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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του αρθρ. 178 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010) «Νέα

Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –  Πρόγραμμα

Καλλικράτης»,  όπως  αντικαταστάθηκε  από  το  άρθρο  105  του  Ν.  4555/2018 (ΦΕΚ

133/τ.Α’/19-7-2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης».

2. Την  ανάγκη  συγκρότησης  της  Περιφερειακής  Επιτροπής  Διαβούλευσης  της

Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Κ Α Λ Ε Ι

Κάθε ενδιαφερόμενο ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, όπως :

α) οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων, 

β) των επιμελητηρίων και των επιστημονικών οργανώσεων, συλλόγων και φορέων, 

γ) των συνεταιριστικών οργανώσεων, 

δ) των εργαζομένων στην περιφέρεια και στα νομικά της πρόσωπα, 

ε) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων, 

στ) οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών στην περιφέρεια

να  ορίσει  έναν  εκπρόσωπό  του  ως  μέλος  στην  υπό  σύσταση  Περιφερειακή  Επιτροπή

Διαβούλευσης.  Από  το  σύνολο  των  αιτήσεων  που  θα  υποβληθούν  θα  αναδειχθούν  με

κλήρωση τα μέλη της εν λόγω Επιτροπής.



Η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης, η θητεία της οποία ακολουθεί τη θητεία της

Περιφερειακής Αρχής, έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Εισηγείται  στο  περιφερειακό  συμβούλιο  σχετικά  με  τις  βασικές  αναπτυξιακές

προτεραιότητες της περιφέρειας.

β) Γνωμοδοτεί ως προς θέματα γενικότερου περιφερειακού ενδιαφέροντος.

γ) Εξετάζει  τα προβλήματα και  τις  αναπτυξιακές δυνατότητες της περιφέρειας και

διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων

αυτών.

δ) Μπορεί  να εισηγείται  στο περιφερειακό συμβούλιο τη διεξαγωγή περιφερειακού

δημοψηφίσματος.

ε) Διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την

παρ. 3 του άρθρου 78 του ν. 4172/2013.

Η αίτηση  πρέπει  να  περιλαμβάνει  τα  πλήρη  στοιχεία  του  εκπροσώπου  του φορέα

(όνομα,  επώνυμο,  ιδιότητα,  διεύθυνση,  κινητό  τηλέφωνο  και  email)).  Οι  ενδιαφερόμενοι

μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έως την Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2020, με τους

εξής τρόπους: 

-  αυτοπροσώπως,  στην  Κεντρική  Γραμματεία  της  Περιφέρειας  Πελοποννήσου,  (Πλ.

Εθν. Μακαρίου στην Τρίπολη),

-  ταχυδρομικώς,  στη  Δ/νση:  Περιφέρεια  Πελοποννήσου,  Πλ.  Εθν.  Μακαρίου,  ΤΚ

22100,  Τρίπολη,

-  μέσω  e-mail),  στις  διευθύνσεις:  charal)ampopoul)os@arcadia.gr και

stratigis@arcadia.gr.

Η παρούσα Πρόσκληση, καθώς και  η απόφαση για τη σύσταση της Περιφερειακής

Επιτροπής  Διαβούλευσης  θα  δημοσιευτούν  στα  τοπικά  ΜΜΕ,  και  θα  αναρτηθούν  στην

ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου www.ppel).gov.gr. 
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