ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΛΙΜΝΕΣ

Βέροια 06-11-2019
Αρ. πρωτ. : Δ.Υ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ –
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

*:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ? :
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
(:
Fax
:
e-mail
:
URL
:

Μητροπόλεως 55 ,
59100 Βέροια
Μ. Γεωργιάδου
23313 – 50586

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

m.georgiadou@veria.gr
http://www.veria.gr

ΘΕΜΑ:

«Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου Βέροιας στο Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες»

ΣΧΕΤ.:

1.
2.

Η αρ. 610/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Το από 6/11/2019 ηλεκτρονικό μήνυμα από το δίκτυο με θέμα «ΓΙΑ ΑΠΟΦ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗ ΓΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΛΙΜΝΕΣ»

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Με την πιο πάνω (1) σχετική «Έγκριση α) συμμετοχής του Δήμου στην αστική μη
κερδοσκοπική
εταιρία με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΛΙΜΝΕΣ» και διακριτικό τίτλο «ΟΙ
ΛΙΜΝΕΣ», β) αποδοχής σκοπού, όρων λειτουργίας και καταστατικού της, γ) ορισμού
εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στη Γ.Σ., δ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου, ε)
μετακίνησης κι εξόδων μετάβασης εκπροσώπου του Δήμου στην Γ.Σ. και στ) δαπανών και
διάθεσης των σχετικών πιστώσεων.» το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την συμμετοχή του
Δήμου Βέροιας στο «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΛΙΜΝΕΣ».
Το Δίκτυο ιδρύθηκε το έτος 2012, έχει ως έδρα το Λιδωρίκι Δωρίδος και λειτουργεί με
τη νομική μορφή της Αστικής Εταιρείας Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα. Αποτελείται από 36
μέλη – Δήμους, από 2 κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ελλάδα και την Κύπρο.
Απώτερος στόχος του είναι η προστασία των λιμνών και των παραλίμνιων περιοχών, η
διαχείριση των υδάτινων πόρων, η αειφόρος ανάπτυξη αυτών και η ευαισθητοποίηση των
δημοτών, ώστε οι δράσεις του Δικτύου να αποφέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα και οφέλη
μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Κύριο μέλημα του είναι η περαιτέρω διεύρυνσή του, ώστε
να αναδειχθεί η ανάγκη συνεργασίας, τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο, για την αειφόρο
ανάπτυξη και διαχείριση των λιμνών και των παραλίμνιων περιοχών που υπάγονται στη
δικαιοδοσία των Δήμων.
Ξεχωριστή δράση του Δικτύου είναι η υποστήριξη του Συμφώνου των Δημάρχων για το
Κλίμα και την Ενέργεια, που φέρνει κοντά Δήμους από όλο τον κόσμο, οι οποίοι δεσμεύονται
να εφαρμόσουν δράσεις για άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής. Το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες
έχει γίνει Υποστηρικτής του Παγκοσμίου Συμφώνου Δημάρχων και είναι σε θέση να
υποστηρίξει τα μέλη του/υπογράφοντες το Σύμφωνο, στην εφαρμογή συγκεκριμένων και
μακροπρόθεσμων μέτρων για ένα υγιές, κοινωνικά δίκαιο και οικονομικά βιώσιμο περιβάλλον.
Την 7η Δεκεμβρίου 2019 θα πραγματοποιηθεί στο Λιδωρίκι, έδρα του Δικτύου η τακτική
Γενική Συνέλευση, όπου θα μεταξύ των άλλων, θα εκλεγεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
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Σελίδα 1 από 2

ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΛΙΜΝΕΣ

(σχετικό το (2) πιο πάνω αναφερόμενο μήνυμα).
Σύμφωνα με το άρθρο 7 του καταστατικού: «Κάθε μέλος ορίζει ως εκπρόσωπό του στη
Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) της εταιρίας ένα φυσικό πρόσωπο προκειμένου να το αντιπροσωπεύσει
πλήρως. Εάν το αντιπροσωπευόμενο μέλος είναι Ο.Τ.Α Α΄ ή Β΄ βαθμού, τότε ο αντιπρόσωπος θα
πρέπει να έχει εφοδιασθεί με σχετική προς τούτο ειδική εντολή και εξουσιοδότηση από το
Συμβούλιο Διοικήσεώς του (Δημοτικό ή Περιφερειακό Συμβούλιο). Εάν το αντιπροσωπευόμενο
μέλος είναι άλλος φορέας, αρμόδιος για την χορήγηση της εν λόγω ειδικής εντολής και
εξουσιοδοτήσεως είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα. Οι ως άνω εντολές-εξουσιοδοτήσεις
κατατίθενται προ της ενάρξεως της Γ.Σ. στο Γραφείο Συντονισμού (Γ.ΣΥΝ.) της εταιρίας είτε, εν
αδυναμία έγκαιρης καταθέσεως αυτών, κατά την διάρκεια των εργασιών τής Γ.Σ. στο Προεδρείο
της. Επίσης στην απόφαση ορισμού του εκπροσώπου ορίζεται και ένα αναπληρωματικό μέλος, που
αναπληρώνει το τακτικό όταν απουσιάζει ή κωλύεται. Τους εκπροσώπους αυτούς μπορεί κάθε
μέλος να αντικαταστήσει, γνωστοποιώντας τη σχετική απόφασή του στη Γραμματεία».
Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού, η Εταιρεία θα διοικείται στο εξής από
επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο λόγω αύξησης του αριθμού των μελών σύμφωνα με το
καταστατικό.
Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω καθώς και :
I.
Την αρ. 610/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας
II.
Το καταστατικό της Αστικής Εταιρείας Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με την επωνυμία
«ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΛΙΜΝΕΣ» και διακριτικό τίτλο «ΟΙ ΛΙΜΝΕΣ»
Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με :
Τον ορισμό τακτικού εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες, με
Αναπληρωτή.
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Συνημμένα:
1. Η αρ. 610/2015 απόφαση
2. Καταστατικό της εταιρείας
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