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Άρθρο 1
Σύνθεση της οικονοµικής επιτροπής (άρθρο 175, παρ. 1, Ν.3852/2010)
Η οικονοµική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο µε αρµοδιότητες στις οικονοµικές
λειτουργίες της περιφέρειας. Αποτελείται από τον περιφερειάρχη ή τον αντιπεριφερειάρχη
που ορίζει ο περιφερειάρχης ως πρόεδρο αυτής και από ….. µέλη εκ των οποίων τα ….
εκλέγονται από το σύνολο της µειοψηφίας, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.1

Άρθρο 2
Αρµοδιότητες οικονοµικής επιτροπής (άρθρο 176 Ν.3852/2010)
1. Η οικονοµική επιτροπή έχει τις εξής αρµοδιότητες:
α) Την κατάρτιση σχεδίου του προϋπολογισµού της περιφέρειας και την εισήγηση
στο περιφερειακό συµβούλιο για ψήφιση.
β) Την κατάρτιση, επεξεργασία, προέλεγχο του απολογισµού και υποβολή σχετικής
έκθεσης στο περιφερειακό συµβούλιο.
γ) Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και
κατακύρωση κάθε µορφής δηµοπρασιών και διαγωνισµών, καθώς και τη
συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από µέλη της ή
ειδικούς επιστήµονες, υπαλλήλους της περιφέρειας ή δηµόσιους υπαλλήλους.
δ) Τη µελέτη της ανάγκης σύναψης δανείων, τον καθορισµό των όρων τους και την
υποβολή της σχετικής εισήγησης στο περιφερειακό συµβούλιο.
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Έξι (6) µέλη στις περιφέρειες µε πληθυσµό έως 300.000 κατοίκους, οκτώ (8) µέλη στις περιφέρειες
µε πληθυσµό έως 800.000 κατοίκους και δέκα (10) µέλη στις περιφέρειες µε πληθυσµό πάνω από
800.000 κατοίκους. ∆ύο (2) µέλη στις επταµελείς (συµπεριλαµβανοµένου και του προέδρου), τρία
(3) µέλη στις εννεαµελείς και τέσσερα (4) µέλη στις ενδεκαµελείς επιτροπές εκλέγονται από το
σύνολο της µειοψηφίας.
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ε) Την άσκηση όλων των ένδικων βοηθηµάτων και των ένδικων µέσων, καθώς και
την παραίτηση από αυτά.
στ) Την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές.
ζ) Το συµβιβασµό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείµενο µέχρι ποσού
δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ. ∆εν επιτρέπεται συµβιβασµός ή κατάργηση
δίκης για απαιτήσεις µισθών, επιδοµάτων, αποζηµιώσεων, εξόδων παράστασης,
εξόδων κίνησης και γενικά µισθολογικών παροχών οποιασδήποτε µορφής,
εξαιρουµένων εκείνων για τις οποίες το νοµικό ζήτηµα έχει επιλυθεί µε απόφαση
ανωτάτου δικαστηρίου.
η) Την πρόσληψη δικηγόρου και την ανάκληση της πληρεξουσιότητας του, όταν
δεν έχει προσληφθεί δικηγόρος µε πάγια αντιµισθία ή ο προσληφθείς δεν έχει
δικαίωµα παράστασης στο δικαστήριο που είναι διάδικος η περιφέρεια. Η αµοιβή
του δικηγόρου στις περιπτώσεις αυτές ορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Κώδικα Περί ∆ικηγόρων, όπως ισχύουν κάθε φορά, µε βάση πίνακα αµοιβών,
που ελέγχεται ως προς το κανονικό των αµοιβών και θεωρείται από τον πρόεδρο
του ∆ικηγορικού Συλλόγου της έδρας της περιφέρειας.
2. Το περιφερειακό συµβούλιο µπορεί, για θέµατα ιδιαίτερα σοβαρά, µε ειδική
αιτιολογία και µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του, να
αποφασίζει

ότι

θα

ασκήσει

το

ίδιο

αρµοδιότητες

των

προηγούµενων

παραγράφων
3. Η οικονοµική επιτροπή µε ειδική απόφαση, που λαµβάνεται µε την απόλυτη
πλειοψηφία των µελών της, µπορεί να παραπέµπει συγκεκριµένο θέµα της
αρµοδιότητάς της στο περιφερειακό συµβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον
κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του.

Άρθρο 3
Σύγκληση – Λειτουργία της οικονοµικής επιτροπής (άρθρο 177 Ν.3852/2010)
1. Η οικονοµική επιτροπή συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου της,
τουλάχιστον µία φορά το µήνα ή όποτε το ζητήσει ο περιφερειάρχης, στην περίπτωση
που δεν είναι ο ίδιος πρόεδρός της.
2. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη. Η επιτροπή µπορεί να αποφασίζει µε
την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών της ότι συγκεκριµένο
θέµα, το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ηµερήσια διάταξη, είναι κατεπείγον, να το
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συζητά και να λαµβάνει απόφαση γι` αυτό µε την ίδια πλειοψηφία, πριν από την
έναρξη της συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης.
3. Η πρόσκληση δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα της περιφέρειας. Η πρόσκληση επιδίδεται
ή γνωστοποιείται στα µέλη της οικονοµικής επιτροπής τρεις (3)
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τουλάχιστον πλήρεις

ηµέρες πριν από την ηµέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. Σε κατεπείγουσες
περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή µπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ηµέρα
της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η
συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση η επιτροπή
αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεµάτων.
4. Η αδικαιολόγητη παράλειψη του προέδρου, για δύο συνεχείς φορές, να καλέσει την
οικονοµική επιτροπή αποτελεί σοβαρή παράβαση καθήκοντος.

Άρθρο 4
Τόπος συνεδρίασης, απαρτία, λήψη και δηµοσιότητα αποφάσεων, έλεγχος
νοµιµότητας
1. Οι συνεδριάσεις της οικονοµικής επιτροπής είναι δηµόσιες και γίνονται στο κατάστηµα
της περιφέρειας υπό την προεδρία του προέδρου της. Μπορεί να συνεδριάζει και σε
άλλο τόπο µετά από απόφαση της πλειοψηφίας του συνόλου των µελών της.
2. Η οικονοµική επιτροπή, µε αιτιολογηµένη απόφαση που απαγγέλλεται σε δηµόσια
συνεδρίαση, και µε πλειοψηφία των τεσσάρων πέµπτων (4/5) των µελών της, µπορεί
να συνεδριάζει κεκλεισµένων των θυρών.
3. Η οικονοµική επιτροπή έχει απαρτία, εφόσον, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, τα
µέλη που είναι παρόντα είναι περισσότερα από αυτά που απουσιάζουν.
4. Αν σε δύο συνεχείς συνεδριάσεις δεν επιτυγχάνεται απαρτία ή απόλυτη πλειοψηφία το
σχετικό θέµα παραπέµπεται στο περιφερειακό συµβούλιο για λήψη απόφασης µε
ευθύνη του προέδρου της επιτροπής.
5. Τα µέλη της οικονοµικής επιτροπής που ήταν παρόντα κατά την έναρξη της
συνεδρίασης και µε την παρουσία τους υπήρξε απαρτία, και αν ακόµα αποχωρήσουν
µεταγενέστερα, θεωρούνται παρόντα µέχρι το τέλος της συνεδρίασης, ως προς την
ύπαρξη απαρτίας. Η απαρτία αυτή θεωρείται ότι συντρέχει για όλα τα θέµατα της
ηµερήσιας διάταξης της συγκεκριµένης συνεδρίασης. Στην περίπτωση αυτή, για τη
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Ειδικά στις νησιωτικές Περιφέρειες, είναι σκόπιµο να αυξηθεί ο αριθµός των ηµερών σε τέσσερις ή
πέντε.
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λήψη απόφασης για κάθε συγκεκριµένο θέµα, η απαιτούµενη πλειοψηφία δεν
υπολογίζεται επί των πραγµατικά παρόντων µελών κατά την ψηφοφορία, αλλά επί του
αριθµού των µελών, που απαιτούνται για την απαρτία.
6. Η οικονοµική επιτροπή λαµβάνει τις αποφάσεις της µε την απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων µελών της. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προέδρου. Αν
ο πρόεδρος της οικονοµικής επιτροπής απουσιάζει ή κωλύεται, προεδρεύει ο
αντιπρόεδρος ή ο σύµβουλος του επιτυχόντος συνδυασµού που έχει εκλεγεί µε τις
περισσότερες ψήφους.
7. Αν κατά τη λήψη των αποφάσεων, µέλος της επιτροπής αρνηθεί ή δώσει λευκή ψήφο,
λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση και τόσο η άρνηση όσο και η λευκή ψήφος
λογίζονται ως αρνητικές ψήφοι.
8. Οι αποφάσεις της οικονοµικής επιτροπής λαµβάνονται µε φανερή ψηφοφορία, εκτός
των περιοριστικά αναφερόµενων στο νόµο περιπτώσεων, όπου απαιτείται µυστική
ψηφοφορία. 9. Η ψηφοφορία γίνεται για κάθε θέµα ξεχωριστά, κατά την οποία τα µέλη
τάσσονται υπέρ της µιας ή της άλλης διαµορφωθείσας πρότασης.
10. Οι αποφάσεις της οικονοµικής επιτροπής δηµοσιεύονται σύµφωνα µε όσα
προβλέπονται για τις αποφάσεις του περιφερειακού συµβουλίου και αναρτώνται
υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα της περιφέρειας, µε φροντίδα του προέδρου. Η µη
δηµοσίευσή τους στην ιστοσελίδα συνιστά λόγο ακυρότητάς τους.
11. Οι προβλεπόµενες από το άρθρο 225 παρ.1 του Ν.3852/2010 αποφάσεις
αποστέλλονται υποχρεωτικά για έλεγχο νοµιµότητας στον ελεγκτή νοµιµότητας εντός
δεκαπέντε (15) ηµερών, συνοδευόµενες από τα έγγραφα που προβλέπονται στο νόµο. Για
τις λοιπές αποφάσεις ισχύουν οι διατάξεις περί αυτεπάγγελτου ελέγχου και προσφυγής
των άρθρων 226 και 227 του ίδιου νόµου.

Άρθρο 5
Λειτουργία της οικονοµικής επιτροπής
1.

Μετά τη νόµιµη συγκρότηση της οικονοµικής επιτροπής, µε την εκλογή των µελών
από το περιφερειακό συµβούλιο και την εκλογή του αντιπροέδρου της, αυτή µπορεί να
λειτουργήσει νόµιµα.

2. Ο πρόεδρος της οικονοµικής επιτροπής κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη της
συνεδρίασης, διευθύνει τη συζήτηση και λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για την ευταξία
της συνεδρίασης.
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3. Αν απουσιάζουν ή κωλύονται τα τακτικά µέλη, καλούνται τα αναπληρωµατικά µε τη
σειρά εκλογής τους. Τα τακτικά µέλη οφείλουν να ενηµερώνουν έγκαιρα τον/την
γραµµατέα της επιτροπής για την απουσία τους από τη συνεδρίαση, ώστε να καλείται
αµέσως το αναπληρωµατικό µέλος.
4. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, ο πρόεδρος εκφωνεί τον κατάλογο των παρόντων
και στη διάρκεια αυτής όσους αποχωρούν, σηµειώνει τους υποψήφιους οµιλητές και
την ψήφο των µελών και έχει την ευθύνη σύνταξης των πρακτικών της συνεδρίασης,
σε συνεργασία µε τον υπάλληλο που εκτελεί χρέη ειδικού γραµµατέα. Μετά την έναρξη
της συνεδρίασης, ο πρόεδρος ανακοινώνει στη οικονοµική επιτροπή κάθε έγγραφο
που απευθύνεται προς αυτή.
5. Στη συνέχεια, τα µέλη της οικονοµικής επιτροπής µπορούν να απευθύνουν ερωτήσεις
ή να ζητούν συγκεκριµένα στοιχεία που είναι χρήσιµα για την άσκηση των καθηκόντων
τους, από τον πρόεδρο της οικονοµικής επιτροπής.
6. Ακολουθεί η διαδικασία των απαντήσεων, χωρίς διάλογο, µε τη δυνατότητα του
προέδρου για παροχή των ζητουµένων στοιχείων και πληροφοριών εντός ενός µηνός.
Ακολουθεί η συζήτηση επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης.
7. Τα θέµατα τα εισηγείται ο πρόεδρος ή όποιον υποδείξει αυτός και µπορεί να είναι
κάποιο από τα µέλη της πλειοψηφίας ή ο εκάστοτε αρµόδιος αντιπεριφερειάρχης ή
υπηρεσιακός παράγοντας, που θα εισηγηθεί το θέµα. Η εισήγηση σε κάθε θέµα δεν
µπορεί να ξεπερνά τα δέκα λεπτά της ώρας.
8. Μετά το πέρας της εισήγησης, ο πρόεδρος καταρτίζει κατάλογο οµιλητών και ο λόγος
δίνεται στα µέλη κατά τη σειρά εγγραφής. Η διάρκεια της πρωτοµιλίας δεν ξεπερνά τα
πέντε (5) λεπτά της ώρας. Τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις έπονται της εισήγησης και
προηγούνται των τοποθετήσεων των οµιλητών. Αφού εξαντληθεί ο κατάλογος των
οµιλητών µε τις πρωτοµιλίες, ο πρόεδρος διατυπώνει την οριστική πρόταση προς
ψήφιση του θέµατος, όπως διαµορφώθηκε, µε τις τροπολογίες που πιθανόν έχουν
επέλθει. Επί της τελικής αυτής πρότασης, έχουν δικαίωµα να δευτερολογήσουν όσοι
µίλησαν, χωρίς να ξεπεράσουν τα τρία (3) λεπτά της ώρας. Ο εισηγητής επίσης
δευτερολογεί για πέντε (5) λεπτά της ώρας, εφόσον το κρίνει απαραίτητο. Τέλος, ο
πρόεδρος επαναλαµβάνει την πρόταση ή τις προτάσεις και γίνεται ψηφοφορία.
9. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης των θεµάτων, οι οµιλητές οι οποίοι τοποθετούνται,
απευθύνονται προς το όργανο και όχι προσωπικά. Τα µέλη εκφράζονται µε απόλυτη
ελευθερία, αποσκοπούντα στην εξυπηρέτηση των δηµοτών της περιφέρειας. Ο
οµιλητής δεν διακόπτεται, παρά µόνο αν εκφεύγει του χρόνου ή του θέµατος ή

6

εκτρέπεται σε προσωπικές ύβρεις. Στην περίπτωση αυτή ο πρόεδρος δικαιούται και
να του αφαιρέσει το λόγο.
10. Όποιος ζητήσει να απαντήσει σε προσωπικό ζήτηµα που δηµιουργήθηκε στη διάρκεια
της συνεδρίασης, του δίδεται από τον πρόεδρο ο λόγος, αφού προσδιορίσει
επακριβώς το προσωπικό ζήτηµα σε ένα λεπτό και η οµιλία του δεν µπορεί να
ξεπεράσει τα τρία λεπτά.

Άρθρο 6
Ακροατήριο
1. Η παρουσία εκπροσώπων φορέων και πολιτών στις συνεδριάσεις της οικονοµικής
επιτροπής αποτελεί λειτουργική συνέπεια του δηµόσιου χαρακτήρα των συνεδριάσεών
της. Όσοι εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης
ειδοποιούνται µε φροντίδα του προέδρου.
2. Στις συνεδριάσεις της οικονοµικής επιτροπής οι παρευρισκόµενοι εκπρόσωποι
φορέων και πολίτες πρέπει να είναι ευπρεπείς και ήσυχοι. ∆εν επιτρέπεται να
συνοµιλούν, να σχολιάζουν, να επιδοκιµάζουν ή αποδοκιµάζουν τις απόψεις των
συµβούλων και γενικά να παρακωλύουν την οµαλή διεξαγωγή της συνεδρίασης.
3. Ο πρόεδρος µπορεί να αποβάλει από την αίθουσα καθένα που διαταράσσει την τάξη
ή παρακωλύει τη συνεδρίαση ή και να διατάξει την εκκένωση της αίθουσας από το
ακροατήριο.
4. Στους δηµοσιογράφους και στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, παρέχεται κάθε
διευκόλυνση.

Άρθρο 7
∆ικαιώµατα & υποχρεώσεις προέδρου και µελών οικονοµικής επιτροπής
1. Αν πρόεδρος της οικονοµικής επιτροπής είναι ο αντιπεριφερειάρχης που έχει ορίσει ο
περιφερειάρχης, αυτός συνεργάζεται µε τον περιφερειάρχη, ώστε να συµπεριληφθούν
στην ηµερήσια διάταξη τα θέµατα που ο περιφερειάρχης προτείνει.
2. Ο πρόεδρος της οικονοµικής επιτροπής φροντίζει η πρόσκληση για συνεδρίαση να
επιδοθεί νοµίµως στα

µέλη της οικονοµικής επιτροπής και στον αρµόδιο

αντιπεριφερειάρχη, όταν συζητούνται θέµατα των αρµοδιοτήτων του, όπως επίσης να
γνωστοποιηθεί στον περιφερειάρχη, αν αυτός δεν προεδρεύει.
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3. Επίσης, δύναται να καλεί υπαλλήλους, εκπροσώπους φορέων ή και πολίτες,
προκειµένου να πληροφορήσουν την οικονοµική επιτροπή σχετικά µε τα θέµατα που
συζητούνται.
4. Έχει την ευθύνη τήρησης των πρακτικών των συνεδριάσεων της οικονοµικής
επιτροπής σε συνεργασία µε τον υπάλληλο, που έχει ορισθεί για το σκοπό αυτό.

5. Φροντίζει για την τήρηση των σχετικών µε την οικονοµική επιτροπή διατάξεων του
Ν.3852/2010 όπως και των διατάξεων του παρόντος κανονισµού.
6. Τα µέλη της οικονοµικής επιτροπής οφείλουν να µετέχουν στις συνεδριάσεις της και να
προσέρχονται κατά την καθορισµένη ώρα.
7. Αν κάποιο µέλος προσέλθει στη συνεδρίαση µετά την έναρξή της, ειδοποιεί τον
πρόεδρο και αναγγέλλεται η προσέλευσή του, η οποία και καταχωρείται στα πρακτικά.
8. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση πρόσκαιρης ή οριστικής
αποχώρησης µέλους, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, όπως και για την επιστροφή
του.
9. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος τακτικού µέλους για τη συµµετοχή του σε
προγραµµατισθείσα συνεδρίαση, το µέλος αυτό οφείλει έγκαιρα να ενηµερώσει τον
πρόεδρο της οικονοµικής επιτροπής, προκειµένου µε τη φροντίδα του να προσκληθεί
και να συµµετάσχει στη συνεδρίαση το αναπληρωµατικό µέλος
10. Το µέλος της οικονοµικής επιτροπής δεν µπορεί να απουσιάσει αδικαιολόγητα από
τρεις συνεχείς συνεδριάσεις της επιτροπής. Αν αυτό συµβεί, ενηµερώνεται το
περιφερειακό συµβούλιο από τον πρόεδρο της επιτροπής και µε πράξη του το
αντικαθιστά.
11. Μέλος της οικονοµικής επιτροπής δεν µπορεί να µετάσχει στη συζήτηση ενός θέµατος
ή στη λήψη απόφασης της οικονοµικής επιτροπής, εφόσον ο ίδιος ή συγγενής του έως
το β΄ βαθµό εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας, έχει υλικό ή ηθικό συµφέρον. ∆ιαφορετικά, η
απόφαση είναι άκυρη και το µέλος τιµωρείται για σοβαρή παράβαση καθήκοντος, µε
την ποινή της αργίας.
12. Τα µέλη έχουν το δικαίωµα της γνώµης και της ψήφου κατά συνείδηση. Στις
συνεδριάσεις οφείλουν να συµπεριφέρονται µε ευπρέπεια και αµοιβαίο σεβασµό. ∆εν
επιτρέπεται να εκτρέπονται σε ύβρεις ή καταφρονητικές εκδηλώσεις και προσωπικές
επιθέσεις και να διαταράσσουν τη συνεδρίαση. Ο πρόεδρος καλεί τον εκτρεπόµενο να
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ανακαλέσει ή να αναιρέσει τις ύβρεις και σε περίπτωση άρνησης τον καλεί στην τάξη
και του αφαιρεί το λόγο.
13. Το µέλος δικαιούται να θέσει θέµα διαδικασίας κατά τη συζήτηση, αν κατά την κρίση
του παραβιάζεται ο κανονισµός από τον πρόεδρο ή άλλο µέλος της οικονοµικής
επιτροπής και να ζητήσει να αποφανθεί η επιτροπή. Στην περίπτωση αυτή, ο
πρόεδρος θέτει άµεσα το θέµα για ψήφιση και η επιτροπή αποφαίνεται, χωρίς
αγορεύσεις και διαλογικές συζητήσεις.
14. Τα µέλη της οικονοµικής επιτροπής δικαιούνται να ζητούν αντίγραφα των πρακτικών
της επιτροπής ή να λάβουν πλήρη γνώση αυτών, εάν είναι δυσχερής η έκδοση
αντιγράφων.
15. Τα µέλη της επιτροπής υποχρεούνται : α) να εκπληρώνουν ευσυνείδητα τις
υποχρεώσεις τους και να ασκούν τα καθήκοντα τους µε γνώµονα την εξυπηρέτηση
του δηµοσίου συµφέροντος, β) να σέβονται και να διασφαλίζουν τα δικαιώµατα των
πολιτών και να µεριµνούν για την καθολική εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους προς
την περιφέρεια χωρίς διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε προσώπου ή του κοινού
συµφέροντος, γ) να δηλώνουν κάθε προσωπικό συµφέρον (ιδιοκτησιακό ή
επαγγελµατικό) που έχει σε σχέση µε θέµατα της περιφέρειας, δ) να ενθαρρύνουν και
να προωθούν κάθε µέτρο που προάγει τη διαφάνεια και την καταπολέµηση της
διαφθοράς στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους και λειτουργίας της
περιφέρειας.
16. Είναι υποχρεωµένοι επίσης να υποβάλλουν την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή
τους κατάσταση σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και να τη δηµοσιοποιούν µε
ανάρτηση στην ιστοσελίδα της περιφέρειας.

Άρθρο 8
Πρακτικά συνεδριάσεων οικονοµικής επιτροπής
1. Στη συνεδρίαση της οικονοµικής επιτροπής, όπως και στην περίπτωση µαταίωσής
της, τηρούνται πρακτικά µε ευθύνη του προέδρου της και του υπαλλήλου που έχει
οριστεί για τον σκοπό αυτό.
2. Στα πρακτικά καταχωρούνται συνοπτικά οι εισηγήσεις και συζητήσεις ή όταν συντρέχει
περίπτωση, καταχωρούνται αυτούσιες οι εισηγήσεις για τα διάφορα θέµατα.
Καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαµβάνονται, καθώς και οι γνώµες της µειοψηφίας.

9

3. Στα πρακτικά αναγράφονται απαραιτήτως η χρονολογία της συνεδρίασης, η
πρόσκληση προς τα µέλη, οι παρόντες, οι απόντες, εάν τους επεδόθη η πρόσκληση,
τα θέµατα που συζητήθηκαν και οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί για κάθε θέµα, καθώς
και η γνώµη της µειοψηφίας, αν ζητηθεί.
4. Είναι δυνατόν τα πρακτικά να καταρτίζονται µε τη βοήθεια µαγνητοφωνικής συσκευής
ή «βίντεο» ή µε κάθε άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό µέσο. Στην περίπτωση αυτή τα
αποµαγνητοφωνηµένα ή αποµαγνητοσκοπηµένα κείµενα µεταφέρονται σε φύλλα
χαρτιού, που αριθµούνται και µονογράφονται από τον πρόεδρο της οικονοµικής
επιτροπής και στο τέλος του χρόνου βιβλιοδετούνται µε ευθύνη του προέδρου και του
υπαλλήλου–γραµµατέα της οικονοµικής επιτροπής. Ο εκτελών χρέη γραµµατέα
υπάλληλος, τηρεί παράλληλα και πρόχειρα συνοπτικά πρακτικά.
5. Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα µέλη που µετέχουν στη συνεδρίαση. Η
άρνηση υπογραφής και η αιτία της αναφέρονται στα πρακτικά, αφού προηγουµένως
το µέλος που αρνείται να υπογράψει καταθέσει εγγράφως τους λόγους της άρνησής
του. Τότε, η µη υπογραφή των πρακτικών δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης.
6. Τα πρακτικά της κάθε συνεδρίασης, όπως και κάθε απόφαση, παίρνουν αύξοντα
αριθµό. Κάθε χρόνο αρχίζει η νέα αρίθµησή τους.
7. Τρεις (3) ηµέρες µετά τη συνεδρίαση της οικονοµικής επιτροπής, µε ευθύνη του
αρµόδιου υπαλλήλου και σε συνεργασία µε τον πρόεδρο, δηµοσιεύεται πίνακας που
περιλαµβάνει τα θέµατα που συζητήθηκαν, τον αριθµό των αποφάσεων και περίληψη
του περιεχοµένου τους. Ο πίνακας αυτός αναρτάται στο κατάστηµα της περιφέρειας,
εκτός αν άλλες διατάξεις προβλέπουν ειδικό τρόπο για τη δηµοσίευση των
αποφάσεων της οικονοµικής επιτροπής.
8. Όποιος έχει ειδικό 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.

Άρθρο 9
Έλεγχος µελών της οικονοµικής επιτροπής
1. Τα µέλη της οικονοµικής επιτροπής ελέγχονται ως προς την τήρηση των
υποχρεώσεών τους που απορρέουν εκ του νόµου και του παρόντος κανονισµού από
τον πρόεδρο της επιτροπής, ο οποίος οφείλει να ενηµερώνει σχετικά το περιφερειακό
συµβούλιο και τον ελεγκτή νοµιµότητας.
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2. Ο πρόεδρος της επιτροπής υποχρεούται να ενηµερώνει γραπτώς τον ελεγκτή
νοµιµότητας για τις αδικαιολόγητες απουσίες συµβούλου σε τρεις (3) συνεχείς
συνεδριάσεις, καθώς και στην περίπτωση µη εκτέλεσης των υποχρεώσεων
συµβούλου για διάστηµα µεγαλύτερο από τρεις (3) συνεχείς µήνες. Η παράλειψη
αυτής της υποχρέωσης από τον πρόεδρο της επιτροπής αποτελεί παράβαση
καθήκοντος.
3. Αν µέλος του περιφερειακού συµβουλίου ανεξαρτητοποιηθεί και είχε εκλεγεί ως µέλος
της επιτροπής από συγκεκριµένη παράταξη, εκπίπτει αυτοδικαίως από µέλος της
οικονοµικής επιτροπής.

Άρθρο 10
∆ιοικητική υποστήριξη της οικονοµικής επιτροπής
1. Στην οικονοµική επιτροπή παρέχεται γραµµατειακή και διοικητική υποστήριξη από τις
υπηρεσίες της περιφέρειας, µε την ανάθεση από τον περιφερειάρχη σε υπάλληλο ή
υπαλλήλους αρµοδιοτήτων τήρησης πρακτικών και διεκπεραίωσης όλων των θεµάτων
που αφορούν αυτή, όπως η τήρηση του αρχείου των αποφάσεων και των λοιπών
σχετικών εγγράφων, η διεξαγωγή της αλληλογραφίας, η σύνταξη και τήρηση των
πρακτικών των συνεδριάσεων, η προώθηση και δηµοσίευση των αποφάσεων, η
ενηµέρωση των µελών επί θεµάτων που τους αφορούν και γενικά κάθε σχετική µε τη
λειτουργία της οικονοµικής επιτροπής εργασία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Ν.3852/2010 και του παρόντος κανονισµού, η προώθηση των σχετικών µε την
ενηµέρωση των πολιτών εργασιών, επί των αποφάσεων που τους ενδιαφέρουν, όταν
καταθέτουν αναφορές και ερωτήµατα που έχουν σχέση µε τις αρµοδιότητες της
οικονοµικής επιτροπής. Ο υπεύθυνος υπάλληλος, ευθύνεται για την προώθηση των
αναφεροµένων θεµάτων, ώστε οι απαντήσεις να δίνονται από το αρµόδιο όργανο
µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών.

Άρθρο 11
Ισχύς
Τροποποίηση κανονισµού
Η ισχύς του παρόντος κανονισµού αρχίζει από την ψήφισή του από το περιφερειακό
συµβούλιο και την δηµοσίευσή του κατά τις προβλέψεις τις ισχύουσας νοµοθεσίας.
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Στα θέµατα, που δεν ρυθµίζονται µε τον παρόντα κανονισµό εφαρµόζονται οι διατάξεις
του Ν.3852/2010 και της ισχύουσας νοµοθεσίας.
Ο παρών κανονισµός µπορεί να τροποποιηθεί µε απόφαση του περιφερειακού
συµβουλίου.
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