ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Γενική ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας
∆/νση ∆ιοίκησης
Τµήµα Συλλογικών Οργάνων
Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής
Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15-17
Ταχ.κωδ. :117 43 Αθήνα
Τηλ : 213 2063532, 213 2063775
Συνεδρίαση 13η
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 139/2011
Στην Αθήνα, σήµερα 31/05/2011 ηµέρα Τρίτη και ώρα 15.00
συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο
του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων (Αναστάσεως 2 και
Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα µέλη του Περιφερειακού Συµβουλίου της
Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ’ αριθµ. οικ.37946/25-05-2011
προσκλήσεως του Προέδρου κ. Καράµπελα Κωνσταντίνου, που
κοινοποιήθηκε νόµιµα την 25/05/2011.
ΘΕΜΑ 1ο
Έγκριση Κανονισµού λειτουργίας του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής.
Παρόντες:
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κος Σγουρός Ιωάννης.
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Παπαδηµητρίου – Τσάτσου Άννα,
Μανιάτης Κων/νος, Παπαντωνίου Κων/νος, Καρακλιούµη Μαρία, Χρήστου
Στέφανος, Κατσικάρης ∆ηµήτριος, Κισκήρα Χρυσάνθη, ∆ήµου Σταυρούλα.
Ο Πρόεδρος του Π.Σ. κ. Καράµπελας Κωνσταντίνος
Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ. κ. Ζαφειρόπουλος Γρηγόριος
Η Γραµµατέας του Π.Σ. κ. Πιπιλή Αικατερίνη
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.:
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Παναγιώτης, Αδαµόπουλος Κων/νος,
Αθανασιάδης Λεωνίδας, Αθανασίου Αθανάσιος, Αθανασόπουλος Κων/νος,
Αλαβάνος Αλέξανδρος, Αλεβίζος Περικλής, Αµανατίδης Νικόλαος,
Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αναγνώστου Αικατερίνη, Ανδρουλακάκης
Νικόλαος, Αξαρλής Ιωάννης, Αρσένης Γεώργιος, Αυγερινός Αθανάσιος,
Αφεντούλη ∆έσποινα, Βαρελάς ∆ηµήτριος, Βαρεµένος Γεώργιος, Βασιλάκης
1

Μιχαήλ, Βασιλάκου Λιλίκα, Βιδάλη Μαρία, Βουδούρης Παναγιώτης,
Βουράκης Μιχαήλ-Άγγελος, Βούτσης Νικόλαος, Γάκης Αντώνιος,
Γεωργιάδης Σπυρίδων – Άδωνις, Γιαννακάκης Αντώνιος, Γιαννακάκος
Βασίλειος, Γιοµπαζολιάς Γεράσιµος, Γούδης Χρήστος, ∆αµάσκος
Χαράλαµπος, ∆ηµαράς Γεώργιος, ∆ηµόπουλος Ιωάννης, ∆ιάκος Κων/νος,
Επιτροπάκης Εµµανουήλ, Ερµίδου Γεωργία, Ζαννιάς Αναστάσιος,
Ζαφειρίου Ελένη, Ζερβάκη Ηρώ, Ηλίας Ιωάννης, Καληώρας Αθανάσιος,
Καµµένος Γεώργιος, Κανελλάκης Κων/νος, Καραθάνος Χαράλαµπος,
Καραΐνδρου Θάλεια, Καστρινάκης Γεώργιος, Καψής Κων/νος, Κόκκαλης
Βασίλειος, Κοκκινόπουλος Ιπποκράτης, Κολοβού Ελένη, Κουρή Συµβουλάκη Στυλιανή, Κουρούσης Χρήστος, Κυπραίος ∆ηµήτριος,
Κωνσταντάκου Μερόπη, Λιόσης Άγγελος, Λούσκος Παναγιώτης, Λυµπέρη
Ελένη - Κων/να, Μανιάτης Καλλικράτης, Μαντσιώκα Αλεξάνδρα, Μανώλης
Ιωάννης, Μαργαρίτης Γεώργιος, Μαριδάκης Στυλιανός, Μαρούγκα Ασπασία,
Μαρούλη Μαρία - Χρυσούλα, Ματαράγκας Γεώργιος, Μεθυµάκη Άννα,
Μπαρούτας ∆ηµοσθένης, Μπάστας Κων/νος, Μπενέτος Ιωάννης, Μπένος
Ηλίας, Παναγούλης Ευστάθιος, Πολυζωγόπουλος Ανδρέας, Προµπονάς
Ιάκωβος, Σαµόλης Αλέξανδρος, Σµέρος Γεώργιος, Σπονδυλίδης Αθανάσιος,
Σπυρίδων Σπυρίδων, Τσιρίδης Γεώργιος, Τσουκαλάς ∆ηµήτριος, Φλούδα
Γεωργία, Φουντάς Γεώργιος, Χάγιος Άγγελος, Χολέβα Μαρία, Ψαριανός
Γρηγόριος.
Απόντες:
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.:
Αδαµοπούλου Μαρίνα, Βλάχος Ιωάννης, Γαλανός Νικόλαος, Γιαννικάκης
Θεµιστοκλής, Γκούµας Ιωάννης, ∆ηµαράς Ιωάννης, Καραµανλή Άννα,
Κικίλιας Βασίλειος, Μαΐστρος Παναγιώτης, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης,
Μηταράκης Παναγιώτης, Μπαλού Αλεξάνδρα, Παφίλης Αθανάσιος,
Ροκοφύλλου Άννα.

Χρέη υπηρεσιακής γραµµατέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας
Αττικής κ. Πάνθη ∆ούκα.
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού
Συµβουλίου Αττικής κ. Κων/νος Καράµπελας δίνει το λόγο στον
Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Κ. Αθανασόπουλο, ο οποίος εισηγήθηκε στο
Περιφερειακό Συµβούλιο το σχέδιο Κανονισµού Λειτουργίας του και ζήτησε
την ψήφισή του.

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής
µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τον Κανονισµό Λειτουργίας του, που έχει ως εξής:
Άρθρο 1ο
Συγκρότηση του περιφερειακού συµβουλίου
1. Το περιφερειακό συµβούλιο αποτελείται από τους περιφερειακούς
συµβούλους, οι οποίοι εκλέγονται µε άµεση, καθολική και µυστική ψηφοφορία.
Η θητεία των περιφερειακών συµβούλων είναι πενταετής.
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2. Η εγκατάσταση των µελών του περιφερειακού συµβουλίου γίνεται την
1ηΣεπτεµβρίου του έτους εκλογής και η θητεία τους λήγει την 31ηΑυγούστου
του πέµπτου έτους της θητείας τους.
3. Η θητεία των περιφερειακών συµβούλων που έχουν εκλεγεί στις
εκλογές του Νοεµβρίου 2010 άρχεται την 1η Ιανουαρίου 2011 και λήγει
την 31η Αυγούστου 2014.
Άρθρο 2ο
Αρµοδιότητες του περιφερειακού συµβουλίου
Το περιφερειακό συµβούλιο ασκεί όλες τις αρµοδιότητες που ανήκουν στην
περιφέρεια, εκτός από εκείνες που έχουν ανατεθεί µε ρητή διάταξη σε άλλο
όργανο της περιφέρειας ή έχουν µεταβιβαστεί από το ίδιο το συµβούλιο σε
επιτροπή του. Το περιφερειακό συµβούλιο είναι αρµόδιο ιδίως για:
1. Την έγκριση και παρακολούθηση της εφαρµογής του επιχειρησιακού
προγράµµατος της περιφέρειας
2. Την έγκριση και παρακολούθηση της εφαρµογής αναπτυξιακών
προγραµµάτων κατά την κείµενη νοµοθεσία.
3. Την έγκριση του προϋπολογισµού και του απολογισµού της περιφέρειας.
4. Την επιβολή τελών, εισφορών και δικαιωµάτων.
5. Την απαλλοτρίωση ακινήτων.
6. Την εκποίηση, ανταλλαγή και δωρεά ακινήτων, καθώς και τη σύσταση
εµπράγµατων δικαιωµάτων.
7. Την αγορά, παραχώρηση χρήσης, µίσθωση και εκµίσθωση κινητών και
ακινήτων.
8. Τη σύναψη δανείων.
9. Την έγκριση του κανονισµού των εργασιών του, του κανονισµού των
εργασιών της οικονοµικής επιτροπής, της περιφερειακής επιτροπής
διαβούλευσης και των επιτροπών του άρθρου 164 και του άρθρου 212 ή 213
του Ν. 3852/2010, καθώς και του οργανισµού των υπηρεσιών της
περιφέρειας.
10. Την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων προσωπικού της περιφέρειας.
11. Το πρόγραµµα των εκτελεστέων έργων και προµηθειών.
12. Τη σύσταση επιτροπών στις οποίες µεταβιβάζει αρµοδιότητές του κατά τις
διατάξεις του άρθρου 164 του Ν.3852/2010.
13. Τη σύσταση αναπτυξιακής ανώνυµης εταιρείας, σύµφωνα µε το άρθρο 195
του Ν. 3852/2010.
14. τον ορισµό των εκπροσώπων της περιφέρειας για την ανάδειξη των µελών
του διοικητικού συµβουλίου αναπτυξιακής ανώνυµης εταιρείας (άρθρο 194,
παρ. 10, Ν. 3852/2010).
15. τη διατύπωση σύµφωνης γνώµης για την συµµετοχή αναπτυξιακής
ανώνυµης εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις για την προώθηση των
αναπτυξιακών σκοπών της περιφέρειας (άρθρο 194, παρ. 4, Ν. 3852/2010).
16. την απόφαση για λύση υφιστάµενης αµιγούς επιχείρησης νοµαρχιακής
αυτοδιοίκησης ή νοµαρχιακού διαµερίσµατος που έχει καταργηθεί (άρθρο
199, παρ. 1, Ν. 3852/2010).
17. την απόφαση για την κατάταξη προσωπικού των αµιγών νοµαρχιακών
επιχειρήσεων που λύονται σε άλλη επιχείρηση που αναλαµβάνει τους
σκοπούς της ή στην περιφέρεια (άρθρο 199, παρ. 3, Ν. 3852/2010).
18. την απόφαση για την σύσταση δικτύου περιφερειών µε τη µορφή αστικής
εταιρείας µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (άρθρο 202, παρ. 2 ν. 3852/2010).
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Άρθρο 3ο
Εκλογή προεδρείου του περιφερειακού συµβουλίου
1. Την πρώτη Κυριακή του Σεπτεµβρίου της έναρξης της περιφερειακής
περιόδου και την πρώτη Κυριακή του µηνός Μαρτίου του τρίτου έτους
αυτής, το περιφερειακό συµβούλιο συνέρχεται για την εκλογή του
προεδρείου του.
2. Ειδικά για την περίοδο 2011–2014, η έναρξη της περιφερειακής περιόδου
γίνεται τον Ιανουάριο του 2011 και τον Ιανουάριο του 2013 και η συνεδρίαση
για την εκλογή του προεδρείου γίνεται την πρώτη Κυριακή του ίδιου µηνός.
3. Κατά το πρώτο έτος της περιφερειακής περιόδου, το περιφερειακό
συµβούλιο συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση του συµβούλου του
επιτυχόντος συνδυασµού που έχει εκλεγεί µε τις περισσότερες ψήφους και,
σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραµµένος πρώτος κατά σειρά
στην απόφαση του δικαστηρίου, ενώ κατά το τρίτο έτος µε πρόσκληση του
προέδρου του. Αν για οποιονδήποτε λόγο το συµβούλιο δεν προσκληθεί σε
συνεδρίαση, τότε συνέρχεται αυτεπαγγέλτως στις 11 το πρωί της
οριζόµενης στην παράγραφο 1 ηµέρας
4. Στην ανωτέρω συνεδρίαση προεδρεύει ο σύµβουλος που συγκάλεσε το
συµβούλιο και, αν αυτός απουσιάζει, ένας σύµβουλος του ίδιου
συνδυασµού, κατά τη σειρά της επιτυχίας που προκύπτει από την απόφαση
του δικαστηρίου. Καθήκοντα ειδικού γραµµατέα, κατά µεν τη συνεδρίαση του
πρώτου χρόνου της περιφερειακής περιόδου ασκεί ο νεότερος
περιφερειακός σύµβουλος κατά δε τη συνεδρίαση του τρίτου έτους ο
γραµµατέας του περιφερειακού συµβουλίου. Το συµβούλιο εκλέγει ανάµεσα
στα µέλη του, χωριστά και µε µυστική ψηφοφορία, τον πρόεδρο, τον
αντιπρόεδρο και τον γραµµατέα του. Ο πρόεδρος προέρχεται από την
πλειοψηφία, ενώ ο αντιπρόεδρος και ο γραµµατέας από τις παρατάξεις της
µειοψηφίας. Σε περίπτωση που η µειοψηφία δεν υποδείξει υποψήφιο
αντιπρόεδρο ή γραµµατέα ή ο υποδειχθείς δεν αποδεχθεί την
υποψηφιότητα, στις θέσεις αυτές εκλέγεται σύµβουλος της πλειοψηφίας.
5. Για την εκλογή του προεδρείου του περιφερειακού συµβουλίου τηρείται η
ακόλουθη διαδικασία: Κατά τη συνεδρίαση που έχει οριστεί για την εκλογή
του προεδρείου, ο πλειονοψηφήσας συνδυασµός εκλέγει µεταξύ των µελών
του τον υποψήφιο για το αξίωµα του προέδρου του περιφερειακού
συµβουλίου. Υποψήφιος για το αξίωµα αυτό εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει
την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του πλειονοψηφήσαντος
συνδυασµού. Εάν κανείς από τους ενδιαφεροµένους δεν συγκεντρώσει την
απόλυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται. Εάν και κατά τη
δεύτερη αυτή ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του
συνόλου των µελών του πλειονοψηφήσαντος συνδυασµού ή υπάρξει
ισοψηφία, τότε διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία µεταξύ των δύο
επικρατέστερων υποψηφίων. Κατά την τρίτη ψηφοφορία εκλέγεται όποιος
συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση
ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση από τον προεδρεύοντα σύµβουλο.
6. Στην ίδια συνεδρίαση γίνεται η εκλογή για την ανάδειξη του υποψηφίου για
το αξίωµα του αντιπροέδρου και του γραµµατέα του περιφερειακού
συµβουλίου. Οι υποψήφιοι για τα αξιώµατα αυτά αναδεικνύονται από το
σύνολο των συµβούλων των παρατάξεων της µειοψηφίας κατά τον ίδιο
τρόπο και µε την ίδια διαδικασία που ακολουθείται για την ανάδειξη του
προέδρου.
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7. Μετά την εκλογή των υποψηφίων για τα αξιώµατα του προεδρείου του
περιφερειακού συµβουλίου διενεργείται η εκλογή, από το σύνολο των
συµβούλων, για την ανάδειξη του προέδρου, του αντιπροέδρου και του
γραµµατέα του οργάνου. Για να εκλεγεί ο προταθείς πρέπει να
συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του
περιφερειακού συµβουλίου. Εάν κατά την πρώτη ψηφοφορία δεν
συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του προηγούµενου εδαφίου,
διενεργείται δεύτερη ψηφοφορία. Εάν και κατά τη δεύτερη ψηφοφορία δεν
συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών, τότε
διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία κατά την οποία αρκεί η ύπαρξη
πλειοψηφίας των παρόντων µελών του περιφερειακού συµβουλίου. Αν στην
τρίτη ψηφοφορία δύο ή περισσότεροι λάβουν ίσο αριθµό ψήφων, ο
σύµβουλος που προεδρεύει διενεργεί µεταξύ αυτών κλήρωση.
8. Αν δεν επιτευχθεί εκλογή, για οποιονδήποτε λόγο ή η συνεδρίαση
µαταιωθεί,
επειδή δεν σχηµατίσθηκε
απαρτία, η
συνεδρίαση
επαναλαµβάνεται την επόµενη Κυριακή και εφαρµόζονται, αναλόγως, οι
διατάξεις των προηγούµενων
παραγράφων. Αν και στη δεύτερη
συνεδρίαση δεν επιτευχθεί εκλογή ή η συνεδρίαση µαταιωθεί, επειδή δεν
σχηµατίστηκε απαρτία, θεωρείται ότι εκλέγονται πρόεδρος, αντιπρόεδρος
και γραµµατέας, ανάλογα µε την περίπτωση :
α) Αν πρόκειται για την πρώτη διετία της περιφερειακής περιόδου, οι
σύµβουλοι του επιτυχόντος συνδυασµού που έλαβαν κατά σειρά τους
περισσότερους σταυρούς προτίµησης, σύµφωνα µε τη δικαστική απόφαση
που τους ανακήρυξε και
β) Αν πρόκειται για τη δεύτερη διετία, εκείνοι που είχαν τα αξιώµατα αυτά
την προηγούµενη διετία.
9.
Τα πρακτικά της εκλογής αποστέλλονται, µέσα σε προθεσµία πέντε (5)
ηµερών, στον ελεγκτή νοµιµότητας ο οποίος αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από
προσφυγή ενός δηµότη της περιοχής της περιφέρειας κρίνει µέσα σε πέντε
(5) ηµέρες από την ηµέρα παραλαβής των πρακτικών, αν είναι νόµιµη η
εκλογή.
10.
Αν ακυρωθεί η εκλογή, επαναλαµβάνεται τη µεθεπόµενη Κυριακή µετά την
κοινοποίηση της ακυρωτικής αποφάσεως στην περιφέρεια.
Άρθρο 4ο
Παραίτηση
1.

2.

Η παραίτηση από το αξίωµα του προέδρου, του αντιπροέδρου και του
γραµµατέα του περιφερειακού συµβουλίου υποβάλλεται στο συµβούλιο
και οριστικοποιείται, αφότου πληρωθεί η αντίστοιχη θέση. Ο
παραιτούµενος παραµένει σύµβουλος και δεν µπορεί να επανεκλεγεί στο
ίδιο αξίωµα µέσα στην ίδια διετία.
Για την εκλογή νέου προέδρου ή αντιπροέδρου ή γραµµατέα του
περιφερειακού συµβουλίου εφαρµόζεται η διαδικασία του προηγούµενου
άρθρου.
Άρθρο 5ο
Αρµοδιότητες του προέδρου του περιφερειακού συµβουλίου

Ο πρόεδρος του περιφερειακού συµβουλίου ασκεί τις ακόλουθες
αρµοδιότητες:
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1. Συγκαλεί το περιφερειακό συµβούλιο σε συνεδρίαση, καθορίζοντας τις
ηµεροµηνίες των συνεδριάσεων, καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη, στην
οποία αναγράφονται υποχρεωτικά όλα τα θέµατα που προτείνει ο
περιφερειάρχης και η οικονοµική επιτροπή, έχει την ευθύνη
χωροθέτησης των περιφερειακών παρατάξεων στην αίθουσα
συνεδρίασης του περιφερειακού συµβουλίου και καλεί στις συνεδριάσεις
του περιφερειακού συµβουλίου υπαλλήλους της περιφέρειας,
υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών και νοµικών προσώπων του δηµοσίου
τοµέα καθώς και ιδιώτες για τη διατύπωση απόψεων ή την παροχή
στοιχείων και πληροφοριών για υποθέσεις της περιφέρειας.
2. Μεριµνά για την έγκαιρη επίδοση, δια της γραµµατείας του
περιφερειακού συµβουλίου, των προσκλήσεων στους περιφερειακούς
συµβούλους, τον περιφερειάρχη και τους άµεσα εκλεγµένους
αντιπεριφερειάρχες προκειµένου αυτοί να παραστούν στις συνεδριάσεις
και ελέγχει τα αποδεικτικά επίδοσης
3. Μεριµνά για την έγκαιρη συγκέντρωση όλων των στοιχείων και
εγγράφων, καθώς επίσης και των σχετικών εισηγήσεων για τα θέµατα
που συζητούνται στις συνεδριάσεις του περιφερειακού συµβουλίου
4. Ανακοινώνει στο περιφερειακό συµβούλιο αναφορές και έγγραφα που
απευθύνονται σε αυτό
5. ∆ιευθύνει τις συνεδριάσεις του περιφερειακού συµβουλίου και λαµβάνει
κάθε κατάλληλο µέτρο για την οµαλή διεξαγωγή της συνεδρίασης και την
εφαρµογή του παρόντος κανονισµού, έχοντας την δυνατότητα να
διατάξει την αποβολή από την αίθουσα συνεδριάσεων κάθε προσώπου
που βρίσκεται στο ακροατήριο και διαταράσσει τη συνεδρίαση. Στο
πλαίσιο αυτό εισάγει προς συζήτηση τα θέµατα που περιλαµβάνονται
στην ηµερήσια διάταξη, δίνει το λόγο µε τη σειρά σε όσους το έχουν
ζητήσει, συνοψίζει τις συζητήσεις για κάθε θέµα, θέτει τις προταθείσες
θέσεις σε ψηφοφορία, και ανακοινώνει το αποτέλεσµα
6. Λαµβάνει θέση κατά τη συνεδρίαση του περιφερειακού συµβουλίου µόνο
για τα θέµατα που είναι σχετικά µε την εφαρµογή του παρόντος
κανονισµού και συµµετέχει στην συζήτηση των λοιπών θεµάτων αφού
προηγουµένως δώσει τη θέση του διευθύνοντος τη συζήτηση στον
αντιπρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, επανέρχεται δε µετά την
ολοκλήρωση της σχετικής συζήτησης
7. Μεριµνά για τη δηµοσιοποίηση των αποφάσεων του περιφερειακού
συµβουλίου µε κάθε πρόσφορο µέσο, όπως είναι η ανάρτησή τους στην
ιστοσελίδα της περιφέρειας και η έκδοση σχετικού δελτίου τύπου
8. Ενηµερώνει γραπτά τον ελεγκτή νοµιµότητας για τις αδικαιολόγητες
απουσίες των συµβούλων και για την µη εκτέλεση των υποχρεώσεων
τους (άρθρο 171 παρ.5 ν. 3852/2010).
Άρθρο 6ο
Αναπλήρωση προέδρου
Ο Πρόεδρος του περιφερειακού συµβουλίου όταν απουσιάζει ή κωλύεται
αναπληρώνεται από τον αντιπρόεδρο. Αν απουσιάζει ή κωλύεται ο
αντιπρόεδρος, προεδρεύει όποιος από τους παρόντες συµβούλους του
επιτυχόντος συνδυασµού έχει εκλεγεί µε τις περισσότερες ψήφους και σε
περίπτωση ισοψηφίας όποιος είναι γραµµένος πρώτος στην απόφαση του
δικαστηρίου µε την οποία έγινε η ανακήρυξη των επιτυχόντων
περιφερειακών συµβούλων.
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Άρθρο 7ο
Γραµµατέας του περιφερειακού συµβουλίου
1. Ο γραµµατέας του περιφερειακού συµβουλίου µεριµνά για την σύνταξη
των πρακτικών του περιφερειακού συµβουλίου, σηµειώνει τα ονόµατα
των συµβούλων που ζητούν το λόγο κατά σειρά και διαβάζει τον
ονοµαστικό κατάλογο κατά τις ονοµαστικές ψηφοφορίες σηµειώνοντας
την ψήφο εκάστου.
2. Το γραµµατέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ένας από τους
παρόντες συµβούλους που καλείται από τον πρόεδρο του περιφερειακού
συµβουλίου
3. Για τη γραµµατειακή υποστήριξη των συνεδριάσεων του
περιφερειακού
συµβουλίου
ορίζονται
µε
απόφαση
του
περιφερειάρχη δύο (2) υπάλληλοι της περιφέρειας ως τακτικοί και
δύο (2) ως αναπληρωτές τους, οι οποίοι ασκούν τα καθήκοντα που
ορίζονται στο άρθρο 18 του παρόντος κανονισµού. Σε κάθε
συνεδρίαση του περιφερειακού συµβουλίου παρίστανται δύο εκ
των ανωτέρω υπαλλήλων στους οποίους παρέχεται για κάθε
συνεδρίαση στην οποία λαµβάνουν µέρος, αποζηµίωση ίση µε τα
δύο τρίτα (2/3) της αποζηµίωσης που λαµβάνουν τα µέλη του
περιφερειακού συµβουλίου.
Άρθρο 8ο
Λειτουργία περιφερειακού συµβουλίου
1. Ο πρόεδρος του περιφερειακού συµβουλίου καταρτίζει την ηµερήσια
διάταξη, στην οποία αναγράφει υποχρεωτικά και όλα τα θέµατα που
προτείνει ο περιφερειάρχης και η οικονοµική επιτροπή. Θέµατα που
είναι κατεπείγοντα συζητούνται πριν από τα θέµατα της ηµερήσιας
διάταξης, µε εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 13 του
παρόντος κανονισµού.
2. Ο πρόεδρος του περιφερειακού συµβουλίου µπορεί να ζητεί στοιχεία
από τις υπηρεσίες της περιφέρειας. Η εισήγηση µαζί µε το φάκελο µε
τα συνοδευτικά αυτής έγγραφα πρέπει να βρίσκονται στη γραµµατεία
του περιφερειακού συµβουλίου τρεις (3) τουλάχιστον ηµέρες πριν
από τη συνεδρίαση του περιφερειακού συµβουλίου προκειµένου να
καθίσταται δυνατή η ενηµέρωση των συµβούλων. Σε περίπτωση κατά
την οποία ανακύπτουν νοµικά ζητήµατα, η απάντηση επί των οποίων
είναι κρίσιµη για την λήψη απόφασης από το περιφερειακό
συµβούλιο, στον οικείο φάκελο περιέχεται και γνωµοδότηση επ΄
αυτών από νοµικό σύµβουλο της περιφέρειας. Το περιφερειακό
συµβούλιο έχει το δικαίωµα να ζητά από τον περιφερειάρχη, τους
αντιπεριφερειάρχες, την εκτελεστική επιτροπή, την οικονοµική
επιτροπή και τις λοιπές επιτροπές του περιφερειακού συµβουλίου
πληροφορίες και στοιχεία που είναι χρήσιµα για την άσκηση των
αρµοδιοτήτων του.
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Άρθρο 9ο
Σύγκληση περιφερειακού συµβουλίου
1. Το περιφερειακό συµβούλιο συνεδριάζει υποχρεωτικά, ύστερα από
πρόσκληση του προέδρου του, σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον
µία φορά το µήνα.
1α. Το περιφερειακό συµβούλιο µπορεί να συγκαλείται από τον
πρόεδρο σε ειδική συνεδρίαση για θέµα ιδιαίτερης σηµασίας για
την περιφέρεια ή εξαιτίας έκτακτου γεγονότος.
2. Οι συνεδριάσεις του συµβουλίου γίνονται πάντοτε στο κατάστηµα της
έδρας της περιφέρειας και είναι δηµόσιες. Το συµβούλιο µπορεί να
συνεδριάσει σε άλλον τόπο µετά από απόφαση του συµβουλίου. Το
συµβούλιο, µε αιτιολογηµένη απόφαση που λαµβάνεται µε
πλειοψηφία των τεσσάρων πέµπτων (4/5) του συνολικού αριθµού
των µελών και απαγγέλλεται σε δηµόσια συνεδρίαση, µπορεί να
συνεδριάζει κεκλεισµένων των θυρών.
3. Ο πρόεδρος καλεί το συµβούλιο σε συνεδρίαση µε γραπτή
πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται o τόπος, ο χρόνος και τα
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης και συνοδεύεται από τις τυχόν
υπάρχουσες κατά την έκδοσή της γραπτές εισηγήσεις επί των
θεµάτων που θα συζητηθούν. Στην γραπτή εισήγηση πρέπει να
περιλαµβάνονται τα βασικά σηµεία του θέµατος και οπωσδήποτε να
διατυπώνεται η πρόταση του εισηγητή. Η πρόσκληση δηµοσιεύεται
στην ιστοσελίδα της περιφέρειας και αποστέλλεται ηλεκτρονικά ή
ταχυδροµικά µαζί µε τις τυχόν υπάρχουσες κατά την έκδοσή της
γραπτές εισηγήσεις, στους συµβούλους πέντε (5) τουλάχιστον
πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση.
Στις πέντε πλήρεις ηµέρες δεν περιλαµβάνονται η ηµέρα αποστολής
της πρόσκλησης και η ηµέρα πραγµατοποίησης της συνεδρίασης του
περιφερειακού συµβουλίου. Ο περιφερειακός σύµβουλος οφείλει
αµέσως µετά την εγκατάστασή του να δηλώσει στον πρόεδρο τη
διεύθυνση κατοικίας του και τα στοιχεία επικοινωνίας ή να ορίσει µε
την ίδια δήλωση αντίκλητο στην έδρα της περιφέρειας, στον οποίο θα
επιδίδονται οι προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις του περιφερειακού
συµβουλίου, καθώς και να ορίσει µε την ίδια δήλωση οποιοδήποτε,
κατά την επιλογή του, πρόσφορο µέσο για τη γνωστοποίηση. Σε
κατεπείγουσες περιπτώσεις η πρόσκληση αυτή µπορεί να επιδοθεί
την ηµέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται
για ποιο λόγο η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα. Πριν από τη
συζήτηση το συµβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεµάτων.
4. Ο πρόεδρος καλεί επίσης το συµβούλιο, όποτε το ζητήσει ο
περιφερειάρχης, η οικονοµική επιτροπή ή 34 περιφερειακοί
σύµβουλοι µε γραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα θέµατα
που θα συζητηθούν. Στην περίπτωση αυτή τα θέµατα αυτά
προηγούνται, έναντι των λοιπών θεµάτων, στη συζήτηση κατά τη
συνεδρίαση του περιφερειακού συµβουλίου, µε ευθύνη δε των
αιτούντων αυτήν συµβούλων, πρέπει, τρεις ηµέρες πριν την
ορισθείσα συνεδρίαση, να κατατεθεί στη γραµµατεία του
περιφερειακού συµβουλίου γραπτή εισήγηση επί των προς συζήτηση
θεµάτων. Οι συνεδριάσεις που συγκαλούνται στη δεύτερη και τρίτη
περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής δεν µπορεί
να είναι περισσότερες από µία, αντίστοιχα, το µήνα και σε αυτές
συζητούνται µόνο τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
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5. Αν το συµβούλιο δεν συγκληθεί το αργότερο µέχρι την έκτη ηµέρα
από την υποβολή της αίτησης, συνέρχεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις
της παραγράφου 2, ύστερα από πρόσκληση εκείνων που υπέβαλαν
την αίτηση και αποφασίζει για τα θέµατα για τα οποία είχε ζητηθεί η
σύγκλησή του. Αν ο πρόεδρος παραλείψει αδικαιολόγητα δύο
συνεχείς φορές να καλέσει το συµβούλιο, µπορεί µε απόφαση του
οικείου ελεγκτή νοµιµότητας, να τεθεί σε αργία και σε περίπτωση
υποτροπής να κηρυχθεί έκπτωτος από το αξίωµα, σύµφωνα µε την
πειθαρχική διαδικασία του άρθρου 234 του Ν. 3852/2010.
6. Στις συνεδριάσεις του συµβουλίου καλείται ο περιφερειάρχης και οι
άµεσα εκλεγµένοι αντιπεριφερειάρχες, διαφορετικά η συνεδρίαση
είναι άκυρη.
7. Ο περιφερειάρχης και οι άµεσοι εκλεγµένοι αντιπεριφερειάρχες
µετέχουν στις συζητήσεις του συµβουλίου χωρίς ψήφο.
8. Στις συνεδριάσεις του περιφερειακού συµβουλίου µπορεί να κληθούν
οι ευρωβουλευτές, οι βουλευτές των εκλογικών περιφερειών που
περιλαµβάνονται στην περιφέρεια, οι δήµαρχοι της περιφέρειας.
Επίσης µε πρόσκληση του προέδρου µπορεί να καλούνται κατά
περίπτωση φορείς και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών
εφόσον κρίνεται απαραίτητη η παρουσία τους κατά τη συζήτηση
συγκεκριµένου θέµατος στο περιφερειακό συµβούλιο.
9. Εάν προκύψουν λόγοι ανώτερης βίας, που δεν επιτρέπουν την
πραγµατοποίηση της συνεδρίασης στο χρόνο που έχει οριστεί µε την
πρόσκληση, τότε ο πρόεδρος γνωστοποιεί µε κάθε πρόσφορο µέσο
την αναβολή της συνεδρίασης αναφέροντας τους λόγους της
αναβολής. Στην περίπτωση αυτή η συνεδρίαση µπορεί να
πραγµατοποιηθεί µε τα ίδια θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, µετά την
άρση των λόγων της αναβολής της, σε χρόνο που προσδιορίζει ο
πρόεδρος. Σε αυτή την περίπτωση δεν είναι απαραίτητο για την
αναβληθείσα συνεδρίαση να τηρηθεί η προθεσµία των πέντε (5)
πλήρων ηµερών για την πρόσκληση των συµβούλων.
Άρθρο 10ο
Απαρτία
1. Το συµβούλιο έχει απαρτία εφόσον τα παρόντα µέλη είναι
περισσότερα από τα απόντα.
2. Τα µέλη του συµβουλίου που ήταν παρόντα κατά την έναρξη της
συνεδρίασης και µε την παρουσία τους υπήρξε απαρτία και αν ακόµα
αποχωρήσουν µεταγενέστερα λογίζονται ως παρόντα µέχρι το τέλος
της συνεδρίασης, ως προς την ύπαρξη απαρτίας. Η απαρτία αυτή
θεωρείται ότι συντρέχει για όλα τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην
ηµερήσια διάταξη της συνεδρίασης. Στην περίπτωση αυτή, για τη
λήψη απόφασης για κάθε συγκεκριµένο θέµα η απαιτούµενη
πλειοψηφία δεν υπολογίζεται επί των πραγµατικά παρόντων µελών
κατά την ψηφοφορία, αλλά µε βάση τον αριθµό των µελών που
απαιτούνται για την απαρτία.
3. Το περιφερειακό συµβούλιο λειτουργεί νόµιµα έστω και µε ελλιπή
σύνθεση που δεν µπορεί πάντως να είναι κατώτερη από τον αριθµό
των µελών που απαιτείται για την απαρτία σε όλες τις περιπτώσεις
που µέλη του Περιφερειακού Συµβουλίου αποποιηθούν την εκλογή
τους, παραιτηθούν, αποβιώσουν, εκπέσουν ή τεθούν σε αργία ή αν οι
έδρες τους µείνουν κενές για οποιονδήποτε άλλο λόγο και µέχρι οι
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κενές θέσεις να συµπληρωθούν µε αναπλήρωση ή µε εκλογές ή µε τη
λήξη του χρόνου της αργίας.
Άρθρο 11ο
∆ιεύθυνση της συζήτησης – επιβολή της τάξης
1. Ο πρόεδρος διευθύνει τη συζήτηση, µε βάση τον κανονισµό
λειτουργίας, και παίρνει κάθε κατάλληλο µέτρο για την οµαλή
διεξαγωγή της συζήτησης και την τήρηση της τάξης και της
ευπρέπειας.
2. Εάν οποιοσδήποτε περιφερειακός σύµβουλος ή µέλος της
εκτελεστικής επιτροπής συµπεριφερθεί µε τρόπο ανάρµοστο ή µε
απρέπεια στους συναδέλφους του καλείται από τον πρόεδρο να
δώσει τις αναγκαίες εξηγήσεις ή να ανακαλέσει τα όσα είπε. Στην
περίπτωση που αρνείται να συµµορφωθεί, ο πρόεδρος τον ανακαλεί
στην τάξη. Ακόµη ανακαλούνται στην τάξη και οι σύµβουλοι που
θορυβούν και παρεµποδίζουν την οµαλή διεξαγωγή της συνεδρίασης.
3. Πριν ο πρόεδρος ζητήσει να γραφτεί στα πρακτικά η ανάκληση στην
τάξη ενός ή περισσότερων περιφερειακών συµβούλων που
παρεκτράπησαν, τον ή τους καλεί προηγουµένως να
δικαιολογήσουν την πράξη τους στο σώµα. Στην περίπτωση που το
περιφερειακό συµβούλιο αποφασίσει, ύστερα από φανερή
ψηφοφορία, ότι οι εξηγήσεις που δόθηκαν είναι ικανοποιητικές, το
ζήτηµα τελειώνει εκεί. Εάν όµως ο σύµβουλος ή οι σύµβουλοι
αρνηθούν να δώσουν εξηγήσεις και να δικαιολογήσουν ή το
περιφερειακό συµβούλιο δεν θεωρήσει τις εξηγήσεις ικανοποιητικές,
τότε η ανάκληση στην τάξη γράφεται στα πρακτικά.
4. Σε περίπτωση που µετά από την παραπάνω απόφαση
εξακολουθήσει η παρεκτροπή, τότε ο πρόεδρος διακόπτει τη
συνεδρίαση, για ορισµένο χρονικό διάστηµα που το ορίζει την ίδια
στιγµή, µαζί µε την αναγγελία διακοπής
.
Άρθρο 12ο
∆ιαδικασία συζήτησης
1. Οι οµιλίες των συµβούλων πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο σύντοµες
και πάντοτε µέσα στο θέµα που συζητείται, για να διευκολύνεται η
αποδοτικότητα των εργασιών του περιφερειακού συµβουλίου.
2. Ο πρόεδρος µπορεί να διακόψει τον οµιλητή όταν εξέρχεται του
θέµατος. Συνιστά στους οµιλητές να τηρούν το απαιτούµενο µέτρο
στις εκφράσεις τους και δικαιούται να αφαιρεί το λόγο, όταν ο
οµιλητής και µετά την δεύτερη παρατήρησή του προέδρου, συνεχίζει
να µακρηγορεί ή να οµιλεί εκτός θέµατος.
3. Η συζήτηση σε κάθε θέµα τελειώνει όταν µιλήσουν όλοι όσοι ζήτησαν
τον λόγο εκτός αν παραιτήθηκαν µε δήλωσή τους, µε επιφύλαξη των
διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 13.
4. Το ακροατήριο πρέπει να παρακολουθήσει τις συνεδριάσεις του
συµβουλίου µε απόλυτη ησυχία και χωρίς να παίρνει µέρος στις
συζητήσεις του συµβουλίου, ούτε να επιδοκιµάζει ή αποδοκιµάζει
τους οµιλητές, γιατί διαφορετικά ο πρόεδρος µπορεί να διατάξει την
αποβολή από το ακροατήριο εκείνου που διαταράσσει τη
συνεδρίαση.
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5. Όταν σε κάποιο θέµα που συζητείται παρευρίσκονται ενδιαφερόµενοι,
ο πρόεδρος µπορεί, µετά ή πριν τους οµιλητές περιφερειακούς
συµβούλους, να δίνει τον λόγο σε εκπροσώπους κοινωνικών φορέων
για να εκθέσουν τις απόψεις τους, έχοντας στην διάθεσή τους µέχρι
τρία (3) λεπτά ο καθένας.
6. Στο τέλος της συζήτησης κάθε θέµατος ο πρόεδρος του
περιφερειακού συµβουλίου συνοψίζει τις απόψεις που
εκφράστηκαν τις θέτει σε ψηφοφορία και αφού ανακοινώσει το
αποτέλεσµα της ψηφοφορίας στο περιφερειακό συµβούλιο,
δίνει εντολή για να γραφεί στα πρακτικά η πρόταση που
ψηφίστηκε.
Άρθρο 13ο
Συζήτηση θεµάτων ηµερήσιας διάταξης
1. Μετά από την έναρξη της συνεδρίασης και πριν από τη συζήτηση
των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, ο πρόεδρος πραγµατοποιεί
τις ανακοινώσεις του και ανακοινώνει στο περιφερειακό συµβούλιο τα
έγγραφα που απευθύνονται σε αυτό, ο δε περιφερειάρχης
πραγµατοποιεί τις δικές του ανακοινώσεις. Στη συνέχεια διαβάζονται
και απαντώνται οι επερωτήσεις, κατά τις διατάξεις του άρθρου 16 του
παρόντος κανονισµού. Επί αυτών δεν γίνεται συζήτηση.
2. Στη συνέχεια, το περιφερειακό συµβούλιο εισέρχεται στη συζήτηση
των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. Η σειρά συζήτησης των
θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης µπορεί να µεταβληθεί µε απόφαση
του συµβουλίου έπειτα από πρόταση του περιφερειάρχη, του
προέδρου του περιφερειακού συµβουλίου, ή του επικεφαλής
παράταξης.
3. Ο περιφερειάρχης έχει το δικαίωµα να εκφράζει τις απόψεις του κατά
προτεραιότητα. Στις συνεδριάσεις του περιφερειακού συµβουλίου
µπορούν να λάβουν το λόγο, εκτός του περιφερειάρχη, οι
αντιπεριφερειάρχες, οι επικεφαλής των παρατάξεων και οι ειδικοί
αγορητές ανά θέµα, οι οποίοι ορίζονται από τις παρατάξεις µε σχετική
γραπτή δήλωσή τους στο προεδρείο πριν την έναρξη της
συνεδρίασης. Η παράταξη της πλειοψηφίας µπορεί να ορίσει µέχρι
δυο (2) ειδικούς αγορητές, εκ των οποίων ο ένας είναι ο εισηγητής και
κάθε παράταξη της µειοψηφίας έναν ειδικό αγορητή. Για κάθε θέµα
µπορεί να µιλά ο επικεφαλής της παράταξης και ο ειδικός αγορητής,
εκτός εάν ο επικεφαλής ασκήσει ο ίδιος αυτόν τον ρόλο. Εκτός από
τον εισηγητή και οι λοιποί ειδικοί αγορητές καταθέτουν γραπτό
κείµενο µε τις απόψεις τους στο προεδρείο, το οποίο και
αναπτύσσουν προφορικά.
4. Μετά από την εκφώνηση από τον πρόεδρο κάθε θέµατος, τις
σχετικές εισηγήσεις και τις τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις,
ακολουθούν τοποθετήσεις των επικεφαλής των περιφερειακών
παρατάξεων και των ειδικών αγορητών. Όσοι από τους
συµβούλους επιθυµούν να µιλήσουν οφείλουν να το δηλώσουν,
εγγραφόµενοι από τον γραµµατέα κατά τη σειρά της δήλωσής τους,
στον κατάλογο των οµιλητών που συντάσσεται αµέσως µετά την
παρουσίαση της εισήγησης, τις διευκρινιστικές ερωτήσεις και τις
τοποθετήσεις των επικεφαλής των περιφερειακών παρατάξεων. ∆εν
επιτρέπεται να δοθεί ο λόγος σε σύµβουλο που δεν γράφτηκε στον
κατάλογο οµιλητών κατά το προηγούµενο εδάφιο. Οι σύµβουλοι που
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5.

6.

7.

8.

9.

επιθυµούν διευκρινιστικές και µόνο ερωτήσεις προς ενηµέρωσή τους
επί του υπό συζήτηση θέµατος, προηγούνται των συναδέλφων τους
περιφερειακών συµβούλων, εγγραφόµενοι και αυτοί κατά σειρά
δήλωσης σε σχετικό κατάλογο.
Θέµατα που δεν αναγράφονται στην ηµερήσια διάταξη δεν µπορούν
να συζητηθούν νοµίµως, εκτός αν προταθούν από τον
περιφερειάρχη, τους αντιπεριφερειάρχες, τον πρόεδρο του
περιφερειακού συµβουλίου ή τους επικεφαλής των περιφερειακών
παρατάξεων και αποφασίσει το περιφερειακό συµβούλιο µε την
απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθµού των µελών του να
συζητηθούν εκτός ηµερησίας διάταξης. Οι επικεφαλής των
περιφερειακών παρατάξεων προηγούνται στις τοποθετήσεις τους
από τους συµβούλους. Ουδείς σύµβουλος µπορεί να οµιλήσει πριν
λάβει από τον πρόεδρο την άδεια κατά τη σειρά εγγραφής του. Ο
οµιλητής απευθύνεται προς το συµβούλιο, είναι ελεύθερος στην
έκφραση γνώµης και ψήφου και αποβλέπει πάντοτε στην
ευσυνείδητη εξυπηρέτηση του συµφέροντος όλων των πολιτών.
Κάθε περιφερειακός σύµβουλος έχει δικαίωµα να µιλήσει µια φορά
για κάθε θέµα και έχει στη διάθεσή του τρία (3) λεπτά . Ο εισηγητής
του κάθε θέµατος έχει στη διάθεσή του πέντε (5) λεπτά της ώρας για
την πρώτη τοποθέτηση και δυο (2) λεπτά για την δεύτερη. Ο
αρµόδιος αντιπεριφερειάρχης και ο επικεφαλής περιφερειακής
παράταξης έχει στη διάθεσή του πέντε (5) λεπτά της ώρας για την
πρώτη τοποθέτηση και δυο (2) λεπτά για τη δεύτερη. Ο ειδικός
αγορητής κάθε περιφερειακής παράταξης έχει στη διάθεσή του τρία
(3) λεπτά της ώρας για την πρώτη τοποθέτηση και δυο (2) λεπτά για
τη δεύτερη. Ο πρόεδρος του σώµατος µπορεί να παρατείνει την
διάρκεια των οµιλιών των ανωτέρω κατά δυο (2) λεπτά αν τούτο
επιβάλλεται από τη φύση του θέµατος
Ο περιφερειάρχης λαµβάνει το λόγο κάθε φορά κατά προτεραιότητα.
Απαγορεύονται οι διαλογικές συζητήσεις και οι διακοπές, εκτός αν ο
οµιλητής επιτρέψει διακοπές και συγκατατεθεί προς τούτο ο
πρόεδρος.
Η διάρκεια κάθε συνεδρίασης ορίζεται σε ανώτατο όριο εξάωρη
και µπορεί να παραταθεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις, µε
απόφαση του περιφερειακού συµβουλίου. Το περιφερειακό
συµβούλιο µπορεί µε απόφαση που λαµβάνει κατά την έναρξη της
συνεδρίασης, να κατανείµει την ανωτέρω χρονική διάρκεια αυτής,
κατά θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ανάλογα µε το χρόνο που αυτό
απαιτεί και τη βαρύτητά του. Η συζήτηση των εκτός ηµερήσιας
διάταξης θεµάτων, των ανακοινώσεων και της συζήτησης επί των
επερωτήσεων δεν µπορεί να υπερβαίνει τη µισή (1/2) ώρα και σε
εξαιρετικές, κατά την κρίση του περιφερειακού συµβουλίου,
περιπτώσεις την µια (1) ώρα.
Στην αρχή της συνεδρίασης του περιφερειακού συµβουλίου κάθε
περιφερειακή παράταξη µπορεί να καταθέσει πρόταση έκδοσης
ψηφίσµατος. Εφόσον το περιφερειακό συµβούλιο αποφασίσει θετικά,
οι προτάσεις έκδοσης ψηφισµάτων εντάσσονται ως θέµατα της
συνεδρίασης στο τέλος της ηµερήσιας διάταξης. ∆ικαίωµα
συµµετοχής στη σχετική συζήτηση έχουν ο περιφερειάρχης, οι
αντιπεριφερειάρχες και οι επικεφαλής των περιφερειακών
παρατάξεων ή αυτός που τους αναπληρώνει.
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Άρθρο 14ο
Θέµατα επί της διαδικασίας ή επί προσωπικού
1. Εάν διατυπωθεί παρατήρηση ότι η συζήτηση διεξάγεται κατά
παράβαση του κανονισµού, ο πρόεδρος διακόπτει την διεξαγωγή της
και δίνει το λόγο σε αυτόν που έθεσε θέµα διαδικασίας. Ο πρόεδρος
δίνει άµεση λύση και η συζήτηση δεν γενικεύεται. Σε κάθε περίπτωση,
το περιφερειακό συµβούλιο µε απόφασή του µετά από σχετική
ψηφοφορία, αποφασίζει για κάθε θέµα σχετικό µε την ορθότητα της
διαδικασίας που ακολουθείται.
2. Εάν ο περιφερειάρχης, ο αντιπεριφερειάρχης ή ο περιφερειακός
σύµβουλος θέλει να αναφερθεί σε προσωπικό ζήτηµα που
δηµιουργήθηκε στη διάρκεια της συζήτησης, λαµβάνει την σχετική
άδεια από τον πρόεδρο και αναφέρεται µόνο στο προσωπικό του
θέµα. Ο πρόεδρος υποχρεούται να δώσει το λόγο στον αιτούντα ο
οποίος οφείλει να περιορισθεί αποκλειστικά και µόνον στο
προσωπικό του ζήτηµα, αλλιώς ο πρόεδρος του αφαιρεί το λόγο. Σε
κάθε περίπτωση στον σύµβουλο που θέτει προσωπικό ζήτηµα,
δικαιούται να απαντήσει, εντός τριών (3) λεπτών, ο περιφερειάρχης ή
αντί αυτού ένας εκ των αντιπεριφερειαρχών, ο πρόεδρος του
περιφερειακού συµβουλίου ή ο περιφερειακός σύµβουλος που έκανε
την συγκεκριµένη αναφορά.
3. Σε περίπτωση καταχρηστικής επίκλησης διαδικαστικών ή
προσωπικών ζητηµάτων ή προσχηµατικής επίκλησής τους µε στόχο
την καθυστέρηση των εργασιών του περιφερειακού συµβουλίου, ο
πρόεδρος του περιφερειακού συµβουλίου µπορεί, µε την έγκριση του
περιφερειακού συµβουλίου, να επιβάλλει επίπληξη σε βάρος του
συµβούλου, η οποία σηµειώνεται στα πρακτικά.
Άρθρο 15ο
Λήξη – ∆ιακοπή συνεδρίασης περιφερειακού συµβουλίου.
1. Η συνεδρίαση λήγει µε την ολοκλήρωση των θεµάτων της ηµερήσιας
διάταξης.
2. Η συνεδρίαση τερµατίζεται και πριν εξαντληθούν τα θέµατα της
ηµερήσιας διάταξης, ύστερα από απόφαση του συµβουλίου που
λαµβάνεται µετά από πρόταση του προέδρου ή του περιφερειάρχη ή
του ενός τρίτου (1/3) των µελών του. Επίσης διακόπτεται η
συνεδρίαση για την επόµενη ή για άλλη συγκεκριµένη µέρα, µε την
ίδια διαδικασία. Αν υπάρχει παρόµοια πρόταση για διακοπή που έχει
απορριφθεί, δεν υποβάλλεται νέα, αν δεν περάσει τουλάχιστον µια
ώρα από την απόρριψη της προηγούµενης.
Εάν διακοπεί η συνεδρίαση για την εποµένη ή άλλη συγκεκριµένη
ηµέρα η διάρκειά της δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη των τριών
ωρών.
3. Η διακοπή της συνεδρίασης ανήκει στη δικαιοδοσία του προέδρου. Η
διακοπή όµως για διάστηµα µεγαλύτερο της µισής ώρας επιτρέπεται
µόνο αν υπάρχει συναίνεση του συµβουλίου.
4. Μετά από την κήρυξη της λήξης της συνεδρίασης από τον πρόεδρο,
το συµβούλιο δεν µπορεί και αν ακόµη βρίσκεται σε απαρτία, να
συνεχίσει τη συνεδρίαση. Τέτοια συνεδρίαση είναι παράνοµη και οι
αποφάσεις που παίρνονται σε αυτήν είναι άκυρες.
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5. Ο αντιπρόεδρος ή νόµιµος αναπληρωτής του προέδρου, δεν έχει
δικαίωµα να προκαλέσει συνέχιση της συνεδρίασης και να
προεδρεύσει αυτής.
Άρθρο 16ο
Ερωτήσεις – Επερωτήσεις- Αιτήσεις κατάθεσης εγγράφων
1. Κάθε σύµβουλος έχει δικαίωµα να καταθέτει γραπτές ερωτήσεις οι
οποίες απαντώνται γραπτά από τον περιφερειάρχη ή τον αρµόδιο
αντιπεριφερειάρχη εντός δεκαπέντε (15) εργασίµων ηµερών από την
κατάθεσή τους. Στην περίπτωση κατά την οποία η ερώτηση δεν
απαντηθεί εγγράφως εντός της ανωτέρω προθεσµίας αυτή
συζητείται µε τη διαδικασία της συζήτησης των επερωτήσεων.
2. Κάθε σύµβουλος έχει δικαίωµα να καταθέτει γραπτές επερωτήσεις
για τις περιφερειακές υποθέσεις. Επί των επερωτήσεων απαντά ο
περιφερειάρχης ή ο αρµόδιος αντιπεριφερειάρχης στην αµέσως
επόµενη συνεδρίαση του περιφερειακού συµβουλίου, πριν από την
συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, εφόσον η
επερώτηση κατατέθηκε οκτώ (8) ηµέρες πριν από την συνεδρίαση.
Εάν η επερώτηση κατατέθηκε µετά την παρέλευση της
προαναφερόµενης προθεσµίας η απάντηση µπορεί να δοθεί είτε στην
επόµενη είτε στην µεθεπόµενη συνεδρίαση κατά την κρίση του
επερωτώµενου. Σε περίπτωση κατάθεσης µεγάλου αριθµού
επερωτήσεων ο πρόεδρος του περιφερειακού συµβουλίου µπορεί να
αναβάλει την συζήτηση για την αµέσως επόµενη συνεδρίαση του
συµβουλίου ή να ορίσει ότι οι επερωτήσεις θα συζητηθούν σε
ειδική συνεδρίαση του περιφερειακού συµβουλίου. Σε αυτή την
περίπτωση τυχόν νέες επερωτήσεις συζητούνται µόνο αν έχουν
κατατεθεί τουλάχιστον οκτώ (8) ηµέρες πριν τη συνεδρίαση αυτή.
3. Οι ερωτήσεις αφορούν την αίτηση και µόνον πληροφοριών για το αν
αληθεύει µια είδηση ή ένα περιστατικό ή αν έλαβε γνώση ο
περιφερειάρχης ή ο αρµόδιος αντιπεριφερειάρχης και ποια µέτρα
έλαβε ή πρόκειται να λάβει. Οι επερωτήσεις έχουν σκοπό τον έλεγχο
του περιφερειάρχη και των αντιπεριφερειαρχών για ζητήµατα άµεσης
επικαιρότητας, µε διερεύνηση των αιτιών ή του σκοπού για τον οποίο
έγινε ή παραλήφθηκε ένα γεγονός ή µια πράξη.
4. Οι ερωτήσεις και επερωτήσεις πρέπει να περιλαµβάνουν σαφή
διατύπωση του θέµατος στο οποίο αναφέρονται. Ο πρόεδρος τις
καταχωρεί σε περίληψη στο επί τούτου τηρούµενο βιβλίο και τις
κοινοποιεί στον ερωτώµενο ή στον επερωτώµενο.
5. Αν η επερώτηση δεν µπορεί για αντικειµενικούς λόγους να συζητηθεί
λόγω έλλειψης στοιχείων, τότε θα πρέπει να συζητηθεί στην αµέσως
επόµενη συνεδρίαση του περιφερειακού συµβουλίου.
6. Κατά τη συζήτηση της επερώτησης, προηγείται προφορική ανάπτυξη
από τον επερωτώντα και ακολουθεί απάντηση του περιφερειάρχη ή
του αρµόδιου αντιπεριφερειάρχη. Εάν η επερώτηση υπογράφεται
από περισσότερους, αναπτύσσεται προφορικά από τον πρώτο εξ
αυτών που την υπογράφουν. Για την ανάπτυξη κάθε επερώτησης
παρέχεται στον σύµβουλο που την υπέβαλε χρόνος µέχρι πέντε (5)
λεπτών. Η όλη συζήτηση πάνω σε µια επερώτηση περιορίζεται
µεταξύ του επερωτώντος συµβούλου και του περιφερειάρχη ή του
αρµόδιου αντιπεριφερειάρχη.
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7. Κάθε περιφερειακός σύµβουλος µπορεί να καταθέτει στη γραµµατεία
του περιφερειακού συµβουλίου αίτηση για κατάθεση εγγράφων που
αφορούν µια υπόθεση. Η αίτηση πρέπει να αφορά συγκεκριµένο
θέµα που θα προσδιορίζεται πλήρως. Ο πρόεδρος του
περιφερειακού συµβουλίου διαβιβάζει την αίτηση προς τον αρµόδιο
αντιπεριφερειάρχη, ο οποίος οφείλει να δώσει αντίγραφα όλων των
στοιχείων στον αιτούντα σύµβουλο, εκτός αν υπάρχει ειδικός λόγος
που το απαγορεύει, και τον οποίο θα πρέπει να εκθέσει στο
περιφερειακό συµβούλιο.
8. Με την ίδια διαδικασία ζητούνται έγγραφα από τον πρόεδρο
διοικητικού συµβουλίου νοµικού προσώπου της περιφέρειας για
ζητήµατα αρµοδιότητας του νοµικού προσώπου. Ο πρόεδρος του
διοικητικού συµβουλίου υποχρεούται να δώσει αντίγραφα όλων των
στοιχείων στον αιτούντα σύµβουλο εκτός αν υπάρχει ειδικός λόγος
που το απαγορεύει τον οποίο πρέπει να αναφέρει µε πλήρη
αιτιολογία.
Άρθρο 17ο
Αποφάσεις – Ψηφοφορίες
1. Το συµβούλιο αποφασίζει µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων
αν δεν υπάρχει άλλη διάταξη που να ορίζει διαφορετικά. Σε κάθε
περίπτωση, αν υπάρξει ισοψηφία, υπερισχύει η ψήφος του
προέδρου, εκτός αν η ψηφοφορία είναι µυστική, οπότε αυτή
επαναλαµβάνεται για µια ακόµη φορά, η τυχόν δε νέα ισοψηφία
ισοδυναµεί µε απόρριψη.
2. Ο εισηγητής ενός θέµατος έχει δικαίωµα να κάνει δεκτές τροπολογίες
που εισηγούνται µέλη του περιφερειακού συµβουλίου. Ο πρόεδρος
θέτει σε ψηφοφορία κάθε πρόταση, όπως διαµορφώνεται µετά τις
τροπολογίες που έχει κάνει δεκτές ο εισηγητής και η πρόταση
ψηφίζεται µια φορά και στο σύνολό της. Αν υπάρχει αντίρρηση για το
αποτέλεσµα, αποφαίνεται και πάλι το περιφερειακό συµβούλιο χωρίς
συζήτηση. Αν υπάρχουν τροπολογίες που δεν έχουν γίνει δεκτές από
τον εισηγητή, τίθενται από τον πρόεδρο προς ψήφιση, πριν από την
ψήφιση της πρότασης του εισηγητή, χωρίς άλλη συζήτηση επ΄
αυτών.
3. Αν ζητηθεί από τον πρόεδρο ή το ένα τέταρτο (¼) των µελών του
ονοµαστική ψηφοφορία, η διεξαγωγή της γίνεται µε ονοµαστική κλήση
των παρισταµένων µελών. Στην περίπτωση αυτή διαβάζεται ο
κατάλογος των συµβούλων και κατά σειρά σηµειώνεται η ψήφος
τους.
4. Η ψηφοφορία στο περιφερειακό συµβούλιο είναι φανερή, εκτός από
τις περιπτώσεις που ο νόµος ρητά ορίζει να είναι µυστική.
5. ∆εν επιτρέπεται διακοπή ψηφοφορίας για να δικαιολογήσει ο
σύµβουλος την ψήφο του. Μπορεί να δικαιολογήσει την ψήφο του
µετά την ψηφοφορία µε δήλωσή του.
6. Η φανερή ψηφοφορία γίνεται µε ανάταση του χεριού, µε προφορική
δήλωση ή συγχρόνως και µε τα δύο.
7. Κάθε µέλος του περιφερειακού συµβουλίου µπορεί να ψηφίσει υπέρ ή
κατά της πρότασης, να απέχει από την ψηφοφορία ή να ψηφίσει
λευκό. Για τον υπολογισµό της πλειοψηφίας λαµβάνονται υπόψη
µόνο οι θετικές ψήφοι υπέρ της πρότασης. Αν µέλος του συµβουλίου
αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη
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συνεδρίαση και τόσο η άρνηση όσο και η λευκή ψήφος λογίζονται ως
αρνητικές ψήφοι.
Άρθρο 18ο
Πρακτικά συνεδριάσεως
1. Στη συνεδρίαση του περιφερειακού συµβουλίου τηρούνται πρακτικά
µε ευθύνη του γραµµατέα του περιφερειακού συµβουλίου. Τα
πρακτικά καταρτίζονται µε τη βοήθεια µαγνητοφωνικής ή
µαγνητοσκοπικής συσκευής ή µε κάθε άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό
µέσο. Ο αρµόδιος περιφερειακός υπάλληλος κρατεί παράλληλα και
πρόχειρα συνοπτικά πρακτικά.
2. Τα αποµαγνητοφωνηµένα ή αποµαγνητοσκοπηµένα πρακτικά
αποτυπώνονται γραπτά και τα σχετικά φύλλα αριθµεί και µονογράφει
ο πρόεδρος του περιφερειακού συµβουλίου. Στο τέλος του έτους, τα
πρακτικά αυτά βιβλιοδετούνται, µε ευθύνη του προέδρου και του
γραµµατέα του περιφερειακού συµβουλίου. Αν σε κάποια συνεδρίαση
δεν είναι δυνατή η χρήση µαγνητοφωνικής ή µαγνητοσκοπικής
συσκευής, τηρούνται πρόχειρα συνοπτικά πρακτικά, τα οποία
αντιγράφονται και φέρουν τη µονογραφή του προέδρου του
περιφερειακού συµβουλίου. Τα φύλλα αυτά παίρνουν αρίθµηση που
αποτελεί συνέχεια της αριθµήσεως των αποµαγνητοφωνηµένων ή
αποµαγνητοσκοπηµένων πρακτικών και βιβλιοδετούνται µαζί µε
αυτά. Η µη τήρηση των πρακτικών, σύµφωνα µε τα ανωτέρω,
συνιστά πειθαρχικό αδίκηµα για τον πρόεδρο και τον γραµµατέα του
περιφερειακού συµβουλίου.
3. Τα πρακτικά, τα οποία ορίζουν οι προηγούµενες παράγραφοι,
υπογράφονται από τα µέλη του προεδρείου και τον γραµµατέα
αποστέλλονται στις παρατάξεις τρεις µέρες πριν από την
επόµενη συνεδρίαση του περιφερειακού συµβουλίου και
επικυρώνονται από αυτή.
4. Τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης παίρνουν ιδιαίτερο αύξοντα αριθµό,
µε διακεκριµένη αρίθµηση κατ' έτος. Πρακτικό συντάσσεται και όταν η
συνεδρίαση µαταιώνεται για οποιονδήποτε λόγο. Κάθε απόφαση του
συµβουλίου παίρνει ιδιαίτερο αριθµό και στην αρχή κάθε χρόνου
γίνεται νέα αρίθµηση.
5. Οποιοσδήποτε περιφερειακός σύµβουλος το ζητήσει µπορεί να λάβει
αντίγραφα των πρακτικών ή να λάβει πλήρη γνώση αυτών ή
ηλεκτρονικό αντίγραφο στην περίπτωση που είναι δυσχερής η
έκδοση αντιγράφων.
6. Τρεις (3) ηµέρες µετά τη συνεδρίαση του περιφερειακού συµβουλίου,
µε ευθύνη του γραµµατέα, δηµοσιεύεται πίνακας στον οποίο
σηµειώνονται τα θέµατα που συζητήθηκαν, ο αριθµός των
αποφάσεων και περίληψη του περιεχόµενου τους. Ο πίνακας αυτός
αναρτάται στην επίσηµη ιστοσελίδα της περιφέρειας, παράλληλα µε
την εφαρµογή άλλων διατάξεων που προβλέπουν τυχόν ειδικό τρόπο
για τη δηµοσίευση των αποφάσεων του περιφερειακού συµβουλίου.
7. Όποιος έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να ζητήσει, εγγράφως,
κυρωµένα αντίγραφα συγκεκριµένων πρακτικών και αποφάσεων ή να
λάβει πλήρη γνώση αυτών στην περίπτωση που είναι δυσχερής η
έκδοση αντιγράφων, τηρουµένων των κειµένων διατάξεων για την
προστασία των προσωπικών δεδοµένων.
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8. Η µη δηµοσίευση των αποφάσεων στην ιστοσελίδα της περιφέρειας
συνιστά λόγο ακυρότητας αυτών ενώ αποφάσεις που δεν αναρτώνται
στο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» βάσει του ν. 3861/2010 δεν εκτελούνται.
Άρθρο 19ο
Περιφερειακές παρατάξεις
1. Τα µέλη του περιφερειακού συµβουλίου ανήκουν σε περιφερειακές
παρατάξεις ανάλογα µε το συνδυασµό µε τον οποίο έχουν εκλεγεί,
ανεξαρτήτως αριθµού εκλεγέντων.
2. Επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης είναι ο σύµβουλος που
ήταν υποψήφιος περιφερειάρχης και στην περίπτωση θανάτου,
παραίτησης ή αδυναµίας του, ο σύµβουλος που εκλέγεται από την
πλειοψηφία των περιφερειακών συµβούλων που ανήκουν στην
παράταξη.
3. Κατά προτεραιότητα και πάντα µετά τον περιφερειάρχη οι επικεφαλής
των παρατάξεων εκφράζουν τις απόψεις τους σύµφωνα µε τη σειρά
εκλογής τους.
4. Μέλος του περιφερειακού συµβουλίου µπορεί µε γραπτή δήλωσή του
προς το προεδρείο να ανεξαρτητοποιηθεί από τη περιφερειακή
παράταξη, µε την οποία έχει εκλεγεί.
5. Εάν η περιφερειακή παράταξη έχει τουλάχιστον τρία (3) µέλη, µε
αιτιολογηµένη απόφαση και µε πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3)
αυτών, είναι δυνατόν να διαγράψει σύµβουλο, ο οποίος είναι µέλος
της.
6. Το µέλος του περιφερειακού συµβουλίου που ανεξαρτητοποιήθηκε ή
διαγράφηκε από την παράταξή του δεν µπορεί να ενταχθεί σε άλλη
παράταξη και δεν µπορεί να εξακολουθήσει να είναι µέλος του
προεδρείου, της οικονοµικής επιτροπής ή των επιτροπών του
περιφερειακού συµβουλίου, όπου έχει εκλεγεί ως µέλος της
παράταξης από την οποία ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε, καθώς
και να ορισθεί ή να παραµείνει αντιπεριφερειάρχης, κατά τη διάρκεια
της θητείας του. Είναι δυνατή, όµως, η επανένταξη στην παράταξη
από την οποία ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε, εφόσον τούτο γίνει
δεκτό από τα δύο τρίτα (2/3) των µελών της, προκειµένου για
παρατάξεις που έχουν τουλάχιστον τρία (3) µέλη και από όλα τα µέλη
της, προκειµένου για παρατάξεις µε λιγότερα από τρία (3) µέλη.
7. Για την αποδοτικότερη λειτουργία των περιφερειακών παρατάξεων η
περιφερειακή αρχή τους παραχωρεί κατάλληλα εξοπλισµένο χώρο
και γραµµατειακή υποστήριξη.
Άρθρο 20ο
Ειδική δηµόσια συνεδρίαση για τον απολογισµό πεπραγµένων του
περιφερειάρχη και της εκτελεστικής επιτροπής
1. Κάθε χρόνο σε ειδική συνεδρίαση του περιφερειακού συµβουλίου
γίνεται ο απολογισµός πεπραγµένων της περιφερειακής αρχής σε ό,τι
αφορά την εφαρµογή του ετήσιου προγράµµατος δράσης, την
οικονοµική κατάσταση και τη διοίκηση της περιφέρειας.
2. Η ειδική δηµόσια συνεδρίαση του περιφερειακού συµβουλίου γίνεται
µέχρι 31 Ιανουαρίου του επόµενου έτους, µε εξαίρεση το πρώτο έτος
της εγκατάστασης των περιφερειακών αρχών και ανακοινώνεται πριν
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3.

4.

5.

6.

7.

από δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες µε κάθε πρόσφορο µέσο. Σε
αυτή καλούνται τα µέλη της επιτροπής περιφερειακής διαβούλευσης
και εκπρόσωποι των πολιτικών κοµµάτων. Το περιφερειακό
συµβούλιο µετά από εισήγηση του προέδρου επιλέγει τον
προσφορότερο χώρο για τη διεξαγωγή της ανωτέρω συνεδρίασης.
Κατά την ειδική δηµόσια συνεδρίαση του περιφερειακού συµβουλίου
µετά την παρουσίαση των πεπραγµένων της περιφερειακής αρχής
από τον περιφερειάρχη τοποθετούνται οι µετέχοντες. Ο χρόνος
οµιλίας κάθε µετέχοντα δεν µπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) λεπτά.
Οι επικεφαλής των περιφερειακών παρατάξεων έχουν δικαίωµα
οµιλίας διάρκειας έως δέκα (10) λεπτών και το ίδιο δικαίωµα έχουν
και οι αντιπεριφερειάρχες, λαµβάνοντας όµως υπόψη ότι η µέγιστη
χρονική διάρκεια της ειδικής δηµόσιας συνεδρίασης είναι πέντε (5)
ώρες.
Στην ειδική δηµόσια συνεδρίαση του παρόντος άρθρου, αµέσως µετά
την έκθεση πεπραγµένων που παρουσιάζει ο περιφερειάρχης, ο
λόγος δίνεται στον περιφερειακό συµπαραστάτη του πολίτη και της
επιχείρησης ο οποίος παρουσιάζει την προβλεπόµενη στο άρθρο 179
παρ. 4 ετήσια έκθεσή του. Η έκθεση συζητείται στην ίδια συνεδρίαση.
Ο περιφερειακός συµπαραστάτης έχει δικαίωµα να δευτερολογήσει
µε αγόρευση διάρκειας έως δέκα (10) λεπτών. Οφείλει να απαντά σε
όλες τις ερωτήσεις ή παρατηρήσεις που διατυπώνονται από τους
µετέχοντες στη συζήτηση. Ο περιφερειακός συµπαραστάτης µπορεί
επίσης να προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της
περιφερειακής διοίκησης και των σχέσεών της µε το κοινό στο
πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής του. Η ετήσια έκθεση που περιλαµβάνει
και τις ειδικές προτάσεις του περιφερειακού συµπαραστάτη αναρτάται
στην ιστοσελίδα της περιφέρειας µε φροντίδα των περιφερειακών
υπηρεσιών.
Η περιφέρεια µεριµνά για τη µετάδοση της ειδικής δηµόσιας
συνεδρίασης από τα περιφερειακά µέσα ενηµέρωσης, το διαδίκτυο,
εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό, καθώς και για τη χρήση κάθε άλλου
πρόσφορου µέσου ενηµέρωσης των πολιτών.
Σε περίπτωση που το χρονικό διάστηµα που προβλέπει το παρόν
άρθρο παρέλθει χωρίς να κινηθούν οι διαδικασίες για την
πραγµατοποίηση δηµόσιας συνεδρίασης απολογισµού, µπορούν οι
περιφερειακοί σύµβουλοι να προκαλέσουν τη συνεδρίαση αυτή
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του άρθρου 167 του
νόµου 3852/2010 για τη σύγκληση του περιφερειακού συµβουλίου.
Στην ειδική συνεδρίαση του παρόντος άρθρου συζητούνται µόνο τα
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
Άρθρο 21ο
Υποχρεώσεις συµβούλων

1. Ο σύµβουλος εκφράζει τη γνώµη του και ψηφίζει κατά συνείδηση.
2. Οι σύµβουλοι είναι υποχρεωµένοι να ασκούν µε συνέπεια τα
καθήκοντά τους, συµµετέχοντας, χωρίς απουσίες, εκτός αν έχουν
κώλυµα, στις συνεδριάσεις του περιφερειακού συµβουλίου και όλων
των επιτροπών, στις οποίες τους έχει ορίσει το περιφερειακό
συµβούλιο και να παραµένουν µέχρι τη λήξη τους, ώστε να
διευκολύνονται οι εργασίες του περιφερειακού συµβουλίου και να µην
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καθυστερεί η οµαλή πορεία αντιµετώπισης των προβληµάτων και
των υποθέσεων της περιφέρειας.
Οι σύµβουλοι οφείλουν να προσέρχονται στη συνεδρίαση την
ορισµένη ώρα και θεωρούνται παρόντες µέχρις ότου δηλώσουν στο
προεδρείο ότι αποχωρούν. Οι σύµβουλοι υπογράφουν σε ειδικό για
την πιστοποίηση της παρουσίας τους βιβλίο. Περιφερειακός
σύµβουλος που προσέρχεται µετά την έναρξη της συνεδρίασης
οφείλει να ειδοποιήσει το προεδρείο, ο δε γραµµατέας να αναγγείλει
την προσέλευση του συµβούλου για να γραφεί στα πρακτικά.
Περιφερειακός σύµβουλος που αποχωρεί πρόσκαιρα ή οριστικά
πρέπει να δηλώνει την αποχώρησή του στο προεδρείο, η οποία
αποχώρηση πρέπει να καταχωρείται στα πρακτικά. Το ίδιο ισχύει και
στην περίπτωση επιστροφής συµβούλου.
Σε σύµβουλο που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις (3) συνεχείς
συνεδριάσεις µπορεί να επιβληθεί, σύµφωνα µε τη διαδικασία του
άρθρου 234 του Ν. 3852/2010, η πειθαρχική ποινή της αργίας και σε
περίπτωση υποτροπής µπορεί να επιβληθεί η πειθαρχική ποινή της
έκπτωσης. Σύµβουλος που επιθυµεί να µην εκτελεί τις υποχρεώσεις
του για διάστηµα που υπερβαίνει τις τριάντα (30) ηµέρες, πρέπει να
έχει τη σύµφωνη γνώµη του περιφερειακού συµβουλίου.
Σε σύµβουλο που δεν εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστηµα που
υπερβαίνει τους τρεις (3) συνεχείς µήνες, χωρίς την άδεια του
συµβουλίου, µπορεί να επιβληθεί, σύµφωνα µε τη διαδικασία του
άρθρου 234 του Ν. 3852/2010, η πειθαρχική ποινή της αργίας ή η
πειθαρχική ποινή της έκπτωσης µε απόφαση του ελεγκτή
νοµιµότητας.
Σε κάθε περίπτωση, ο πρόεδρος του περιφερειακού συµβουλίου έχει
το καθήκον να ενηµερώνει γραπτώς τον ελεγκτή νοµιµότητας για
κάθε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας συµβούλου από τρεις (3)
ή περισσότερες συνεχείς συνεδριάσεις, καθώς και σε κάθε
περίπτωση µη εκτέλεσης των υποχρεώσεων συµβούλου για
διάστηµα µεγαλύτερο από τρεις (3) συνεχείς µήνες. Η παράλειψη
αυτής της υποχρέωσης από τον πρόεδρο του περιφερειακού
συµβουλίου αποτελεί το πειθαρχικό παράπτωµα της παράβασης
καθήκοντος.
Ο περιφερειακός σύµβουλος δεν µπορεί να µετάσχει στη συζήτηση
ενός θέµατος ή στην κατάρτιση και λήψη απόφασης του συµβουλίου
ή να συµµετέχει σε γνωµοδοτικά συλλογικά όργανα τα οποία
γνωµοδοτούν για θέµα που θα εισαχθεί στο συµβούλιο, εφόσον ο
ίδιος ή συγγενής του, έως το δεύτερο βαθµό εξ αίµατος ή εξ
αγχιστείας, έχει υλικό ή ηθικό συµφέρον. Απόφαση που λαµβάνεται
κατά παράβαση της διάταξης αυτής είναι άκυρη. Σε σύµβουλο που
έλαβε µέρος στη συνεδρίαση µπορεί να επιβληθεί, σύµφωνα µε τη
διαδικασία του άρθρου 234 του νόµου 3852/2010, η πειθαρχική ποινή
της αργίας ή η πειθαρχική ποινή της έκπτωσης µε απόφαση του
ελεγκτή νοµιµότητας.
Άρθρο 22ο
Τελικές διατάξεις

1. Η ισχύς του παρόντος κανονισµού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του.
2. Για τα θέµατα που αφορούν τη λειτουργία του περιφερειακού
συµβουλίου, τα οποία δεν ρυθµίζονται από τον παρόντα κανονισµό,
εφαρµόζονται οι διατάξεις του νόµου 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) και
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αναλογικά οι διατάξεις του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (ν.
2690/1999, ΦΕΚ 45 Α΄), όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά.
3. Η τροποποίηση του κανονισµού αυτού γίνεται κατόπιν αποφάσεως
του περιφερειακού συµβουλίου που λαµβάνεται µε την απόλυτη
πλειοψηφία του συνόλου των µελών του.

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ.
Αθανασίου Αθανάσιος, Γιοµπαζολιάς Γεράσιµος, Κουρούσης Χρήστος,
Κωνσταντάκου Μερόπη, Παναγούλης Ευστάθιος, Πιπιλή Αικατερίνη,
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Ζαφειρίου Ελένη, Κοκκινόπουλος Ιπποκράτης,
Κυπραίος ∆ηµήτριος, Φλούδα Γεωργία, Βούτσης Νικόλαος, Βαρεµένος
Γεώργιος, Τσουκαλάς ∆ηµήτριος, ∆ιάκος Κων/νος, ∆ηµαράς Γεώργιος,
Ψαριανός Γρηγόριος, Βαρελάς ∆ηµήτριος, Χάγιος Άγγελος, Αλαβάνος
Αλέξανδρος.
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