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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                           
ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ                                                      

ΓΗΜΟ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ 
 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 
 

Από ην πξαθηηθό ηεο  4/2012 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 
 

Αξηζ. Απόθαζεο  34/2012 
 
«Πεξί πγθξνηήζεωο  θαη νξηζκνύ κειώλ ηνπ πκβνπιίνπ Έληαμεο Μεηαλαζηώλ» 
 
   ηνπο Μνιάνπο ζήκεξα ζηηο 7 Φεβξνπαξίνπ 2012, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 17,00, ζπλήιζε ην 
Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο ζε ηαθηηθή δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα 
ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό 
4/03-02-2012 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ε νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, 
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67  ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87). 
  Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, αθνύ ζε ζύλνιν είθνζη επηά (27) κειώλ 
βξέζεθαλ παξόληα ηα είθνζη  (20) δειαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΣΔ                        ΑΠΟΝΣΔ 
1. Αβδνύινο πύξνο  πξόεδξνο 1. Ιαηξόπνπινο Γεκήηξηνο 
2. Αιεηθέξε Παλαγηώηα 2. Λύξαο Υαξάιακπνο 
3. Βνπλειάθεο Γεώξγηνο 3. Μαξνύζεο Υαξάιακπνο 
4. Καινγεξίλεο Ηιίαο 4. Σζαθαηίλνπ Καηεξίλα 
5. Κνιιηάθνο Ισάλλεο 5. Σζάθνο Κσλ/λνο 
6. Κνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο 6. Μέληεο Γεώξγηνο 
7. Μαπξνκηράιεο Κσλζηαληίλνο 7. Κξππσηόο Παλαγηώηεο 
8. Πεηξάθεο Υξήζηνο   
9. Πξηθηάθε-Υαηδεγξεγνξίνπ Παλ.   
10. νπξιάο Ισάλλεο   
11. ππξηδάθνο Βαζίιεηνο   
12. ηαζάθεο Παλαγηώηεο   
13. Μαζηνξόπνπινο Νεθηάξηνο   
14. Μηραιόπνπινο Μηραήι   
15. Νηθνιηλάθνο Παλαγηώηεο   
16. Παπαδάθεο Γεώξγηνο   
17. Σζάθνο Πέηξνο   
18. Υαξακήο Αληώληνο   
19. Υξηζηάθνο ηαύξνο   
20.  Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο   

  Η πλεδξίαζε έγηλε παξόληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ηξαθιή Σξηρείιε. 
  Από ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθώλ Κνηλνηήησλ, ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ 
εθπξνζώπσλ ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ, παξαβξέζεθαλ νη: Κνληνζηαζάθνο Δπζύκηνο ηεο Γ.Κ. 
Μνιάσλ, Φπρνγπηόο Ισάλλεο Σ.Κ. Αγγειώλαο, Μάξθνο Παλαγηώηεο Σ.Κ. Αγίνπ Γεσξγίνπ, 
αξκπάλεο Λάκπξνο Σ.Κ. Γαηκνληάο, Σδάθαο Γεώξγηνο Σ.Κ. Διαίαο, Ρακάθεο Κσλ/λνο Σ.Κ. 
Κνπιεληίσλ, Μαλίθεο Κσλ/λνο Σ.Κ. Λακπνθάκπνπ, Βαξβαξέζνο Γεώξγηνο Σ.Κ. Λαρίνπ, Αξηηληόο 
Παλαγηώηεο Σ.Κ. Ληξώλ, θαξκνύηζνο Παλαγηώηεο Σ.Κ. Μεηακόξθσζεο, Καξνύλεο Μηραήι Σ.Κ. 
Παθίσλ, Καινγεξάθνο Γεκήηξηνο Σ.Κ. Παληαλάζζεο, αξγθάλεο Γεώξγηνο Σ.Κ. πθέαο, 
Κιεξνλόκνο Κσλ/λνο Σ.Κ. Σαιάλησλ.  
   ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θα Παπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ 
ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ. 
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   Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ εηζεγνύκελνο ην 6ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 
έδσζε ην ιόγν ζηνλ Γήκαξρν, ν νπνίνο είπε ηα εμήο: 
   ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 78 ηνπ Ν. 3852/2011: 

«ε θάζε δήκν ζπγθξνηείηαη θαη ιεηηνπξγεί κε απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, 

ζπκβνύιην έληαμεο κεηαλαζηώλ σο ζπκβνπιεπηηθό όξγαλν ηνπ δήκνπ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

έληαμεο ησλ κεηαλαζηώλ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία. Σα ζπκβνύιηα έληαμεο κεηαλαζηώλ 

απνηεινύληαη από πέληε (5) έσο έληεθα (11) κέιε, ηα νπνία νξίδνληαη από ην νηθείν δεκνηηθό 

ζπκβνύιην. Χο κέιε νξίδνληαη δεκνηηθνί ζύκβνπινη, εθπξόζσπνη θνξέσλ κεηαλαζηώλ, εθόζνλ ε 

έδξα απηώλ ή παξαξηήκαηνο βξίζθεηαη εληόο ησλ δηνηθεηηθώλ νξίσλ ηνπ νηθείνπ δήκνπ, ή 

εθπξόζσπνη πνπ επηιέγνληαη από ηελ θνηλόηεηα ησλ κεηαλαζηώλ πνπ θαηνηθνύλ κόληκα ζηνλ 

νηθείν δήκν, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο πνπ πξνβιέπεη ζρεηηθόο θαλνληζκόο, πνπ εθδίδεη κε 

απόθαζή ηνπ ην νηθείν δεκνηηθό ζπκβνύιην θαζώο θαη εθπξόζσπνη θνηλσληθώλ θνξέσλ νη νπνίνη 

αλαπηύζζνπλ εληόο ηεο δηνηθεηηθήο πεξηθέξεηαο ηνπ νηθείνπ δήκνπ δξάζε ζρεηηθή κε ηα 

πξνβιήκαηα ησλ κεηαλαζηώλ. Με ηελ ίδηα απόθαζε νξίδεηαη πξόεδξνο ζην ζπκβνύιην έληαμεο 

κεηαλαζηώλ έλαο εθ ησλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ κειώλ ηνπ. ηα παξαπάλσ ζπκβνύιηα νξίδνληαη 

ππνρξεσηηθά σο κέιε αιινδαπνί δεκνηηθνί ζύκβνπινη πνπ έρνπλ ηπρόλ εθιεγεί. Η ζπκκεηνρή 

ζηα αλσηέξσ ζπκβνύιηα είλαη ηηκεηηθή θαη άκηζζε».     

  Έρνληαο ππόςε ηα αλσηέξσ θαη ην γεγνλόο όηη ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζίαο 
δελ ππάξρνπλ θνξείο κεηαλαζηώλ, νύηε έρνπλ εθιεγεί κέιε αιινδαπνί δεκνηηθνί ζύκβνπινη:   

Δηζεγνύκαη 
  Όπσο ην Γεκνηηθό πκβνύιην, ζπγθξνηήζεη ην πκβνύιην Έληαμεο Μεηαλαζηώλ θαη νξίζεη 
ηα κέιε απηνύ. 
   Σν Γεκνηηθό πκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Γεκάξρνπ, έιαβε ππόςε ην 
πεξηερόκελν ηνπ ζρεηηθνύ θαθέινπ, ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 65 θαη 78 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη 
κεηά από  δηαινγηθή ζπδήηεζε: 

 Απνθαζίδεη νκόθωλα 
 

A. πγθξνηεί 9κειέο πκβνύιην Έληαμεο Μεηαλαζηώλ θαη νξίδεη ηα κέιε απηνύ, σο εμήο: 
 
1. Μαπξνκηράιε Κωλζηαληίλν Γεκ. ύκβνπιν πιεηνςεθίαο  

2. ηαζάθε Παλαγηώηε Γεκ. ύκβνπιν πιεηνςεθίαο 

3. ππξηδάθν Βαζίιεην Γεκ. ύκβνπιν πιεηνςεθίαο 

4. Χξηζηάθν ηαύξν Γεκ. ύκβνπιν κεηνςεθίαο  

5. Παπαδάθε Γεώξγην Γεκ. ύκβνπιν κεηνςεθίαο 

6. Gela Anesti ηνπ Zyfer Τπήθνν Αιβαλίαο, θάηνηθν Σ.Κ. πθέαο Γ.Δ. Μνιάσλ, θάηνρν ηεο 

αξηζ. GR1959098 άδεηαο δηακνλήο (ηει. 6946811230). 

7. Grigoras Ioan ηνπ Gheorghe ππήθνν Ρνπκαλίαο, θάηνηθν Σ.Κ. Ννκίσλ Γ.Δ. Μνλεκβαζίαο, 

θάηνρν ηεο από 14.09.2010 άδεηα δηακνλήο (ηει. 6979194086). 

8. Hamiti Lutfi ηνπ Hamit ππήθνν Αιβαλίαο, θάηνηθν Σ.Κ. Μνλεκβαζίαο, θάηνρν ηεο αξηζ. 

2566941 άδεηαο δηακνλήο (ηει. 6934715987). 

9. Nyagolona Pavlina ηνπ Miteva ζύδ. Πηεξξή Παλαγάθνπ ππήθνν Βνπιγαξίαο, θάηνηθν Σ.Κ. 

Παπαδηαλίθσλ, θάηνρν ηεο αξηζ. 32/6163/1-β/01.08.2011 άδεηαο δηακνλήο (ηει. 6983271865). 

   
B. Οξίδεη Πξόεδξν ηνπ πκβνπιίνπ Έληαμεο Μεηαλαζηώλ ην δεκνηηθό ζύκβνπιν θ. 

Μαπξνκηράιε Κσλζηαληίλν. 
   Γ.    Η ζπκκεηνρή ησλ αλσηέξσ κειώλ ζην ζπκβνύιην είλαη ηηκεηηθή θαη άκηζζε. 
   Γ.  Σν πκβνύιην Έληαμεο Μεηαλαζηώλ ιεηηνπξγεί σο ζπκβνπιεπηηθό όξγαλν ηνπ Γήκνπ. 
Έξγν ηνπ είλαη ε θαηαγξαθή θαη ε δηεξεύλεζε πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη κεηαλάζηεο, 
πνπ θαηνηθνύλ κόληκα ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζίαο, σο πξνο ηελ έληαμή ηνπο ζηελ 
ηνπηθή θνηλσλία, ηελ επαθή ηνπο κε ηηο δεκόζηεο αξρέο ή ηε δεκνηηθή αξρή, ε ππνβνιή 
εηζεγήζεσλ πξνο ην δεκνηηθό ζπκβνύιην γηα ηελ αλάπηπμε ηνπηθώλ δξάζεσλ πξνώζεζεο ηεο 
νκαιήο θνηλσληθήο έληαμεο ησλ κεηαλαζηώλ θαη ελ γέλεη, ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 
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απηνί αληηκεησπίδνπλ, ηδίσο κέζσ ηεο νξγάλσζεο ησλ ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ από ηηο 
δεκνηηθέο ππεξεζίεο, θαζώο θαη ηε δηνξγάλσζε ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ νηθείν δήκν, εθδειώζεσλ 
επαηζζεηνπνίεζεο θαη ελίζρπζεο ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο ηνπ ηνπηθνύ πιεζπζκνύ. 
 
    Η Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό  34/2012. 
    
 

Αθνύ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη όπσο πην θάησ. 
       Ο Πξόεδξνο                         Ο Γξακκαηέαο                 Σα Μέιε 

 Αβδνύινο πύξνο  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

Αθξηβέο Απόζπαζκα 
Η Δηδηθή Γξακκαηέαο 

 
 

Παπαδάθε Δπγελία 

            Απώλ Αιεηθέξε Παλαγηώηα 
Βνπλειάθεο Γεώξγηνο 
Καινγεξίλεο Ηιίαο 
Κνιιηάθνο Ισάλλεο 
Κνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο 
Μαπξνκηράιεο Κσλ/λνο 
Πεηξάθεο Υξήζηνο 
Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ Παλ. 
νπξιάο Ισάλλεο 
ππξηδάθνο Βαζίιεηνο 
ηαζάθεο Παλαγηώηεο 
Μαζηνξόπνπινο Νεθηάξηνο 
Μηραιόπνπινο Μηραήι 
Νηθνιηλάθνο Παλαγηώηεο 
Παπαδάθεο Γεώξγηνο 
Σζάθνο Πέηξνο 
Υαξακήο Αληώληνο 
Υξηζηάθνο ηαύξνο 
Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο 
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