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ΠΡΟΚΛΗΗ 
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΗΠΕΙΡΟΤ 

 
Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σισ διατάξεισ του άρκ. 178 παρ. 1η του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’ /7-6-2010) « Νζα 

 αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ –Πρόγραμμα 

 Καλλικράτθσ», όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 105 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 

 133/ τ. Α’ / 19-07-2018) « Πρόγραμμα Κλειςκζνθσ» 

2. Σο Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) «Οργανιςμόσ τθσ Περιφζρειασ 

 Ηπείρου», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει . 

3. Σθν ανάγκθ ςυγκρότθςθσ τθσ Περιφερειακισ Επιτροπισ Διαβοφλευςθσ τθσ 

 Περιφζρειασ Ηπείρου. 

ΚΑΛΕΙ 

Κάκε ενδιαφερόμενο πολίτθ, ο οποίοσ είναι εγγεγραμμζνοσ ςτουσ εκλογικοφσ καταλόγουσ 

των Διμων τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου, να υποβάλλει αίτθςθ για τθν εγγραφι του ςτον 

ειδικό κατάλογο, από τον οποίο κα κλθρωκοφν οι  δθμότεσ- μζλθ τθσ Περιφερειακισ 

Επιτροπισ Διαβοφλευςθσ. 

 Η Περιφερειακι Επιτροπι Διαβοφλευςθσ , θ κθτεία τθσ οποίασ ακολουκεί τθ κθτεία 

τθσ περιφερειακισ  αρχισ , ζχει τισ ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ: 

α) Ειςθγείται ςτο περιφερειακό ςυμβοφλιο ςχετικά με τισ βαςικζσ αναπτυξιακζσ 

προτεραιότθτεσ τθσ Περιφζρειασ. 

β) Γνωμοδοτεί ωσ προσ κζματα γενικότερου περιφερειακοφ ενδιαφζροντοσ. 

γ) Εξετάηει τα προβλιματα και τισ αναπτυξιακζσ δυνατότθτεσ τθσ περιφζρειασ και 

διατυπϊνει γνϊμθ για τθν επίλυςθ των προβλθμάτων και τθν αξιοποίθςθ των δυνατοτιτων 

αυτϊν. 
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δ)Μπορεί να ειςθγείται ςτο περιφερειακό ςυμβοφλιο τθ διεξαγωγι περιφερειακοφ 

δθμοψθφίςματοσ. 

ε) Διατυπϊνει απλι γνϊμθ επί του προςχεδίου του προχπολογιςμοφ, ςφμφωνα με τθν παρ. 

3 του άρκρου 78 του ν. 4172/2013. 

Η αίτθςθ ςυντάςςεται ςτο ζντυπο  τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ, περιλαμβάνει τα πλιρθ 

ςτοιχεία του αιτοφντα (περιλαμβανομζνων και των ςτοιχείων επικοινωνίασ και ζχει το 

ακόλουκο περιεχόμενο: 

Δθλϊνω ότι είμαι εγγεγραμμζνοσ, –θ ςτον εκλογικό κατάλογο του Διμου…………………., 

Περιφερειακισ Ενότθτασ ………….., Περιφζρειασ Ηπείρου και επικυμϊ  να εγγραφϊ ςτον 

κατάλογο των δθμοτϊν τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου, από τον οποίο κα προκφψουν με 

κλιρωςθ οι δθμότεσ- μζλθ τθσ Περιφερειακισ Επιτροπισ Διαβοφλευςθσ,  για τθ κθτεία 

2019-2023 τθσ Περιφερειακισ   Αρχισ. 

Η αίτθςθ υποβάλλεται, έως  11 Οκτωβρίου 2019, είτε αυτοπροςϊπωσ ςτο γραφείο 203 τθσ 

Περιφζρειασ Ηπείρου (Πλατεία Πφρρου 1 –Ιωάννινα),  είτε ταχυδρομικϊσ ςτθ Δ/νςθ: 

Περιφζρεια Ηπείρου, Γενικι Διεφκυνςθ Εςωτερικισ Λειτουργίασ, Διεφκυνςθ Διοίκθςθσ, 

Σμιμα υλλογικϊν Οργάνων, Περιφερειακό υμβοφλιο, Πλατεία Πφρρου 1,ΣΚ. 45221, είτε  

ςτθν  θλεκτρονικι  διεφκυνςθ : Perifereiako.symvoulio@php.gov.gr . 

Η κλιρωςθ κα πραγματοποιθκεί ςτισ 15-10-2019, θμζρα Σρίτη και ϊρα 9.00 π.μ. ςτα 

γραφείο του Προζδρου του Περιφερειακοφ υμβουλίου Ηπείρου (γραφείο 205 τθσ 

Περιφζρειασ Ηπείρου) 

Η πρόςκλθςθ κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου και ςτον τοπικό τφπο 

όλων των Περιφερειακϊν Ενοτιτων. 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΗΠΕΙΡΟΤ 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ 
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