
ΠΟΛΗ ΤΟΥ CHIERI – ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΟΥ TORINO 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. 
 
(Εγκεκριµένος µε την Απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου αρ. 105 της 
24/11/2014). 
 
                                     ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 
                                     Γενικές αρχές  
 
                                 
                                          Άρθρο 1 
                                     Κοινά αγαθά 
 

1. Ο Δήµος  του Chieri, και µε σκοπό να προστατέψει τις µελλοντικές 
γενιές, προστατεύει τα αγαθά που η κοινότητα (colletivita’) αναγνωρίζει 
ως κοινά, τα οποία χρησιµεύουν για την άσκηση των θεµελιωδών 
δικαιωµάτων των ανθρώπων µέσα αστικό και αγροτικό οικολογικό 
πλαίσιο. Θεµελιώδεις αρχές στην διοίκηση των κοινών αγαθών είναι η 
κοινή φροντίδα και η συµµετοχή στις διαδικασίες αποφάσεων. 

 
                                     Άρθρο 2 
                                  Πεδίο εφαρµογής 
 
1.  Ο παρών κανονισµός σε συµφωνία µε τις προβλέψεις του Συντάγµατος 
και του δηµοτικού Καταστατικού ρυθµίζει τις µορφές διαµοιρασµού της 
υπευθυνότητας µεταξύ των αυτόνοµων υποκειµένων, µεµονωµένων ή 
συλλογικών και του Δήµου στην αναγνώριση, φροντίδα και αναγέννηση 
των κοινών αγαθών, σύµφωνα µε τα άρθρα 9, 42, 43, 44, 45, 114 παρ. 
2, 117 παρ. 6, και 118 του Συντάγµατος.  

 
2.   Οι διατάξεις του παρόντος κανονισµού εφαρµόζονται  στις 
περιπτώσεις στις οποίες ο διαµοιρασµός µεταξύ των αυτόνοµων 
υποκειµένων και τον Δήµο για την αναγνώριση, την φροντίδα και την 
αναγέννηση των κοινών αγαθών ζητείται από τον ίδιο τον Δήµο ή από  
τα αυτόνοµα υποκείµενα που υιοθετούν έναν κανονισµό αυτοδιοίκησης 
που βασίζεται στις αρχές του άρθρου 4 του παρόντος κανονισµού. 

 
3.   Ο διαµοιρασµός µεταξύ των αυτόνοµων υποκειµένων και του Δήµου 
εξωτερικεύεται στην υιοθέτηση από µέρους του τελευταίου µη 
επιτακτικών διοικητικών πράξεων σαν αποτέλεσµα συµµετοχικών 
διαδικασιών, ακόµα και µεταξύ αυτών που προβλέπονται στο 
καταστατικό του Δήµου. 

...................................................................................................................... 
 
 
 
 
 



      
                                            Άρθρο 3 
   
                                            Ορισµοί 
 
1. Για τους σκοπούς του παρόντος θεωρούνται: 
 
α) Κοινά αγαθά : τα υλικά, άϋλα και ψηφιακά αγαθά που η κοινότητα (η 
συλλογικότητα) και µε συµµετοχικές διαδικασίες αναγνωρίζει  ως 
λειτουργικά για την άσκηση των θεµελιωδών δικαιωµάτων του ατόµου, 
στην ατοµική και συλλογική ευηµερία και για το συµφέρον των 
µελλοντικών γενεών. 

 
β) Δήµος : Ο Δήµος του Chieri  στις διάφορες δοµές του, θεσµικές και 
οργανωτικές. 

 
γ) Αυτόνοµες υποκειµενικότητες και συλλογικότητες πολιτών : όλα τα 
υποκείµενα, µεµονωµένα ή συνεταιρισµένα ή µε κάθε τρόπο κοινωνικές 
συλλογικότητες, και άτυπες, που δραστηριοποιούνται για την 
αναγνώριση, την φροντίδα και την αναγέννηση καθορισµένων κοινών 
αγαθών. που αναφέρονται στον παρόντα κανονισµό. 

 
δ) Κοινότητα αναφοράς : οι αυτόνοµες υποκειµενικότητες που 
ενεργοποιούνται σε σταθερή σχέση µε ένα κοινό αγαθό. 

 
ε)  Πρόταση κοινής νοµής : η ένδειξη ενδιαφέροντος που διατυπώνεται 
από τις κοινότητες (συλλογικότητες) αναφοράς, µε πρόθεση να 
προτείνει ενέργειες για την φροντίδα ή την αναγέννηση των κοινών 
αγαθών. Η πρόταση µπορεί να είναι αυθόρµητη ή διατυπωµένη 
[επίσηµα] σε απάντηση  σε παρακίνηση του Δήµου, ακόµα και σε 
µορφή προκήρυξης. 

 
στ)  Συµφωνητικό κοινής νοµής :  το συµφωνητικό διά µέσου του οποίου 
ο Δήµος και η κοινότητα (συλλογικότητα) αναφοράς, συµφωνούν στις 
επεµβάσεις για την φροντίδα ή για την αναγέννηση των κοινών 
αγαθών. 

 
ζ)  Επεµβάσεις φροντίδας : επεµβάσεις που σκοπό έχουν την 
προστασία, την διατήρηση και την συντήρηση των κοινών αγαθών για 
την εγγύηση και καλυτέρευση της χρηστικότητας και της ποιότητάς 
τους. 

 
η)  Διαχείριση και κοινή διοίκηση  : επεµβάσεις φροντίδας των κοινών 
αγαθών που διενεργούνται από κοινού από τις αυτόνοµες 
υποκειµενικότητες και τον Δήµο µε διάρκεια στο χρόνο και χωρίς 
αποκλεισµούς.   

 
θ)   Επεµβάσεις αναγέννησης : επεµβάσεις αποκατάστασης , 

µετατροπής και καινοτοµίας των κοινών αγαθών, µέσω µεθόδων 



συµµετοχικού σχεδιασµού  κοινωνικών, οικονοµικών, τεχνολογικών και 
περιβαλλοντικών  διαδικασιών,  ευρέων και ολοκληρωµένων. 

 
ι)   Δηµόσιοι χώροι :  ζώνες πρασίνου, πλατείες , δρόµοι, πεζοδρόµια και 
άλλοι δηµόσιοι χώροι ή ανοιχτοί στο κοινό, ιδιοκτησίας του δηµοσίου ή 
υποκείµενοι σε δηµόσια χρήση. 

 
κ)  Δίκτυο πολιτών:  ο διαθέσιµος χώρος στο διαδίκτυο ή σε άλλα µέσα 
επικοινωνίας τα οποία χορηγούνται από τον Δήµο ή παράγονται 
αυτόνοµα από συλλογικότητες πολιτών για την δηµοσίευση 
πληροφοριών και θεσµικών ή µη ενηµερώσεων σχετικές µε τα κοινά 
αγαθά και την κοινή νοµή τους. 

 
λ)  Ανοικτά ιδρύµατα σκοπού : Ιδρύµατα συµµετοχικής οργανωτικής 
δοµής που επιδιώκουν έχαν καθορισµένο σκοπό. 

 
µ)  Ιδρύµατα γειτονιάς ή ζώνης (περιοχής) :  Ιδρύµατα µε βάση την 
δοµή των Ανοικτών Ιδρυµάτων σκοπού µε περιορισµένη συµµετοχή 
ατόµων που διαµένουν σε γειτνίαση µε εµπλεκόµενα κοινά αγαθά. 

 
ν) Community land trust : Μεταφορές ιδιοκτησιών οι οποίες δεσµεύονται 
σε µόνιµη βάση προς όφελος µιας κοινότητας (συλλογικότητας) 
αναφοράς, η διαχείριση των οποίων γίνεται προς το συµφέρον της 
προαναφερόµενης κοινότητας (συλλογικότητας) µε διαδικασίες 
ανοιχτές και συµµετοχικές. 

 
                                                  Άρθρο 4 
 
                                              Αξίες αναφοράς 
 
       Η νοµή των κοινών αγαθών µεταξύ του Δήµου και των αυτόνοµων 
υποκειµένων εµπνέεται από τις παρακάτω αξίες αναφοράς: 

 
α) Αµοιβαία εµπιστοσύνη : διατηρώντας σταθερά τα προνόµια της  
εποπτείας , του προγραµµατισµού και του ελέγχου, ο Δήµος και οι 
κοινότητες (συλλογικότητες) αναφοράς βασίζουν την σχέση τους ως 
προς τα κοινά αγαθά στην αµοιβαία εµπιστοσύνη και προϋποθέτουν 
ότι η αντίστοιχη θέληση συνεργασίας είναι προσανατολισµένη στην 
επιδίωξη στόχων για το γενικό συµφέρον. 

 
β) Δηµοσιοποίηση και διαφάνεια :  ο Δήµος εγγυάται την µέγιστη 
γνωστοποίηση των δυνατοτήτων νοµής από κοινού των κοινών 
αγαθών, των προτάσεων που έχουν παραληφθεί, των µορφών 
υποστήριξης που διατίθενται, των αποφάσεων που έχουν ληφθεί, των 
αποτελεσµάτων που παρήχθησαν και των αξιολογήσεων που έγιναν. 
Τόσο ο Δήµος, όσο και οι συλλογικότητες πολιτών αναγνωρίζουν την 
διαφάνεια ως το κύριο εργαλείο που εξασφαλίζει την αµεροληψία και 
την καλή και από κοινού διαχείριση των κοινών αγαθών. 

 



γ)  Υπευθυνότητα : ο Δήµος εκτιµά ότι η υπευθυνότητα, τόσο η δική του 
όσο και των αυτόνοµων υποκειµένων είναι το κεντρικό στοιχείο στην 
από κοινού νοµή των κοινών αγαθών, καθώς επίσης και αναγκαία 
προϋπόθεση ώστε οι συµφωνίες της από κοινού νοµής θα µπορέσουν 
πραγµατικά να παράγουν αποτελέσµατα συνεπή µε την ανάπτυξη και 
αναγέννηση των κοινών αγαθών. 

 
δ) Μη αποκλεισµός και ανοιχτότητα : η από κοινού νοµή των κοινών 
αγαθών πρέπει να είναι οργανωµένη µε τρόπο που να επιτρέπει ότι σε 
κάθε στιγµή θα µπορούν να συσσωµατωθούν στις κοινότητες 
(συλλογικότητες) αναφοράς, άλλες αυτόνοµες υποκειµενικότητες και γι’ 
αυτό το λόγο πρέπει να είναι ανοιχτές και δηµοκρατικές.  

 
ε) Βιωσιµότητα : ο Δήµος, στην άσκηση της διακριτικής ευχέρειας των 
αποφάσεων που λαµβάνει, ελέγχει ότι η από κοινού νοµή µε την 
κοινότητα (συλλογικότητα) αναφοράς των κοινών αγαθών, δεν 
δηµιουργεί υψηλότερα κόστη σε σχέση µε τα οφέλη και δεν προξενεί 
αρνητικές συνέπειες στις περιβαλλοντικές και οικονοµικές ισορροπίες.   

 
στ) Αναλογικότητα : ο Δήµος συνυπολογίζει στις πραγµατικές ανάγκες   
προστασίας του δηµόσιου συµφέροντος τις διαδικασίες διαχείρισης, τις 
εγγυήσεις και τα πρότυπα ποιότητας που απαιτούνται σε κάθε 
σύµφωνο κοινής νοµής. 

 
ζ) Προσαρµοστικότητα και διαφοροποίηση  : οι µορφές συνεργασίας 

µεταξύ των αυτόνοµων υποκειµένων και του Δήµου, προσαρµόζονται 
ως προς τις  ανάγκες φροντίδας και αναγέννησης των κοινών αγαθών 
και διαφοροποιούνται σε σχέση µε τον τύπο, την φύση και 
λειτουργικότητα καθενός κοινού αγαθού προς το γενικό συµφέρον. 

 
η) Ανεπισηµότητα : ο Δήµος απαιτεί η σχέση µε τις αυτόνοµες  
υποκειµενικότητες  να ακολουθεί ορισµένες τυπικές διαδικασίες µόνο 
όταν προβλέπεται από κάποιο νόµο. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις 
ερµηνεύει τους κανονισµούς του µε στόχο την εξασφάλιση της 
ελαστικότητας και της απλοποίησης της σχέσης, στο µέτρο που θα 
είναι δυνατή η εγγύηση του σεβασµού της δηµόσιας δεοντολογίας, 
όπως έχει καθοριστεί από τον κώδικα συµπεριφοράς των δηµόσιων 
λειτουργών και των αρχών της αµεροληψίας, καλής απόδοσης, 
διαφάνειας και  βεβαιότητας της διαχειριστικής πράξης. 

 
θ) Αυτονοµία των πολιτών : ο Δήµος αναγνωρίζει την αυτόνοµη 
πρωτοβουλία  των συλλογικοτήτων των πολιτών και προδιαθέτει όλα 
τα αναγκαία µέτρα που εγγυούνται την πραγµατική της άσκηση. 

ι)  Ορθολογικότητα και προφύλαξη : οι επιλογές του Δήµου πρέπει να 
διαπνέονται από την αρχή της ορθολογικότητας και να τείνουν να 
απαλείψουν τις κοινωνικές ανισότητες. Με τον ίδιο τρόπο οι επιλογές 
πρέπει να καθοδηγούνται από την εφαρµογή της αρχής της 
προφύλαξης µε στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και  της 
υγείας των πολιτών.  

 



κ)  Προσβασιµότητα : ο Δήµος και οι κοινότητες (συλλογικότητες) 
αναφοράς δεσµεύονται να εγγυηθούν την προσβασιµότητα σε πόρους 
και υπηρεσίες, σύµφωνα µε τους κανόνες που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισµό. 

  


