κολόσακας Άγγελος - Επικεφαλής
παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση
Ήλιδας»
20. Κόλλιας Ευστάθιος
21. Μητσόπουλος Σωτήριος
*Ο κ. Κράλλης Δημήτριος (μέλος τής
παράταξης «Σάκης Κότσιφας ΄Ηλιδα») δεν
κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν της
υπ΄αριθμ. 6/3.3.2011 Απόφασης Γ.Γ.
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι

Απόντες
1.Βασιλόπουλος Θεόδωρος, 2.Γιαννόπουλος Παναγιώτης, 3.Κότσιφας Διονύσιος- Επικεφαλής
μείζονος μειοψηφίας (παράταξη «Σάκης Κότσιφας ΄Ηλιδα- Νέα πορεία»), 4.Μπιλίρης Νικόλαος,
5.Παναγόπουλος Χρήστος, 6. Παναγιωτάρας Παναγιώτης-Αντιπρόεδρος, 7.Τάγιου Μαρία-Αφροδίτη,
8.Χριστόπουλος Γεώργιος, 9.Νικολόπουλος Γεώργιος -Επικεφαλής παράταξης «Αδέσμευτο κίνημα
πολιτών», 10.Νικολοπούλου Μαρία.
Ο πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας αν και κλήθηκε νόμιμα, δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση.
Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 1ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, ανέφερε ότι με την υπ΄ αριθμ.
135/11 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 53/12 απόφαση,
ορίστηκαν τα μέλη στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών Δήμου Ήλιδας, όπως προβλέπεται στις
διατάξεις τού άρθρ. 78, παρ. 1, Ν. 3852/2010.
Η θητεία των μελών τού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία τής οικονομικής επιτροπής, ενώ στις
διατάξεις τού άρθρ. 282 παρ. 16 του Ν. 3852/10 αναφέρεται: «Ειδικά για την περίοδο 2010- 2014, όπου
στις διατάξεις του παρόντος προβλέπεται πενταετής θητεία, νοείται θητεία, η οποία αρχίζει την 1.1.2011
και λήγει την 31η Αυγούστου 2014. Για όσα αιρετά όργανα προβλέπεται θητεία διάρκειας δυόμιση ετών,
για την ίδια περίοδο, νοείται θητεία δύο (2) ετών, η δε δεύτερη διετία της θητείας λήγει την 31η Αυγούστου
2014».
Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρ. 78, παρ. 1, Ν. 3852/2010:
1. Το συμβούλιο ένταξης μεταναστών αποτελείται από επτά (7) μέλη, τα οποία ορίζονται με
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, … Από τα μέλη του συμβουλίου τα τρία (3) είναι δημοτικοί σύμβουλοι
και τα τέσσερα (4) μέλη είναι εκπρόσωποι φορέων/κοινότητας μεταναστών.
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 τού συμβουλίου ένταξης μεταναστών λαμβάνεται με
φανερή ψηφοφορία και με την πλειοψηφία των παρόντων μελών τού 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.
4. 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».
Στη συνέχεια υποβλήθηκαν από τον πρόεδρο οι προτάσεις για τα μέλη, ενώ η παράταξη της
ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας», πρότεινε τον δημοτικό σύμβουλο κ. Κόλλια
Ευστάθιο.
Ακολούθησε η εκλογή των μελών με φανερή ψηφοφορία, και εκλέχτηκαν οι δ.σ κ. Απόστολος
Λιώσης, Πέτρος Παπαδάτος και Κόλλιας Ευστάθιος.
Ο κ. Χριστόπουλος Ιωάννης ψήφισε λευκό.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: α) τις διατάξεις του άρθρ. 78 - παρ. 1 & του
άρθρ. 282 - παρ. 16 του Ν. 3852/2010, β) την υπ΄ αριθμ. 110/11 ΑΔΣ με την οποία συγκροτήθηκε το
Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών δήμου Ήλιδας και ψηφίστηκε ο κανονισμός λειτουργίας του,
Κατά πλειοψηφία αποφασίζει
Α) Ορίζει τα μέλη τού Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Δήμου Ήλιδας, για τη διετία 20132014, ως εξής:
1. Απόστολος Λιώσης,
δημοτικός σύμβουλος - Πρόεδρος
2. Πέτρος Παπαδάτος,
δημοτικός σύμβουλος - Αναπληρωτής Πρόεδρος
3. Κόλλιας Ευστάθιος,
δημοτικός σύμβουλος
4. Kristo Hasa,
μετανάστης
5. Vladimir Guri,
μετανάστης
6. Gordana Rantojevits,
μετανάστης
7. Singh Balvinder,
μετανάστης
Β) Η συμμετοχή στο συμβούλιο ένταξης μεταναστών είναι τιμητική και άμισθη.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -8- έτους 2013
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Αμαλιάδα, 24/01/2013
Ο Δήμαρχος

Γιάννης Λυμπέρης

