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ΘΕΜΑ  1ο:  Λήψη  απόφασης  για  την  έγκριση  του  «Κανονισμού  Λειτουργίας 
Συνοικιακών Συνελεύσεων».

Στην  Κηφισιά σήμερα, την 10η του μηνός Ιουνίου έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα  19.00μ.μ.  και  στο  Δημοτικό  Κατάστημα  (αίθουσα  «Β.  Γκατσόπουλος»  του 
Πολιτιστικού  Κέντρου),  μετά  από  έγγραφη πρόσκληση  του  Προέδρου  του,  που 
έγινε κατά τους ορισμούς των άρθρων 95 του N.3463/2006 (Νέου Kώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτων)  και  67 του Ν. 3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»  και κοινοποιήθηκε 
με κάθε πρόσφορο μέσο, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 
του Δήμου Κηφισιάς κατά τις διατάξεις των άρθρων 92-102 του Ν. 3463/2006 και 
64-71 του Ν. 3852/2010.

                          ΣΥΝΘΕΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΩΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΕΛΗ: Ε. ΑΥΛΗΤΗΣ, Α. ΚΑΣΙΟΥΡΑΣ, Γ. ΤΣΟΥΛΟΣ, Χ. ΚΑΛΟΣ, Κ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ, 
Κ.  ΚΑΡΑΛΗ,  Γ.  ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΗΣ,  Μ.  ΚΑΥΓΑΛΑΚΗΣ,  Σ.  ΖΑΠΑΝΤΗΣ,  Π.  ΑΣΤΕΡΙΟΥ, 
Δ.  ΛΙΑΝΟΣ,  Δ.  ΑΓΑΠΑΚΗ,  Α.  ΚΟΥΡΕΠΗΣ,  Α.  ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ, 
Π.  ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ,  Τ.  ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ,  Ν.  ΚΟΚΚΑΛΗΣ,  Ε.  ΠΑΠΑΔΗΜΑ, 
Κ. ΠΑΤΡΙΝΟΥ - ΝΤΕΛ ΤΟΡΟ,  Ε. ΚΟΥΤΣΗ, Γ. ΚΑΣΙΜΑΤΗ, Μ. ΤΣΙΑΜΑ, Γ. ΚΟΜΙΑΝΟΣ, 
Κ.  ΠΑΣΤΡΑ-ΜΑΓΕΡ,  Δ.  ΜΩΡΑΚΗΣ,  Ν.  ΧΙΩΤΑΚΗΣ,  Β.  ΒΑΡΣΟΣ,  Ε.  ΚΥΡΛΟΣ,  Α. 
ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ, Α. ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ, Κ. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ, Μ. ΚΕΦΑΛΑ –ΣΑΛΜΑΤΑΝΗ, Β. 
ΞΥΠΟΛΥΤΑΣ ,  Γ.  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ,  Β.  ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ,   Π.  ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ,  Γ. 
ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ, Ι. ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ, Ι. ΚΑΠΑΤΣΟΣ, Ν. ΣΦΑΝΤΟΣ, Π. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ. 
        

Οι απουσιάζοντες Δ.Σ. προσκλήθηκαν νόμιμα, με την από 05-06-2015 πρόσκληση, 
που  γνωστοποιήθηκε  νομίμως  σε  αυτούς  δια  αποστολής  και  επιδόσεως,  τρεις 
πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης κατά τις διατάξεις 
του άρθρου 95 παρ. 3 Ν. 3463/2006 και 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 και είναι κατά 
την εκφώνηση του καταλόγου οι κ.κ. Κασιούρας, Καλός, Παντελεάκης, Καυγαλάκης, 
Ζαπάντης, Λιανός, Αγαπάκη, Χαριτοπούλου, Κασιμάτη, Τσιάμα, Κομιανός, Πάστρα 
-Μάγερ,  Τσιλιγκίρης,  Κεφαλά,  Ξυπολυτάς,  Παπαδόπουλος,  Σπηλιωτοπούλου, 
Σκορδίλης.

Οι  παρόντες  Δ.Σ.  κατά  την  εκφώνηση  του  καταλόγου  είναι  οι  κ.κ.  Αυλήτης, 
Τσούλος,  Χατζοπούλου,  Καραλή,  Αστερίου,  Κουρέπης,  Παπασπύρου, 
Παπανικολόπουλος,  Κόκκαλης,  Παπαδήμα,  Πατρινού  -  Ντέλ  Τόρο,  Κούτση, 
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Μωράκης,  Χιωτάκης,  Βάρσος,  Κύρλος,  Κορογιαννάκη,  Μπιτσάνης,  Κανακάκης, 
Τσαγκάρης, Καπάτσος, Σφαντός, Ραυτόπουλος.  

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία,  κατά τις διατάξεις του άρθρου 96 παρ. 2 του Ν. 
3463/2006 επειδή επί συνόλου μελών 41 παρίστανται 23.

Προσήλθαν   πριν  την  συζήτηση  του  1ου θέματος,  οι  Δημοτικοί  Σύμβουλοι  κ.κ. 
Κασιούρας, Παντελεάκης, Καυγαλάκης, Ζαπάντης, Λιανός, Αγαπάκη, Χαριτοπούλου, 
Κασιμάτη, Τσιάμα, Πάστρα, Παπαδόπουλος, Σκορδίλης.

Αποχώρησαν  πριν  την συζήτηση του 1ου θέματος,  οι  Δημοτικοί  Σύμβουλοι  κ.κ. 
Αυλήτης, Χιωτάκης, Σφαντός.

Ο Δήμαρχος  προσκλήθηκε νόμιμα κατά τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 5 του 
Ν. 3463/2006  και  67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010  και  παρευρίσκεται στη συζήτηση 
του 1ου θέματος.

Το Συμβούλιο εισέρχεται στη συζήτηση του 1ου θέματος, το οποίο περιέχει και η 
ημερήσια διάταξη που κοινοποιήθηκε νόμιμα.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και θέτει  υπόψη του 
Σώματος τον προτεινόμενο από την Επιτροπή Θεσμών και Διαδικασιών Κανονισμό 
Συνοικιακών   Συνελεύσεων  του  Καλλικρατικού   Δήμου  Κηφισιάς  στον  οποίο 
αναφέρονται τα εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' :
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

Άρθρο 1
Ορισμός

Συνοικιακή συνέλευση είναι η οργανωμένη διαβούλευση δημοτών ή/και πολιτών με 
σκοπό τη διαχείριση των θεμάτων ή την αντιμετώπιση προβλημάτων της τοπικής 
κοινωνίας—συνοικίας στην οποία διαμένουν ή κατοικούν ή παρέχουν εργασία καθώς 
και  κάθε ενεργητική συμμετοχή τους στην κοινωνική οικονομική, και πολιτιστική 
ζωή του τόπου μέσω της οργανωμένης διαβούλευσης. Είναι ένας αυθεντικός θεσμός 
άμεσης  δημοκρατίας  και  λαϊκής  συμμετοχής,  ο  οποίος  δεν  υποκαθιστά ούτε  και 
ανταγωνίζεται  τη  Δημοτική  Αρχή αλλά  αποτελεί  χώρο  δημοκρατικής  άμιλλας  με 
στόχο  την  ανάδειξη  της  ενότητας  συμφερόντων  και  προβλημάτων  και  όχι 
κομματικούς ανταγωνισμούς. Η συνοικιακή συνέλευση έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα 
και συνιστά όργανο έκφρασης και επικοινωνίας των πολιτών/δημοτών απευθείας με 
το Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο δια του Συντονιστή αυτής.

Άρθρο 2 
Αρχές

Η συνοικιακή συνέλευση διέπεται από τις παρακάτω αρχές: 
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1. Την  ανάγκη  για  συνεχή  συμμετοχικότητα  των  δημοτών  ή  πολιτών  στη 
διαχείριση των θεμάτων ή/και την αντιμετώπιση των προβλημάτων της τοπικής 
κοινωνίας. 

2. Την αναγνώριση ότι η συμμετοχικότητα των δημοτών ή πολιτών εντάσσεται στα 
πλαίσια  της  άσκησης  εξουσίας  από  το  λαό  για  το  λαό  στα  πλαίσια  της 
δημοκρατικής νομιμότητας.

3. Το  δικαίωμα  και  υποχρέωση  όλων  των  δημοτών  ή  πολιτών  στη 
συμμετοχικότητα  και  συλλογικότητα  στη  διαχείριση  των  θεμάτων  και 
προβλημάτων της τοπικής κοινωνίας.

4. Τη  συλλογικότητα,  ισότητα,  αλληλεγγύη,  μεταξύ  όλων  εκείνων  που 
συμμετέχουν στη διαδικασία της συνοικιακής συνέλευσης. 

5. Την αναγνώριση ότι όλοι οι συμμετέχοντες είναι φορείς ανεκτίμητης εμπειρίας 
που πρέπει να αξιοποιείται στη διαχείριση των θεμάτων και προβλημάτων της 
τοπικής κοινωνίας. 

6. Την  αναγνώριση  ότι  η  ίδια  η  διαδικασία  της  συμμετοχής  στης  συνοικιακή 
συνέλευση  αποτελεί  πηγή  ενδυνάμωσης  της  τοπικής  κοινωνίας  για  την 
αντιμετώπιση των θεμάτων ή προβλημάτων που την αφορούν. 

7. Την καταπολέμηση των ανισοτήτων ή αποκλεισμών των δημοτών ή πολιτών 
από τη διαχείριση των θεμάτων ή προβλημάτων της τοπικής κοινωνίας που είναι 
αίτιο αλλά και αποτέλεσμα των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων. 

8. Τη βεβαιότητα ότι η ανταλλαγή γνώσης και απόψεων στα πλαίσια δημοκρατικής 
διαβούλευσης  είναι  προϋπόθεση  για  την  ενεργητική  συμμετοχή  κάθε  πολίτη 
στην οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική ζωή της τοπικής κοινωνίας. 

Άρθρο 3 
Στόχοι

1. Η δημιουργία των προϋποθέσεων για τη λειτουργία ενός συστήματος διαρκούς 
συμμετοχής και κατάρτισης των δημοτών ή πολιτών για τα θέματα της τοπικής 
κοινωνίας. 

2. Η υπεύθυνη ενημέρωση των κατοίκων για τα προβλήματα της περιοχής τους, 
τις εναλλακτικές δυνατότητες επίλυσής τους και τις επιπτώσεις κάθε λύσης. 

3. Η ανάπτυξη της  προσωπικότητας των δημοτών ή πολιτών δια της συμμετοχής 
τους στη διαχείριση των θεμάτων ή προβλημάτων της τοπικής κοινωνίας. 

4. Η διασφάλιση της συνειδητής και αποτελεσματικής συμμετοχής του ατόμου 
στη  ζωή  της  τοπικής  κοινωνίας  όπως  αυτή  εντάσσεται  στο  πλαίσιο  του 
Καλλικρατικού δήμου Κηφισιάς και η ανάπτυξη της ικανότητας των δημοτών ή 
πολιτών  να  αποφασίζουν  για  τη  βέλτιστη  διαχείριση  των  θεμάτων  της 
εντοπιότητάς τους. 

5. Η  δημιουργία  πνεύματος  κατανόησης  και  σεβασμού  προς  τις  απόψεις  των 
συνδημοτών ή συμπολιτών τους και προς τη διαφορετικότητα των επιλογών 
τους στα πλαίσια της νομιμότητας στην τοπική κοινωνία.

6. Η  συνειδητοποίηση  των  κατοίκων,  ότι  τα  συνοικιακά  συμβούλια  και  οι 
συνελεύσεις  είναι  χώροι  ζύμωσης,  συνεργασίας  και  διαμόρφωσης  απόψεων 
που επηρεάζουν καθοριστικά τις αποφάσεις που αφορούν την περιοχή τους.

7. Η  συνειδητοποίηση  της  σημασίας  του  τοπικού  φυσικού  ιστορικού  και 
πολιτιστικού  περιβάλλοντος,  της  τοπικής  πολιτιστικής  κληρονομιάς  και  η 
συμβολή στη προστασία και βελτίωσή τους. 

8. Η τοπική πολιτιστική και κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη. 
9. Η τοπική πολιτιστική και κοινωνικο-οικονομική αποκέντρωση. 
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10. Η  συμβολή  στην  ανάπτυξη  καινούργιων  μορφών  παραγωγικών 
δραστηριοτήτων και σχέσεων που θα συμβάλλουν στη μείωση της ανεργίας 
και υποαπασχόλησης στην τοπική κοινωνία. 

11. Η  συμβολή  στην  επίλυση  των  τοπικών  προβλημάτων  σύμφωνα  με  τις 
ιδιαιτερότητες των περιοχών και μέσα από τοπικές πρωτοβουλίες. 

12. Η ενεργητική λαϊκή συμμετοχή στα πλαίσια της τοπικής κοινωνίας σε όλα τα 
επίπεδα λήψης αποφάσεων καθώς και στην υλοποίησή τους. 

13. Η  συνεργασία  της  συνοικιακής  συνέλευσης  με  τα  τοπικά  συμβούλια  των 
δημοτικών  ενοτήτων  για  τη  βέλτιστη  διαχείριση  θεμάτων  σε  τοπικό  και 
συνοικιακό επίπεδο. 

14. Η  συμβολή  στην  διαμόρφωση  και  κατάρτιση  του  συμμετοχικού 
προϋπολογισμού,  επιχειρησιακού  προγράμματος  και  τεχνικού  τρόπου 
υλοποίησής  του  οσάκις  αυτό  προβλέπεται  και  εντάσσεται  στο  πλαίσιο 
προγραμματισμού και δράσης της Δημοτικής Αρχής. 

Οι στόχοι της συνοικιακής συνέλευσης πρέπει να συμβαδίζουν με τα προγράμματα 
εθνικής και περιφερειακής ανάπτυξης, να τελούν πάντα εντός θεσμικού πλαισίου για 
την λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και να προάγουν τη σύμμετρη και 
αυτοδύναμη κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική πορεία του δήμου Κηφισιάς. 

Άρθρο 4 
Μέθοδοι

Η συνοικιακή  συνέλευση επί  των θεμάτων της  τοπικής  κοινωνίας  και  οι  τρόποι 
επικοινωνίας μεταξύ των δημοτών ή πολιτών πρέπει να βασίζονται: 
1. Στο διάλογο και στη διέγερση του ενδιαφέροντος, προϋποθέσεις απαραίτητες 

για την ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης της αυτενέργειας και της αλληλεγγύης 
των  συμμετεχόντων  στη  συνοικιακή  συνέλευση  και  τη  διαβουλευτική 
διαδικασία. 

2. Στον συνδυασμό θεωρητικής, πρακτικής και τεχνικής γνώσης. 
3. Στη γόνιμη χρήση των σύγχρονων πληροφορικών και επικοινωνιακών μέσων 

για την επίτευξη της μαζικής ενημέρωσης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' :
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Άρθρο 5 
Όργανα

1. Όργανα της συνοικιακής συνέλευσης είναι ο συντονιστής αυτής, ο εισηγητής 
αυτής  και  ο  γραμματέας  της.  Συντονιστής  είναι  ο  Αντιδήμαρχος  Τοπικής 
Δημοκρατίας,  Διαφάνειας,  Αντιμετώπισης  Καθημερινών  Προβλημάτων  και 
Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης.  Ο  Συντονιστής  μπορεί  να  αναπληρώνεται  με 
απόφαση του Δημάρχου Κηφισιάς σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του. 
Εισηγητής είναι ο Δήμαρχος Κηφισιάς. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του 
με  απόφασή  του  ορίζεται  ο  αναπληρωτής  του  στο  ρόλο  του  Εισηγητή. 
Γραμματέας  ορίζεται  υπάλληλος  του  δήμου  Κηφισιάς.  Ο  Συντονιστής,  ο 
Εισηγητής και ο Γραμματέας της συνοικιακής συνέλευσης συνιστούν την τριμελή 
επιτροπή της. 

2. Τα θέματα προς συζήτηση στη συνοικιακή συνέλευση μπορούν να υποβληθούν 
σε ψηφοφορία. Στην ψηφοφορία μετέχουν οι ενήλικοι δημότες ή πολίτες που 
διαμένουν ή κατοικούν ή εργάζονται στην γεωγραφική περιφέρεια της τοπικής 

4

ΑΔΑ: 77Τ0ΩΕΜ-Γ34



κοινωνίας για την οποία έχει κατά τόπο αρμοδιότητα τη συνοικιακή συνέλευση. 
Ως  αποδεικτικό  στοιχείο  διαμονής,  κατοικίας  ή  εργασίας  στη  γεωγραφική 
περιφέρεια  της  τοπικής  κοινωνίας  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  πρόσφατος 
λογαριασμός από Δημόσιες Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΚΟ). 

3. Επιτρέπεται  η  συμμετοχή  στη  συνοικιακή  συνέλευση  ανήλικων  που  έχουν 
συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος της ηλικίας τους. Οι ανήλικοι συμμετέχουν 
χωρίς  δικαίωμα ψήφου  στη συνοικιακή  συνέλευση.  Η  συνοικιακή  συνέλευση 
υποχρεούται  να  καταγράφει  και  λαμβάνει  υπόψη τα  αιτήματα  των ανηλίκων 
μελών της.  

4. Επιτρέπεται  η  συμμετοχή  στη  συνοικιακή  συνέλευση  ενηλίκων  δημοτών  ή 
πολιτών από άλλες συνοικίες χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου. 

5. Η τριμελής επιτροπή έχει την ευθύνη της συγκέντρωσης της θεματολογίας της 
συνοικιακής συνέλευσης από τους κατοίκους της συνοικίας. Είναι υπεύθυνη για 
την έγκαιρη γνωστοποίηση στα μέλη της συνοικιακής συνέλευσης, στο τοπικό 
συμβούλιο και στη Δημοτική Αρχή των προτάσεων, εισηγήσεων κλπ των μελών 
της συνοικιακής συνέλευσης. Η τριμελής επιτροπή δια του Συντονιστή μπορεί να 
συνεργάζεται  με  το  τοπικό  συμβούλιο  ή  τη  Δημοτική  Αρχή για  κάθε  τι  που 
αφορά στα αιτήματα, εισηγήσεις κλπ των μελών της συνοικιακής συνέλευσης. 

Άρθρο 6 
Αρμοδιότητες συνοικιακής συνέλευσης

1. Η συνοικιακή συνέλευση έχει την ευθύνη για την πραγματοποίηση των στόχων 
της διαχείρισης θεμάτων και αντιμετώπισης προβλημάτων στην περιοχή της 
τοπικής κοινωνίας λαμβάνοντας υπόψη σχετικές εισηγήσεις και σύμφωνα με τις 
κατευθύνσεις που δίνονται ή τις απόψεις των δημοτών που καταγράφονται σ’ 
αυτήν. 

2. Ειδικότερα η συνοικιακή συνέλευση: 
1) Συντονίζει  τις  προσπάθειες  στον  τομέα  της  εφαρμογής  πολιτικών 

διαχείρισης  θεμάτων  και  αντιμετώπισης  προβλημάτων  της  τοπικής 
κοινωνίας που εντάσσονται στο πλαίσιο της άσκησης σχετικής πολιτικής 
του δημοτικού συμβουλίου Κηφισιάς καθώς και ενεργεί για την ανάπτυξη 
συνεργασίας με άλλους φορείς δημόσιους ή ιδιωτικούς, όπως το τοπικό 
συμβούλιο δημοτικής ενότητας στο πλαίσιο της διαχείρισης των θεμάτων 
και αντιμετώπισης προβλημάτων της τοπικής κοινωνίας, 

2) Αποσκοπεί  στην  καλύτερη  δυνατή  γνωστοποίηση  των  εκάστοτε 
δεδομένων  και  της  πολιτικής  βούλησης  της  δημοτικής  Αρχής  για  την 
υλοποίηση προγραμμάτων και σχεδιασμών υλοποίησης έργων στο δήμο 
στο  πλαίσιο  της  πολιτικών  δεσμεύσεων  και  δυνατοτήτων  για  την 
υλοποίησή τους. 

3) Eπισημαίνει  και  καταγράφει  τις  εκάστοτε  ανάγκες  του πληθυσμού της 
ακτίνας  δράσης  της  συνοικιακής  συνέλευσης.  Για  την  καλύτερη 
διεκπεραίωση του έργου αυτού έρχεται  σε προσωπική επαφή με τους 
κατοίκους  και  τους  αρμόδιους  φορείς  δια  εκάστοτε  οριζόμενου 
εκπροσώπου της, δηλαδή του Συντονιστή ή του οριζόμενου αναπληρωτή 
του, συγκαλεί και μετέχει στις διαβουλεύσεις του δημοτικού συμβουλίου 
Κηφισιάς ή άλλων συνοικιακών συνελεύσεων και συνεργάζεται με τους 
εκπροσώπους της δημοτικής Αρχής Κηφισιάς. 

4) Συντάσσει και διαβιβάζει στο δημοτικό συμβούλιο Κηφισιάς τον ετήσιο 
απολογισμό  της  δραστηριότητας  της  συνοικιακής  συνέλευσης, 
συγκεντρώνει  και  διαβιβάζει  στο δημοτικό συμβούλιο Κηφισιάς ή άλλο 
αρμόδιο όργανο του δήμου Κηφισιάς τα διάφορα στοιχεία που αφορούν 

5

ΑΔΑ: 77Τ0ΩΕΜ-Γ34



σε  θέματα  τοπικού  ενδιαφέροντος  και  αρμοδιότητας  της  συνοικιακής 
συνέλευσης και γενικά ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που απορρέουν από 
αυτό τον Κανονισμό. Για τη σύνταξη του εν λόγω ετήσιου απολογισμού 
συνεργάζεται  ο Συντονιστής ή ο οριζόμενος αναπληρωτής του με δύο 
μέλη της συνοικιακής συνέλευσης που θα είναι οι συντάκτες του σχεδίου 
του  ετήσιου  απολογισμού.  Το  σχέδιο  του  ετήσιου  απολογισμού  της 
συνοικιακής συνέλευσης υποβάλλεται στην τριμελή επιτροπή αυτής που 
είναι  και  ο  συντάκτης  του  ετήσιου  απολογισμού  της  συνοικιακής 
συνέλευσης. 

5) Ασχολείται  με  θέματα  καθημερινότητας  της  συνοικίας,  θέματα  που 
πρόκειται  να  εξεταστούν  στο  δημοτικό  συμβούλιο  ή  στα  συμβούλια 
δημοτικών  κοινοτήτων.  Μπορεί  να  υποβάλλει  στη  Δημοτική  Αρχή 
προτάσεις  που  άπτονται  της  κατάρτισης  του  Επιχειρησιακού  Τεχνικού 
Προγράμματος  του  Δήμου  της  σύνταξης  και  εφαρμογής  του 
συμμετοχικού  προϋπολογισμού,  καθώς  και  κάθε  άλλη  πρόταση  επί 
θεμάτων αρμοδιότητας της τοπικής αυτοδιοίκησης που αφορά άμεσα ή 
έμμεσα στην τοπική αρμοδιότητα της συνοικιακής συνέλευσης. 

6) Προωθεί τον θεσμό της κοινωνικής εργασίας υποστηρίζοντας ενεργά την 
οργάνωση  των  δημοτών/πολιτών  σε  εθελοντικές  ομάδες  για  την 
αντιμετώπιση προβλημάτων της συνοικίας με την επιφύλαξη των όσων 
προβλέπονται ειδικά κατά το νόμο. 

Άρθρο 7 
Λειτουργία συνοικιακής συνέλευσης

1. Η συνοικιακή  συνέλευση  συνεδριάζει  ύστερα  από  έγγραφη  πρόσκληση  (π.χ. 
έγγραφη  επιστολή,  μήνυμα  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου,  μήνυμα  κινητής 
τηλεφωνίας) του συντονιστή αυτής τακτικά μία (1) φορά το δίμηνο, και έκτακτα 
όταν  υπάρχει  ανάγκη.  Έκτακτη  συνεδρίαση  μπορεί  να  ζητηθεί  και  από 
τουλάχιστον  δέκα  (10)  μέλη  της  συνοικιακής  συνέλευσης  που  έχουν  ήδη 
συμμετοχή σ’ αυτή. Η έγγραφη πρόσκληση πρέπει να γίνεται τουλάχιστον δέκα 
(10) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της συνοικιακής συνέλευσης 
και  να  αναφέρει  τον  τόπο,  χρόνο,  και  θεματολογία  αυτής.  Η  έγγραφη 
πρόσκληση  μπορεί  να  γνωστοποιείται  στη  Δημοτική  Αρχή  και  στο  τοπικό 
συμβούλιο  και  να  τοιχοκολλείται  σε  δημοτικό  κατάστημα  ή/και  σε  εμφανή 
σημεία  δημόσιας  πρόσβασης  δημοτών  ή  πολιτών  της  τοπικής  κοινωνίας.  Η 
πρόσκληση μπορεί να δημοσιεύεται στον τοπικό τύπο. 

2. Στις  συνεδριάσεις  μπορούν  να  κληθούν  (π.χ.  έγγραφη  επιστολή,  μήνυμα 
ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου,  μήνυμα κινητής  τηλεφωνίας)  συμβουλευτικά  και 
άλλα πρόσωπα και μπορούν πάντοτε να παρευρίσκονται χωρίς δικαίωμα ψήφου. 
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου 
Κηφισιάς,  οι  Πρόεδροι  των  Συμβουλίων  Δημοτικής  Ενότητας  Κηφισιάς,  Νέας 
Ερυθραίας και Εκάλης καθώς και οι εκλεγέντες τοπικοί σύμβουλοι, οι έμποροι και 
επαγγελματίες  με  έδρα  τον  Καλλικρατικό  Δήμο  Κηφισιάς  που 
δραστηριοποιούνται  επαγγελματικά  τοπικά,  οι  εκπρόσωποι  πολιτιστικών  και 
οικολογικών συλλόγων της περιοχής, οι εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων. 

3. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία και με πλειοψηφία των μελών 
της συνοικιακής συνέλευσης που παρευρίσκονται. 

4. Σε περίπτωση ισοψηφίας  η ψηφοφορία  επαναλαμβάνεται  άλλη μία  φορά.  Σε 
περίπτωση νέας ισοψηφίας η ψήφος του Συντονιστή καταλογίζεται διπλή. 
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5. Σε κάθε συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά, στα οποία διατυπώνονται οι απόψεις 
των  μελών  της  συνοικιακής  συνέλευσης  και  οι  αποφάσεις  της,  τα  οποία 
υπογράφονται  από  την  επιτροπή  της  συνοικιακής  συνέλευσης  δια  του 
Γραμματέα αυτής.

6. Καταχώρηση προτάσεων σε συνοικιακή συνέλευση μπορεί να γίνει στο χρονικό 
διάστημα  των  τριάντα  (30)  ημερών  πριν  από  την  ημερομηνία  κλήσης  για 
συνεδρίαση της συνοικιακής συνέλευσης και μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν την 
ορισθείσα  ημερομηνία  σύγκλησης  της  συνοικιακής  συνέλευσης.  Θεματολογία 
που  διατυπώνεται  για  πρώτη  φορά  κατά  τη  συνεδρίαση  της  συνοικιακής 
συνέλευσης εναπόκειται στην πλειοψηφία των συμμετεχόντων μελών της (απλή 
πλειοψηφία) αν θα συζητείται κατά τη διάρκεια της συνεδρίασής της. 

7. Ο  χρόνος  έναρξης  και  λήξης  της  λειτουργίας  της  συνοικιακής  συνέλευσης 
καθορίζεται από το Συντονιστή σε συνεργασία με τη Γραμματεία της συνοικιακής 
συνέλευσης. 

8. Σε  κάθε  απόφαση  της  συνοικιακής  συνέλευσης  ορίζεται  το  πλαίσιο  του 
περιεχομένου των πρωτοβουλιών της, η χρονική τους διάρκεια και συχνότητα 
καθώς  και  το  όριο  του  συνολικού  τους  κόστους.  Σχετική  εισήγηση  για 
μεμονωμένες  εκδηλώσεις  μπορεί  να  κάνει  οποιοδήποτε  μέλος  ή  μη  της 
συνοικιακής συνέλευσης. 

9. Στη συνοικιακή συνέλευση μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους χωρίς 
αμοιβή και εθελοντές. Η αξιοποίηση των εθελοντών καθορίζεται με απόφαση της 
συνοικιακής συνέλευσης στα πλαίσια των σκοπούμενων δραστηριοτήτων της. 

Άρθρο 8 
Αρμοδιότητες Συντονιστή της συνοικιακής συνέλευσης

Ο Συντονιστής της συνοικιακής συνέλευσης: 
1. Εκπροσωπεί  τη  συνοικιακή  συνέλευση  ενώπιον  του  δημοτικού  συμβουλίου 

Κηφισιάς και κάθε άλλης δημοτικής Αρχής. 
2. Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων λαμβάνοντας υπόψη και 

τις προτάσεις των μελών της, συγκαλεί τη συνοικιακή συνέλευση είτε με δική 
του  πρωτοβουλία,  είτε  ύστερα  από  αίτηση  τουλάχιστον  δέκα  (10)  εκ  των 
μελών  αυτής  που  έχουν  ήδη  συμμετοχή  σ’  αυτή,  διευθύνει-συντονίζει  τις 
συνεδριάσεις και μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων της συνοικιακής 
συνέλευσης. 

3. Λαμβάνει  γνώση  των  εγγράφων  που  απευθύνονται  στην  επιτροπή  της 
συνοικιακής  συνέλευσης  και  κατατίθενται  στον  Γραμματέα  αυτής  τα  οποία 
κοινοποιεί  και στα μέλη της αμελλητί κατά τη συνεδρίαση ή εντός εύλογου 
χρόνου από αυτήν. 

4. Συντονιστής  της  συνοικιακής  συνέλευσης  δεν  μπορεί  να  είναι  ο  Δήμαρχος 
Κηφισιάς,  οι  πρόεδροι  των συμβουλίων δημοτικής  ενότητας  Κηφισιάς,  Νέας 
Ερυθραίας, Εκάλης και οι σύμβουλοι των τριών δημοτικών ενοτήτων. 

Άρθρο 9
Γραμματέας της συνοικιακής συνέλευσης – Αρμοδιότητες

Ο Γραμματέας της συνοικιακής συνέλευσης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
1.Διεξάγει  όλη  τη  διοικητική  και  διαχειριστική  υπηρεσία  της  συνοικιακής 
συνέλευσης. 
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2.Συνδράμει  το  Συντονιστή  στην  άσκηση  διοικητικής  εποπτείας  και 
συντονισμού για τη βέλτιστη διαχείριση της συνοικιακής συνέλευσης. 
Ειδικότερα: 

1) Συναποφασίζει με το Συντονιστή για κάθε αναγκαίο μέτρο για την καλή 
λειτουργία της συνοικιακής συνέλευσης. 

2) Παραλαμβάνει και φυλάσσει το υλικό της συνοικιακής συνέλευσης και 
τηρεί το αρχείο. 

3) Φροντίζει για τη σύνταξη και έγκριση από τη συνοικιακή συνέλευση 
του απολογισμού της. 

4) Έχει  την  ευθύνη  της  γραμματειακής  υποστήριξης  της  συνοικιακής 
συνέλευσης. 

5) Δέχεται τις προτάσεις των μελών της συνοικιακής συνέλευσης για τα 
θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

6) Μεριμνά  για  την  κοινοποίηση  των  προσκλήσεων  προς  τα  μέλη  της 
συνοικιακής  συνέλευσης,  συντάσσει  τα  πρακτικά  των συνεδριάσεων 
και βεβαιώνει τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των αποφάσεών της. 

Άρθρο 10 
Απολογισμός

1. Στο τέλος κάθε έτους δραστηριοτήτων της συνοικιακής συνέλευσης και εν όψει 
της σύνταξης του νέου προγράμματος των δραστηριοτήτων της, όλα τα μέλη 
της συνοικιακής συνέλευσης, προβαίνουν σε απολογισμό της δράσης τους. 

2. Ο απολογισμός συντάσσεται με βάση τους γενικούς στόχους του κανονισμού 
αυτού,  και  τους  ειδικότερους  στόχους  του  εκάστοτε  προγράμματος  της 
συνοικιακής  συνέλευσης  και  περιλαμβάνει  αναλυτικά  στοιχεία  της 
δραστηριότητάς της. 

3. Ο ετήσιος απολογισμός της συνοικιακής συνέλευσης, όπως έχει συνταχθεί κατά 
το  άρ.6§4  του  παρόντος  κανονισμού,  υποβάλλεται  στο  δημοτικό  συμβούλιο 
Κηφισιάς  για  ενημέρωσή  του  με  εισηγητή  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  τον 
Συντονιστή της συνοικιακής συνέλευσης. Στο πλαίσιο της ενημέρωσης αυτής 
παρουσιάζονται  και  συζητούνται  στο  δημοτικό  συμβούλιο  ο  ετήσιος 
απολογισμός  της  συνοικιακής  συνέλευσης,  τα  προγράμματα  των  άλλων 
δημοτικών φορέων που άπτονται του τοπικού ενδιαφέροντος της συνοικιακής 
συνέλευσης και διατυπώνονται προτάσεις που αφορούν σε προγράμματα του 
δήμου Κηφισιάς για την τοπική κοινωνία στην οποία είναι αρμόδια η συνοικιακή 
συνέλευση του επόμενου έτους. 

Άρθρο 11 
Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

1. Όλες  οι  λεπτομέρειες  σχετικά  με  την  εφαρμογή  του  Κανονισμού  αυτού 
ρυθμίζονται με απόφαση της συνοικιακής συνέλευσης. 

2. Παύει να ισχύει κάθε γενική ή ειδική απόφαση, προφορική ή γραπτή που είναι 
αντίθετη στις διατάξεις του Κανονισμού αυτού, ή αναφέρεται σε θέματα που 
ρυθμίζονται απ' αυτόν διαφορετικά. 

3. Στο παράρτημα του κανονισμού αυτού ορίζονται  οι  συνοικίες στις οποίες  θα 
συγκληθούν και λειτουργήσουν συνοικιακές συνελεύσεις.

4. Η ισχύς του Κανονισμού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στο διαδικτυακό τόπο 
του δήμου Κηφισιάς.
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Η πρώτη πρόταση σχεδίου  Κανονισμού  Συνοικιακών Συνελεύσεων για  το  δήμο 
Κηφισιάς συντάχθηκε από την Επιτροπή Θεσμών & Διαδικασιών του δήμου Κηφισιάς με τη 
συμμετοχή  των  Δρ.  Μαρίνου  Παπαδόπουλου,  Γεώργιου  Δασκαλόπουλου,  Δήμητρας 
Αγαπάκη,  Νίκου  Γιαννακόπουλου,  Αλέξανδρου  Βαρνάβα,  Σωτήρη  Καρύδα,  Μαρίας 
Χριστίνας Τσιάμα, Δημήτριου Κυριαζόπουλου, Ηλία Τσουτσοπλίδη, Ευαγγελίας Δραγώνα, 
Παναγιώτη Λιβανού, Γιάννη Παπαγιάννη, Θεοδώρας Ντάλλη, Γιάννη Τσιμόπουλου, Πέτρου 
Γιάννου. 

Η αναθεωρημένη πρόταση σχεδίου Κανονισμού Συνοικιακών Συνελεύσεων για το 
δήμο Κηφισιάς λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις του δημοτικού συμβουλίου Κηφισιάς 
συντάχθηκε από τον Δρ. Μαρίνο Παπαδόπουλο.
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ότι οι Συνοικιακές Συνελεύσεις είναι μια ανοικτή για τους δημότες διαδικασία, με 
ελευθερία συμμετοχής και  λόγου, χωρίς  περιορισμούς. Σύμφωνα με το σκεπτικό 
αυτό προτείνει τις παρακάτω αλλαγές σε ορισμένα από τα άρθρα του Κανονισμού:
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1. Παρ. 1 του άρ. 5, διαγραφή των φράσεων «Εισηγητής είναι ο Δήμαρχος», 
διότι  τα  θέματα  τίθενται  από  τους  ίδιους  του  δημότες  και  η  τελευταία 
περίοδος «Ο Συντονιστής…..την τριμελή επιτροπή της.»

2.  Παρ.5 του άρ. 5, να αφαιρεθεί όλη η παράγραφος η οποία αναφέρεται στην 
τριμελή επιτροπή.

3. Παρ. 2(4) του άρ. 6, να αφαιρεθεί όλη η παράγραφος, διότι είναι ένα όργανο 
που συζητά και δεν εκτελεί.

4. Παρ. 1 του άρ. 7, να αλλάξει η προτεινόμενη συχνότητα των Συνελεύσεων 
σε  2  φορές  το  χρόνο,  λόγω  του  μεγάλου  αριθμού  συνοικιών  και  να 
προστεθεί η φράση μετά από πρόσκληση του Συντονιστή ή του Δημάρχου.

5. Παρ. 4 του άρ. 7, να αφαιρεθεί όλη η παράγραφος για την ισοψηφία.

6. Παρ. 6 του άρ. 7, να αφαιρεθεί η πρόταση που αφορά τη Θεματολογία.

7. Παρ.  8 του άρ.  7,  να  αφαιρεθεί  όλη η παράγραφος,  διότι  οι  Συνοικιακές 
Συνελεύσεις μόνο προτείνουν.

8. Παρ. 2 του άρ. 8, να αλλάξει ο αριθμός των πολιτών- μελών από 10 σε 30.

9. Παρ. 3 του άρ. 8, να αφαιρεθεί όλη η παράγραφος.

10. Παρ. 4 του άρ. 8, να αφαιρεθεί όλη η παράγραφος.

11. Παρ. 2(6) του άρ. 9, να αφαιρεθεί όλη η παράγραφος.

12. Άρθρο 10, να αφαιρεθεί όλο το άρθρο.

Μετά  την  ανωτέρω  τοποθέτηση  ακολουθεί  συζήτηση  για  τον  Κανονισμό  των 
Συνοικιακών Συνελεύσεων καθώς και για τον αν χρειάζεται να αναφέρονται  στο 
τέλος  του  Κανονισμού  τα  ονόματα  των  μελών  της  Επιτροπής  Θεσμών  και 
Διαδικασιών, τα οποία επεξεργάστηκαν τον εν λόγω Κανονισμό. Το Σώμα οδηγείται 
σε  ονομαστική  ψηφοφορία  α. για  την  έγκριση  του  Κανονισμού  και  β. για  τη 
συμπλήρωση των ονομάτων που τον συνέταξαν στο τέλος του κειμένου. 

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο,  αφού  έλαβε  υπόψη  του  τα  ανωτέρω  και  ως  έχον 
αρμοδιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και μετά 
από συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α. Εγκρίνει τον Κανονισμό των Συνοικιακών Συνελεύσεων συμπεριλαμβανομένων 
των τροποποιήσεων  που πρότεινε ο κος Δήμαρχος.
ΥΠΕΡ,  ψηφίζουν  οι  Δημοτικοί  Σύμβουλοι  κ.κ.  Κασιούρας,  Τσούλος,  Καλός, 
Χατζοπούλου,  Καραλή,  Παντελεάκης,  Καυγαλάκης,  Ζαπάντης,  Αστερίου,  Λιανός, 
Αγαπάκη, Κουρέπης, Παπασπύρου, Παπανικολόπουλος, Χαριτοπούλου,  Κόκκαλης, 
Παπαδήμα,  Κούτση,  Κασιμάτη,  Τσιάμα,  Μωράκης,  Κύρλος,  Κορογιαννάκη, 
Μπιτσάνης, Παπαδόπουλος, Καπάτσος, Ραυτόπουλος.

10

ΑΔΑ: 77Τ0ΩΕΜ-Γ34



ΚΑΤΑ,  ψηφίζουν  οι  Δημοτικοί  Σύμβουλοι  κ.κ  Πατρινού-  Ντελ  Τόρο,  Πάστρα, 
Βάρσος, Κανακάκης, Σκορδίλης, Τσαγκάρης.

Β. Απορρίπτει την αναγραφή των ονομάτων στο τέλος του Κανονισμού, εκείνων 
των ατόμων που συμμετείχαν στη σύνταξή του με 18 αρνητικές ψήφους και 15 
υπέρ.
ΥΠΕΡ  της  αναγραφής  των  ονομάτων,  ψηφίζουν  οι  Δημοτικοί  Σύμβουλοι  κ.κ. 
Τσούλος,  Χατζοπούλου,  Καραλή,  Ζαπάντης,  Αστερίου,  Αγαπάκη,  Παπασπύρου, 
Παπανικολόπουλος,  Παπαδήμα,  Κασιμάτη,  Τσιάμα,  Μωράκης,  Κορογιαννάκη, 
Μπιτσάνης, Ραυτόπουλος.
ΚΑΤΑ,  ψηφίζουν  οι  Δημοτικοί  Σύμβουλοι  κ.κ  Κασιούρας,  Καλός,  Καυγαλάκης, 
Λιανός,  Κουρέπης,  Χαριτοπούλου,  Κόκκαλης,  Πατρινού-  Ντελ  Τόρο,  Πάστρα, 
Βάρσος, Κύρλος, Παπαδόπουλος, Κανακάκης, Σκορδίλης, Τσαγκάρης.
ΛΕΥΚΟ, ψηφίζουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κούτση, Καπάτσος και
ΠΑΡΩΝ, ψηφίζει ο κος Παντελεάκης.

Ο  Κανονισμός  Συνοικιακών  Συνελεύσεων   του  Καλλικρατικού  Δήμου 
Κηφισιάς  διαμορφώνεται ως εξής:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΣΥΝΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

 ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' :
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

Άρθρο 1
Ορισμός

Συνοικιακή συνέλευση είναι η οργανωμένη διαβούλευση δημοτών ή/και πολιτών με 
σκοπό τη διαχείριση των θεμάτων ή την αντιμετώπιση προβλημάτων της τοπικής 
κοινωνίας—συνοικίας στην οποία διαμένουν ή κατοικούν ή παρέχουν εργασία καθώς 
και  κάθε ενεργητική συμμετοχή τους στην κοινωνική οικονομική, και πολιτιστική 
ζωή του τόπου μέσω της οργανωμένης διαβούλευσης. Είναι ένας αυθεντικός θεσμός 
άμεσης  δημοκρατίας  και  λαϊκής  συμμετοχής,  ο  οποίος  δεν  υποκαθιστά ούτε  και 
ανταγωνίζεται  τη  Δημοτική  Αρχή αλλά  αποτελεί  χώρο  δημοκρατικής  άμιλλας  με 
στόχο  την  ανάδειξη  της  ενότητας  συμφερόντων  και  προβλημάτων  και  όχι 
κομματικούς ανταγωνισμούς. Η συνοικιακή συνέλευση έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα 
και συνιστά όργανο έκφρασης και επικοινωνίας των πολιτών/δημοτών απευθείας με 
το Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο δια του Συντονιστή αυτής.

Άρθρο 2 
Αρχές

Η συνοικιακή συνέλευση διέπεται από τις παρακάτω αρχές: 
1. Την  ανάγκη  για  συνεχή  συμμετοχικότητα  των  δημοτών  ή  πολιτών  στη 

διαχείριση  των  θεμάτων  ή/και  την  αντιμετώπιση  των  προβλημάτων  της 
τοπικής κοινωνίας. 
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2. Την αναγνώριση ότι η συμμετοχικότητα των δημοτών ή πολιτών εντάσσεται 
στα πλαίσια της άσκησης εξουσίας από το λαό για το λαό στα πλαίσια της 
δημοκρατικής νομιμότητας.

3. Το  δικαίωμα  και  υποχρέωση  όλων  των  δημοτών  ή  πολιτών  στη 
συμμετοχικότητα  και  συλλογικότητα  στη  διαχείριση  των  θεμάτων  και 
προβλημάτων της τοπικής κοινωνίας.

4. Τη  συλλογικότητα,  ισότητα,  αλληλεγγύη,  μεταξύ  όλων  εκείνων  που 
συμμετέχουν στη διαδικασία της συνοικιακής συνέλευσης. 

5. Την  αναγνώριση  ότι  όλοι  οι  συμμετέχοντες  είναι  φορείς  ανεκτίμητης 
εμπειρίας  που  πρέπει  να  αξιοποιείται  στη  διαχείριση  των  θεμάτων  και 
προβλημάτων της τοπικής κοινωνίας. 

6. Την αναγνώριση ότι  η ίδια η διαδικασία της συμμετοχής στης συνοικιακή 
συνέλευση  αποτελεί  πηγή  ενδυνάμωσης  της  τοπικής  κοινωνίας  για  την 
αντιμετώπιση των θεμάτων ή προβλημάτων που την αφορούν. 

7. Την καταπολέμηση των ανισοτήτων ή αποκλεισμών των δημοτών ή πολιτών 
από τη διαχείριση των θεμάτων ή προβλημάτων της τοπικής κοινωνίας που 
είναι  αίτιο  αλλά  και  αποτέλεσμα  των  κοινωνικών  και  οικονομικών 
ανισοτήτων. 

8. Τη  βεβαιότητα  ότι  η  ανταλλαγή  γνώσης  και  απόψεων  στα  πλαίσια 
δημοκρατικής διαβούλευσης είναι προϋπόθεση για την ενεργητική συμμετοχή 
κάθε πολίτη στην οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική και  πολιτική ζωή της 
τοπικής κοινωνίας. 

Άρθρο 3 
Στόχοι

1. Η  δημιουργία  των  προϋποθέσεων  για  τη  λειτουργία  ενός  συστήματος 
διαρκούς συμμετοχής και κατάρτισης των δημοτών ή πολιτών για τα θέματα 
της τοπικής κοινωνίας. 

2. Η υπεύθυνη ενημέρωση των κατοίκων για τα προβλήματα της περιοχής τους, 
τις εναλλακτικές δυνατότητες επίλυσής τους και τις επιπτώσεις κάθε λύσης. 

3. Η  ανάπτυξη  της   προσωπικότητας  των  δημοτών  ή  πολιτών  δια  της 
συμμετοχής τους στη διαχείριση των θεμάτων ή προβλημάτων της τοπικής 
κοινωνίας. 

4. Η διασφάλιση της συνειδητής και αποτελεσματικής συμμετοχής του ατόμου 
στη  ζωή  της  τοπικής  κοινωνίας  όπως  αυτή  εντάσσεται  στο  πλαίσιο  του 
Καλλικρατικού δήμου Κηφισιάς και η ανάπτυξη της ικανότητας των δημοτών 
ή  πολιτών να  αποφασίζουν  για  τη  βέλτιστη  διαχείριση  των θεμάτων της 
εντοπιότητάς τους. 

5. Η δημιουργία πνεύματος κατανόησης και σεβασμού προς τις απόψεις των 
συνδημοτών ή συμπολιτών τους και προς τη διαφορετικότητα των επιλογών 
τους στα πλαίσια της νομιμότητας στην τοπική κοινωνία.

6. Η  συνειδητοποίηση  των  κατοίκων,  ότι  τα  συνοικιακά  συμβούλια  και  οι 
συνελεύσεις είναι χώροι ζύμωσης, συνεργασίας και διαμόρφωσης απόψεων 
που επηρεάζουν καθοριστικά τις αποφάσεις που αφορούν την περιοχή τους.

7. Η  συνειδητοποίηση  της  σημασίας  του  τοπικού  φυσικού  ιστορικού  και 
πολιτιστικού  περιβάλλοντος,  της  τοπικής  πολιτιστικής  κληρονομιάς  και  η 
συμβολή στη προστασία και βελτίωσή τους. 

8. Η τοπική πολιτιστική και κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη. 
9. Η τοπική πολιτιστική και κοινωνικο-οικονομική αποκέντρωση. 
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10.Η  συμβολή  στην  ανάπτυξη  καινούργιων  μορφών  παραγωγικών 
δραστηριοτήτων και σχέσεων που θα συμβάλλουν στη μείωση της ανεργίας 
και υποαπασχόλησης στην τοπική κοινωνία. 

11.Η  συμβολή  στην  επίλυση  των  τοπικών  προβλημάτων  σύμφωνα  με  τις 
ιδιαιτερότητες των περιοχών και μέσα από τοπικές πρωτοβουλίες. 

12.Η ενεργητική λαϊκή συμμετοχή στα πλαίσια της τοπικής κοινωνίας σε όλα τα 
επίπεδα λήψης αποφάσεων καθώς και στην υλοποίησή τους. 

13.Η  συνεργασία  της  συνοικιακής  συνέλευσης  με  τα  τοπικά  συμβούλια  των 
δημοτικών  ενοτήτων  για  τη  βέλτιστη  διαχείριση  θεμάτων  σε  τοπικό  και 
συνοικιακό επίπεδο. 

14.Η  συμβολή  στη  διαμόρφωση  και  κατάρτιση  του  συμμετοχικού 
προϋπολογισμού,  επιχειρησιακού  προγράμματος  και  τεχνικού  τρόπου 
υλοποίησής  του  οσάκις  αυτό  προβλέπεται  και  εντάσσεται  στο  πλαίσιο 
προγραμματισμού και δράσης της Δημοτικής Αρχής. 

Οι στόχοι της συνοικιακής συνέλευσης πρέπει να συμβαδίζουν με τα προγράμματα 
εθνικής και περιφερειακής ανάπτυξης, να τελούν πάντα εντός θεσμικού πλαισίου για 
την λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και να προάγουν τη σύμμετρη και 
αυτοδύναμη κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική πορεία του δήμου Κηφισιάς. 

Άρθρο 4 
Μέθοδοι

Η συνοικιακή  συνέλευση επί  των θεμάτων της  τοπικής  κοινωνίας  και  οι  τρόποι 
επικοινωνίας μεταξύ των δημοτών ή πολιτών πρέπει να βασίζονται: 

1. Στο διάλογο και στη διέγερση του ενδιαφέροντος, προϋποθέσεις απαραίτητες 
για την ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης της αυτενέργειας και της αλληλεγγύης 
των  συμμετεχόντων  στη  συνοικιακή  συνέλευση  και  τη  διαβουλευτική 
διαδικασία. 

2. Στον συνδυασμό θεωρητικής, πρακτικής και τεχνικής γνώσης. 
3. Στη γόνιμη χρήση των σύγχρονων πληροφορικών και επικοινωνιακών μέσων 

για την επίτευξη της μαζικής ενημέρωσης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' :
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Άρθρο 5 
Όργανα

1. Όργανα  της  συνοικιακής  συνέλευσης  είναι  ο  συντονιστής  αυτής  και  ο 
γραμματέας  της.  Συντονιστής  είναι  ο  Αντιδήμαρχος  Τοπικής  Δημοκρατίας, 
Διαφάνειας,  Αντιμετώπισης  Καθημερινών  Προβλημάτων  και  Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης. Ο Συντονιστής μπορεί να αναπληρώνεται με απόφαση του 
Δημάρχου Κηφισιάς σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του. Γραμματέας 
ορίζεται υπάλληλος του δήμου Κηφισιάς. 

2. Τα  θέματα  προς  συζήτηση  στη  συνοικιακή  συνέλευση  μπορούν  να 
υποβληθούν σε ψηφοφορία. Στην ψηφοφορία μετέχουν οι ενήλικοι δημότες 
ή  πολίτες  που  διαμένουν  ή  κατοικούν  ή  εργάζονται  στην  γεωγραφική 
περιφέρεια της τοπικής κοινωνίας για την οποία έχει κατά τόπο αρμοδιότητα 
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τη  συνοικιακή  συνέλευση.  Ως  αποδεικτικό  στοιχείο  διαμονής,  κατοικίας  ή 
εργασίας  στη  γεωγραφική  περιφέρεια  της  τοπικής  κοινωνίας  μπορεί  να 
χρησιμοποιηθεί  πρόσφατος λογαριασμός από Δημόσιες Επιχειρήσεις Κοινής 
Ωφέλειας (ΔΕΚΟ). 

3. Επιτρέπεται  η συμμετοχή στη συνοικιακή συνέλευση ανήλικων που έχουν 
συμπληρώσει  το  δέκατο  πέμπτο  έτος  της  ηλικίας  τους.  Οι  ανήλικοι 
συμμετέχουν  χωρίς  δικαίωμα  ψήφου  στη  συνοικιακή  συνέλευση.  Η 
συνοικιακή συνέλευση υποχρεούται να καταγράφει και λαμβάνει υπόψη τα 
αιτήματα των ανηλίκων μελών της.  

4. Επιτρέπεται η συμμετοχή στη συνοικιακή συνέλευση ενηλίκων δημοτών ή 
πολιτών από άλλες συνοικίες χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου. 

Άρθρο 6 
Αρμοδιότητες συνοικιακής συνέλευσης

1. Η  συνοικιακή  συνέλευση  έχει  την  ευθύνη  για  την  πραγματοποίηση  των 
στόχων  της  διαχείρισης  θεμάτων  και  αντιμετώπισης  προβλημάτων  στην 
περιοχή της τοπικής κοινωνίας λαμβάνοντας υπόψη σχετικές εισηγήσεις και 
σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που δίνονται ή τις απόψεις των δημοτών που 
καταγράφονται σ’ αυτήν. 

2. Ειδικότερα η συνοικιακή συνέλευση: 
1) Συντονίζει  τις  προσπάθειες  στον  τομέα  της  εφαρμογής  πολιτικών 
διαχείρισης  θεμάτων  και  αντιμετώπισης  προβλημάτων  της  τοπικής 
κοινωνίας που εντάσσονται στο πλαίσιο της άσκησης σχετικής πολιτικής 
του δημοτικού συμβουλίου Κηφισιάς καθώς και ενεργεί για την ανάπτυξη 
συνεργασίας με άλλους φορείς δημόσιους ή ιδιωτικούς, όπως το τοπικό 
συμβούλιο δημοτικής ενότητας στο πλαίσιο της διαχείρισης των θεμάτων 
και αντιμετώπισης προβλημάτων της τοπικής κοινωνίας, 
2) Αποσκοπεί  στην  καλύτερη  δυνατή  γνωστοποίηση  των  εκάστοτε 
δεδομένων  και  της  πολιτικής  βούλησης  της  δημοτικής  Αρχής  για  την 
υλοποίηση προγραμμάτων και σχεδιασμών υλοποίησης έργων στο δήμο 
στο  πλαίσιο  της  πολιτικών  δεσμεύσεων  και  δυνατοτήτων  για  την 
υλοποίησή τους. 
3) Eπισημαίνει και καταγράφει τις εκάστοτε ανάγκες του πληθυσμού της 
ακτίνας  δράσης  της  συνοικιακής  συνέλευσης.  Για  την  καλύτερη 
διεκπεραίωση του έργου αυτού έρχεται  σε  προσωπική επαφή με τους 
κατοίκους  και  τους  αρμόδιους  φορείς  δια  εκάστοτε  οριζόμενου 
εκπροσώπου της, δηλαδή του Συντονιστή ή του οριζόμενου αναπληρωτή 
του, συγκαλεί και μετέχει στις διαβουλεύσεις του δημοτικού συμβουλίου 
Κηφισιάς ή άλλων συνοικιακών συνελεύσεων και συνεργάζεται με τους 
εκπροσώπους της δημοτικής Αρχής Κηφισιάς. 
4) Ασχολείται  με  θέματα  καθημερινότητας  της  συνοικίας,  θέματα  που 
πρόκειται  να  εξεταστούν  στο  δημοτικό  συμβούλιο  ή  στα  συμβούλια 
δημοτικών  κοινοτήτων.  Μπορεί  να  υποβάλλει  στη  Δημοτική  Αρχή 
προτάσεις  που  άπτονται  της  κατάρτισης  του  Επιχειρησιακού  Τεχνικού 
Προγράμματος  του  Δήμου  της  σύνταξης  και  εφαρμογής  του 
συμμετοχικού  προϋπολογισμού,  καθώς  και  κάθε  άλλη  πρόταση  επί 
θεμάτων αρμοδιότητας της τοπικής αυτοδιοίκησης που αφορά άμεσα ή 
έμμεσα στην τοπική αρμοδιότητα της συνοικιακής συνέλευσης. 
5) Προωθεί τον θεσμό της κοινωνικής εργασίας υποστηρίζοντας ενεργά 
την  οργάνωση  των  δημοτών/πολιτών  σε  εθελοντικές  ομάδες  για  την 
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αντιμετώπιση προβλημάτων της συνοικίας με την επιφύλαξη των όσων 
προβλέπονται ειδικά κατά το νόμο. 

Άρθρο 7
Λειτουργία συνοικιακής συνέλευσης

1. Η συνοικιακή συνέλευση συνεδριάζει ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του 
συντονιστή ή του Δημάρχου (π.χ. έγγραφη επιστολή, μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, μήνυμα κινητής τηλεφωνίας) αυτής τουλάχιστον (2) φορές το 
χρόνο, και έκτακτα όταν υπάρχει  ανάγκη. Έκτακτη συνεδρίαση μπορεί  να 
ζητηθεί και από τουλάχιστον τριάντα (30) μέλη της συνοικιακής συνέλευσης 
που έχουν ήδη συμμετοχή σ’ αυτή. Η έγγραφη πρόσκληση πρέπει να γίνεται 
τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της 
συνοικιακής συνέλευσης και να αναφέρει τον τόπο, χρόνο, και θεματολογία 
αυτής. Η έγγραφη πρόσκληση μπορεί να γνωστοποιείται στη Δημοτική Αρχή 
και στο τοπικό συμβούλιο και να τοιχοκολλείται σε δημοτικό κατάστημα ή/και 
σε  εμφανή σημεία  δημόσιας  πρόσβασης  δημοτών ή  πολιτών της  τοπικής 
κοινωνίας. Η πρόσκληση μπορεί να δημοσιεύεται στον τοπικό τύπο. 

2. Στις  συνεδριάσεις  μπορούν  να  κληθούν  (π.χ.  έγγραφη  επιστολή,  μήνυμα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μήνυμα κινητής τηλεφωνίας) συμβουλευτικά και 
άλλα  πρόσωπα  και  μπορούν  πάντοτε  να  παρευρίσκονται  χωρίς  δικαίωμα 
ψήφου. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται τα μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου  Κηφισιάς,  οι  Πρόεδροι  των  Συμβουλίων  Δημοτικής  Ενότητας 
Κηφισιάς,  Νέας  Ερυθραίας  και  Εκάλης  καθώς  και  οι  εκλεγέντες  τοπικοί 
σύμβουλοι,  οι  έμποροι  και  επαγγελματίες  με έδρα τον Καλλικρατικό Δήμο 
Κηφισιάς  που  δραστηριοποιούνται  επαγγελματικά  τοπικά,  οι  εκπρόσωποι 
πολιτιστικών  και  οικολογικών  συλλόγων  της  περιοχής,  οι  εκπρόσωποι 
πολιτικών κομμάτων. 

3. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία και με πλειοψηφία των 
μελών της συνοικιακής συνέλευσης που παρευρίσκονται. 

4. Σε  κάθε  συνεδρίαση  τηρούνται  πρακτικά,  στα  οποία  διατυπώνονται  οι 
απόψεις των μελών της συνοικιακής συνέλευσης και οι αποφάσεις της, τα 
οποία υπογράφονται από  τον Γραμματέα αυτής.

5. Καταχώρηση  προτάσεων  σε  συνοικιακή  συνέλευση  μπορεί  να  γίνει  στο 
χρονικό διάστημα των τριάντα (30) ημερών πριν από την ημερομηνία κλήσης 
για συνεδρίαση της συνοικιακής συνέλευσης και μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν 
την ορισθείσα ημερομηνία σύγκλησης της συνοικιακής συνέλευσης. 

6. Ο χρόνος έναρξης και  λήξης της λειτουργίας της συνοικιακής συνέλευσης 
καθορίζεται  από  το  Συντονιστή  σε  συνεργασία  με  τη  Γραμματεία  της 
συνοικιακής συνέλευσης. 

7. Στη  συνοικιακή  συνέλευση  μπορούν  να  προσφέρουν  τις  υπηρεσίες  τους 
χωρίς  αμοιβή και  εθελοντές.  Η αξιοποίηση των εθελοντών καθορίζεται  με 
απόφαση  της  συνοικιακής  συνέλευσης  στα  πλαίσια  των  σκοπούμενων 
δραστηριοτήτων της. 
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Άρθρο 8 
Αρμοδιότητες Συντονιστή της συνοικιακής συνέλευσης

Ο Συντονιστής της συνοικιακής συνέλευσης: 
1. Εκπροσωπεί τη συνοικιακή συνέλευση ενώπιον του δημοτικού συμβουλίου 

Κηφισιάς και κάθε άλλης δημοτικής Αρχής. 
2. Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων λαμβάνοντας υπόψη και 

τις προτάσεις των μελών της, συγκαλεί τη συνοικιακή συνέλευση είτε με δική 
του πρωτοβουλία, είτε ύστερα από αίτηση τουλάχιστον τριάντα (30) εκ των 
μελών αυτής  που έχουν ήδη συμμετοχή σ’  αυτή, διευθύνει-συντονίζει  τις 
συνεδριάσεις και μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων της συνοικιακής 
συνέλευσης. 

Άρθρο 9
Γραμματέας της συνοικιακής συνέλευσης – Αρμοδιότητες

Ο Γραμματέας της συνοικιακής συνέλευσης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
1. Διεξάγει  όλη  τη  διοικητική  και  διαχειριστική  υπηρεσία  της  συνοικιακής 

συνέλευσης. 
2. Συνδράμει  το  Συντονιστή  στην  άσκηση  διοικητικής  εποπτείας  και 

συντονισμού για τη βέλτιστη διαχείριση της συνοικιακής συνέλευσης. 
     Ειδικότερα: 

1) Συναποφασίζει  με το Συντονιστή για κάθε αναγκαίο μέτρο για την 
καλή λειτουργία της συνοικιακής συνέλευσης. 

2) Παραλαμβάνει και φυλάσσει το υλικό της συνοικιακής συνέλευσης και 
τηρεί το αρχείο. 

3) Έχει  την  ευθύνη  της  γραμματειακής  υποστήριξης  της  συνοικιακής 
συνέλευσης. 

4) Δέχεται τις προτάσεις των μελών της συνοικιακής συνέλευσης για τα 
θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Άρθρο 10
Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

1. Όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού αυτού 
ρυθμίζονται με απόφαση της συνοικιακής συνέλευσης. 

2. Παύει να ισχύει κάθε γενική ή ειδική απόφαση, προφορική ή γραπτή που 
είναι αντίθετη στις διατάξεις του Κανονισμού αυτού, ή αναφέρεται σε θέματα 
που ρυθμίζονται απ' αυτόν διαφορετικά. 

3. Στο παράρτημα του κανονισμού αυτού ορίζονται οι συνοικίες στις οποίες 
θα συγκληθούν και λειτουργήσουν συνοικιακές συνελεύσεις.

4. Η ισχύς του Κανονισμού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στο διαδικτυακό 
τόπο του δήμου Κηφισιάς.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

1. Άνω Κηφισιά 

2. Αλώνια 
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3. Φάρος (Κέντρο Κηφισιάς)

4. Κεφαλάρι 

5. Πολιτεία 

6. Στροφύλι 

7. Προφήτης Ηλίας 

8. Αγία Κυριακή 

9. Κάτω Κηφισιά 

10.Νέα Κηφισιά—Ούλεν 

11.Νέα Κηφισιά—Αγία Άννα (Πλατεία Ιλισσίων) 

12.Αδάμες Πελοποννησίων 

13.Αδάμες—Γράμμος Φοίνιξ

 

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ 

1. Καστρί 

2. Μορτερό—Ζαφειρίου 

3. Μορτερό—Κατσαφαρέικα 

4. Προσφυγικός Συνοικισμός 

5. Συνοικισμός Εθνικιστών & Αναπήρων Πολέμου 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΕΚΑΛΗΣ

___________________________________________________________________

Η απόφαση αυτή, πήρε τον αριθμό 274/2015 και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και 
τα μέλη του Δ.Σ., που πήραν μέρος στη συνεδρίαση.

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΜΩΡΑΚΗΣ      Α. ΚΑΣΙΟΥΡΑΣ, Γ. ΤΣΟΥΛΟΣ, Κ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ,
                                       Κ. ΚΑΡΑΛΗ, Ι. ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΗΣ,
                                       Μ. ΚΑΥΓΑΛΑΚΗΣ, Σ. ΖΑΠΑΝΤΗΣ, Π. ΑΣΤΕΡΙΟΥ
                                       Δ. ΛΙΑΝΟΣ, Δ. ΑΓΑΠΑΚΗ,  Α. ΚΟΥΡΕΠΗΣ,
                                       Α. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ, Π. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ,
                                       Τ. ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ, Ν. ΚΟΚΚΑΛΗΣ, Ε. ΠΑΠΑΔΗΜΑ,
                                       Κ. ΠΑΤΡΙΝΟΥ-ΝΤΕΛ ΤΟΡΟ, Ε. ΚΟΥΤΣΗ,
                                       Γ. ΚΑΣΙΜΑΤΗ, Μ. ΤΣΙΑΜΑ, Κ. ΠΑΣΤΡΑ-ΜΑΓΕΡ,
                                       Β. ΒΑΡΣΟΣ, Ε. ΚΥΡΛΟΣ, Α. ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ,
                                       Α. ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ, Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ,
                                       Π. ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ, Γ. ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ, Ι. ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ,
                                       Ι. ΚΑΠΑΤΣΟΣ, Π. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ.
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