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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 9/2021 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 152/2021
Περίληψη
Έγκριση α) τροποποίησης της αριθ. 109/2006
απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης συμμετοχής
του Δήμου στην αστική μη κερδοσκοπική
εταιρεία
«Ελληνικό Δίκτυο Πόλεων με
Ποτάμια», β) εξουσιοδότησης του δημάρχου και
γ) ορισμός εκπροσώπου του Δήμου ως τακτικού
μέλους στη Γενική Συνέλευση
Σήμερα 23 Ιουνίου του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:00
συνήλθε διά τηλεδιάσκεψης σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την με
ημερομηνία 18-06-2021 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους
Συμβούλους, τους Προέδρους Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και
τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, της υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 3060 ΚΥΑ
(ΦΕΚ Β΄ 89/16-1-2021) και της υπ’ αριθ. 60249/22-9-2020 εγκυκλίου του Υπ.Εσωτερικών.
Διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί
συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 33 μέλη:
Παρόντες
1) Η.Τσιφλίδης, 2) Β. Παπαδόπουλος, 3) Σ.Ασλάνογλου, 4) Κ.
Ρίζος, 5) Θ.Θεοδωρίδης, 6) Α.Τσαχουρίδης, 7) Σ.Διαμάντης, 8)
Β.Λυκοστράτης, 9) Κ. Γρηγοριάδης, 10) Λ.Ακριβόπουλος, 11) Θ.
Κορωνάς, 12) Α. Λαζαρίδης, 13) Α.Σιδηρόπουλος, 14)Α.Δέλλας,
15)Λ.Ασλανίδης, 16)Γ.Μπατσαρά, 17) Σ.Τζήμα, 18) Ε.Κελεσίδης,
19)Κ.Βασιλειάδης, 20) Κ.Παλουκίδης, 21) Δ.Πυρινός, 22)
Χ.Τσιούντας, 23) Ν.Λαζόπουλος, 24) Π.Παυλίδης, 25)
Γ.Γουλτίδης, 26) Γ.Μιχαηλίδης, 27) Β.Στεφανόπουλος, 28)
Α.Μαρκούλης, 29) Κ.Τροχόπουλος, 30) Κ.Θεοδωρίδης, 31)
Δ.Ράλλη, 32) Γ.Μελιόπουλος, 33) Ι.Τσαναξίδης.

Απόντες
Μ.Σουμελίδης,Ν.Αγγέλου,
Χ.Κελεσίδης,Σ.Στουγιάννος,
Π.Μουχτάρη, Δ.Τσανακτσίδης,
Γ.Δεμερτζίδης, Α.Συμεωνίδου

Παρόντες πρόεδροι και εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Απόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Κοινοτήτων
Γ.Τσιλογιάννης, Σ.Κωτσιαντής, Σ.Παπά, Μ.Παπαδοπούλου, Ε.Χειμωνόπουλος, Α.Ζησιόπουλος, Η.Σοφιανίδης,
Ι.Βοργιατζίδης, Γ.Λιλιόπουλος, Κ. Τζήμας, Α. Τσιφλίδης, Χ.Κεχαΐδης, Γ.Ευτηριάδης, Α. Τσαπράνης,
Ι.Σιδηρόπουλος, Ν.Μαργαριτόπουλος, Α.Καραβασίλης, Ι.Χειμώνας, Ι.Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Κ.Βύζας,
Γ.Σίτας, Ε.Παγούρας, Π. Ποταμόπουλος, Α.Πιτούλιας, Μ. Λαμπριανίδης, Χ.Κεφτές, Η.Καραμήτσος

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησε ο κ.Κ.Θεοδωρίδης και προσήλθαν οι κ.κ. Σ.Τζήμα,
Λ.Ακριβόπουλος
2) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού επί του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ.κ Η.Τσιφλίδης,
Γ.Μιχαηλίδης
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 147/2021 αποχώρησε ο κ.Λ.Ακριβόπουλος και προσήλθε ο κ Η.Τσιφλίδης
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
του συμβουλίου το από 9-6-2021 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου Κωνσταντίνου Βοργιαζίδη,
που έχει ως εξής:
Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Βέροιας, με την αριθ. 109/2006 απόφαση του με θέμα
«Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Ελληνικό Δίκτυο
Πόλεων με Ποτάμια» και τροπ/ση προϋπολογισμού Δήμου έτους 2006», αποφάσισε :
Α) Την έγκριση της συμμετοχή του Δήμου στην υπό ίδρυση αστική μη κερδοσκοπική
εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Δίκτυο Πόλεων με ποτάμια», με έδρα τα Τρίκαλα, η οποία
διέπεται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα καθώς και τους όρους του καταστατικού αυτής,
που έχει ως ακολούθως: ….

(Συνημμένο καταστατικό).
Β) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Βέροιας για την υπογραφή του παραπάνω καταστατικού.
Γ) Ορίζει νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου ως τακτικό μέλος της Γενικής Συνέλευσης της
παραπάνω αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας το Δήμαρχο Βέροιας κ. Χρήστο Σκουμπόπουλο ή
όποιον ο ίδιος ορίσει με απόφασή του και αναπληρωματικό μέλος τον κ. Μιχαήλ Σακαλή,
Αντιδήμαρχο Τεχνικών.
Δ) Εγκρίνει τη δαπάνη για την καταβολή του ποσού των € 500,00 για τη συμμετοχή στο
κεφάλαιο της παραπάνω εταιρείας καθώς και της ετήσιας συνδρομής, που για το Δήμο Βέροιας
αντιστοιχεί σε 600,00 €.
Ε) Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2006 ………….
ΣΤ) Ψηφίζει τις σχετικές πιστώσεις
Στην πρώτη Ειδική Συνεδρίαση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, μέσω τηλεδιάσκεψης,
έτους 2021, των μελών της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία:
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΠΟΤΑΜΙΑ», που πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαρτίου
2021 αποφασίστηκε μεταξύ άλλων :
 Η Τροποποίηση του Άρθρου 1 του Καταστατικού ( Επωνυμία της Εταιρείας)
 Η Τροποποίηση του Άρθρου 7 του Καταστατικού (Συνδρομή Μελών)
 Η Τροποποίηση του Άρθρου 10 Παράγραφος 3 του Καταστατικού (Διάρκεια
Θητείας Διοικητικού Συμβουλίου)
 Η Προσθήκη άρθρου 32 στο καταστατικό «Θεσμικό Πλαίσιο Λειτουργίας της
Εταιρείας»
Το οποίο καταστατικό πλέον κωδικοποιείται ως ακολούθως :
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ με ΠΟΤΑΜΙΑ»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ MH ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ με
ΠΟΤΑΜΙΑ»
Σύμφωνα με τις από της 19ης Μαρτίου 2021 αποφάσεις
της Ειδικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας,
μέσω τηλεδιάσκεψης
Στα Τρίκαλα σήμερα στις 16/3/2006
1. Ο Δήμος Αρταίων που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο του κ. Οικονομίδη
Παναγιώτη με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 104/2006.
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2. Ο Δήμος Βέροιας που εκπροσωπείται νόμιμα από την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού &
Τουρισμού κ. Εράσμια (Μίμα) Δημούλα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό
109/2006.
3. Ο Δήμος Γρεβενών που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο του κ. Ζιώγα
Αθανάσιο με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 108/2006.
4. Ο Δήμος Διδυμοτείχου που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο του κ. Τοκαμάνη
Χρήστο με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 99/2006.
5. Ο Δήμος Έδεσσας που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο του κ. Σόντρα Ιωάννη
με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 8/2006.
6. Ο Δήμος Καρδίτσας που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο του κ.Τέγο Χρήστο
με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 109/2006.
7. Ο Δήμος Κεντρικού Ζαγορίου που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο του κ.
Παπαναστασίου Γαβριήλ με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 15/2006.
8. Ο Δήμος Κόνιτσας που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο του κ.
Χατζηεφραιμίδη Πρόδρομο με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 59/2006.
9. Ο Δήμος Λαρισαίων που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Αντιδήμαρχο του κ.
Καλαμπαλίκη Κωνσταντίνο με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 105/2006
10. Ο Δήμος Λεβαδέων που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο του κ. Ρούσσαρη
Αριστείδη με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 43/2006.
11. Ο Δήμος Μουζακίου που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο του κ. Κωτσό
Γεώργιο με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 9(5/2006.
12. Ο Δήμος Νάουσας που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο του κ. Καραμπατζό
Αναστάσιο με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 42/2006.
13. Ο Δήμος Ξάνθης που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Αντιδήμαρχο του κ. Τοιμίντζιο
Σταμούλη με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 81/2006.
14. Ο Δήμος Ορχομενού που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο του κ. Υπερήφανος
Λουκάς με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 37/2006.
15. Ο Δήμος Πύλης που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο του κ. Βασιλείου
Γεώργιο με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 25/2006.
16. Ο Δήμος Σερβίων που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο του κ. Κοκολιό
Δημοσθένη με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 26/2006.
17. Ο Δήμος Σοφάδων που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο του κ. Πώποτα
Τηλέμαχο με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 76/2006.
18. Ο Δήμος Σπάρτης που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο του κ. Αντωνάκο
Σαράντο με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 81/2006.
19. Ο Δήμος Τρικκαίων που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο του κ. Ταμήλο
Μιχαήλ με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 77/2006.
20. Ο Δήμος Φλώρινας που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο του κ.
Παπαναστασίου Στέφανο με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 59/2006.
21. Ο Δήμος Χασίων που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο του κ. Παπαευθυμίου
Βασίλη με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 37/2006.
22. Ο Δήμος Μακρακώμης που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο του κ. Κρητικό
Κωνσταντίνο με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 38/2006.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι:
Η αύξηση του πληθυσμού της γης, η άνοδος του βιοτικού επιπέδου και των αναγκών του,
συνέλαβαν στην υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων. Τα τελευταία χρόνια τα προβλήματα
που δημιουργούνται από τη συχνή έλλειψη ή την παραδοσιακή περίσσεια νερού, την
ανομοιόμορφη κατανομή του, στο χώρο και το χρόνο αλλά και τη ρύπανση αυτού,
πολλαπλασιάζονται συνεχώς. Δεν είναι καθόλου τυχαία η φράση ότι συχνά σε πολλές περιοχές
της χώρας μας «υπάρχει νερό για να πνιγούμε και όχι για να πιούμε». Η «κρίση» του νερού
οφείλεται στην πρακτικά σταθερή προσφορά του από τη φύση και στην ολοένα αυξανόμενη
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ζήτηση. Στο μέλλον δεν αποκλείονται και πόλεμοι για την απόκτηση και εξασφάλιση αυτού του
αγαθού.
Τα ποτάμια οικοσυστήματα κινδυνεύουν στην πραγματικότητα παντού εξαιτίας της μη
βιώσιμης ανάπτυξης και της κατάχρησης των περιορισμένων αποθεμάτων γλυκού νερού.
Περισσότερα από τα μισά μεγάλα ποτάμια της Γης, είτε είναι βαριά μολυσμένα είτε
αποστραγγίζονται στα χαμηλότερα τμήματα τους εξαιτίας της εξαντλητικής χρήσης των νερών
τους, σύμφωνα με την "Παγκόσμια Επιτροπή για το Νερό τον 21ο Αιώνα". Από τα 500
μεγαλύτερα ποτάμια του κόσμου, τα 250 είναι σοβαρά μολυσμένα και χάνουν τα νερά τους από
την εξαντλητική χρήση. Η μόλυνση και η υπέρ χρήση των λεκανών απορροής των ποταμιών,
δημιούργησε περίπου 25 εκατομμύρια περιβαλλοντικούς πρόσφυγες το 1998/1999. Κάθε μέρα, 2
εκατομμύρια τόνοι ανθρώπινα απόβλητα ρίχνονται σε υδάτινες διαδρομές. Μόνο 5 από τα 55
μεγάλα ποτάμια της Ευρώπης θεωρούνται καθαρά και μόνο το ανώτερο ήμερος των 14
μεγαλύτερων διατηρεί ένα καθαρό οικολογικό status.
Πολλοί ποταμοί της πατρίδας μας πηγάζουν από γειτονικά κράτη και χύνονται στη
Μεσόγειο Θάλασσα, έτσι λοιπόν κατά το πέρασμα τους από βιομηχανικά συγκροτήματα δέχονται
πολλές φορές μεγάλες ποσότητες βιομηχανικών λυμάτων με αποτέλεσμα τη ρύπανση τους, ενώ,
κάθε τόσο ξεβράζουν στις όχθες τους ψόφια ψάρια.
Όπως ακριβώς διαφορετικές χώρες πρέπει να συνεργαστούν για να προστατεύσουν τις
πηγές των υδάτων, το ίδιο πρέπει να κάνουν και αρκετοί παράγοντες από διάφορους τομείς.
Επειδή όλοι χρησιμοποιούμε νερό στην καθημερινή μας ζωή και στην εργασία μας (είτε σε
εργοστάσιο, είτε σε αγρόκτημα, είτε σε γραφείο), είναι σημαντικό να συμμετέχουμε όλοι μας
στην επίτευξη των στόχων της νομοθεσίας.
Για αυτό το λόγο, η Οδηγία πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ύδατα (2000/60/ΕΚ)
ενθαρρύνει όλους εκείνους που έχουν συμφέρον, να συμμετάσχουν ενεργά στις δραστηριότητες
διαχείρισης των υδάτων. Όσο περισσότερο κατανοούμε την επίδραση μας στην ποσότητα και την
ποιότητα του νερού, τόσο περισσότερο μπορούμε να βοηθήσουμε από την πλευρά μας στην
προστασία των πολύτιμων υδάτινων πόρων μας. Η Οδηγία πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
τα ύδατα ενθαρρύνει όλους τους πολίτες να συμμετέχουν στην προστασία και τη διαχείριση των
υδάτων.
Η Ελλάδα, στην προσπάθεια της για την εναρμόνιση της νομοθεσίας της με αυτή της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ψήφισε το νόμο 3199/2003 «Προστασία και Διαχείριση των Υδάτων».
Όμως, παρά τη λειψυδρία των τελευταίων ετών δεν έχουμε αντιληφθεί: ούτε την αξία του νερού,
ούτε και το μέγεθος της σπατάλης και την έκταση της ρύπανσης των υδατικών πόρων από τη
βιομηχανία, τα άλλα φυτοφάρμακα και ουσίες.
Στη χώρα μας αξιοποιούμε μερικώς τους υδατικούς μας πόρους. Νερό υπάρχει στην
Ελλάδα, αλλά δεν το εκμεταλλευόμαστε γιατί λείπουν οι ολοκληρωμένες παρεμβάσεις και τα
έργα στον τομέα αυτό. Το μέγεθος της ζημιάς που προκαλεί η ανεξέλεγκτη γεώτρηση των
υπόγειων υδάτων η οποία τα καθιστά υφάλμυρα.
Υπάρχουν όμως και πολλά θέματα που σχετίζονται με τη διαχείριση του νερού που δεν
σκεφτόμαστε στην καθημερινή μας χρήση.
Προϋπόθεση για μια σωστή πολιτική για τα νερά, έχει και η ενημέρωση και συμμετοχή
των πολιτών στη διαδικασία διότι πρέπει όλοι να συνεργαστούν εάν θέλουμε να πετύχει η
ολοκληρωμένη διαχείριση τώρα και στο μέλλον.
Το θέμα των νερών είναι μεγάλο και πολύπλοκο και αυτά βεβαίως που αναφέρθηκαν είναι
μονάχα η κορυφή του παγόβουνου. Το μέλλον δεν περιμένει. Θέλει σχεδιασμό και οργάνωση
πολύ πριν να μας προλάβουν τα γεγονότα. Προστατεύοντας τα νερά μας, βοηθούμε να
εξασφαλίσουμε το μέλλον και τις απώτερες προσδοκίες του πλανήτη μας.
Οι παραπάνω Δήμοι, έχοντας ως κοινό χαρακτηριστικό ότι διαρρέονται από ποτάμια,
μεγαλύτερα ή μικρότερα, κρίνουν ότι επιβάλλεται η διαμόρφωση και υλοποίηση πολιτικών που
θα στοχεύουν στην αντιμετώπιση των παραπάνω κοινών προβλημάτων διακηρύσσουν την
απόφαση και τη δέσμευση:
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με απόλυτο σεβασμό στις μεταξύ τους διαφορές και ιδιαιτερότητες, να δημιουργήσουν ένα
Ελληνικό Δίκτυο Πόλεων με Ποτάμια και συνιστούν με το παρόν Αστική μη Κερδοσκοπική
Εταιρεία, η οποία υπάγεται στις διατυπώσεις των άρθρων Α. Κ. περί εταιρειών με παρακάτω
όρους:
ΑΡΘΡΟ 1ο.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Η Επωνυμία της Αστικής Εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα είναι:
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ με ΠΟΤΑΜΙΑ».
Στα ξενόγλωσσα κείμενα η επωνυμία θα αποδίδεται ως εξής:
«HELLENIC NETWORK of MUNICIPALITIES with RIVERS».
ΑΡΘΡΟ 2ο.
ΕΔΡΑ
Έδρα της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ με ΠΟΤΑΜΙΑ» είναι ο Δήμος
Τρικκαίων. Η δραστηριότητα και το έργο της εταιρείας όμως εκτείνεται σε όλη την Ελληνική
Επικράτεια. Η διεύθυνση Εταιρείας ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.),
χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού. Η Γενική Συνέλευση με απόφασή της μπορεί
να αλλάζει την έδρα της. Η Εταιρεία μπορεί να αλλάζει διεύθυνση με απόφαση του Δ.Σ. χωρίς να
απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού μόνο στα όρια της έδρας της. Η Εταιρεία μπορεί να
ιδρύει παραρτήματα σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού.
ΑΡΘΡΟ 3ο.
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του είναι η συνεργασία των πόλεων με ποτάμια προκειμένου να αντιμετωπισθούν
από κοινού τα περιβαλλοντικά προβλήματα και να επιτευχθεί η οικονομική ανάπτυξη των δήμων
- μελών, με τον σχεδιασμό και την εφαρμογή κοινών δράσεων και στρατηγικών. Η εταιρεία είναι
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Στο πλαίσιο επίτευξης του σκοπού πρέπει: Να λειτουργήσει ως
πρόσκληση - πρόκληση, ως καταλύτης, ως συντελεστής για την ανάπτυξη μιας αυξητικής
συνεργασίας μεταξύ φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης δημιουργώντας όργανα, λειτουργίες και
υπηρεσίες που θα το εξυπηρετούν διαρκώς.
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΩΝ με ΠΟΤΑΜΙΑ» είναι:
1. Η συνεργασία για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων που αφορούν: τη
μόλυνση των υδάτων, την ποιότητα των υδάτων, την επάρκεια των υδάτων, τη χλωρίδα και την
πανίδα των υδάτων.
2. Η συνεργασία για την οικονομική ανάπτυξη των μελών του μέσα από την τουριστική,
πολιτιστική και ενεργειακή αξιοποίηση των ποταμών τους.
3. Η συμμετοχή σε ανάλογα ευρωπαϊκά δίκτυα πόλεων στην κοινή ευρωπαϊκή εκστρατεία
για πόλεις πιο ανθρώπινες και πιο πολιτισμένες με επίκεντρο τον άνθρωπο και έμφαση στην
αειφορία.
4. Η δρομολόγηση διαδικασιών που θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των , πολλών στους
σχεδιασμούς και θα τους κάνουν πιο υπεύθυνους απέναντι στα προβλήματα της ελληνικής πόλης.
5. Η συμμετοχή στη χάραξη και υποστήριξη εθνικών, περιφερειακών και τοπικών
πολιτικών για το υδάτινο περιβάλλον με ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας, με διοργάνωση
συνεδρίων και εκδόσεις σχετικού υλικού.
6. Η διάδοση κάθε σχετικής πληροφορίας και γνώσης με διοργάνωση ημερίδων,
συνεδρίων, δημόσιων συζητήσεων, έκδοση εντύπων, ηλεκτρονική αποστολή υλικού κλπ.
7. Η υποστήριξη των αμοιβαίων συμφερόντων των μελών στο πλαίσιο των συζητήσεων με
δημόσιους φορείς για θέματα σχετικά με τους σκοπούς της εταιρείας.
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8. Η συνεχή αξιολόγηση των πολιτικών για την προστασία και αξιοποίηση των υδάτινων
πόρων, καταγραφή των αποτελεσμάτων τους και κοινοποίηση τους σε εθνικό και ευρωπαϊκό
επίπεδο.
9. Η προώθηση έργων βελτίωσης και επέκτασης των υποδομών και των διαμορφώσεων
για τον πεζό και τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
10. Η συγκέντρωση πόρων με την άσκηση και εμπορικών δραστηριοτήτων (π.χ. έκδοση
και πώληση βιβλίων) υπό τον όρο ότι τα έσοδα θα διατίθενται αποκλειστικά για την προώθηση
των παραπάνω στόχων.
ΑΡΘΡΟ 4ο.
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
Οι συμμετέχοντες Δήμοι δεσμεύονται: Να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την
εφαρμογή των αποφάσεων του Ο.Η.Ε., για την προστασία του περιβάλλοντος και ειδικά των
υδάτινων πόρων στα όρια του Δήμου.
Να καταστήσουν την προστασία του περιβάλλοντος και των υδάτινων πόρων στοιχείο της
πολιτιστικής, κοινωνικής και οικονομικής τους δραστηριότητας.
Οι συμμετέχοντες Δήμοι υποχρεώνονται να διαμορφώσουν: Ενα δικό τους πρόγραμμα
δράσης για την ανάπτυξη και την υλοποίηση πολιτικών φιλικές προς το περιβάλλον και ιδιαίτερα
προς το υδάτινο περιβάλλον. Ένα δικό τους μοντέλο κοινωνικής συμμετοχής και κινητοποίησης,
συνεργασίας με τους οργανωμένους και ενδιαφερόμενους φορείς. Ένα δικό τους δίκτυο
συνεργασιών φορέων που άμεσα ή έμμεσα ασχολούνται με την ικανοποίηση αναγκών και την
προσφορά υπηρεσιών προς το περιβάλλον. Ένα δικό τους σύστημα συνεργασίας εθελοντικών μη
κερδοσκοπικών οργανώσεων που επιθυμούν να συμβάλλουν στο πρόγραμμα. Να επιχειρήσουν
τη θεσμοθέτηση και λειτουργία της Κοινωνικής Επιτροπής αποτελούμενης από τους
εκπροσώπους των οργανωμένων οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων του Δήμου, με στόχο
την από κοινού διαμόρφωση και δέσμευση για την υλοποίηση κλαδικών συνεργασιών και
συμφωνιών.
Την ένταξη σε κάθε κατεύθυνση των Δημοτικών λειτουργιών της διάστασης και της
προστασίας του περιβάλλοντος στους τομείς:
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Πολεοδομία
Συγκοινωνία
Περιβάλλον
Αισθητική
Ύδρευση - Άρδευση
Καθαριότητα
Αναψυχή - Αθλητισμός - Πολιτισμός
Υγεία
Παιδεία
Πρόνοια
Οικονομία
Δικαιοσύνη

ΑΡΘΡΟ 6ο.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της εταιρείας <<ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ με ΠΟΤΑΜΙΑ>> είναι
αορίστου χρόνου. Αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρισης του καταστατικού της στα βιβλία
εταιρειών του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) Τρικάλων.
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ΑΡΘΡΟ 7ο.
ΜΕΛΗ
Μέλη της Εταιρείας είναι:
1. Οι ιδρυτικοί του Δικτύου Δήμοι και οι λοιποί ιδρυτικοί φορείς.
2. Νέα μέλη, μετά από απόφαση του Δ.Σ. και επικύρωση από τη Γ. Σ. μπορούν να είναι
Δήμοι, μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Πανεπιστήμια, Ν.Π.Δ.Δ., Δημοτικές Επιχειρήσεις,
Σύνδεσμοι ΟΤΑ και εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ενόψει όμως του γεγονότος ότι
πρόκειται για Δίκτυο Πόλεων, ο αριθμός των Δήμων πρέπει να είναι πάντοτε μεγαλύτερος του
αριθμού των λοιπών φορέων - μελών της Εταιρείας. Κάθε μέλος υποχρεούται να καταβάλει
εισφορά για τη συμμετοχή του στην Εταιρεία.
3. Στα πλαίσια της περαιτέρω ενδυνάμωσης του ρόλου του δικτύου στην υποστήριξη των
δήμων μας, έτσι ώστε να αποκτήσει διαχειριστική επάρκεια και τη δυνατότητα υλοποίησης
προγραμμάτων ΕΣΠΑ, κρίνεται απαραίτητη την αναβάθμιση της οργανωτικής λειτουργίας του
δικτύου με τη στελέχωση με το κατάλληλο προσωπικό, τη συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς κ.λπ.
Για την κάλυψη του υπό διαμόρφωση λειτουργικού κόστους, της νέας οργανωτικής δομής και
λειτουργίας, ορίζεται η ετήσια συνδρομή, από το έτος 2021, σε χίλια πεντακόσια (1.500,00) ευρώ
ισόποσα για κάθε μέλος.
Το ποσό αυτό μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση της Γ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 8ο.
Όργανα Διοίκησης
Τα όργανα διοίκησης του <<ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΩΝ με ΠΟΤΑΜΙΑ>> είναι
τα εξής:
1. Η Γενική Συνέλευση των μελών (Γ. Σ.)
2. To Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
3. Η Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε)
ΑΡΘΡΟ 9ο.
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Κυρίαρχο όργανο του Δικτύου είναι η Γενική Συνέλευση των μελών της εταιρίας που
αποτελείται από τους Δημάρχους ή τους νόμιμους αντιπροσώπους τους που αυτοί ορίζουν και
τους νόμιμους εκπροσώπους των λοιπών φορέων ή τους νόμιμους αντιπροσώπους τους που αυτοί
ορίζουν.
Η Γ.Σ. χαράζει τις γενικές κατευθύνσεις της πολιτικής του Δικτύου θετικά και αρνητικά,
δηλαδή σε ποιες κατευθύνσεις πρέπει να κινηθεί το Δίκτυο και τι πρέπει να αποφύγει.
Η ετήσια τακτική Γ. Σ. είναι απολογιστική και προγραμματική.
Τις αποφάσεις της Γ.Σ. του Δικτύου εκτελεί το Δ.Σ.
• Οι Γ.Σ. των μελών διακρίνονται σε τακτικές και έκτατες.
• Η τακτική Γ.Σ. συγκαλείται μία (1) φορά το χρόνο.
• Οι έκτακτες Γ.Σ. συνέρχονται οποτεδήποτε κρίνει το Δ.Σ. ότι παρίσταται ανάγκη να
εξεταστεί ένα επείγον θέμα εγγράφως, από τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ. ή ακόμη από
το 1/3 των μελών των δικαιούμενων και ταμειακώς εντάξει να παρευρίσκονται στη Γ.Σ.
• Η Γ.Σ. των μελών είναι το ανώτατο όργανο του Δικτύου εποπτεύει και ελέγχει τα όργανα
και τη Διοίκηση και γενικά αποφασίζει επί όλων των υποθέσεων του Δικτύου. Οι τακτικές Γ.Σ.
συγκαλούνται από το Δ.Σ. με πρόσκληση έγγραφη η οποία πρέπει να γίνεται δέκα πέντε(15) μέρες
πριν από τη σύγκληση, και θα πρέπει να αναφέρονται ο τόπος, ο χρόνος και τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης.
• Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να αναρτά σε εμφανή θέση των γραφείων του Δικτύου,
ανακοίνωση στην οποία να περιέχονται τα αναφερόμενα στην παραπάνω παράγραφο.
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• Πρόταση μομφής εναντίον του Δ.Σ. ή μέλους του για να γίνει δεκτή πρέπει να ψηφισθεί
από τα μισά συν ένα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη. Απαρτία τακτικών ή έκτακτων Γ.Σ. υπάρχει
όταν είναι παρόντα από τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη τουλάχιστον τα μισά συν ένα.
• Αν δεν διαπιστωθεί απαρτία στην πρώτη σύγκληση της Γ.Σ. τότε αυτή επαναλαμβάνεται,
σε μέρα και ώρα που καθορίζει το Δ.Σ. Αν διαπιστωθεί απαρτία στην πρώτη σύγκληση της Γ.Σ.
τότε αυτή θεωρείται ότι υπάρχει μέχρι του τέλους των εργασιών της Συνέλευσης, αποφάσεις των
Γ.Σ. παίρνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων, εκτός από αυτές που ρητά ορίζεται στο
καταστατικό αυτό ότι απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η
ψήφος του Προέδρου. Η Γ.Σ. αποφασίζει φανερά, με ανάταση των χεριών ή με ονομαστική
κλήση. Μυστικά (με ψηφοδέλτια) η Γ.Σ. αποφασίζει μόνο αρχαιρεσίες και επί προσωπικών
θεμάτων. των Γ.Σ. προεδρεύει τριμελές προεδρείο εκλεγμένο κάθε φορά από τη συγκεκριμένη
Γ.Σ. Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά, τα οποία συνυπογράφονται από τον Πρόεδρο και το
Γραμματέα. Το Δ.Σ. με απόφαση του ορίζει ότι η ημερομηνία συνεδρίασης της Γ.Σ. είναι και η
ημερομηνία της διεξαγωγής των εκλογών, υπενθυμίζοντας στην πρόσκληση με τα θέματα
ημερήσιας διάταξης της Γ.Σ. και την προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων.
• Υποψηφιότητες για το Δ.Σ. υποβάλλονται με έγγραφη αίτηση των ενδιαφερόμενων που
απευθύνονται στο Δ.Σ. τουλάχιστον δύο (2) μέρες πριν από τη μέρα κατά την οποία έχουν
προκηρυχθεί εκλογές. Για να έχει μέλος δικαίωμα υποψηφιότητας πρέπει να είναι ταμειακά
εντάξει. Από τη Γ.Σ. εκλέγεται τριμελής εφορευτική επιτροπή, αποτελούμενη από ένα Πρόεδρο
και δύο μέλη, που θα διεξάγει τις εκλογές. Η εφορευτική επιτροπή δεν εκθέτει υποψηφιότητα για
το Δ.Σ. και την Ελεγκτική Επιτροπή. Στο ενιαίο ψηφοδέλτιο των υποψηφίων για το Δ.Σ. και την
Ελεγκτική Επιτροπή τα μέλη βάζουν μέχρι εφτά (7) σταυρούς προτίμησης σε υποψηφίους για το
Δ.Σ. και μέχρι τρεις (3) σταυρούς προτίμησης για την Ελεγκτική Επιτροπή. Οι εκλογές γίνονται
τις ώρες που θα καθορίσει η Γ.Σ.
• Μετά τη διαλογή και την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων, η Εφορευτική Επιτροπή
συντάσσει ειδικό Πρωτόκολλο που θα υπογραφούν και τα τρία μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής
και προβαίνει στην ανακήρυξη των επιτυχόντων.
• Επιτυχόντες θεωρούνται οι επτά (7) πρώτοι κατά σειρά σταυρών προτίμησης για το Δ.Σ.,
οι οποίοι και αποτελούν το νόμιμα εκλεγόμενο νέο Δ.Σ., οι δε υπόλοιποι (μέχρι επτά (7))
αναπληρωματικοί, οι οποίοι θα αναπληρώνουν κατά τη σειρά της ανακήρυξης τους τακτικό μέλος
του Δ.Σ. που παραιτείται ή εκπίπτει του αξιώματος του.
• Επιτυχόντες θεωρούνται οι τρεις (3) πρώτοι κατά σειρά σταυρών προτίμησης για την
Ελεγκτική Επιτροπή, οι δε υπόλοιποι μέχρι τρεις (3) αναπληρωματικοί, οι οποίοι θα
αναπληρώνουν κατά τη σειρά της ανακήρυξης τους τακτικό μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής που
παραιτείται ή εκπίπτει του αξιώματος του.
• Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση και αντίστοιχη ανακήρυξη από την
Εφορευτική Επιτροπή.
• Η Εφορευτική επιτροπή έχει δικαίωμα να ακυρώνει, μετά από απόφαση της που
παίρνεται με πλειοψηφία, ψηφοδέλτια στα οποία υπάρχουν διαγραφές, ξέσματα, υπογραφές ή
άλλα εμφανή σημεία ίχνη που έγιναν με σκοπό να παραβιασθεί η μυστικότητα της ψηφοφορίας
εφαρμόζοντας ανάλογα σχετικές διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και της
εκλογικής νομοθεσίας.
ΑΡΘΡΟ 10ο.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Το <<ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ με ΠΟΤΑΜΙΑ>> διοικείται από το Διοικητικό
Συμβούλιο. Μέλη του Δ.Σ. είναι τα συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα που εκλέγονται από τη Γ.Σ.
Η διάρκεια της θητεία του Δ.Σ. ακολουθεί τη διάρκεια της θητείας της δημοτικής περιόδου
και λήγει με τη λήξη αυτής. Το Δ.Σ. όμως εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι να
εκλεγεί νέο από τη Γενική Συνέλευση.
Το Δ.Σ. αποτελείται από επτά (7) τακτικά μέλη μη αμειβόμενα.

ΑΔΑ: 6ΜΡΞΩ9Ο-Α99

Μέσα σε πέντε (5) μέρες από της εκλογής του Δ.Σ., ο συγκεντρώσας τις περισσότερες
ψήφους, ή σε περίπτωση που αυτός κωλύεται ο αμέσως επόμενος σε σειρά σταυρών προτίμησης,
υποχρεούται να καλέσει τα υπόλοιπα εκλεγέντα μέλη σε πρώτη συνεδρίαση με θέμα τη
συγκρότηση τού Δ.Σ. σε σώμα.
• Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο ή περισσότερων συμβούλων την υποχρέωση σύγκλησης
έχει ο κατά αλφαβητική σειρά πρώτος στο ψηφοδέλτιο.
• Στη συνεδρίαση αυτή εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία, αν δεν υπάρχει ομοφωνία
στις υποψηφιότητες 1) ο Πρόεδρος, 2) ο Αντιπρόεδρος, 3) ο Γραμματέας, 4) ο Ταμίας, 5) τρία (3)
μέλη. Στην περίπτωση ψηφοφορίας απαιτείται απλή πλειοψηφία. Το Δ.Σ. που απαρτίζεται από
τους παραπάνω, μπορεί να ανασυγκροτείται με απόφαση του. Το Δ.Σ. με απόφαση του συγκροτεί
και ανασυγκροτεί την Τεχνική Γραμματεία (Τ.Γ.) αλλά και άλλες επιτροπές για την υποβοήθηση
του έργου του και την πραγματοποίηση των στόχων του Δικτύου.
• Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη συγκρότηση του σε σώμα, το Δ.Σ. παραλαμβάνει την
περιουσία και τα αρχεία του Δικτύου, από τον απερχόμενο Πρόεδρο του Δικτύου.
• Για την παραλαβή και την παράδοση συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο που
υπογράφουν όλοι οι παρόντες.
• Αν δεν εμφανισθεί ο απερχόμενος Πρόεδρος ή κανένα μέλος από την προηγούμενη
Διοίκηση που να τον εκπροσωπεί, η νέα Διοίκηση συντάσσει σχετικό πρακτικό και προβαίνει στις
νόμιμες ενέργειες για την προάσπιση των συμφερόντων του Δικτύου.
• Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά κάθε τρεις (3) μήνες και έκτακτα όταν
παρίσταται ανάγκη.
Το Δ:Σ συγκαλείται για συνεδρίαση από τον Πρόεδρο του Δικτύου με έγγραφη πρόσκληση
που ορίζει τον τόπο, χρόνο και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αν μετά την πρόσκληση
προκύψει η ανάγκη για συζήτησης κι άλλων θεμάτων, τότε αυτά ανακοινώνονται και συζητούνται
πριν την ημερήσια διάταξη, μετά από απόφαση του Δ.Σ.
Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα, όταν είναι παρόντα
τουλάχιστον τέσσερα (4) από τα μέλη του. Για τη λήψη απόφασης απαιτείται απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων.
Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Τα πρακτικά του Δ . Σ .
συνυπογράφονται από όλα τα παρόντα μέλη του.
Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Δ.Σ. για συνεδρίαση, όταν του υποβάλλουν
έγγραφη αίτηση τουλάχιστον τρία (3) μέλη του Δ.Σ. στην οποία θα πρέπει να ορίζουν και τα
θέματα της ημερήσιας διάταξης. Το Δ.Σ. διαχειρίζεται υπεύθυνα και αλληλέγγυα τις υποθέσεις, τα
συμφέροντα και την περιουσία του Δικτύου, προετοιμάζει τις εργασίες των Γ.Σ. και εκτελεί τις
αποφάσεις τους. Γενικά είναι αρμόδιο για κάθε ενέργεια και λήψη κάθε μέτρου που αποβλέπει
στην αντιμετώπιση και λύση των ζητημάτων του Δικτύου, έχει αποκλειστικό γνώμονα το
συμφέρον των μελών και του Δικτύου, κινείται πάντα μέσα στα πλαίσια του καταστατικού και
των νόμων. Το Δ.Σ. υποχρεούται να τηρεί τα βιβλία και στοιχεία που προβλέπει ο Κ.Φ.Σ. και
κάθε άλλο που κρίνει απαραίτητο για την καλύτερη λειτουργία τού Δικτύου.
Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τρεις κατά σειρά τακτικές συνεδριάσεις
εκπίπτει της ιδιότητας του και αντικαθίσταται από το πρώτο κατά σειρά επιτυχίας
αναπληρωματικό μέλος του Συμβουλίου κ.ο.κ. Το Δ.Σ. με εισήγηση του Προέδρου καταρτίζει τα
ετήσια προγράμματα δράσης και τους ετήσιους απολογισμούς, δράσεων και οικονομικούς, που
κατατίθενται προς συζήτηση και λήψη απόφασης στη Γ.Σ. Φροντίζει για τη διαμόρφωση
προτεραιοτήτων και την αναπροσαρμογή προτεραιοτήτων εντός του πλαισίου προγράμματος και
στόχων που έχει εγκρίνει η Γ.Σ. Αντιμετωπίζει όλα τα θέματα που προκύπτουν στα διαστήματα
μεταξύ των Γ.Σ.
Τα μέλη του Δ.Σ. έχουν το δικαίωμα, είτε συλλογικά ως όργανο, είτε μεμονωμένα, να
ελέγχουν οποτεδήποτε τα οικονομικά του Δικτύου.
ΑΡΘΡΟ 11ο.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ
• Ο Πρόεδρος του Δικτύου εκλέγεται από το Δ.Σ., με θητεία που ακολουθεί τη θητεία
της δημοτικής περιόδου.
• Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί την εταιρεία είτε αυτοπρόσωπα, είτε με πληρεξούσιο,
σε κάθε δικαστική ή εξώδικη σχέση και ενώπιον κάθε αρχής ή Δικαστηρίου, ή τρίτου, την οποία
δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Συγκαλεί το Διοικητικό
Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση μετά από απόφαση του Δ.Σ., με προσκλήσεις που
υπογράφει, υπογράφει με το Γραμματέα τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Συμβουλίου, με τον
Ταμία τα εντάλματα ή τις αποδείξεις πληρωμής και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου. Κάθε έγγραφο του Δικτύου πρέπει να φέρει την υπογραφή του Προέδρου ή του
εξουσιοδοτημένου από αυτόν προσώπου.
• Ο Πρόεδρος μπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση του Δικτύου για συγκεκριμένα
θέματα με εξουσιοδότηση που θα υπογραφεί σε μέλος του Διοικητικού.
• Επικουρείται στο έργο του από έναν αντιπρόεδρο ο οποίος μπορεί να τον εκπροσωπήσει
μετά από συγκεκριμένη κατά περίπτωση εξουσιοδότηση.
• Ευθύνεται για την κατάθεση ετήσιου προγραμματισμού και απολογισμού στην ετήσια
τακτική Γ.Σ.
• Έχει την ευθύνη της εποπτείας της Τεχνικής Γραμματείας, ευθύνη που μπορεί να
αναθέτει σε μέλος του Δ.Σ., μπορεί δε να παρίσταται και να παρεμβαίνει στις συνεδριάσεις της
Τεχνικής Γραμματείας, στις οποίες υποχρεωτικά καλείται.
• Ο Πρόεδρος προσλαμβάνει μετά από απόφαση του Δ.Σ. Διευθυντή της εταιρείας και το
αναγκαίο προσωπικό που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του Δικτύου.

•
•

ΑΡΘΡΟ 12ο.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τον Πρόεδρο κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.
Ο Αντιπρόεδρος βοηθά τον Πρόεδρο στην εκτέλεση των καθηκόντων του.

ΑΡΘΡΟ 13ο.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ο Γραμματέας διευθύνει τα ζητήματα της Γραμματείας, έχει την εποπτεία των γραφείων,
συντάσσει σε συνεργασία με τον Πρόεδρο τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., διεξάγει την
αλληλογραφία του Δικτύου, τηρεί πρωτόκολλο εισερχόμενης αλληλογραφίας, επιμελείται της
τήρησης των βιβλίων της εταιρίας, των πρακτικών του Δ.Σ., των πρακτικών της Γ.Σ. και
φυλάσσει τα αρχεία του Δικτύου.
ΑΡΘΡΟ 14ο.
ΤΑΜΙΑΣ
Ο Ταμίας ενεργεί τις εισπράξεις με βάση διπλότυπες αποδείξεις, από τις οποίες το
πρωτότυπο δίνει σε αυτόν που πληρώνει, το αντίγραφο (στέλεχος) παραμένει στα χέρια του.
Ενεργεί τις πληρωμές (υποχρεώσεις) του Δικτύου με βάση διπλότυπα εντάλματα πληρωμής ή
αποδείξεις στις οποίες συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο. Είναι προσωπικά υπεύθυνος για τα
χρήματα και τα αλλά περιουσιακά στοιχεία που του έχει εμπιστευτεί το Δίκτυο. Εισηγείται στο
Συμβούλιο τα οικονομικής φύσεως θέματα. Τηρεί το βιβλίο εσόδων - εξόδων του Δικτύου.
Υποβάλλει κάθε τρίμηνο στο Δ.Σ. έκθεση εσόδων και εξόδων του Δικτύου.
ΑΡΘΡΟ 15ο.
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: 6ΜΡΞΩ9Ο-Α99

Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής. Έχει σαν αρμοδιότητα να ελέγχει τα πεπραγμένα
του Δ.Σ. και να υπογράφει την έκθεση την οποία θα καταθέτει στην εκλογοαπολογιστική
συνέλευση. Επίσης, θα ενημερώνει τη Γ.Σ. για τα οικονομικά του Δικτύου.
ΑΡΘΡΟ 16ο.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Προσωρινά και μέχρι την πλήρη στελέχωση του Δικτύου, χρέη Τεχνικής Γραμματείας θα
εκτελεί Ν.Π. των Ο.Τ.Α. που ορίζεται από το Δ.Σ. μετά από εισήγηση του Προέδρου. Δεν
αποκλείεται το Ν.Π. των Ο.Τ.Α. να είναι και μέλος του Δικτύου.
Το Δ.Σ. ορίζει ένα μέλος του για το συντονισμό και την επίβλεψη της Τ.Γ. Το Ν.Π. των
Ο.Τ.Α. που θα αναλάβει την Τ.Γ. θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη επαρκή εμπειρία και
τεχνογνωσία, την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή και να διαθέτει το κατάλληλο επιστημονικό
προσωπικό σύμφωνα με τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που καλείται να επιτελέσει. Οι
αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της Τ.Γ. είναι:
1. η στήριξη και η εξυπηρέτηση των μελών του Δικτύου στη μεταξύ τους επικοινωνία και
συνεργασία
2. έχει την ευθύνη παροχής κάθε δυνατής επιστημονικής βοήθειας που θα έχουν ανάγκη
τα μέλη του Δικτύου για την εξυπηρέτηση των σκοπών του δικτύου.
3. η διεκδίκηση και η υλοποίηση εθνικών, ευρωπαϊκών και άλλων προγραμμάτων για
λογαριασμό του Δικτύου.
4. η ανάπτυξη των ευρωπαϊκών και διεθνών σχέσεων του Δικτύου και η ένταξη του σε
άλλα αντίστοιχα ευρωπαϊκά δίκτυα .
5. έχει την ευθύνη για τις ενέργειες διάχυσης πληροφοριών και γνώσεων μέσα από τη
διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων, δημόσιων συζητήσεων, έκδοσης εντύπων, κλπ.
6. έχει την ευθύνη συγκρότησης ομάδων εργασίας, ομάδων μελέτης, δικτύων εθελοντικών
οργανώσεων πανελλαδικής εμβέλειας που επιθυμούν να συμπαρασταθούν στο έργο του Δικτύου
πόλεων.
7. έχει την ευθύνη αναζήτησης και διασφάλισης διεθνών συνεργασιών με Διεθνείς
οργανισμούς με μη κυβερνητικές οργανώσεις περιφερειακής και διεθνούς εμβέλειας που
ασχολούνται με θέματα που αφορούν το Δίκτυο.
 Η Τ.Γ. καταρτίζει τον εξαμηνιαίο, ετήσιο και τετραετή προγραμματισμό της στρ πλαίσιο
των στόχων και τα του προγράμματος του Δικτύου.
 Μετά την έγκριση του προγράμματος δράσης της από το Δ.Σ., η Τ.Γ. μπορεί να
προχωρήσει στο έργο της.
 Στις Γ.Σ. του Δικτύου η Τ.Γ. παρουσιάζει προγραμματικά και απολογιστικά το έργο της.
 Η Γ.Σ. δύναται να προτείνει ή και να ψηφίσει αλλαγές στον προγραμματισμό δράσης της
Τ.Γ.
ΑΡΘΡΟ 17ο.
ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Η ανάπτυξη των μέσων του Δικτύου προβλέπεται να εξελιχθεί οργανικά με την ανάπτυξη
του Δικτύου σε ένα πρόγραμμα άμεσων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων, στο
οργανωτικό, επιστημονικό, οικονομικό, επικοινωνιακό επίπεδο.
Κεντρική ιδέα στη δημιουργία και την ανάπτυξη των αναγκαίων μέσων αποτελεί ένα
αποκεντρωτικό μοντέλο, το οποίο θα διασφαλίζει την ανάπτυξη μέσων αναγκαίων και χρήσιμων
για το σύνολο του Δικτύου, σε κάθε πόλη ξεχωριστά και στην έδρα του Δικτύου.
Η δημιουργία υποδομής για τη συγκέντρωση και τη διάχυση πληροφοριών, ερευνών,
βιβλιογραφίας, καλύτερων πρακτικών που αφορούν στους στόχους του Δικτύου. Η στήριξη
πρωτοβουλιών Δήμων του Δικτύου για συνεργασία με Δήμους εντός και εκτός του Δικτύου σε
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τα προγράμματα του κάθε
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Δήμου. Η δημιουργία υποδομών, δικτύων και συνεργασιών σε κάθε επίπεδο μεταξύ Δήμων του
Δικτύου και Δήμων της Ευρώπης, της ευρύτερης περιοχής και του κόσμου με κοινούς στόχους.
Η θεσμοθέτηση συνεργασιών με εθνικούς φορείς, μη κυβερνητικές οργανώσεις, διεθνείς
φορείς και οργανώσεις του Ο.Η.Ε. με κοινούς συναφείς στόχους με αυτούς του δικτύου.
Η διαμόρφωση πλαισίων συνεργασιών με ερευνητικούς φορείς, ερευνητικά κέντρα,
Πανεπιστημιακά ιδρύματα, ή προσπάθεια δημιουργίας φορέων, οργανισμών ικανών να υπηρετούν
τους στόχους του Δικτύου.
ΑΡΘΡΟ 18ο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 11.000,00 Ευρώ.
Για το σχηματισμό του κεφαλαίου κάθε συμβαλλόμενος ιδρυτής εταίρος αναλαμβάνει την
υποχρέωση καταβολής του ποσού των 500,00 Ευρώ εντός τριάντα ημερών από την υπογραφή του
παρόντος στο οποίο περιορίζεται και η ευθύνη κάθε συμβαλλόμενου μέρους. Το κεφάλαιο της
εταιρείας μπορεί να αυξάνεται με απόφαση της Γ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 19ο.
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Βασικές αρχές στην πολιτική πόρων του Δικτύου είναι η ενίσχυση, η στήριξη κάθε μέλους
να αποκτά επάρκεια πόρων για την πραγμάτωση των σκοπών του.
Η δημιουργία υποδομών για την απόκτηση γνώσης, πληροφοριών, οργάνωσης,
δραστηριοτήτων που θα επιτρέπουν δημιουργία πόρων καθώς και αξιοποίηση υπαρχόντων πόρων.
Η δημιουργία προϋποθέσεων για την αξιοποίηση εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών
προγραμμάτων ικανών να διασφαλίσουν συμπληρωματικούς πόρους για την επίτευξη των
σκοπών των μελών και του Δικτύου. Η προγραμματισμένη προσπάθεια δημιουργίας πόρων του
Δικτύου. Οι πόροι του <<ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΩΝ με ΠΟΤΑΜΙΑ>> προέρχονται
από:
 Τις εισφορές των μελών που συστήνουν το <<ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ με
ΠΟΤΑΜΙΑ>> καθώς και από τις εισφορές τυχόν νέων εταίρων.
 Ποσά που θα καταβάλουν οι εταίροι με απόφαση της Γ.Σ. που λαμβάνεται με
πλειοψηφία των μισών συν ένα ταμειακά τακτοποιημένα μελών της εταιρείας.
 Ποσά που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς, διακρατικούς
οργανισμούς.
 Από χρηματοδοτήσεις, ενισχύσεις, ειδικές εισφορές κλπ από δημόσιες ή ιδιωτικές
επιχειρήσεις, φορείς, ιδιώτες, εθνικούς, κρατικούς ή ιδιωτικούς οργανισμούς της χώρας μας ή του
εξωτερικού.
 Ποσά που εισπράττονται από τους ενδιαφερόμενους που προσφέρουν στις υπηρεσίες του
<<ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΩΝ με ΠΟΤΑΜΙΑ>>.
 Από δωρεές, δημοσιεύσεις, εκδηλώσεις, εκδόσεις, χορηγίες κλπ.
 Από εκμετάλλευση των περιουσιακών στοιχείων του <<ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΔΗΜΩΝ με ΠΟΤΑΜΙΑ>>.
 νόμιμο έσοδο που γίνεται αποδεκτό με απόφαση του Δ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 20ο.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Το διαχειριστικό έτος του <<ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΩΝ με ΠΟΤΑΜΙΑ>>
συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος, όπως ορίζεται από το νόμο. Ειδικά το πρώτο διαχειριστικό
έτος αρχίζει την ημέρα συστάσεως του Δικτύου και τελειώνει την 31 Δεκεμβρίου του επομένου
έτους.
2. Τα έσοδα του Δικτύου, από οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχονται, κατατίθενται σε
τραπεζικούς λογαριασμούς στο όνομα του.
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3. Η διάθεση και πραγματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης από τον/τους λογαριασμούς
αυτούς γίνεται από τον Ταμία με εντολή του Προέδρου.
4. Η Ελεγκτική Επιτροπή έχει ως έργο να ελέγχει τις διαχειριστικές πράξεις του Δ.Σ. και να
υποβάλει σχετική έκθεση στη Γ.Σ.
5. Ο οικονομικός και διαχειριστικός έλεγχος μπορεί να γίνεται και από λογιστή που
ορίζεται από το Δ.Σ. του Δικτύου.
6. Ο λογιστής που ασκεί έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του Δικτύου οφείλει να
υποβάλλει έκθεση για την οικονομική διαχείριση και τον απολογισμό του προηγουμένου
διαχειριστικού έτους που έλεγξε. Οι εκθέσεις υποβάλλονται στο Δ.Σ. το οποίο υποβάλλει τα
αποτελέσματα του στους εταίρους του Δικτύου.
7. Οι εταίροι μπορούν να ζητήσουν από το Δ.Σ. οποτεδήποτε έκτακτο διαχειριστικό
έλεγχο του Δικτύου με ελεγκτές που θα ορίσει η Γ.Σ. των εταίρων.
ΑΡΘΡΟ 21ο.
ΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
1. Η Εταιρεία λύεται οποτεδήποτε με πλειοψηφία 2/3 των μελών του.
2. Λόγοι λύσεως είναι όσοι προβλέπονται από τον Α. Κ.
3. Εφόσον επήλθε νόμιμος λόγος λύσεως, το Δ.Σ. συγκαλείται εκτάκτως προκειμένου να
διαπιστώσει τούτο και να καθορίσει την περαιτέρω διαδικασία, σύμφωνα με το καταστατικό και
το νόμο.
ΑΡΘΡΟ 22ο.
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
1. Τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση.
2. Για τις ανάγκες της εκκαθάρισης θεωρείται ότι εξακολουθεί να υφίσταται η εταιρεία και
το Δ.Σ. διατηρεί τα δικαιώματα του. Ο εκκαθαριστής διορίζεται σύμφωνα με τις σχετικές
διατάξεις του Α.Κ.
3. Ο ορισμός του εκκαθαριστή συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του
Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Ο εκκαθαριστής, όσο διαρκεί η εντολή του:
 Εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι τρίτων και ενώπιον δικαστικών και διοικητικών αρχών
για τους σκοπούς της εκκαθάρισης.
 Ενεργεί την απογραφή της εταιρικής περιουσίας και δημοσιεύει την οικονομική
κατάσταση σύμφωνα με το νόμο. Την ίδια υποχρέωση έχει και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.
 Επιμελείται τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης σύμφωνα με την επόμενη
παράγραφο του παρόντος άρθρου.
5. Το καθαρό προϊόν της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση του συνόλου του παθητικού,
την επιστροφή του κεφαλαίου στους εταίρους δωρίζεται στην Προεδρία της Ελληνικής
Δημοκρατίας για να διατεθούν σε φορείς που εξυπηρετούν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς με το
<<ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΜ με ΠΟΤΑΜΙΑ>>.
ΑΡΘΡΟ 23ο.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ
Ο σκοπός
<<ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΩΝ με ΠΟΤΑΜΙΑ>> δεν είναι
κερδοσκοπικός, ώστε η τυχόν θετική διαφορά μεταξύ των κάθε μορφής εσόδων της εταιρείας και
των εξόδων, δαπανών ή τυχόν ζημίας των κατά νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού
βάρους παραμένει στο Δίκτυο και δημιουργεί το αποθεματικό του, το οποίο είναι δυνατόν να
διαθέτει για την κάλυψη εξόδων και δαπανών για την επίτευξη των σκοπών του και όχι για τη
διανομή στους εταίρους.
ΑΡΘΡΟ 24ο.
ΕΙΣΟΔΟΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ
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Στην εταιρεία μπορούν να εισέρχονται ως εταίροι και άλλοι Δήμοι, ή άλλες μη
κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίοι συμφωνούν με τους σκοπούς της εταιρείας. Η είσοδος νέων
εταίρων γίνεται με απόφαση της Γ.Σ. του Δικτύου, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των μισών συν
ένα ταμειακά τακτοποιημένων μελών της εταιρείας. Οι νέοι εταίροι συνεισφέρουν στην εταιρεία
το ποσό που αναγράφεται στο άρθρο 7 του παρόντος, και τροποποιείται αναλόγως το
Καταστατικό.
Κάθε εταίρος δικαιούται να αποχωρήσει από την εταιρεία, η οποία όμως δεν λύεται, αλλά
συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων με κατάλληλη τροποποίηση του Καταστατικού της. Ο
εταίρος που εξέρχεται από την εταιρεία δεν έχει δικαίωμα στην ανάληψη της εισφοράς του ή σε
αποζημίωση, αλλά παραλαμβάνει μόνο κάθε αντικείμενο, εξοπλισμό ή άλλο είδος που τυχόν είχε
παραχωρήσει κατά χρήση προς την εταιρεία.
ΑΡΘΡΟ 25ο.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Οι ειδικότερες αρμοδιότητες των οργάνων και τα καθήκοντα κάθε φύσης του προσωπικού
του <<ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΩΝ με ΠΟΤΑΜΙΑ>> και γενικά κάθε λειτουργία που
κρίνεται αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία του Δικτύου μπορούν να ρυθμίζονται με
Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας. Στον κανονισμό αυτό μπορεί να προβλέπεται η
διαμόρφωση των Οργανικών Μονάδων και η στελέχωση τους. Ο Κανονισμός Οργάνωσης και
Λειτουργίας συντάσσεται από το Δ.Σ. και εγκρίνεται από τη Γ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 26ο.
ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ
Το <<ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ με ΠΟΤΑΜΙΑ>> έχει σφραγίδα στην οποία
αναγράφεται η επωνυμία και μπορεί να απεικονίζεται το σήμα του Δικτύου. Το Δ.Σ. αποφασίζει
για τη μορφή του σήματος του Δικτύου.
ΑΡΘΡΟ 27ο.
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό θα αποφασίζεται από τους
εταίρους στο πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος και του Α. Κ. που αφορούν τις αστικές
εταιρείες.
2. Η παρούσα εταιρεία που επιδιώκει σκοπό μη κερδοσκοπικό, δημοσιεύει το παρόν
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Α.Κ. για την απόκτηση νομικής προσωπικότητας.
ΑΡΘΡΟ 28ο.
ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο ορίζεται από τα ιδρυτικά μέλη και έχει αποκλειστικά
αρμοδιότητα σύστασης της εταιρείας. Η θητεία του λήγει στις 31/3/2007 και αποτελείται από τους
εξής:
Πρόεδρος ο ΤΑΜΗΛΟΣ Μιχαήλ, Δήμαρχος Τρικκαίων Αντιπρόεδρος ο ΣΟΝΤΡΑΣ
Ιωάννης, Δήμαρχος Έδεσσας Γραμματέας ο ΡΟΥΣΣΑΡ Η Σ Αριστείδης, Δήμαρχος Λιβαδειάς
Ταμίας ο ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ Κωνσταντίνος, Αντιδήμαρχος Λάρισας Μέλος ο ΤΡΙΜΙΝΤΖΙΟΣ
Στάμος, Αντιδήμαρχος Ξάνθης Μέλος ο ΣΚΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος, Δήμαρχος Βέροιας
Μέλος ο ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Στέφανος, Δήμαρχος Φλώρινας
ΑΡΘΡΟ 29ο.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Η διεύθυνση της Εταιρίας είναι: Ασκληπιού 18, Τ.Κ. 42100, Τρίκαλα Θεσσαλίας.
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ΑΡΘΡΟ 30ο.
ΙΣΧΥΣ
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρισης του στα βιβλία εταιρειών
του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) Τρικάλων.
ΑΡΘΡΟ 31ο.
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
Κωδικοποιήθηκε το από 16-03-2006 Καταστατικό Σύστασης της Αστικής Εταιρείας μη
Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με την επωνυμία <<ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ με
ΠΟΤΑΜΙΑ>> μετονομαζόμενο σε << ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ με ΠΟΤΑΜΙΑ>> μετά
των τροποποιήσεων του, με τις από της 19ης Μαρτίου 2021 αποφάσεις της Ειδικής Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, μέσω τηλεδιάσκεψης, αποτελούμενο από 32 άρθρα, το οποίο
αφού ανεγνώσθη, κατέστη κατανοητό και ομόφωνα αποδεκτό από όλα τα παρόντα μέλη και
υπεγράφη από αυτά, όπως νομίμως εκπροσωπούνται.
ΑΡΘΡΟ 32ο.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ
H λειτουργία της εταιρείας διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 270 παρ. 1 του Ν.
4072/2012 καθώς και από τις διατάξεις των άρθρων 249 έως 268 του ιδίου νόμου, τις διατάξεις
των άρθρων 741 έως 784 του Αστικού Κώδικα, του άρθρου 101 του Ν. 3852/2010, αλλά και του
άρθρου 219 και 220 του ΚΔΚ (Ν.3463/2006).
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Μελιόπουλος: Να μας πείτε το όφελος από τη συμμετοχή μας σε αυτήν την εταιρία, γιατί
τόσα χρόνια που είμαστε μέλη δεν είχαμε κανένα όφελος, απλά πληρώνουμε τη συνδρομή σε
αυτό το δίκτυο πόλεων.
Τώρα έχουμε μια τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας. Το πρώτο που
παρατηρήσαμε είναι η αύξηση της συνδρομής μας από 600€ σε 1.500€, μια αύξηση δηλ. 250%.
Ας μας εξηγήσετε τι έκανε η εταιρία τόσον καιρό και τι θα κάνει τώρα με αυτά τα λεφτά που
δίνουμε…
Μας αναφέρει επίσης η εισήγηση ότι θέλει η εταιρία να αποκτήσει διαχειριστική επάρκεια
για να στελεχωθεί με το κατάλληλο προσωπικό και να προχωρήσει σε συνεργασία με ιδιωτικούς
φορείς. Τι θα κάνει; Θα αναλαμβάνει έργα που θα μπορούσαν να κάνουν οι δήμοι με το
προσωπικό τους;
Η αναβάθμιση του δικτύου αυτού, αφαιρεί κομμάτι-κομμάτι από το έργο που θα
μπορούσαν να κάνουν οι δήμοι, σε συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς. Κι από πάνω φεσώνουν τον
δήμο και με 1.500€ αντί για 600€. Εμείς θα δώσουμε αρνητική ψήφο
Δήμαρχος: Προτείνω ως εκπρόσωπο στη Γενική Συνέλευση της αστικής μη
κερδοσκοπικής εταιρείας «Ελληνικό Δίκτυο Πόλεων με Ποτάμια» τον δημοτικό σύμβουλο
Στέργιο Διαμάντη.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση και την πρόταση του Δημάρχου;
Αρνητική ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Γ.Μελιόπουλος, Ι.Τσαναξίδης
Υπέρ της εισήγησης και της πρότασης του Δημάρχου ψήφισαν όλοι οι υπόλοιποι
δημοτικοί σύμβουλοι.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 9-6-2021 εισηγητικό σημείωμα και την πρόταση του Δημάρχου.
2.- Την υπ’ αριθ. 109/2006 απόφαση του Δ.Σ.
3.- Το από 19-3-2021 πρακτικό της Ειδικής Συνεδρίασης Τακτικής Γ.Σ. των μελών της αστικής
μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικό Δίκτυο Πόλεων με Ποτάμια».
4.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
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5.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 72 του
ν.4555/2018 και του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του
ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019.
Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία
Α) Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 109/2006 απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης
συμμετοχής του Δήμου στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Ελληνικό Δίκτυο Πόλεων με
Ποτάμια» και ειδικότερα την αντικατάσταση της παραγράφου Α, ως εξής:
«Α) Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου στην υπό ίδρυση αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία
με την επωνυμία «Ελληνικό Δίκτυο Πόλεων με ποτάμια», με έδρα τα Τρίκαλα, η οποία διέπεται
από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα καθώς και τους όρους του καταστατικού αυτής, που έχει
ως ακολούθως:
Τα ιδρυτικά μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. 109/2006 απόφαση του Δ.Σ.
Β) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Βέροιας για την υπογραφή του παραπάνω τροποποιημένου
καταστατικού.
Γ) Ορίζει εκπρόσωπο του Δήμου ως τακτικό μέλος της Γενικής Συνέλευσης της παραπάνω
αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας τον δημοτικό σύμβουλο Στέργιο Διαμάντη
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Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 152/2021
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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Λ.
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Α.
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Λ.
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Κ.
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Ν.
Π.
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Β.
Α.
Κ.
Κ.
Δ.
Γ.
Ι.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αριστομένης Λαζαρίδης
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Τσιφλίδης
Παπαδόπουλος
Ασλάνογλου
Ρίζος
Θεοδωρίδης
Τσαχουρίδης
Διαμάντης
Λυκοστράτης
Γρηγοριάδης
Ακριβόπουλος
Κορωνάς
Σιδηρόπουλος
Δέλλας
Ασλανίδης
Μπατσαρά
Τζήμα
Κελεσίδης
Βασιλειάδης
Παλουκίδης
Πυρινός
Τσιούντας
Λαζόπουλος
Παυλίδης
Γουλτίδης
Μιχαηλίδης
Στεφανόπουλος
Μαρκούλης
Τροχόπουλος
Θεοδωρίδης
Ράλλη
Μελιόπουλος
Τσαναξίδης

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 5-7-2021
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

