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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 247 

ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 30/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

 

ΘΕΜΑ: Αναθεώρηση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου 

Λαρισαίων 

 

Στη Λάρισα, σήμερα 1η του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 

μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. 

πρωτ. 47084/27-10-2022 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του 

άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αλεξούλης 

Ιωάννης, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 5) Απρίλη Αγορίτσα, 6) 

Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 7) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 8) Βούλγαρης Σωτήριος, 9) Γούλας 

Παναγιώτης, 10) Δαούλας Θωμάς, 11) Δεληγιάννης Δημήτριος, 12) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 13) 

Δρυστέλλας Αθανάσιος, 14) Ζαούτσος Γεώργιος, 15) Καλτσάς Νικόλαος, 16) Καραλαριώτου 

Ειρήνη, 17) Καφφές Θεόδωρος, 18) Κρίκης Πέτρος, 19) Κυριτσάκας Βάιος, 20) Λώλος Αχιλλέας, 

21) Μαμάκος Αθανάσιος, 22) Μπόρος Οδυσσέας, 23) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 24) Νασιώκας 

Παναγιώτης, 25) Νταής Παναγιώτης, 26) Ξυνοπούλου Ελένη – Μαρίνα, 27) Παναγιώτου Ιωάννης, 

28) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 29) Παπαδούλης Γεώργιος, 30) Παπαπαρίσης Απόστολος, 31) 

Παπαποστόλου Δημήτριος, 32) Ραπτοτάσιου Ουρανία, 33) Σάπκας Παναγιώτης, 34) 

Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας, 35) Τερζούδης Χρήστος, 36) Τζατζάκης Φώτιος, 37) Τσακίρης Μιχαήλ 

και 38) Τσιλιμίγκας Χρήστος 

 

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 2) 

Γαμβρούλας Νικόλαος, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 5) Καλαμπαλίκης 

Κωνσταντίνος, 6) Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία, 7) Μαβίδης Δημήτριος, 8) Μόρας Ευάγγελος, 9) 

Ξηρομερίτης Μάριος, 10) Πράπας Αντώνιος και 11) Σούλτης Γεώργιος. 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 

49 παρευρίσκονταν οι 38, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 

του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου 

αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του 

Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη. 
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Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Σταυροθεόδωρος 

Αχιλλέας  

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση, σχετικά με το θέμα: 

Αναθεώρηση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Λαρισαίων και 

αφού έλαβε υπόψη: 

1. Το άρθρο 65 του Ν 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τη με αρ. 22 απόφαση του 09/2022 Πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού συμβουλίου 

Νεολαίας Δήμου Λαρισαίων, η οποία έχει ως εξής: 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 22 

ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 09/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 

ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

 

Θέμα: Αναθεώρηση Κανονισμού Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Λαρισαίων. 

 

Στη Λάρισα, σήμερα 20η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 

μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από 

τη με αρ. πρωτ. 50885/16-10-2022 πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου 

Νεολαίας Δήμου Λαρισαίων. 

 

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη οι κ.κ.: 1) Μυσιρλή Φωτεινή ως Πρόεδρος, 2) Αραϊλούδης 

Αναστάσιος, 3) Αρβανίτης Θεοφάνης 4) Γκαράβελα Ελευθερία, 6) Δημοβέλης Ελευθέριος, 7) 

Ελένης Κωνσταντίνος, 8) Κατσώχη Κλυταιμνήστρα, 9) Κυρατζής Αθανάσιος, 10) Κόκκινου 

Κατερίνα, 11) Κυρίτσης Αχιλλέας, 12) Λαγός Ευστάθιος, 13) Λεοντίτση Βικτώρια, 14) Μηλιού 

Ευρυδίκη, 15) Νικούλη Ελευθερία, 16) Νότης Ιωάννης, 17) Παυλίτσα Ελισάβετ, 18) Ρεμπάπης 

Ευάγγελος, 19) Σιέρρα Δήμητρα, 20) Σκάρπου Χριστίνα, 21) Σταυρίδου Γεωργία, 22) Τσάτσος 

Αλέξανδρος, 23) Τσιαντού Κυριακή – Μαρία, 24) Χατιλάρης Παύλος.  

 

Και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Νεολαίας κ.κ.: 1) Ανδρεοπούλου Βάια 2) Αποστόλου 

Κωνσταντίνος, 3) Αρσένης Θωμάς, 4) Βογιατζή Μαρίνα, 5) Γουγούλα Θεολογία, 6) Γκέκας 

Ελευθέριος – Ραφαήλ, 7) Ευαγγελοπούλου Ελένη, 8) Δεσλή Μαρία,10) Ζαραμπούκα Παναγιώτα, 

11) , Κατρανάς Γεώργιος, 12) Ναουνούλης Ιωάννης, 13) Μάντσε Αγγελική, 14) Μουλάς 

Πασχάλης, 15) Μπράχου Πηνελόπη, 16) Παγουλάτου Νεφέλη 17) Παπακωνσταντίνου 

Κωνσταντίνος, 18) Τούσια Ελίνα, 19) Τσαδήμας Θωμάς, 20) Τσικριτσής Γεώργιος, 21) Τσίγκος 

Μαργαρίτης, 22) Τσιρεβέλος Γεώργιος, 23) Τσιουμάνης Γεώργιος, 24) Χαμονικολάου Μαρία, 25) 

Ngoma Dorine Dodo.  

 

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας προχώρησε στη συζήτηση των 

θεμάτων.  

 

 

 

Θέμα: Αναθεώρηση Κανονισμού Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Λαρισαίων. 

 

Την πρόταση για αναθεώρηση άρθρων του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Λαρισαίων 

εισηγείται η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας, κα Μυσιρλή Φωτεινή και έχει ως 

εξής: 
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Σημειώνεται ότι οι αλλαγές που προτείνονται είναι εκείνες που έχουν διαφορετική μορφοποίηση από 

την κύρια γραμματοσειρά. 

 

 

Κανονισμός 

Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Λαρισαίων 

 

Άρθρο 1 

Όργανα του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας 

Όργανα διοίκησης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας του Δήμου Λαρισαίων είναι η ολομέλεια 

του Δημοτικού Συμβουλίου, η Οργανωτική Επιτροπή και το Προεδρείο του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

 

Άρθρο 2 

Αρμοδιότητες Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας 

1. Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας αναλαμβάνει πρωτοβουλία και δράση σε συνεργασία με το 

Δήμο Λαρισαίων και το Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, με σκοπό την ενεργό 

συμμετοχή των νέων στη τοπική κοινωνία, τη 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. Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας 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 διεκδίκηση μίας κοινωνίας με 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 Νεολαίας καλλιεργεί ανάμεσα  σε άλλα: 

 τον παραγωγικό διάλογο, την κριτική σκέψη και τη λογική της διαβούλευσης και των 

συνεργειών. 

 τη στάση του ενεργού δημοκρατικού πολίτη σε μία περίοδο κρίσης και την ενεργό 

παρουσία των νέων στα δρώμενα. 

 την ανάπτυξη του πολιτισμού και αθλητισμού. 

 την οικολογική συνείδηση των νέων και την ευαισθητοποίησή τους στα σύγχρονα 

περιβαλλοντικά προβλήματα. 

 την ευαισθητοποίηση και υπεράσπιση του Δημόσιου χώρου. 

2. Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας. 

 Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας είναι δυνατόν να κατατίθενται στο 

Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων, 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 Νεολαίας. 

 Εκπρόσωπος του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας 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 Νεολαίας 
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 Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας αποτελείται από Νέους και Νέες που κατοικούν στην πόλη της 

Λάρισας, ηλικίας 17-30 χρονών . Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας δύναται να είναι: 

 α) εκπρόσωποι φορέων, συλλογικοτήτων και ομάδων νέων της πόλης που 

δραστηριοποιούνται σε τοπικά ζητήματα. 

 β) ένας εκπρόσωπος από κάθε παράταξη που συμμετέχει στο Δημοτικό Συμβούλιο του 

Δήμου Λαρισαίων. 

 γ) εκπρόσωποι νέων πολιτών της πόλης. Η επιλογή των νέων θα γίνεται με κλήρωση που θα 

πραγματοποιείται μέσα από το “Μητρώο Νέων Πολιτών”. Ο αριθμός των πολιτών θα ισούται 

κάθε φορά με το ένα τρίτο (1/3) του αθροίσματος των δύο παραπάνω κατηγοριών που θα 

συμμετέχουν στο Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας 

 Ένας φορέας, μία συλλογικότητα ή ομάδα για να είναι σε θέση να έχει εκπρόσωπο στο Δημοτικό 

Συμβούλιο Νεολαίας θα πρέπει να διαθέτει θεσμική υπόσταση και/ή να δραστηριοποιούνται στο 

πλαίσιό τους τουλάχιστον 15 νέοι ή νέες ηλικία 17-30 χρονών. 

 Η συγκρότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας θα πραγματοποιείται μέσω της 

παραπάνω διαδικασίας σε μονοετή βάση και μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του 

Οκτωβρίου κάθε έτους. Κατ΄ εξαίρεση των παραπάνω, τον Οκτώβριο του 2020 δεν θα 

πραγματοποιηθεί εκ νέου συγκρότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας, αλλά θα 

επικαιροποιηθεί μέσω συνόδου του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας η υφιστάμενη 

σύστασήτου (προτείνεται να αφαιρεθεί). 

 Ο αριθμός των μελών καθορίζεται αυστηρά κατά την ημέρα συγκρότησης του οργάνου στην 

αρχή κάθε θητείας. Δεν δύναται να αλλάξει ο αριθμός των μελών κατά τη διάρκεια της 

θητείας (προτείνεται να αφαιρεθεί). 

 Η εγγραφή στο “Μητρώο Νέων Πολιτών” είναι ανοιχτή συνεχώς. Με ευθύνη του Δημοτικού 

Συμβουλίου Νεολαίας και της Οργανωτικής Επιτροπής, κάθε χρόνο και τουλάχιστον ένα μήνα 

πριν την συγκρότηση του οργάνου, λαμβάνει χώρα μεγάλη καμπάνια ενημέρωσης και 

κινητοποίησης των νέων για την εγγραφή τους στο μητρώο. 

 Κατόπιν της ολοκλήρωσης των εγγραφών στο μητρώο, ακολουθεί η διεξαγωγή εκπαιδευτικών 

σεμιναρίων (Workshops) με στόχο την εξοικείωση των συμμετεχόντων με τον ρόλο και τις 

αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας, αποτελώντας απαραίτητη προϋπόθεση για 

τη συμμετοχή σε αυτό. Μετά την ολοκλήρωση των εργαστηρίων, πραγματοποιείται δημόσια 

κλήρωση. 

 Για τον ορισμό ως μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας, 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. 

 Ακόμη ορίζονται αναπληρωματικά μέλη σε αριθμό ίσο με των τακτικών, κατά αντιστοιχία με τη 

διαδικασία ορισμού των τακτικών. 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας συνεδριάζει υποχρεωτικά τουλάχιστον μια φορά το μήνα, 

ύστερα από πρόσκληση του Προεδρείου του. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη του 

Συμβουλίου τρεις (3) ημέρες (ημερολογιακές) πριν από τη συνεδρίαση, χωρίς να 

προσμετρώνται οι ημέρες αποστολής της πρόσκλησης και η ημέρα διεξαγωγής της 

συνεδρίασης. Σε περίπτωση απουσιών, θα καλούνται τα αναπληρωματικά μέλη. 

 Δημοτικός Σύμβουλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε περισσότερες από τρεις (3) 

συνεχόμενες συνεδριάσεις, χάνει το δικαίωμα συμμετοχής του και αντικαθίσταται από 

αναπληρωματικό μέλος. Η θέση του αναπληρωματικού μέλους, πληρώνεται άμεσα σύμφωνα με 

την προβλεπόμενη διαδικασία. 

 Σε περίπτωση απουσίας ο Δημοτικός Σύμβουλος οφείλει να ενημερώσει το Προεδρείο 

γραπτώς και εγκαίρως, έως και δύο ημέρες πριν από τη συνεδρίαση (προτείνεται να 

προστεθεί). 
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 Στην πρόσκληση ορίζεται ο τόπος, η ημέρα, η ώρα και ο τρόπος της συνεδρίασης 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 Νεολαίας είναι δημόσιες. 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας 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. Η 

απαρτία διατυπώνεται κατά την έναρξη της ολομέλειας και θεωρείται ότι υφίσταται σε όλη τη 

διάρκεια αυτής. (προτείνεται να προστεθεί). 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας έχει απαρτία όταν είναι παρόντα το πενήντα τοις εκατό συν ένα 

(50%+1) των μελών του. 

o Σε περίπτωση αποχώρησης φορέα ή δημοτικού συμβούλου νεολαίας που 

προέρχεται από το Μητρώο Νέων Πολιτών, η απαρτία θα υπολογίζεται με βάση τον 

πραγματικό αριθμό των εναπομεινάντων συμβούλων του οργάνου και όχι με βάση 

τον αριθμό των μελών του οργάνου κατά την ημέρα συγκρότησής του (προτείνεται 

να προστεθεί). 

o Στην περίπτωση αποχώρησης του φορέα το προεδρείο προχωρά στην 

αντικατάστασή του κατ’ αντιστοιχία με τη διαδικασία που ακολουθείται κατά την 

αρχική συγκρότηση του οργάνου. Εάν οι ενδιαφερόμενοι προς συμμετοχή είναι 

περισσότεροι από τις διαθέσιμες θέσεις, τότε οι θέσεις συμπληρώνονται με βάση τη 

χρονική σειρά εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

 Η θητεία κάθε σύνθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας διαρκεί δύο έτη. 

 Κάθε Δημοτικός Σύμβουλος έχει δικαίωμα συμμετοχής μέχρι 2 συνεχείς θητείες. ο υπολογισμός 

των οποίων ξεκινά από την 1η Μαρτίου του 2020 (προτείνεται να αφαιρεθεί). 

 Κάθε Δημοτικός Σύμβουλος που είναι μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας ως εκπρόσωπος 

φορέα, συλλογικότητας ή ομάδας παύει αυτοδίκαια να είναι μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου 

Νεολαίας σε περίπτωση αποχώρησής του από αυτόν/αυτή. 

 Κάθε Δημοτικός Σύμβουλος οφείλει να σέβεται την οικουμενική διακήρυξη των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων του ΟΗΕ και να μην εκφέρει λόγο ως μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας 

που να αντιβαίνει σε αυτή. 

 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. 

 Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση 

που καμία πρόταση δεν είναι πλειοψηφούσα, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των 

δύο πρώτων προτάσεων. 

 Η ψήφος όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας είναι ισότιμη. Σε περίπτωση 

ισοψηφίας η πρόταση του προέδρου μετράει διπλή. 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας είναι υποχρεωμένο να παρέχει ενημέρωση για τη δράση του. 

Στο πλαίσιο αυτό σε ετήσια βάση πραγματοποιείται απολογιστική συνέλευση, όπου 

παρουσιάζονται τα πεπραγμένα της θητείας του. 

 Στη συνέλευση καλούνται όλα τα μέλη του “Μητρώου Νέων Πολιτών”. Η συνέλευση είναι 

δημόσια και ανοιχτή στην τοπική κοινωνία. 

 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 Νεολαίας. 
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Άρθρο 4 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 

 Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας 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. 

 Προτάσεις για τον καθορισμό της ημερήσιας διάταξης μπορούν να υποβάλλουν: 

o Α. Δημοτικοί Σύμβουλοι της κάθε συνόδου 

o Β. Φορείς της τοπικής κοινωνίας των πολιτών σε συνεργασία με τους Δημοτικούς 

Συμβούλους. 

o Γ. Νέοι και νέες της τοπικής κοινωνίας σε συνεργασία με τους Δημοτικούς 

Συμβούλους 

o Δ. Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων μέσω του Πρόεδρου 

του, σε συνεργασία με το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας. 

 Οι προτάσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους οφείλουν να υποβάλλονται τουλάχιστον δέκα (10) 

ημέρες πριν από την συνεδρίαση του Συμβουλίου, στον Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου 

Νεολαίας. Το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας, 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 τη συνεδρίαση) . Ο Εισηγητής Δημοτικός Σύμβουλος λαμβάνοντας 

υπόψη του τις παρατηρήσεις του Συμβουλίου, οφείλει να διορθώσει και να αποστείλει ξανά το   

θέμα, τουλάχιστον πέντε (5) μέρες πριν τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 Η ημερήσια διάταξη δημοσιεύεται τουλάχιστον τρείς (3) ημέρες πριν τη 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. 

 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 Νεολαίας 

 Στην πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται ψηφοφορία για την εκλογή 

Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα, Υπεύθυνου Οικονομικών και Εκπροσώπου Τύπου του 

Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας. 

 Η υποβολή υποψηφιότητας κατατίθεται από τον κάθε υποψήφιο τρεις μέρες πριν την πρώτη 

συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 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. 

 Τυχόν παραίτηση από τα ανωτέρω αξιώματα υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας και 

γίνεται αποδεκτή ή μη, με απόφαση του τελευταίου. Ο παραιτηθείς παραμένει μέλος του 

Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας. Οι ανωτέρω μπορούν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια 
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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 Νεολαίας 

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας έχει τις εξής αρμοδιότητες: 

o Συγκαλεί το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας σε συνεδρίαση έπειτα από πρόσκληση. 

o Φροντίζει ώστε πριν από τη συνεδρίαση, να υπάρχει κατάλληλη ενημέρωση των Δημοτικών 

Συμβούλων για τα υπό συζήτηση θέματα. 

o 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. 

o Δύναται να απευθύνει πρόσκληση σε τρίτους, προκειμένου να πληροφορήσουν το Δημοτικό 

Συμβούλιο σχετικά με τα θέματα που συζητούνται. 

 Ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας, συνεπικουρεί τον Πρόεδρο και τον 

αναπληρώνει στις περιπτώσεις που κωλύεται να εκπληρώσει τα καθήκοντά του. 

 Ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας, συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων, 

τα προωθεί στα μέλη και αναλαμβάνει την προετοιμασία των συνεδριάσεων. 

 Ο Εκπρόσωπος Τύπου, αναλαμβάνει τη διαχείριση των Social Media του Δημοτικού Συμβουλίου 

Νεολαίας και την προώθηση του στην κοινωνία της πόλης. 

 Ο Υπεύθυνος Οικονομικών του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας, αναλαμβάνει την κοστολόγηση 

των δράσεων και την επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Λαρισαίων. 

 

Άρθρο 7 

Οργανωτική Επιτροπή 

 Η οργανωτική επιτροπή αποτελείται από εθελοντές πολίτες και παλαιότερα μέλη του Δημοτικού 

Συμβουλίου Νεολαίας .Έχει ως στόχο να υποστηρίζει τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου 

Νεολαίας. Συνεργάζεται με τις επιτροπές και το προεδρείο, βοηθώντας το έργο και τις δράσεις 

του. 

 Είναι αρμόδια για τη δημιουργία και την τήρηση του “Μητρώου Νέων Πολιτών”. 

 Ο συντονιστής της οργανωτικής επιτροπής παρίσταται σε κάθε συνεδρίαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου, με υποστηρικτικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα, χωρίς όμως να έχει δικαίωμα 

ψήφου. 

 Υπάρχει ασυμβίβαστο μεταξύ του μέλους της οργανωτικής επιτροπής και του μέλους του 

Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας. 

 

Άρθρο 8 

Επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας 

 Στο πλαίσιο του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας λειτουργούν υποχρεωτικά οι εξής 

επιτροπές: 

o Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. 

o Δημοκρατίας και Δικαιωμάτων. 

o Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

o Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας. 

o Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. 

o Τύπου, Διασύνδεσης και Εξωστρέφειας. 

o Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Δράσεων. 

o Μαθητική Επιτροπή (να προστεθεί) 

ΑΔΑ: ΩΜ9ΔΩΛΞ-0ΟΗ



Σελίδα 8 από 16 

 Ακόμη είναι δυνατόν με απόφαση του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας να 

συγκροτηθούν και άλλες επιτροπές, η δράση των οποίων καθορίζεται από το προεδρείο. 

 Ορίζεται συντονιστής και αναπληρωτής συντονιστής για κάθε επιτροπή, με απόφαση του 

Προεδρείου. 

 Η θητεία του συντονιστή και του αναπληρωτή συντονιστή για τις επιτροπές που ορίζει η 

παράγραφος 1, διαρκεί 6 μήνες, ενώ για τους υπόλοιπους συντονιστές αυτή δεν μπορεί να 

είναι μικρότερη των τριών μηνών. Δύναται να ανανεωθεί η θητεία για αντίστοιχο χρονικό 

διάστημα, για κάθε μία από τις δύο περιπτώσεις. 

 

Άρθρο 9 

Κανόνες Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας 

 Η ώρα προσέλευσης οφείλεται 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 Νεολαίας. 

 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ενθαρρύνεται να συμμετέχουν στο σύνολο των συνεδριάσεων χωρίς να 

σημειώνουν απουσίες. 

 Ενθαρρύνεται ο παραγωγικός διάλογος μεταξύ των συμμετεχόντων, ενώ η σύνθεση προτάσεων 

όλων των Δημοτικών Συμβούλων αποτελεί ιδιαίτερο κίνητρο για τη διαδικασία. 

 

Άρθρο 10 

Τόπος Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας 

 Α. Οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Λαρισαίων υπό την προεδρία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας ή του 

Αντιπροέδρου που τον αναπληρώνει νόμιμα. 

 Β. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας μπορεί να συνεδριάζει μόνιμα ή 

κατά περίπτωση σε άλλο κατάλληλο οίκημα έδρας. 

 

Άρθρο 11 

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας 

 Η ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας συνέρχεται σε δημόσια συνεδρίαση σε 

συγκεκριμένη ώρα και ημέρα που ορίζεται στην πρόσκληση. 

 Αφού διαπιστωθεί απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη και διευθύνει τη συζήτηση σύμφωνα 

με την κοινοποιημένη στους Δημοτικούς Συμβούλους ημερησία διάταξη. 

 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. 

 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. 

 Ερωτήσεις για διευκρινίσεις παρέχονται με το πέρας της εισήγησης. Απαντήσεις δίδονται από τον 

ερωτώμενο ομιλητή σε χρονικό όριο δύο (2) λεπτών. 

 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. 

 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. 
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 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κατά την άφιξη και αποχώρησή τους από το χώρο διεξαγωγής του 

Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας υπογράφουν στο σχετικό πρακτικό. 

 

Άρθρο 12 Ψηφοφορία 

 Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των 

παρόντων. Η λευκή ψήφος ή η άρνηση ψήφου δεν υπολογίζονται. 

 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. 

 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 13 

Λήξη Συνεδρίασης 

 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. 

 Αφού εξαντληθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, κηρύσσεται η λήξη της συνεδρίασης και 

όλοι οι σύμβουλοι υπογράφουν τα πρόχειρα συνοπτικά πρακτικά. 

 

Άρθρο 14 

Τήρηση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας 

Αρμόδιοι για την τήρηση του κανονισμού Λειτουργίας είναι το Προεδρείο του Δημοτικού 

Συμβουλίου Νεολαίας, το Τμήμα υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων και η Οργανωτική Επιτροπή. 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.  

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                      ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

 

ΜΥΣΙΡΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ          ΤΣΙΑΝΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ – ΜΑΡΙΑ 

 

 

 

3. Τη διαφωνία των Δημοτικών Συμβούλων κ. Κρίκη Πέτρου, Παναγιώτου Ιωάννη και 

Παπαδούλη Γεωργίου. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την Αναθεώρηση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου 

Λαρισαίων, ως εξής: 

Κανονισμός 

Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Λαρισαίων 
 

Άρθρο 1 

Όργανα του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας 

Όργανα διοίκησης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας του Δήμου Λαρισαίων αποτελούν 

η ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου, η Οργανωτική Επιτροπή και το Προεδρείο του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

 

Άρθρο 2 

Αρμοδιότητες Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας αναλαμβάνει πρωτοβουλία και δράση σε συνεργασία με 

το Δήμο Λαρισαίων και το Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, με σκοπό την ενεργό 

συμμετοχή των νέων στην τοπική κοινωνία, στη διαμόρφωση της τοπικής στρατηγικής στον τομέα 

της νεολαίας και στην 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. Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας στοχεύει: 

 Στην εξοικείωση των νέων με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο. 

 Στη συμβολή τους για τη διαμόρφωση τοπικού στρατηγικού σχεδίου που αφορά τη νέα 

γενιά. 

 Στην ικανοποίηση της ανάγκης για διεκδίκηση μίας κοινωνίας με κοινωνική δικαιοσύνη 

και αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών, καθώς και εντός αυτών. 

 Στην οργάνωση και στην υποστήριξη δράσεων που αφορούν σε σημαντικούς τομείς της 

κοινωνικής ζωής της πόλης. 

Η ίδια η συμμετοχή των νέων στο Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας καλλιεργεί ανάμεσα σε άλλα: 

 τον παραγωγικό διάλογο, την κριτική σκέψη και το πνεύμα της διαβούλευσης και των 

συνεργειών. 

 τη στάση του ενεργού δημοκρατικού πολίτη σε μία περίοδο κρίσης και την ενεργό 

παρουσία των νέων στα δρώμενα. 

 την ανάπτυξη του πολιτισμού και αθλητισμού. 

 την οικολογική συνείδηση των νέων και την ευαισθητοποίησή τους στα σύγχρονα 

περιβαλλοντικά προβλήματα. 

 την ευαισθητοποίηση και υπεράσπιση του Δημόσιου χώρου. 

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας. 

 Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας είναι δυνατόν να κατατίθενται στο 

Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων, 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 Νεολαίας. 

 Εκπρόσωπος του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας παρουσιάζει σε συνεδρίαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου, τις απολογιστικές προτάσεις και τις δράσεις που έχουν 

πραγματοποιηθεί σε ετήσια βάση. 
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Άρθρο 3 

Σύνθεση, Συγκρότηση και Λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας αποτελείται από Νέους και Νέες που κατοικούν στην πόλη της 

Λάρισας, ηλικίας 17-30 χρονών . Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας δύναται να είναι: 

α) Εκπρόσωποι φορέων, συλλογικοτήτων και ομάδων νέων της πόλης που 

δραστηριοποιούνται σε τοπικά ζητήματα, 

β)  Ένας εκπρόσωπος από κάθε παράταξη που συμμετέχει στο Δημοτικό Συμβούλιο του 

Δήμου Λαρισαίων και 

γ)   Εκπρόσωποι νέων πολιτών της πόλης. Η επιλογή των νέων θα γίνεται με κλήρωση που 

θα πραγματοποιείται μέσα από το “Μητρώο Νέων Πολιτών”. Ο αριθμός των πολιτών θα 

ισούται κάθε φορά με το ένα τρίτο (1/3) του αθροίσματος των δύο παραπάνω κατηγοριών 

που θα συμμετέχουν στο Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας. 

 Ένας φορέας, μία συλλογικότητα ή ομάδα, για να είναι σε θέση να έχει εκπρόσωπο στο 

Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας θα πρέπει να διαθέτει θεσμική υπόσταση και/ή να 

δραστηριοποιούνται στο πλαίσιό τους τουλάχιστον 15 νέοι ή νέες ηλικία 17-30 χρονών. 

 Η εγγραφή στο “Μητρώο Νέων Πολιτών” είναι ανοιχτή συνεχώς. Με ευθύνη του Δημοτικού 

Συμβουλίου Νεολαίας και της Οργανωτικής Επιτροπής, κάθε χρόνο και τουλάχιστον ένα 

μήνα πριν τη συγκρότηση του οργάνου, λαμβάνει χώρα μεγάλη καμπάνια ενημέρωσης και 

κινητοποίησης των νέων για την εγγραφή τους στο μητρώο. 

 Κατόπιν της ολοκλήρωσης των εγγραφών στο μητρώο, ακολουθεί η διεξαγωγή 

εκπαιδευτικών σεμιναρίων (Workshops) με στόχο την εξοικείωση των συμμετεχόντων με 

τον ρόλο και τις αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας, αποτελώντας 

απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε αυτό. Μετά την ολοκλήρωση των 

εργαστηρίων, πραγματοποιείται δημόσια κλήρωση. 

 Για τον ορισμό ως μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας, 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. 

 Ακόμη ορίζονται αναπληρωματικά μέλη σε αριθμό ίσο με των τακτικών, κατά αντιστοιχία 

με τη διαδικασία ορισμού των τακτικών. 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας συνεδριάζει υποχρεωτικά τουλάχιστον μια φορά το μήνα, 

ύστερα από πρόσκληση του Προεδρείου του. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη του 

Συμβουλίου τρεις (3) ημέρες (ημερολογιακές) πριν από τη συνεδρίαση, χωρίς να 

προσμετρώνται οι ημέρες αποστολής της πρόσκλησης και η ημέρα διεξαγωγής της 

συνεδρίασης. Σε περίπτωση απουσιών, θα καλούνται τα αναπληρωματικά μέλη. 

 Δημοτικός Σύμβουλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε περισσότερες από τρεις (3) 

συνεχόμενες συνεδριάσεις, χάνει το δικαίωμα συμμετοχής του και αντικαθίσταται από 

αναπληρωματικό μέλος. Η θέση του αναπληρωματικού μέλους, πληρώνεται άμεσα σύμφωνα 

με την προβλεπόμενη διαδικασία. 

 Σε περίπτωση απουσίας, ο Δημοτικός Σύμβουλος οφείλει να ενημερώσει το Προεδρείο 

γραπτώς και εγκαίρως, έως και δύο ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.  

 Στην πρόσκληση ορίζεται ο τόπος, η ημέρα, η ώρα και ο τρόπος της συνεδρίασης 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 Νεολαίας είναι δημόσιες. 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας έχει νόμιμη συγκρότηση έστω και με ελλιπή σύνθεση που 

δεν μπορεί πάντως να είναι κατώτερη από τον αριθμό των μελών που απαιτείται για την 
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απαρτία. Η απαρτία διατυπώνεται κατά την έναρξη της ολομέλειας και θεωρείται ότι 

υφίσταται σε όλη τη διάρκεια αυτής.  

 Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας έχει απαρτία όταν είναι παρόντα το πενήντα τοις εκατό 

συν ένα (50%+1) των μελών του. 

 Σε περίπτωση αποχώρησης φορέα ή δημοτικού συμβούλου νεολαίας που προέρχεται από το 

Μητρώο Νέων Πολιτών, η απαρτία θα υπολογίζεται με βάση τον πραγματικό αριθμό των 

εναπομεινάντων συμβούλων του οργάνου και όχι με βάση τον αριθμό των μελών του 

οργάνου κατά την ημέρα συγκρότησής του. 

 Στην περίπτωση αποχώρησης του φορέα, το προεδρείο προχωρά στην αντικατάστασή του 

κατ’ αντιστοιχία με τη διαδικασία που ακολουθείται κατά την αρχική συγκρότηση του 

οργάνου. Εάν οι ενδιαφερόμενοι προς συμμετοχή είναι περισσότεροι από τις διαθέσιμες 

θέσεις, τότε οι θέσεις συμπληρώνονται με βάση τη χρονική σειρά εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

  Η θητεία κάθε σύνθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας διαρκεί δύο (2) έτη. 

 Κάθε Δημοτικός Σύμβουλος έχει δικαίωμα συμμετοχής μέχρι 2 συνεχείς θητείες. 

 Κάθε Δημοτικός Σύμβουλος που είναι μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας ως 

εκπρόσωπος φορέα, συλλογικότητας ή ομάδας, παύει αυτοδίκαια να είναι μέλος του 

Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας σε περίπτωση αποχώρησής του από αυτόν/αυτή. 

 Κάθε Δημοτικός Σύμβουλος οφείλει να σέβεται την οικουμενική διακήρυξη των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων του ΟΗΕ και να μην εκφέρει λόγο ως μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου 

Νεολαίας που να αντιβαίνει σε αυτή. 

 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. 

 Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Σε 

περίπτωση που καμία πρόταση δεν είναι πλειοψηφούσα, τότε η ψηφοφορία 

επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων προτάσεων. 

 Η ψήφος όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας είναι ισότιμη. Σε 

περίπτωση ισοψηφίας, η πρόταση του προέδρου μετράει διπλή. 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας είναι υποχρεωμένο να παρέχει ενημέρωση για τη δράση 

του. Στο πλαίσιο αυτό σε ετήσια βάση πραγματοποιείται απολογιστική συνέλευση, όπου 

παρουσιάζονται τα πεπραγμένα της θητείας του. 

 Στη συνέλευση καλούνται όλα τα μέλη του “Μητρώου Νέων Πολιτών”. Η συνέλευση είναι 

δημόσια και ανοιχτή στην τοπική κοινωνία. 

 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 Νεολαίας. 

 

Άρθρο 4 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 

 Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας 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. 

 Προτάσεις για τον καθορισμό της ημερήσιας διάταξης μπορούν να υποβάλουν: 

Α. Δημοτικοί Σύμβουλοι της κάθε συνόδου 

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 
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Δ. Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων μέσω του Προέδρου 

του, σε συνεργασία με το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας. 

 Οι προτάσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους ,οφείλουν να υποβάλονται τουλάχιστον 

δέκα (10) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου, στον Γραμματέα του Δημοτικού 

Συμβουλίου Νεολαίας. Το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας 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 τη συνεδρίαση) . Ο Εισηγητής 

Δημοτικός Σύμβουλος λαμβάνοντας υπόψη του τις παρατηρήσεις του Συμβουλίου, οφείλει 

να διορθώσει και να αποστείλει ξανά το θέμα, τουλάχιστον πέντε (5) μέρες πριν τη 

συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 Η ημερήσια διάταξη δημοσιεύεται τουλάχιστον τρείς (3) ημέρες πριν τη 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. 

 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι με αιτιολογημένη πρόταση ή για λόγους ανωτέρας βίας, μπορούν 

κατ’ εξαίρεση να υποβάλουν 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 Νεολαίας 

 Στην πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται ψηφοφορία για την 

εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα, Υπεύθυνου Οικονομικών και Εκπροσώπου 

Τύπου του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας. 

 Η υποβολή υποψηφιότητας κατατίθεται από τον κάθε υποψήφιο τρεις μέρες πριν την πρώτη 

συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 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. 

 Τυχόν παραίτηση από τα ανωτέρω αξιώματα υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο 

Νεολαίας και γίνεται αποδεκτή ή μη, με απόφαση του τελευταίου. Ο παραιτηθείς παραμένει 

μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας. 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 Νεολαίας 

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας έχει τις εξής αρμοδιότητες: 

o Συγκαλεί το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας σε συνεδρίαση έπειτα από πρόσκληση. 

o Φροντίζει ώστε πριν από τη συνεδρίαση, να υπάρχει ενημέρωση των Δημοτικών Συμβούλων 

για τα υπό συζήτηση θέματα. 
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o 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. 

o Δύναται να απευθύνει πρόσκληση σε τρίτους, προκειμένου να πληροφορήσουν το Δημοτικό 

Συμβούλιο σχετικά με τα θέματα που συζητούνται. 

 Ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας, συνεπικουρεί τον Πρόεδρο και τον 

αναπληρώνει στις περιπτώσεις που κωλύεται να εκπληρώσει τα καθήκοντά του. 

 Ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας, συντάσσει τα πρακτικά των 

συνεδριάσεων, τα προωθεί στα μέλη και αναλαμβάνει την προετοιμασία των συνεδριάσεων. 

 Ο Εκπρόσωπος Τύπου, αναλαμβάνει τη διαχείριση των Social Media του Δημοτικού 

Συμβουλίου Νεολαίας και την προώθηση του στην κοινωνία της πόλης. 

 Ο Υπεύθυνος Οικονομικών του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας, αναλαμβάνει την 

κοστολόγηση των δράσεων και την επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου 

Λαρισαίων. 

 

Άρθρο 7 

Οργανωτική Επιτροπή 

 Η οργανωτική επιτροπή αποτελείται από εθελοντές πολίτες και παλαιότερα μέλη του 

Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας .Έχει ως στόχο να υποστηρίζει τη λειτουργία του 

Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας. Συνεργάζεται με τις επιτροπές και το προεδρείο, 

βοηθώντας το έργο και τις δράσεις του. 

 Είναι αρμόδια για τη δημιουργία και την τήρηση του “Μητρώου Νέων Πολιτών”. 

 Ο συντονιστής της οργανωτικής επιτροπής παρίσταται σε κάθε συνεδρίαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου, με υποστηρικτικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα, χωρίς όμως να έχει δικαίωμα 

ψήφου. 

 Υπάρχει ασυμβίβαστο μεταξύ του μέλους της οργανωτικής επιτροπής και του μέλους του 

Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας. 

 

Άρθρο 8 

Επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας 

 Στο πλαίσιο του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας λειτουργούν υποχρεωτικά οι εξής 

επιτροπές: 

o Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. 

o Δημοκρατίας και Δικαιωμάτων. 

o Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

o Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας. 

o Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. 

o Τύπου, Διασύνδεσης και Εξωστρέφειας. 

o Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Δράσεων. 

o Μαθητική Επιτροπή  

 Ακόμη είναι δυνατόν με απόφαση του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας να 

συγκροτηθούν και άλλες επιτροπές, η δράση των οποίων καθορίζεται από το προεδρείο. 

 Ορίζεται συντονιστής και αναπληρωτής συντονιστής για κάθε επιτροπή, με απόφαση του 

Προεδρείου. 

 Η θητεία του συντονιστή και του αναπληρωτή συντονιστή για τις επιτροπές που ορίζει η 

παράγραφος 1, διαρκεί 6 μήνες, ενώ για τους υπόλοιπους συντονιστές αυτή δεν μπορεί να 

είναι μικρότερη των τριών μηνών. Δύναται να ανανεωθεί η θητεία για αντίστοιχο χρονικό 

διάστημα, για κάθε μία από τις δύο περιπτώσεις. 
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Άρθρο 9 

Κανόνες Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας 

 Η ώρα προσέλευσης στη συνεδρίαση, οφείλεται 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 Νεολαίας. 

 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι καλούνται να συμμετέχουν στο σύνολο των συνεδριάσεων χωρίς 

να σημειώνουν απουσίες. 

 Ενθαρρύνεται ο παραγωγικός διάλογος μεταξύ των συμμετεχόντων, ενώ η σύνθεση 

προτάσεων όλων των Δημοτικών Συμβούλων αποτελεί ιδιαίτερο κίνητρο για τη διαδικασία. 

 

Άρθρο 10 

Τόπος Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας 

 Οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Λαρισαίων υπό την προεδρία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας ή του 

Αντιπροέδρου που τον αναπληρώνει νόμιμα. 

 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας μπορεί να συνεδριάζει 

μόνιμα ή κατά περίπτωση σε άλλο κατάλληλο οίκημα έδρας. 

 

Άρθρο 11 

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας 

 Η ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας συνέρχεται σε δημόσια συνεδρίαση σε 

συγκεκριμένη ώρα και ημέρα που ορίζεται στην πρόσκληση. 

 Αφού διαπιστωθεί απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη και διευθύνει τη συζήτηση 

σύμφωνα με την κοινοποιημένη στους Δημοτικούς Συμβούλους ημερησία διάταξη. 

 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. 

 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. 

 Ερωτήσεις για διευκρινίσεις παρέχονται με το πέρας της εισήγησης. Απαντήσεις δίδονται 

από τον ερωτώμενο ομιλητή σε χρονικό όριο δύο (2) λεπτών. 

 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. 

 Ο ομιλητής δεν μπορεί να αναπτύσσει απόψεις μη σχετικές με το υπό συζήτηση θέμα, 

διαφορετικά ο Πρόεδρος τον καλεί να επανέλθει σε αυτό. Αν δεν συμμορφωθεί, του 

αφαιρείται ο λόγος. 

 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κατά την άφιξη και αποχώρησή τους από το χώρο διεξαγωγής του 

Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας υπογράφουν στο σχετικό πρακτικό. 

 

Άρθρο 12 Ψηφοφορία 

 Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία 

των παρόντων. Η λευκή ψήφος ή η άρνηση ψήφου δεν υπολογίζονται. 
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 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. 

 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 13 

Λήξη Συνεδρίασης 

 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. 

 Αφού εξαντληθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, κηρύσσεται η λήξη της συνεδρίασης 

και όλοι οι σύμβουλοι υπογράφουν τα πρόχειρα συνοπτικά πρακτικά. 

 

Άρθρο 14 

Τήρηση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας 

Αρμόδιοι για την τήρηση του κανονισμού Λειτουργίας είναι το Προεδρείο του Δημοτικού 

Συμβουλίου Νεολαίας, το Τμήμα υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων και η Οργανωτική 

Επιτροπή. 

 

 

Το παρόν συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε, υπογράφεται όπως παρακάτω. 

 

 

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

 

ΤΑΧΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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