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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ          
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

2ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Εφήβων
Παρακαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Εφήβων, προς τα οποία θα κοινοποιηθεί το 

παρόν, να προετοιμαστούν καταλλήλως για τα παρακάτω αναφερόμενα θέματα με τα επιχειρήματα 
υποστήριξης της θέσεώς τους για όλα τα παρακάτω αναφερόμενα θέματα

---------------- 
Συντονίζει ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

1. Παρουσιολόγιο: Παρουσίαση του κάθε μέλους ( ονοματεπώνυμο, ενδιαφέροντα, στόχοι σπουδών) και 
δημιουργία καταλόγου με τηλέφωνο επικοινωνίας και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για απ΄ ευθείας 
συνεννόηση.

2. Υπενθύμιση, από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, των βασικών αρχών λειτουργίας του 
Δημοτικού Συμβουλίου και τα πρόσωπα του Προεδρείου.

3. Αναφορά και ενημέρωση  για το Επετειακό Έτος 2022
4. Τα ενδιαφερόμενα μέλη εφήβων θα λάβουν τον λόγο, εάν επιθυμούν να εκλεγούν στην θέση του 

Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου Εφήβων, προκειμένου να 
αναδείξουν τις ικανότητές τους στην ανάληψη του συγκεκριμένου καθήκοντος.

5. Εκλογή προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Εφήβων με μυστική ψηφοφορία (την διαδικασία την 
φροντίζουν τα στελέχη του Δήμου)

6. Οι εκλεγμένοι καταλαμβάνουν τις θέσεις τους και εκφέρουν τον ευχαριστήριο λόγο τους. 

Συντονίζει  ο εκλεγμένος Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Εφήβων 
(με την βοήθεια του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου)

Συζήτηση  και απόφαση (πειραματική) επί δύο θεμάτων:
1. Θέμα 1ο : (Υποθετικά) Η Δημοτική Αρχή καταθέτει σε δημόσια διαβούλευση το θέμα κατασκευής 

δρόμου ανατολικά του Φρουρίου προκειμένου να ενώσει το χερσαίο τμήμα της βόρειας πλευράς του 
λιμανιού από την περιοχή του Λιμεναρχείου, με τον χώρο της σημερινής νέας ιχθυόσκαλας. Τούτο 
προτείνεται προκειμένου να διοχετευτεί ένα μέρος της κυκλοφορίας οχημάτων εκτός του χερσαίου 
χώρου του λιμανιού. Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Εφήβου να τοποθετηθούν και να 
αποφασίσουν επί της προτάσεως αυτής.

2. Θέμα 2ο : (Υποθετικά) Η Δημοτική Αρχή προγραμματίζει να ξεκινήσει μια καμπάνια ενημέρωσης για 
την βελτίωση της ποιότητα ζωής στο κέντρο της πόλης της Χίου, κυρίως σε ό, τι αφορά τους πεζούς 
(περιπατητές, πελάτες των καφέ, χρήση πεζόδρομων, στάθμευση τροχοφόρων πάνω στα πεζοδρόμια, 
τρόποι χρήσεις των πεζόδρομων  κλπ). Η πρόταση αφορά την απόφαση σχετικά με την έκδοση 
φυλλαδίου ή δημιουργία διαφημιστικών για την τηλεόραση αλλά και ομιλίες στα σχολεία. Συσχέτιση 
με απαγόρευση της κυκλοφορίας κάποιες ώρες σε ορισμένους δρόμους και τον μετασχηματισμό 3 ή  4 
δρόμων σε πεζόδρομους. Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Εφήβου να τοποθετηθούν επί 
της προτάσεως αυτής.

Ενημερωτικές σημειώσεις για την συζήτηση επί εκάστου θέματος:
• Εισηγητής του κάθε θέματος (αυτή την φορά) θα είναι ο υπογράφων
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• Εάν υπάρχουν ερωτήσεις ή απορίες κατανόησης  επί του θέματος – προβλήματος της εισήγησης, 
κατατίθενται άμεσα από τους ερωτώντες αμέσως μετά

• Τα μέλη λαμβάνουν τον λόγο με την σειρά που τους επιτρέπει ο Πρόεδρος – με τυχαία σειρά -  με 
δεδομένο ότι δεν έχομε στο Δημοτικό Συμβούλιο Εφήβων σχηματοποιημένους συνδυασμούς.

• Ο κάθε ομιλητής έχει 5΄ λεπτά χρόνο (σύμφωνα με τον κανονισμό) να αναπτύξει ως πρωτολογία την 
θέση του. Καλό θα είναι ο κάθε ομιλητής να διατυπώνει την θέση του από στήθους. Βέβαια, μπορεί 
(και επιβάλλεται τούτο), να έχει κάνει προετοιμασία στο σπίτι και να έχει κρατήσει σημειώσεις. 
Προφανώς, είναι δυνατόν να κατατεθεί πρόταση προς συζήτηση από κάποιον ομιλούντα παρόμοια ή 
και διαφορετική από αυτήν της εισήγησης της Δημοτικής Αρχής

• Όταν κλείσει ο κύκλος των ομιλητών σχηματοποιείται η πρόταση προς ψήφιση και απόφαση
• Ακολουθούν δευτερολογίες από όσους επιθυμούν επί της σχηματοποιημένης αυτής πρότασης (ή 

προτάσεων)
• Τέλος, ολοκληρώνεται η διαδικασία επί του θέματος με ψηφοφορία. Εάν οι προτάσεις είναι 

περισσότερες εισάγοντες όλες προς ψηφοφορία

ΚΑΛΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ!!!

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Παύλος Π.Καλογεράκης
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