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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Π.Ε.  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Αριθμ. Απόφ.: 107/2022 
                                          Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 

Από το πρακτικό της αριθμ. 26/31-10-2022 τακτικής συνεδρίασης, του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Χαλκηδόνος της  Π.Ε. Θεσσαλονίκης  

 
Π  Ε  Ρ  Ι  Λ  Η  Ψ  Η 

Συγκρότηση Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Δήμου Χαλκηδόνος και έγκριση 

κανονισμού λειτουργίας του 

         Στα Κουφάλια και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα, την 31/10/2022 ημέρα της 
εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00, συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου 
Χαλκηδόνος, μετά από την υπ’ αριθ. 16178/27-10-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του 
Δημοτικού Συμβουλίου κου Ταχτατζόγλου Γαβριήλ, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε στα μέλη, 
σύμφωνα με  τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως ισχύει σήμερα. 
         Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 27 μέλη. 

         Τα πρακτικά και η σχετική διαδικασία, τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Τμήματος Υποστήριξης 
Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Χαλκηδόνος κ. Γεωργιάδη Νικόλαο. 
         Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κος Ταχτατζόγλου Γαβριήλ, κήρυξε την έναρξη της 26ης τακτικής 
συνεδρίασης της 31/10/2022. 
         Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μπατζαρακίδης Ιωάννης, Κοκκινίδου Αναστασία, Παραλυκίδου Ευδοκία, 
Πούντος Χαράλαμπος, Κοσκινάς Ευρυσθένης, Σαραφίδης Κωνσταντίνος, Κοκκίνου Αικατερίνη, Παπαμιχαήλ 
Ιωάννης, Χατζηκυριάκου Παύλος, Κούρας Δήμος, Κορώνας Κωνσταντίνος και Μηντζαρίδης Μηνάς, 
αποχώρησαν από τη συνεδρίαση πριν την ψήφιση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 
         Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Βαϊνάς Ζήσης και Καραγεώργος Αντώνιος, αποχώρησαν από τη 
συνεδρίαση μετά την ψήφιση του 8ου θέματος.  
         Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ευσταθιάδης Λουκάς, απουσίαζε κατά την ψήφιση του 4ου θέματος και 
αποχώρησε από την συνεδρίαση μετά την ψήφιση του 9ου θέματος. 

         Για το 9ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο “Συγκρότηση Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Δήμου 

Χαλκηδόνος και έγκριση κανονισμού λειτουργίας του”, τα μέλη του συμβουλίου έλαβαν υπόψη: 

1. Την υπ΄αριθμ. 15994/26-10-2022 Εισήγηση της Γενικής Γραμματέως του Δήμου Χαλκηδόνος κ. 
Ευλαμπίας Μπουρουτζή, όπως παρατίθεται παρακάτω: 

“Τα Δημοτικά Συμβούλια Νέων (ΔΗΣΥΝ) αποτελούν έναν συμμετοχικό, ενισχυτικό θεσμό που έχει 
εδραιωθεί. Είναι η πρώτη φορά, που σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και σε κρατικό επίπεδο, 
δίνεται η δυνατότητα στους νέους να εκφραστούν, να διατυπώσουν και να ανταλλάξουν απόψεις και να 
συμβάλλουν στην ανάπτυξη της τοπικής τους κοινωνίας. 
 

Παρόντες 
1. ΤΑΧΤΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ - Πρόεδρος 
2. ΣΑΜΑΝΔΑΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - Αντ/δρος 
3. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Γραμματέας 
4. ΒΑΪΝΑΣ ΖΗΣΗΣ 
5. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ  
6. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (διαδικτυακά) 
7. ΠΙΤΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ  
8. ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ 
9. ΜΠΑΤΖΑΡΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
10. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 
11. ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
12. ΠΑΡΑΛΥΚΙΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ  
13. ΜΠΟΣΚΟΓΛΟΥ - ΚΩΤΟΥΛΑ ΓΝΩΣΤΟΘΕΑ                                 
14. ΠΟΥΝΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
15. ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΕΥΡΥΣΘΕΝΗΣ    
16. ΧΑΤΖΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (διαδικτυακά) 
17. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 
18. ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
19. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ  ΙΩΑΝΝΗΣ  
20. ΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ)  
21. ΚΟΡΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
22. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΑΥΛΟΣ 
23. ΜΗΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ (διαδικτυακά) 
24. ΒΛΑΧΑΚΗ ΜΑΡΙΑ  
25. ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  
26. ΜΑΡΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
27. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 

 

                               Απόντες 
1. ΑΝΕΣΤΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 
2. ΜΠΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
3. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
4. ΜΗΝΤΣΙΟΥΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ 
5. ΙΣΜΑΗΛΙΔΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ 
6. ΟΚΛΑΛΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν νόμιμα και παραβρέθηκαν:   
ο Δήμαρχος κ. Αναγνωστόπουλος Σταύρος και  
η Γενική Γραμματέας του Δήμου κα. Μπουρουτζή Ευλαμπία. 
 

Επίσης κλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων και 
παραβρέθηκαν:  

ο Πρόεδρος Κοινότητας Βαθυλάκκου κ. Νικόπουλος Βενέδικτος 
ο Πρόεδρος Κοινότητας Αγίου Αθανασίου κ. Γανιτίδης Σάββας 
ο Πρόεδρος Κοινότητας Αδένδρου  κ. Νύχτας Χρήστος (διαδικτυακά) 
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Έργο των Δημοτικών Συμβουλίων Νέων είναι ο εντοπισμός, η ανάδειξη και η παρακολούθηση των 
αναγκών και των προβλημάτων της νεολαίας σε τοπικό επίπεδο, η ανάληψη, σε συνεργασία με τον οικείο 
Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων για την πλήρη και ελεύθερη 
ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων, η μέριμνα για τη λήψη μέτρων με σκοπό την ενεργό και 
αποτελεσματική συμμετοχή των νέων στην τοπική κοινωνία και η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με 
αντίστοιχα Συμβούλια Νέων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Κρίνεται σκόπιμο, η νέα γενιά να έρθει στο  προσκήνιο  εκφράζοντας  τις απόψεις της στο πλαίσιο 
δημοκρατικού διαλόγου, οικοδομώντας γέφυρες συνεργασίας με τις δημοτικές αρχές και 
συνδιαμορφώνοντας στρατηγική ατζέντα για την ανάδειξη και ανάπτυξη του τόπου του και κατ’ επέκταση 
των ανθρώπων που ζουν σε αυτόν. 
Είναι κοινά αποδεκτό πως τα τελευταία χρόνια στην κοινωνία εντείνεται η απογοήτευση και η αποστροφή 
από την πολιτική. Η σχέση της κοινωνίας με τη πολιτική έχει κλονιστεί. Στο γεγονός αυτό συντέλεσε σε 
μεγάλο βαθμό η οικονομική κρίση που βίωσε η χώρα και κυρίως ο τρόπος με την οποία αυτή 
αντιμετωπίστηκε. 
Το πρόβλημα  γίνεται  ακόμα μεγαλύτερο  όσον αφορά στη νέα γενιά. Μία γενιά που μεγάλωσε στα χρόνια 
της κρίσης και είδε τη ζωή και τα όνειρα της να τίθενται σε αμφισβήτηση. 
Αποτέλεσμα αυτού είναι οι νέοι και οι νέες όχι μόνο να έχουν γυρίσει τη πλάτη στην πολιτική αλλά και να 
αντιμετωπίζουν με μία γενικότερη απαξίωση το πολιτικό σύστημα. Το ζήτημα φαίνεται να είναι ακόμα 
βαθύτερο. Παράλληλα είναι κοινή η αντίληψη ότι βρίσκονται αντιμέτωποι συνολικά με μία κρίση πολιτικής 
εκπροσώπησης, καθώς πιστεύουν ότι δεν μπορούν να βρούνε χώρο έκφρασης μέσα στη διαμορφωμένη 
πολιτική κατάσταση. 
Ο Δήμος Χαλκηδόνος έχει ως στόχο τη διαμόρφωση συγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής για τη νεολαία και 
κάνει το πρώτο βήμα με τη συγκρότηση για πρώτη φορά, ενός Δημοτικού Συμβουλίου Νέων. Στόχος της 
δημιουργίας του συμβουλίου είναι η διεύρυνση συμμετοχής και της έκφρασης των νέων, καθώς και η 
πολύπλευρη στήριξη και ενεργοποίηση του οργανωμένου συνόλου της νεολαίας σε τοπικό επίπεδο. Με την 
ενεργοποίηση της συμμετοχής στα κοινά, οι νέοι γίνονται κύριοι και ενεργοί μέτοχοι στην “Κοινωνία των 
Πολιτών” με δράσεις και πράξεις που οι ίδιοι αποφασίζουν, σε τομείς που τους αφορούν όπως η 
ψυχαγωγία, ο ελεύθερος χρόνος, ο πολιτισμός, η ανάδειξη των ταλέντων, οι ψηφιακές εφαρμογές, οι 
τέχνες στο διαδίκτυο κ.α. 
 
Οι λόγοι για τους οποίους επιθυμούμε την ίδρυση του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων είναι οι κάτωθι: 

 
1. Να λειτουργεί ως συμμετοχικός θεσμός στα πλαίσια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
2. Να αποτελέσει βήμα έκφρασης για τη νεολαία του Δήμου Xαλκηδόνος, συντείνοντας σε μια ενεργότερη 
συμμετοχή των μεμονωμένων νέων ή/και των οργανωμένων συνόλων νεολαίας του Δήμου μας σε τοπικό 
επίπεδο. 
3. Να συζητά και να εισηγείται, προς το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλκηδόνος, την υιοθέτηση πολιτικής για 
θέματα που αφορούν τη νεολαία σε τοπικό επίπεδο. 
4. Να υλοποιεί προγράμματα, δράσεις και να στηρίζει όλα τα οργανωμένα σύνολα της νεολαίας που 
δραστηριοποιούνται στο Δήμο Χαλκηδόνος. 
5. Να αποτελέσει μια θεσμική μορφή συνεχούς και ουσιαστικής σύνδεσης της νεολαίας με τις Δημοτικές 
Αρχές. 
6. Να διευκολύνει τον Δήμο Χαλκηδόνος στον εντοπισμό των ενδιαφερόντων και των προβλημάτων των 
νέων. 
7. Να λειτουργεί με δρομοδείκτη την πρόοδο και την ευημερία όλων των νέων ανεξαιρέτως. 
8. Να δρα θεμελιωμένο σε δημοκρατικές αξίες και στο πλαίσιο δημοκρατικού διαλόγου. 
9. Να παρέχει ίσες ευκαιρίες στους νέους για συμμετοχή και ανάληψη ευθύνης στην πολιτιστική και 
κοινωνική ανάπτυξη και πρόοδο του Δήμου Χαλκηδόνος 
10. Να παρέχει ευκαιρίες στους νέους του Δήμου μας για δημιουργική απασχόληση και υγιή ψυχαγωγία με 
την προαγωγή του αθλητικού ιδεώδους, την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης, την αναγνώριση 
της αξίας του εθελοντισμού και της εκπαιδευτικής διαδικασίας, μέσω του σχεδιασμού και της υλοποίησης 
αντίστοιχων δράσεων στα πλαίσια του Δήμου Χαλκηδόνος. 
11. Να ενεργεί, διασφαλίζοντας την στήριξη της αυτονομίας των φορέων/οργανώσεων νεολαίας που 
συμμετέχουν σ ́ αυτό. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων στοχεύει: 
 Στην εξοικείωση των νέων με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο. 
 Στη συμβολή τους για τη διαμόρφωση τοπικού στρατηγικού σχεδίου για τη νέα γενιά. 
 Στην ικανοποίηση της ανάγκης για κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών, καθώς και 

εντός αυτών. 
 Στην οργάνωση και την υποστήριξη δράσεων που αφορούν σε σημαντικούς τομείς της κοινωνικής ζωής 

της πόλης. 
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Η ίδια η συμμετοχή των νέων στο Δημοτικό Συμβούλιο Νέων  καλλιεργεί ανάμεσα σε άλλα: 
 -Τον παραγωγικό διάλογο, την κριτική σκέψη και την λογική της διαβούλευσης και των συνεργειών. 
- Την στάση του ενεργού δημοκρατικού πολίτη σε περίοδο κρίσης και την ενεργό παρουσία των νέων στα 

δρώμενα. 
 -Την ανάπτυξη του πολιτισμού και αθλητισμού. 
-Την οικολογική συνείδηση των νέων και την ευαισθητοποίηση τους στα σύγχρονα περιβαλλοντικά 

προβλήματα. 
- Την ευαισθητοποίηση και υπεράσπιση του Δημόσιου χώρου. 

 
Για όλους  τους παραπάνω λόγους, θεωρείται απαραίτητη η συγκρότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων 
Δήμου Χαλκηδόνος και η έγκριση κανονισμού λειτουργίας και καλείτε το Δημοτικό Συμβούλιο να 
αποφασίσει σχετικά.” 

 
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το  Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά. 
Το δημοτικό συμβούλιο κατόπιν διαλογικής συζήτησης (όπως αναλυτικά  καταγράφεται με ηλεκτρονικά 
μέσα) και λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Την υπ΄αριθμ. 15994/26-10-2022 Εισήγηση της Γενικής Γραμματέως του Δήμου Χαλκηδόνος κ. 
Ευλαμπίας Μπουρουτζή. 

2. Το σχέδιο κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Δήμου Χαλκηδόνος. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

ΥΠΕΡ ψήφισαν εννέα (9) Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι κ.κ. Ταχτατζόγλου Γαβριήλ, Κωστοπούλου Μαρία, 
Πιτίκης Ευστράτιος, Κορδονούρης Μενέλαος, Σαμανδαράς Εμμανουήλ, Μπόσκογλου-Κωτούλα Γνωστοθέα, 
Χατζάκος Παναγιώτης, Βλαχάκη Μαρία, Διαμαντής Διαμαντής. 
ΚΑΤΑ ψήφισαν τρεις (3) Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι κ.κ. Μαρκίδης Παναγιώτης, Σιδηρόπουλος Σάββας, 
Ευσταθιάδης Λουκάς. 
ΠΑΡΩΝ δήλωσε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Στεργιάδης Απόστολος. 
 

 
Εγκρίνει τη Συγκρότηση Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Δήμου Χαλκηδόνος και τον κανονισμό λειτουργίας 
του όπως παρακάτω: 
 

Κανονισμός Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Δήμου Χαλκηδόνος 
 

Άρθρο 1 
 

Όργανα του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων 
 
Όργανα διοίκησης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων του Δήμου Χαλκηδόνος είναι η ολομέλεια του 
Δημοτικού Συμβουλίου και το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Άρθρο 2 
 

Αρμοδιότητες Δημοτικού Συμβουλίου Νέων 
 

1. Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων αναλαμβάνει πρωτοβουλία και δράση σε συνεργασία με το Δήμο 
Χαλκηδόνος και το  Τμήμα Υποστήριξης  Πολιτικών Οργάνων με σκοπό την ενεργό συμμετοχή των νέων 
στη τοπική κοινωνία, την διαμόρφωση της τοπικής στρατηγικής  στον τομέα της νεολαίας και την ανάδειξη 
ζητημάτων που απασχολούν τους νέους και τις νέες σε συνδυασμό με την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας 
με αντίστοιχα Συμβούλια Νέων σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. 
 
2. Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων στοχεύει: 
 
 Στην εξοικείωση των νέων με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο. 
 Στη συμβολή τους για τη διαμόρφωση τοπικού στρατηγικού σχεδίου για τη νέα γενιά. 
 Στην ικανοποίηση της ανάγκης για κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών, καθώς και 

εντός αυτών. 
 Στην οργάνωση και την υποστήριξη δράσεων που αφορούν σε σημαντικούς τομείς της κοινωνικής ζωής 

της πόλης. 
Η ίδια η συμμετοχή των νέων στο Δημοτικό Συμβούλιο Νέων καλλιεργεί ανάμεσα σε άλλα: 
 Τον παραγωγικό διάλογο, την κριτική σκέψη και την λογική της διαβούλευσης και των συνεργειών. 
 Την στάση του ενεργού δημοκρατικού πολίτη σε μία περίοδο κρίσης και την ενεργό παρουσία των νέων 

στα δρώμενα. 
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 Την ανάπτυξη του πολιτισμού και αθλητισμού. 
 Την οικολογική συνείδηση των νέων και την ευαισθητοποίηση τους στα σύγχρονα περιβαλλοντικά 

προβλήματα. 
 Την ευαισθητοποίηση και υπεράσπιση του Δημόσιου χώρου. 

 
3.  Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Νέων. 
 Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων είναι δυνατόν να κατατίθενται στο Δημοτικό Συμβούλιο 

του Δήμου Χαλκηδόνος, με ευθύνη του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Οι αποφάσεις έχουν 
εισηγητικό και όχι αποφασιστικό χαρακτήρα. Η εισήγηση-παρουσίαση των προτάσεων προς το Δημοτικό 
Συμβούλιο γίνεται από μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων. 
 Εκπρόσωπος του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων παρουσιάζει σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 

τις απολογιστικές προτάσεις και τις δράσεις που έχουν πραγματοποιηθεί σε ετήσια βάση. 
 

 
Άρθρο 3 

 
Σύνθεση, Συγκρότηση και Λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων 

 
1. Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων αποτελείται από Νέους και Νέες που κατοικούν στο Δήμο Χαλκηδόνος, 
ηλικίας 16-30 χρονών.  
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων δύναται να είναι νέοι Δημότες του Δήμου Χαλκηδόνος, οι οποίοι 
είναι: 
i.  εκπρόσωποι φορέων, συλλογικοτήτων και ομάδων νέων της πόλης που δραστηριοποιούνται σε τοπικά 
ζητήματα. 
ii.  ένας εκπρόσωπος από κάθε παράταξη που συμμετέχει στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλκηδόνος. 
iii.  εκπρόσωποι νέων πολιτών του Δήμου. 
 

Η επιλογή των νέων πολιτών θα γίνεται με κλήρωση που θα πραγματοποιείται μέσα από το “Μητρώο Νέων 
Δημοτών”. 
 

2. Ένας φορέας, μία συλλογικότητα ή ομάδα για να είναι σε θέση να έχει εκπρόσωπο στο Δημοτικό 
Συμβούλιο Νέων θα πρέπει να διαθέτει θεσμική υπόσταση και/ή να δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο τους 
τουλάχιστον 5 νέοι ή νέες ηλικίας 16-30 χρονών. 
 

3. Η συγκρότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων θα πραγματοποιείται μέσω της παραπάνω διαδικασίας, 
δύο φορές κατά τη διάρκειας μίας αυτοδιοικητικής θητείας, στην αρχή της και στο μέσο της. Κατ ́ εξαίρεση 
των παραπάνω, η πρώτη θητεία θα έχει διάρκεια από την πρώτη συγκρότηση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Νέων έως το τέλος της παρούσας αυτοδιοικητικής θητείας (31 Δεκεμβρίου 2023). 
 
4.Ο αριθμός των μελών δεν δύναται να αλλάξει κατά τη διάρκεια της θητείας και προσδιορίζεται ως εξής: 
 

α) Ισάριθμα μέλη , με τον αριθμό των Δημοτικών Παρατάξεων που συμμετέχουν στο Δημοτικό Συμβούλιο, 
ως εκπρόσωποι αυτών. 
β) Πέντε (5) μέλη, ως εκπρόσωποι των νέων πολιτών -προκύπτουν από το Μητρώο κατόπιν κλήρωσης- 
γ)Ο αριθμός των λοιπών μελών εξαρτάται από το ενδιαφέρον που θα εκδηλώσουν οι φορείς, οι 
συλλογικότητες  και οι ομάδες νέων του Δήμου μας που δραστηριοποιούνται σε τοπικά ζητήματα. 
 
Σε περίπτωση που δεν υπάρξει επαρκές ενδιαφέρον  από τις ομάδες (α και γ) δύναται ο αριθμός των 
μελών της ομάδας (β) να αυξηθεί, έτσι ώστε σε κάθε περίπτωση το ΔΗΣΥΝ να έχει τουλάχιστον 21 μέλη. 
 
5. Η εγγραφή στο “Μητρώο Νέων Δημοτών” είναι ανοιχτή συνεχώς. Με ευθύνη του Δημοτικού Συμβουλίου 
Νέων και της Οργανωτικής Επιτροπής, κάθε χρόνο λαμβάνει χώρα μεγάλη καμπάνια ενημέρωσης και 
κινητοποίησης των νέων για την εγγραφή τους στο μητρώο. 
 
6. Κατόπιν της ολοκλήρωσης των εγγραφών στο μητρώο, ακολουθεί η διεξαγωγή εκπαιδευτικών 
σεμιναρίων (Workshops) με στόχο την εξοικείωση των συμμετεχόντων με το ρόλο και τις αρμοδιότητες  
ενός Δημοτικού Συμβουλίου Νέων, αποτελώντας απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε αυτό. Μετά 
την ολοκλήρωση των εργαστηρίων πραγματοποιείται δημόσια κλήρωση. Η παρακολούθηση των 
εργαστηρίων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για όλα τα μέλη -και για αυτά που υποδεικνύονται από τις 
Δημοτικές παρατάξεις και για αυτά που υποδεικνύονται από τους φορείς και συλλόγους-. 
 

7. Για τον ορισμό ως μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία την 
ημέρα συγκρότησης του οργάνου. Σε περίπτωση ασθένειας ή για λόγους ανωτέρας βίας ο Δημοτικός 
Σύμβουλος είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει την οργανωτική επιτροπή. 
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8.Ακόμη ορίζονται αναπληρωματικά μέλη σε αριθμό ίσο με των τακτικών, κατά αντιστοιχία με τη 
διαδικασία ορισμού των τακτικών. 
 
9.Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων συνεδριάζει υποχρεωτικά τουλάχιστον μια φορά το μήνα, ύστερα από 
πρόσκληση του Προεδρείου του. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη του Συμβουλίου τουλάχιστον 
τέσσερις (4) ημέρες, πριν από τη συνεδρίαση. Σε περίπτωση απουσιών, θα καλούνται τα αναπληρωματικά 
μέλη. 
 
10. Δημοτικός Σύμβουλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε περισσότερες από τρεις (3) συνεδριάσεις χάνει 
το δικαίωμα συμμετοχής του και αντικαθίσταται από αναπληρωματικό μέλος. Η θέση του 
αναπληρωματικού μέλους πληρώνεται άμεσα σύμφωνα με τη προβλεπόμενη διαδικασία. 
 
11. Στην πρόσκληση ορίζεται ο τόπος, η ημέρα, η ώρα και αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης. Το Συμβούλιο συνεδριάζει εκτάκτως όποτε θεωρείται αναγκαίο, με πρωτοβουλία του Προέδρου 
του ή με γραπτή πρόσκληση των δύο τρίτων (2/3) των μελών του, στην οποία αναγράφονται και τα 
θέματα που θα συζητηθούν. Οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων είναι δημόσιες. 
 
12.Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων έχει νόμιμη συγκρότηση έστω και με ελλιπή σύνθεση που δεν μπορεί 
πάντως να είναι κατώτερη από τον αριθμό των μελών που απαιτείται για την απαρτία. 
13. Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων έχει απαρτία όταν είναι παρόντα το πενήντα τοις εκατό συν ένα (50%+1) 
των μελών του. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη 
εργάσιμη ημέρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία. 
 
14. Η θητεία κάθε σύνθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων διαρκεί 2 έτη σε περίπτωση που η 
αυτοδιοικητική θητεία είναι 4 έτη, και 2,5 έτη σε περίπτωση 5ετούς αυτοδιοικητικής θητείας. 
 
15. Κάθε Δημοτικός Σύμβουλος έχει δικαίωμα συμμετοχής μέχρι 2 συνεχείς θητείες, ο υπολογισμός των 
οποίων ξεκινά από πρώτη συγκρότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων. 
 
16. Κάθε Δημοτικός Σύμβουλος που είναι μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων ως εκπρόσωπος φορέα, 
συλλογικότητας ή ομάδας παύει αυτοδίκαια να είναι μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων σε περίπτωση 
αποχώρησής του από αυτόν/αυτή. 
 
17. Κάθε Δημοτικός Σύμβουλος οφείλει να σέβεται την οικουμενική διακήρυξη των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων του ΟΗΕ και να μην εκφέρει λόγο ως μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων που να 
αντιβαίνει σε αυτή. 
 
18. Με ευθύνη του Προεδρείου σε περίπτωση παραβίασης του παραπάνω, του γίνεται σύσταση και σε 
περίπτωση υποτροπής το μέλος χάνει την ιδιότητά του αυτόματα και αντικαθίσταται σύμφωνα με τη 
διαδικασία. 
 
19.Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση που καμία 
πρόταση δεν είναι πλειοψηφούσα, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων 
προτάσεων. 
 
20.Η ψήφος όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων είναι ισότιμη. Σε περίπτωση ισοψηφίας η 
πρόταση του προέδρου μετράει διπλή.  
 
21.Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων είναι υποχρεωμένο να παρέχει ενημέρωση για τη δράση του. Στο πλαίσιο 
αυτό καλείται απολογιστική συνέλευση όπου παρουσιάζονται τα πεπραγμένα στο τέλος της θητείας του. 
 
22. Στην συνέλευση καλούνται όλα τα μέλη του “Μητρώου Νέων Δημοτών”. Η συνέλευση είναι δημόσια και 
ανοικτή στην τοπική κοινωνία. 
 
23.Αρμόδιοι για την πραγματοποίηση της απολογιστικής συνέλευσης είναι το Προεδρείο και η Οργανωτική 
Επιτροπή. Πραγματοποιείται στο τέλος κάθε θητείας και πριν τη συγκρότηση του νέου Δημοτικού 
Συμβουλίου Νέων. 
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Άρθρο 4 
 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 
 

1. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων αφορούν ζητήματα σχετικά με τους 
σκοπούς λειτουργίας του, όπως αναφέρονται στο άρθρο 2, θέματα που εξυπηρετούν την τοπική 
στρατηγική για τη νεολαία και τις προτεραιότητες του Δήμου, καθώς και γενικότερα θέματα νεολαίας. 
2. Προτάσεις για τον καθορισμό της ημερήσιας διάταξης μπορούν να υποβάλλουν: 
Α. Δημοτικοί Σύμβουλοι του ΔΗΣΥΝ. 
Β. Φορείς της τοπικής κοινωνίας των πολιτών σε συνεργασία με τους Δημοτικούς Συμβούλους. 
Γ. Νέοι και νέες της τοπικής κοινωνίας σε συνεργασία με τους Δημοτικούς Συμβούλους 
Δ. Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκηδόνος  μέσω του Πρόεδρου του, σε συνεργασία με το 
Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων. 
3. Οι προτάσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους οφείλουν να υποβάλλονται τουλάχιστον δέκα (10) 
ημέρες πριν από τη συνεδρίαση του συμβουλίου στον Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων. Το 
Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων σε συνεργασία με το Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 
ελέγχει τα θέματα που κατατίθενται και αν διαπιστώσει σε αυτά οποιαδήποτε τυπική ή ουσιαστική 
πλημμέλεια οφείλει να τα αποστείλει στον Εισηγητή κάθε θέματος για διόρθωση μέσα σε τρεις (3) ημέρες 
από τη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας (δηλαδή επτά (7) ημέρες πριν την πρώτη συνεδρίαση). Ο 
Εισηγητής Δημοτικός Σύμβουλος λαμβάνοντας υπόψη του τις παρατηρήσεις , οφείλει να διορθώσει και να 
του αποστείλει ξανά το θέμα τουλάχιστον πέντε (5) μέρες πριν τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
4. Η ημερήσια διάταξη δημοσιεύεται τουλάχιστον τέσσερις (4) ημέρες πριν την πρώτη συνεδρίαση. Σε 
κάθε συνεδρίαση της ολομέλειας μπορούν να συζητηθούν έως είκοσι (20) θεματικές. Με ευθύνη του 
Προεδρείου δύναται να αυξηθεί ο αριθμός των θεματικών της ημερήσιας διάταξης. Σε διαφορετική 
περίπτωση γίνεται επιλογή και οι υπόλοιπες μεταφέρονται προς συζήτηση στην επόμενη συνεδρίαση. 
5. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι με αιτιολογημένη πρόταση ή για λόγους ανωτέρας βίας,μπορούν κατ’ εξαίρεση 
να υποβάλλουν στο προεδρείο θέματα εκτός ημερησίας διάταξης. 
Η εισαγωγή των θεμάτων αυτών στις λοιπές ημερήσιες διατάξεις και η τροποποίηση αυτών κατόπιν της 
έκτακτης υποβολής προτάσεων αποφασίζεται από την ολομέλεια. 
 

Άρθρο 5 
 

Εκλογή Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων 
 

1. Στην πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται ψηφοφορία για την εκλογή 
Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων. 
2. Η υποβολή υποψηφιότητας κατατίθεται από τον κάθε υποψήφιο τρεις μέρες πριν την πρώτη 
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
3. Η εκλογή πραγματοποιείται για κάθε αξίωμα χωριστά με μυστική ψηφοφορία και εκλέγεται ο 
υποψήφιος, ο οποίος έλαβε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Συμβουλίου. Σε περίπτωση 
που δεν επιτευχθεί εκλογή για οποιαδήποτε θέση, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο 
επικρατέστερων υποψηφίων και των ισοψηφισάντων με αυτούς, και εκλέγεται όποιος λάβει τη σχετική 
πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση. 
4. Τυχόν παραίτηση από τα ανωτέρω αξιώματα υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο Νέων και γίνεται 
αποδεκτή ή μη, με απόφασή του τελευταίου. Ο παραιτηθείς παραμένει μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου 
Νέων. Οι ανωτέρω μπορούν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, για σοβαρό λόγο 
σχετικά με τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, με απόφαση αυτού που λαμβάνεται με την 
πλειοψηφία των 2/3 των μελών του. 
 

Άρθρο 6 
 

Αρμοδιότητες Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων 
 

1. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων έχει τις εξής αρμοδιότητες: 
� Συγκαλεί το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων σε συνεδρίαση έπειτα από πρόσκληση. 

Φροντίζει ώστε, πριν από τη συνεδρίαση, να υπάρχει κατάλληλη ενημέρωση των Δημοτικών 
Συμβούλων για τα υπό συζήτηση θέματα. 

� Προεδρεύει των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, κηρύσσει την έναρξη και λήξη της 
συνεδρίασης, διευθύνει τη συζήτηση και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την τήρηση της τάξης και 
την ομαλή διεξαγωγή της συνεδρίασης 

� Δύναται να απευθύνει πρόσκληση σε τρίτους, προκειμένου να πληροφορήσουν το Δημοτικό 
Συμβούλιο σχετικά με τα θέματα που συζητούνται. 
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2. Ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων συνεπικουρεί τον Πρόεδρο και τον αναπληρώνει 
στις περιπτώσεις που κωλύεται να εκπληρώσει τα καθήκοντα του. 

3. Ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων διατηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, τα προωθεί 
στα μέλη και αναλαμβάνει την προετοιμασία των συνεδριάσεων. 

 
Άρθρο 7 

 
Επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων 

 
1. Στα πλαίσια του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων λειτουργούν υποχρεωτικά οι εξής επιτροπές: 
 -Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. 
 -Δημοκρατίας και Δικαιωμάτων. 
 -Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού. 
 -Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας. 
 -Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. 
 -Τύπου, Διασύνδεσης και Εξωστρέφειας. 
 -Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Δράσεων. 

 
2. Ακόμη είναι δυνατόν με απόφαση του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων να συγκροτηθούν 
και άλλες επιτροπές, η δράση των οποίων καθορίζεται από το προεδρείο. 
3. Ορίζεται συντονιστής και αναπληρωτής συντονιστής για κάθε επιτροπή, με απόφαση του Προεδρείου. 
4. Η θητεία του συντονιστή και του αναπληρωτή συντονιστή για τις επιτροπές διαρκεί 1 χρόνο. Δύναται να 
ανανεωθεί η θητεία για αντίστοιχο χρονικό διάστημα. 

 
 

Άρθρο 8 
 

Κανόνες Δημοτικού Συμβουλίου Νέων 
 

1. Η ώρα προσέλευσης οφείλει να τηρείται απαρέγκλιτα από τους Δημοτικούς Συμβούλους. 
Παράλληλα, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι οφείλουν να τηρούν κόσμια συμπεριφορά και να επιδεικνύουν 
σεβασμό στις διαδικασίες της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων. 
2.  Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ενθαρρύνεται να συμμετέχουν στο σύνολο των συνεδριάσεων χωρίς να 
σημειώνουν απουσίες. 
3.  Ενθαρρύνεται ο παραγωγικός διάλογος μεταξύ των συμμετεχόντων, ενώ η σύνθεση προτάσεων όλων 
των Δημοτικών Συμβούλων αποτελεί ιδιαίτερο κίνητρο για τη διαδικασία. 
 
 

Άρθρο 9 
 

Τόπος Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Νέων 
 

1. Οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκηδόνος υπό 
την προεδρία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων ή του Αντιπροέδρου που τον αναπληρώνει 
νόμιμα. 
2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων μπορεί να συνεδριάζει μόνιμα ή κατά 
περίπτωση σε άλλο κατάλληλο οίκημα έδρας. 

 
 

Άρθρο 10 
 

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Νέων 
 

1. Η ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων συνέρχεται σε δημόσια συνεδρίαση σε συγκεκριμένη 
ώρα και ημέρα που ορίζεται στην πρόσκληση. 

2. Αφού διαπιστωθεί απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη και διευθύνει τη συζήτηση σύμφωνα με 
την κοινοποιημένη στους Δημοτικούς Συμβούλους ημερησία διάταξη. 

3. Η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης ξεκινάει με τον Πρόεδρο του Δημοτικού 
Συμβουλίου να δίνει το λόγο στο Δημοτικό Σύμβουλο που έχει προτείνει το θέμα για να το εισηγηθεί. 
Ο χρόνος εισήγησης είναι πέντε (5) λεπτά. Εν συνεχεία ανοίγει κατάλογος ομιλητών και το λόγο 
λαμβάνουν οι υπόλοιποι Δημοτικοί Σύμβουλοι. 

4. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι έχουν κατά τη συζήτηση δικαίωμα ομιλίας τριών (3) λεπτών. Ο Δημοτικός 
Σύμβουλος που εισηγείται το θέμα έχει, επιπροσθέτως, δικαίωμα δευτερολογίας για δύο (2) λεπτά. 
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5. Ερωτήσεις για διευκρινίσεις παρέχονται με το πέρας της εισήγησης. Απαντήσεις δίδονται από τον 
ερωτώμενο ομιλητή σε χρονικό όριο δύο (2) λεπτών. 

6. Οι διαλογικές συζητήσεις δεν επιτρέπονται. Ο Πρόεδρος κρίνει τον αριθμό των  ερωτήσεων που θα 
διατυπωθούν και έχει δικαίωμα διακοπής του ομιλητή, εφόσον ο τελευταίος παραβιάζει τον 
Κανονισμό. Στη διακριτική ευχέρεια του Προεδρείου βρίσκεται, επίσης, η δυνατότητα αύξησης ή 
μείωσης του χρόνου διατύπωσης των ερωτήσεων και των απαντήσεων. 

7. Ο ομιλητής δεν μπορεί να απομακρύνεται από το υπό συζήτηση θέμα, διαφορετικά ο Πρόεδρος τον 
καλεί να επανέλθει σε αυτό. Αν δεν συμμορφωθεί, του αφαιρείται ο λόγος. 

8. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κατά την άφιξη και αποχώρησή τους από το χώρο διεξαγωγής του Δημοτικού 
Συμβουλίου Νέων υπογράφουν στο σχετικό πρακτικό. 

 
Άρθρο 11 

 
Ψηφοφορία 

 
1. Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. 

Η λευκή ψήφος ή η άρνηση ψήφου δεν υπολογίζονται. 
2. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία για κάθε θέμα ξεχωριστά μετά την εξάντλησή του, 

με ανάταση της χειρός έπειτα από σχετική πρόταση ψήφισης του Προέδρου. 
3. Σε κάθε συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά με ευθύνη του Προέδρου και του Γραμματέα, στα οποία 

καταχωρούνται συζητήσεις, ψηφοφορίες, αποφάσεις και μειοψηφούσες γνώμες. Τα πρακτικά 
τηρούνται σε ειδικό βιβλίο. Αντίγραφο των πρακτικών κάθε συνεδρίασης αποστέλλεται με ευθύνη 
των ανωτέρω στο Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων. 

 

Άρθρο 12 
 

Λήξη Συνεδρίασης 
 

1. Αφού εξαντληθεί ο κατάλογος των ομιλητών μέσα στο προσδιορισμένο χρονικό πλαίσιο της 
συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διατυπώνει την οριστική πρόταση προς ψήφιση κάθε θέματος με τους 
όρους του προηγούμενου άρθρου. Ο Γραμματέας καταγράφει την ψήφο των Δημοτικών Συμβούλων, 
καθώς και όσους Συμβούλους απουσιάζουν από τη συνεδρίαση. 

2. Αφού εξαντληθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, κηρύσσεται η λήξη της συνεδρίασης και όλοι οι 
σύμβουλοι υπογράφουν τα πρόχειρα συνοπτικά πρακτικά. 

 
 

Άρθρο 13 
 

Τήρηση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Νέων 
 
Αρμόδιοι για την τήρηση του κανονισμού Λειτουργίας είναι το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων 
και το Τμήμα υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων. 
 

 
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 107/2022. 

 
Ύστερα από τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω. 

                Ο Π ρ ό ε δ ρ ο ς                  Ακριβές Απόσπασμα                Τ α  μ έ λ η  
           Ταχτατζόγλου Γαβριήλ                                                   (υπογραφές)  
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