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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..4η/2020..
της ..30/4/2020..

..Αριθ. Απόφασης:58/2020..
ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση του τελικού κειμένου του Καταστατικού της Αστικής μη
Κερδοσκοπικής εταιρείας για τον Πολιτισμό, Παιδεία και Περιβάλλον Ο.Τ.Α., στο οποίο
συμμετέχει ο Δήμος με την υπ’ αριθμ. 438/2019 ΑΔΣ».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 4ης /30-4-2020 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Σήμερα την ..30 Απριλίου 2020.. ημέρα ..Πέμπτη.. και ώρα ..14:00.. το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση, συνεχιζόμενη κατόπιν
διακοπής της την Τετάρτη 29-4-2020 σε εφαρμογή του άρθρου 3 παρ. 6 του κανονισμού
λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Σ.134/27-06-2011), λόγω πέρας του ωραρίου,
ύστερα από την υπ’ αριθ. ..9560/24-4-2020.. πρόσκληση, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε
κάθε Σύμβουλο χωριστά και στον κ. Δήμαρχο με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις διατάξεις της
από 11-3-2020 ΠΝΠ(ΦΕΚ 55Α/11-3-20), σε συνδυασμό σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
65 & 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ.
Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.», του Ν. 3463/2006
(Κ.Δ.Κ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της
ημερήσιας διάταξης:
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, η Πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας
δεδομένου ότι από τα ..40.. μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα ήταν ..31. ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ, Πρόεδρος
2. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
3. ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
4. ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
5. ΦΩΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
6. ΛΑΚΑΦΩΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΓΙΟΥΛΑ) .
7. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ .
8. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
9. ΑΡΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
10. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
11. ΚΡΙΕΜΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ.
12. ΜΥΛΩΝΑ-ΜΠΙΚΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΓΙΩΤΑ).
13. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
14. ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
15. ΜΑΪΧΟΣΟΓΛΟΥ-ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
16. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ–ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.
17. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
18. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ.
ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ.
ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
ΑΓΓΕΛΛΑΚΗ ΔΙΑΚΕΙΜΗ ΣΟΦΙΑ.
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
(ΜΠΑΜΠΗΣ)
9. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ.
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
ΑΜΠΑΡΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ.
ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ.
ΡΑΪΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΣΕΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.
ΠΕΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.
ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΤΕΥΚΡΟΣ.
ΠΑΝΑΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
ΚΛΗΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥΔΙΑ.

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη
σημερινή Συνεδρίαση.
Προσελεύσεις:
 Οι Δ.Σ. κ.κ. Γαρεφαλάκης Εμμανουήλ, Αλεξανδρής Δημήτριος, Αγγελάκη Διακείμη Σοφία,
Λαζαρίδης Χαράλαμπος και Λουκάτος Παναγής προσήλθαν στις ερωτήσεις.
 Ο Δ.Σ. κ. Παπαβασιλείου Χρήστος προσήλθε στο 8ο θέμα της Η.Δ.
Απουσίες:
 Οι Δ.Σ. κ.κ. Στυλιανού Μαρία, Στάικος Θεόδωρος και Δημητριάδης Σταμάτιος απουσίαζαν
καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.
Αποχωρήσεις:
 Ο Δ.Σ. κ. Νικητόπουλος Ιωάννης αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου θέματος.
 Ο Δ.Σ. κ. Λαχαρίδης Χαράλαμπος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 7ου θέματος.
 Οι Δ.Σ. κ.κ. Χιώτης Δημήτριος, Κόκκαλης Εμμανουήλ, Αρνής Σπυρίδων, ΑγαθοκλέουςΑκριτίδη Αγγέλα, Τσούκας Παναγιώτης, Αμπαρτζίδης Ιωακείμ, Κουριδάκης Κωνσταντίνος,
Αλεξανδρής Δημήτριος, Γιαννουλάτος Σπυρίδων, Λουκάτος Παναγής και Παντελόγλου
Τεύκρος αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 8ου θέματος.
 Ο Δ.Σ. κ. Τσεβάς Χρήστος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 24ου θέματος .
 Ο Δήμαρχος κ. Καλαφατέλης Ιωάννης νομίμως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση.
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Παππά Ελευθερία, υπάλληλος του Δήμου για την
τήρηση των πρακτικών.
..Αριθ. Απόφασης:58/2020..

 ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση του τελικού κειμένου του Καταστατικού της Αστικής μη
Κερδοσκοπικής εταιρείας για τον Πολιτισμό, Παιδεία και Περιβάλλον Ο.Τ.Α., στο οποίο
συμμετέχει ο Δήμος με την υπ’ αριθμ. 438/2019 ΑΔΣ».
Η Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του …22ου… θέματος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Κοινωνικών Δομών κ. Καρυστινός Νικόλαος να προβεί
στην εισήγηση του θέματος.
Ο Αντιδήμαρχος κ. Καρυστινός Νικόλαος είπε τα εξής:
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Με την υπ’ αριθμ. 438/2019 ΑΔΣ εγκρίθηκε η συμμετοχή του Δήμου Διονύσου στην υπό
σύσταση αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία για τον Πολιτισμό, Παιδεία και Περιβάλλον Ο.Τ.Α.,
ως ιδρυτικό μέλος αυτής, καθώς και ο ορισμός ως εκπρόσωπου στη Γενική Συνέλευση της
εταιρείας, όποτε αυτή συγκληθεί, του Δήμαρχου κ. Ιωάννη Καλαφατέλη.
Με την παρούσα εισήγηση τίθεται το τελικό κείμενο του Καταστατικού της αστικής μη
κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία “Πανελλήνιο Δίκτυο για τους 17 Στόχους Βιώσιμης
Ανάπτυξης ΟΗΕ, Πολιτισμός, Παιδεία, Περιβάλλον Ο.Τ.Α.” και διακριτικό τίτλο “ΠΟΛΙΣ ΤΕΧΝΗ
ΧΡΩ” και στα ξενόγλωσσα “PANHELLENIC NETWORK OF LOCAL AUTHORITIES FOR 17
SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
GOALS
OF
UNO,
CULTURE,
EDUCATION,
ENVIRONMENT”, προς ψήφιση από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Για την συμμετοχή του Δήμου μας προκαλείται μια δαπάνη ύψους οκτακοσίων (800,00) Ευρώ
για την αρχική εισφορά, ως ετήσια εισφορά, στο κεφάλαιο της εταιρείας, που θα βαρύνει τον
Κ.Α. 6453.0008 “Συνδρομή για τη Συμμετοχή στο Εθνικό Δίκτυο Πολιτισμού Παιδείας &
Περιβάλλοντος ΟΤΑ” του προϋπολογισμού έτους 2020.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 438/2019 ΑΔΣ ως έχει.
Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 101 του Ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ Α' 87/07-06-2010), όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 παρ. 7 του Ν.4071/2012 “Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη,
την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ”
(ΦΕΚ Α' 85/11-04-2012),
2. Τις διατάξεις του άρθρου 267 του Ν. 3463/2006 “Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων” (ΦΕΚ Α’
114/30-6-2006)
3. Το αρ. πρωτ. 5656/14-06-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
4. Τις διατάξεις των άρθρων 741 και επ. του Αστικού Κώδικα (ΠΔ 456/1986) και του άρθρ. 270
παρ.1 του Ν.4072/2012 “Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − Νέα εταιρική μορφή −
Σήματα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες
διατάξεις” (ΦΕΚ Α’ 86/11-04-2012)
5. Το άρθρο 58 του Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ Α' 87/07-06-2010), όπως
αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 203, εδάφιο 1 του Ν. 4555/2018 “Μεταρρύθμιση του
θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση
της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α.
[Πρόγραμμα Κλεισθένης]……….” (ΦΕΚ Α’ 133/19-07-2018) και τροποποιήθηκε ξανά με την
παρ. 1, του άρθρου 14 “Ρύθμιση Οικονομικών θεμάτων ΟΤΑ” του Ν. 4625/2019 “Ρυθμίσεις
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις” (ΦΕΚ Α'
139/31-08-2019)
6. Το άρθρο 58 του Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ Α' 87/07-06-2010), όπως
αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 203, εδάφιο 1 του Ν. 4555/2018 “Μεταρρύθμιση του
θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση
της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α.
[Πρόγραμμα Κλεισθένης]……….” (ΦΕΚ Α’ 133/19-07-2018) και τροποποιήθηκε ξανά με την
παρ. 1, του άρθρου 14 “Ρύθμιση Οικονομικών θεμάτων ΟΤΑ” του Ν. 4625/2019 “Ρυθμίσεις
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις” (ΦΕΚ Α'
139/31-08-2019)
7. Το αρ. πρωτ. 39788/31-07-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών – Δ/νση
Οικονομικών Τ.Α. με θέμα: “Γνωστοποίηση διατάξεων του Ν. 4555/2018 (Α’ 133)”
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8. Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α) και ειδικότερα του άρθρου 2 παρ. 2, β, οι
οποίες ορίζουν ότι για τους λοιπούς φορείς της “Γενικής Κυβέρνησης”, στους οποίους
υπάγονται και οι Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού (σύμφωνα με παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014),
η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης διενεργείται σε συνέχεια της απόφασης
έγκρισης πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης από το αρμόδιο όργανο του φορέα
9. Την υπ’ αριθμ. 438/2019 ΑΔΣ
10.
Το Τελικό Κείμενο του Καταστατικού της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την
Επωνυμία “Πανελλήνιο Δίκτυο για τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης ΟΗΕ, Πολιτισμός,
Παιδεία, Περιβάλλον Ο.Τ.Α.” και διακριτικό τίτλο “ΠΟΛΙΣ ΤΕΧΝΗ ΧΡΩ”,
11.
Την καταχώρηση του πρωτογενούς αιτήματος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων, το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ)
20REQ006582325
12.
Την υπ΄αρίθμ. 500/201 (ΑΔΑ: 6Ρ51Ω93-ΑΦΦ) ΑΔΣ σχετικά με την Έγκριση του
Προϋπολογισμού Δήμου Διονύσου ο.ε. 2020, η οποία επικυρώθηκε με την αρ. πρωτ.
5978/1537/14-01-2020 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου στο Δήμο 4386/14-02-2020,
13.
Η υπ΄αριθμ. 147/2020 ΑΟΕ (ΑΔΑ: 6ΧΨΤΩ93-ΟΞΚ) µε θέµα “1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ Ο.Ε. 2020”, µε την οποία προβλέφθηκε η σχετική πίστωση
για τη συνδρομή στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία,
14.
Την υπ’ αριθμ. 4505/34366/09-09-2019 Απόφαση Δημάρχου περί μεταβίβασης
αρμοδιοτήτων στoν Αντιδήμαρχο Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού & Κοινωνικής Πολιτικής
κo Νικόλαο Καρυστινό,
15.
Το γεγονός ότι η παρούσα πρωτοβουλία πραγματοποιείται με αφορμή ότι το έτος 2020
ανακηρύχθηκε επισήμως από τον Γ.Γ. ΟΗΕ ως έναρξη της δεκαετίας εφαρμογής των 17
στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, συμφώνησαν και αποδέχτηκαν αμοιβαίως την ίδρυση αστικής
μη κερδοσκοπικής Εταιρείας
16.
Το γεγονός ότι με βάση τις παραπάνω διατάξεις συνάγεται ότι η έγκριση συμμετοχής
του Δήμου Διονύσου στη Σύσταση του Δικτύου με την Επωνυμία “Πανελλήνιο Δίκτυο για
τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης ΟΗΕ, Πολιτισμός, Παιδεία, Περιβάλλον Ο.Τ.Α.” και
διακριτικό τίτλο “ΠΟΛΙΣ ΤΕΧΝΗ ΧΡΩ”, ανήκει στην αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου,
Προτείνεται το ΔΣ να προχωρήσει στη λήψη απόφασης για να εγκρίνει:
1. Το συνημμένο οριστικό κείμενο Καταστατικού της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με
την Επωνυμία “Πανελλήνιο Δίκτυο για τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης ΟΗΕ,
Πολιτισμός, Παιδεία, Περιβάλλον Ο.Τ.Α.” και διακριτικό τίτλο “ΠΟΛΙΣ ΤΕΧΝΗ ΧΡΩ” και στα
ξενόγλωσσα “PANHELLENIC NETWORK OF LOCAL AUTHORITIES FOR 17
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS OF UNO, CULTURE, EDUCATION,
ENVIRONMENT”, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας Απόφασης
2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 438/2019 ΑΔΣ ως έχει
Μετά από διαλογική συζήτηση που ακολούθησε η πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να προβεί στην
ψήφιση του εν λόγω θέματος.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
 Την εισήγηση.
 Τις διατάξεις των άρθρων 58, 101, 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
 Τις διατάξεις των άρθρων 267, 93 και 95 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006,
τεύχος Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
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 Τις διατάξεις των άρθρων 741 και επ. του Αστικού Κώδικα (ΠΔ 456/1986) και του άρθρ.
270 παρ.1 του Ν.4072/2012 .
 Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α) και ειδικότερα του άρθρου 2 παρ. 2, β.
 Την υπ΄αρίθμ. 500/201 ΑΔΣ.
 Την αρ. πρωτ. 5978/1537/14-01-2020 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
 Τα αρ. πρωτ. 5656/14-06-2013
και 39788/31-07-2018 έγγραφα του Υπουργείου
Εσωτερικών.
 Η υπ΄αριθμ. 147/2020 ΑΟΕ.
 Την υπ’ αριθμ. 438/2019 ΑΔΣ.
 Το Τελικό Κείμενο του Καταστατικού της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την
Επωνυμία “Πανελλήνιο Δίκτυο για τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης ΟΗΕ, Πολιτισμός,
Παιδεία, Περιβάλλον Ο.Τ.Α.” και διακριτικό τίτλο “ΠΟΛΙΣ ΤΕΧΝΗ ΧΡΩ”.
 Την καταχώρηση του πρωτογενούς αιτήματος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων.
 Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως αυτές εκφράστηκαν με την αποστολή
ηλεκτρονικών μηνυμάτων από αυτούς.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Με ψήφους 13 Υπέρ και 10 Κατά
Μειοψηφούντων των Δ.Σ. κ.κ. Φωτάκης Ιωάννης, Ζαμάνη Διονυσίου, Μαϊχόσογλου-Ψυχογυιού
Αικατερίνης, Πέππα Αγγελικής, Μπάσης Αναστάσιος, Ουσταμπασίδη Σταύρου, Ράικου
Δημητρίου, Πανάγος Παναγιώτης, Κλήμης Νικόλαος και Φέρμελη Λυδίας για τους λόγους που
ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα
πρακτικά.
Εγκρίνει το Καταστατικό της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την Επωνυμία
“Πανελλήνιο Δίκτυο για τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης ΟΗΕ, Πολιτισμός, Παιδεία,
Περιβάλλον Ο.Τ.Α.” και διακριτικό τίτλο “ΠΟΛΙΣ ΤΕΧΝΗ ΧΡΩ” και στα ξενόγλωσσα
“PANHELLENIC NETWORK OF LOCAL AUTHORITIES FOR 17 SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS OF UNO, CULTURE, EDUCATION, ENVIRONMENT”, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας Απόφασης.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 438/2019 ΑΔΣ ως έχει
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια».
Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΦΩΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
ΛΑΚΑΦΩΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ.
ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ.
ΓΑΡΕΦΑΛΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
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ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΚΡΙΕΜΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ.
ΜΥΛΩΝΑ-ΜΠΙΚΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ.
ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
ΜΑΙΧΟΣΟΓΛΟΥ-ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ.
ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
ΤΣΕΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.
ΠΕΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.
ΠΑΝΑΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
ΚΛΗΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥΔΙΑ.
Εσωτερική Διανομή
- Γραφείο Δημάρχου.
- Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.
- Τμήμα Κοιν. Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας με την ευθύνη
για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου.
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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 17 ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΗΕ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΟΤΑ Α.Μ.Κ.Ε.»
Στην Αθήνα σήμερα την 06/03/2020 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι, όπως παρίστανται και
εκπροσωπούνται στο παρόν, σύμφωνα με τις αποφάσεις των συλλογικών τους οργάνων ήτοι:
1. Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ» (Κ.Ε.Δ.Ε.), με
έδρα την Αθήνα (Γ. Γενναδίου 8 & Ακαδημίας 65, 106 78), με ΑΦΜ 090382919 της Α΄ΔΟΥ
Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενη στο παρόν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού της
Συμβουλίου, κ. Δημήτριο Παπαστεργίου και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 84/22.1.2020 απόφαση
Δ.Σ. (ΑΔΑ: Ω0Ο1ΟΛ2Φ-ΖΦΤ/29.1.2020)
2. Ο κοινωνικός φορέας με την επωνυμία «Όμιλος για την UNESCO για την Παιδεία, τις
Επιστήμες, τον Ανθρωπισμό, τον Πολιτισμό Βορείων Προαστίων», με έδρα το Μαρούσι (οδός
Λ. Κηφισίας 100 και Μαραθωνοδρόμου 83) με ΑΦΜ 997030906 της ΔΟΥ Αμαρουσίου,
νομίμως εκπροσωπούμενος στο παρόν από την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.
Μαρίνα Σταυράκη – Πατούλη με ΑΦΜ 045063319, και σύμφωνα με την υπ’αριθ.
7/10.02.2020 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου
3. Το δίκτυο πόλεων με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» και τον δ.τ. «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ», με έδρα τον Δήμο
Γλυφάδας (οδός Δημ. Γούναρη αριθ.25), με ΑΦΜ 997006605 της ΔΟΥ Γλυφάδας, νομίμως
εκπροσωπούμενο στο παρόν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Δημήτριο
Καφαντάρη, και σύμφωνα με την υπ’αριθ. 4/2020 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου
4. Ο Δήμος Γαλατσίου, ΟΤΑ, με έδρα το Γαλάτσι Αρχιμήδους αριθ. 2 & Ιπποκράτους), με ΑΦΜ
090198370 της ΔΟΥ Γαλατσίου, νομίμως εκπροσωπούμενος στο παρόν από τον Δήμαρχο κ.
Γεώργιο Μαρκόπουλο και σύμφωνα με την υπ’αριθ. 368/2019 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΩΖΟΧΩ9Λ-5Ρ4/9.12.19)
5. Ο Δήμος Νέου Ηρακλείου, ΟΤΑ, με έδρα το Νέο Ηράκλειο (Στέλιου Καραγιώργη, αριθ. 2),
με ΑΦΜ 090084629 της ΔΟΥ Ν. Ιωνίας, νομίμως εκπροσωπούμενος στο παρόν από τον
Δήμαρχο κ. Νικόλαο Μπάμπαλο και σύμφωνα με την υπ’αριθ. 266/2019 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΥΡ9ΩΡ3-ΖΣ7/10/12/2019)
6. Ο Δήμος Κηφισιάς, ΟΤΑ, με έδρα την Κηφισιά (Διονύσου αριθ.2 & Μυρσίνης), με ΑΦΜ
997715679της ΔΟΥ Κηφισιάς, νομίμως εκπροσωπούμενος στο παρόν από τον Δήμαρχο κ.
Θωμάκο και σύμφωνα με την υπ’αριθ. 427/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:
Ω5ΖΤΩΕΜ-ΦΤ5/24.12.19)
7. Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού , ΟΤΑ, με έδρα τον Χολαργό (Περικλέους, αριθ. 55), με ΑΦΜ
998154279 της ΔΟΥ Χολαργού, νομίμως εκπροσωπούμενος στο παρόν από τον Δήμαρχο κ.
Ηλία Αποστολόπουλο και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 288/2019απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΨ5ΛΩΞ1-ΧΧ3/02.12.2019)
8. Ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης, ΟΤΑ, με έδρα την Αργυρούπολη (Λεωφόρος Κύπρου
αριθ.68), με ΑΦΜ 997645384της ΔΟΥ Ηλιούπολης, νομίμως εκπροσωπούμενος στο παρόν
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από τον Δήμαρχο κ. Γιάννη Κωνσταντάτο και σύμφωνα με την υπ’αριθ. 354/2019απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΘΗΞΩΡ7-5ΘΙ /27.11.2019)
9. Ο Δήμος Καλλιθέας, ΟΤΑ, με έδρα την Καλλιθέα Μαντζαγριωτάκη, αριθ.76), με ΑΦΜ
090001251 της ΔΟΥ Καλλιθέας, νομίμως εκπροσωπούμενος στο παρόν από τον Δήμαρχο κ.
Δημήτριο Κάρναβο και σύμφωνα με την υπ’αριθ. 416/2019 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΤΓ4ΩΕΚ-ΠΙΠ /16.12.2019)
10. Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου, ΟΤΑ, με έδρα το Π. Φάληρο (Τερψιχόρης αριθ.51 &
Αρτέμιδος), με ΑΦΜ 090261509της ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου, νομίμως εκπροσωπούμενος στο
παρόν από τον Δήμαρχο κ. Ιωάννη Φωστηρόπουλο και σύμφωνα με την υπ’αριθ. 334/2019
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Π92ΩΞΕ-ΟΧΑ /27.11.2019)
11. Ο Δήμος Αλίμου , ΟΤΑ, με έδρα τον Άλιμο (Αριστοτέλους, αριθ.53), με ΑΦΜ 090261546της
ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου, νομίμως εκπροσωπούμενος στο παρόν από τον Δήμαρχο κ. Ανδρέα
Κονδύλη και σύμφωνα με την υπ’αριθ. 6/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
(ΑΔΑ:ΩΑΕΚΩΨΒ-Ω59/13.01.2020)
12. Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, ΟΤΑ, με έδρα την Βούλα (Κ. Καραμανλή, αριθ 18),
με ΑΦΜ 997573323 της ΔΟΥ Γλυφάδας, νομίμως εκπροσωπούμενος στο παρόν από τον
Δήμαρχο κ. Γρηγόρη Κωνσταντέλλο και σύμφωνα με την υπ’αριθ. 22/2020 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:6Φ8ΥΩΨΖ-3Θ8)
13. Ο Δήμος Διονύσου, ΟΤΑ, με έδρα τον Άγιο Στέφανο (Λ.Λίμνης Μαραθώνος, αριθ.29), με
ΑΦΜ 997690910της ΔΟΥ Κηφισιάς, νομίμως εκπροσωπούμενος στο παρόν από τον Δήμαρχο
κ. Δημήτριο Καλαφατέλη και σύμφωνα με την υπ’αριθ. 438/2019 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΡΝ8Ω93-ΑΜ6/19.11.2019)
14. Ο Δήμος Παιανίας, ΟΤΑ, με έδρα την Παιανία (Καραολή & Δημητρίου, αριθ.38Α), με ΑΦΜ
997727390της ΔΟΥ Κορωπίου, νομίμως εκπροσωπούμενος στο παρόν από τον Δήμαρχο κ.
Ισίδωρο Μάδη και σύμφωνα με την υπ’αριθ. 206/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
(ΑΔΑ: 69ΦΨΩΞ9-ΒΗ3/13.12.2019)
15. Ο Δήμος Ραφήνας - Πικερμίου, ΟΤΑ, με έδρα τη Ραφήνα (Αραφηνίδων Αλών, αριθ. 12), με
ΑΦΜ 997606703 της ΔΟΥ Παλλήνης, νομίμως εκπροσωπούμενος στο παρόν από τον
Δήμαρχο κ. Ευάγγελο Μπουρνούς και σύμφωνα με την υπ’αριθ. 286/2019 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΗΦ8Ω16-ΟΩ6/28.11.2019)
16. Ο Δήμος Ασπροπύργου, ΟΤΑ, με έδρα τον Ασπρόπυργο (Λεωφόρος Δημοκρατίας, αριθ.18),
με ΑΦΜ 090182414 της ΔΟΥ Ελευσίνας, νομίμως εκπροσωπούμενος στο παρόν από τον
Δήμαρχο κ. Νικόλαο Μελετίου και σύμφωνα με την υπ’αριθ. 459/2019απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΚ5ΩΩΨΝ-Π1Υ/3.12.2019)
17. Ο Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας, ΟΤΑ, με έδρα τη Μάνδρα (Στρατηγού Νικόλαου Ρόκα,
αριθ.45), με ΑΦΜ 997763886της ΔΟΥ Ελευσίνας, νομίμως εκπροσωπούμενος στο παρόν από
τον Δήμαρχο κ. Χρήστο Στάθη και σύμφωνα με την υπ’αριθ. 188/2019 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΟΞΒΩΛΑ-ΛΕΒ /27.11.2019)
18. Ο Δήμος Κορυδαλλού, ΟΤΑ, με έδρα τον Κορυδαλλό (Γρηγορίου Λαμπράκη, αριθ.240), με
ΑΦΜ 090116054 της ΔΟΥ Νίκαιας-Κορυδαλλού, νομίμως εκπροσωπούμενος στο παρόν από
τον Δήμαρχο κ.Νικόλαο Χουρσαλά και σύμφωνα με την υπ’αριθ. 269/2019απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 9692ΩΛΩ-ΠΝΕ /28.11.2019)
19. Ο Δήμος Σαλαμίνας, ΟΤΑ, με έδρα τη Σαλαμίνα (Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμανλή &
Αμμοχώστου, αριθ.1), με ΑΦΜ 998378908 της ΔΟΥ Ε’ Πειραιά, νομίμως εκπροσωπούμενος
στο παρόν από τον Δήμαρχο κ.Γεώργιο Παναγόπουλο και σύμφωνα με την υπ’αριθ. 252/2019
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΠΣΛΩ1Ε-7Χ0/14.11.2019)
20. Ο Δήμος Ιθάκης, ΟΤΑ, με έδρα την Ιθάκη (Σπύρου Ράζου αριθ.138), με ΑΦΜ 090125733
της ΔΟΥ Αργοστολίου, νομίμως εκπροσωπούμενος στο παρόν από τον Δήμαρχο κ. Διονύσιο
Στανίτσα και σύμφωνα με την υπ’αριθ. 172/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
(ΑΔΑ: Ψ6ΕΟΩΕΟ-ΝΟΞ /18.11.2019)
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21. Ο Δήμος Μυκόνου, ΟΤΑ, με έδρα τη Μύκονο (Ακτή Καμπάνη, Γιαλός – Χώρα Μυκόνου), με
ΑΦΜ 090235079 της ΔΟΥ Μυκόνου, νομίμως εκπροσωπούμενος στο παρόν από τον
Δήμαρχο κ. Κωνσταντίνο Κουκά και σύμφωνα με την υπ’αριθ. 183/2019 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 69ΖΛΩΚΚ-ΟΟ2/16.12.2019)
22. Ο Δήμος Τρικκαίων, ΟΤΑ, με έδρα τα Τρίκαλα (Ασκληπειού, αριθ.18), με ΑΦΜ 997830264
της ΔΟΥ Τρικκάλων, νομίμως εκπροσωπούμενος στο παρόν από τον Δήμαρχο κ. Δημήτριο
Παπαστεργίου και σύμφωνα με την υπ’αριθ. 620/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
(ΑΔΑ: ΩΑ5ΟΩΗ9-Α51/17.12.2019)
23. Ο Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη, ΟΤΑ, με έδρα το Πανόραμα Θεσσαλονίκης (Απόστολου
Σαμανίδη, αριθ.21), με ΑΦΜ 997612469 της ΔΟΥ Ζ’ Θεσσαλονίκης, νομίμως
εκπροσωπούμενος στο παρόν από τον Δήμαρχο κ. Ιγνάτιο Καϊτεζίδη και σύμφωνα με την
υπ’αριθ. 678/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
(ΑΔΑ: ΩΘΘΛΩ1Ο-ΥΓΛ
/18.11.2019)
24. Ο Δήμος Αγρινίου, ΟΤΑ, με έδρα το Αγρίνιο (Χαριλάου Τρικούπη, αριθ.10), με ΑΦΜ
997699780 της ΔΟΥ Αγρινίου, νομίμως εκπροσωπούμενος στο παρόν από τον Δήμαρχο κ.
Γεώργιο Παπαναστασίου και σύμφωνα με την υπ’αριθ. 309/2019 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΘΦ3Ω65-ΓΑ0/18.12.2019)
λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις:
-

του άρθρου 101 του Ν.3852/2010 (Α΄87) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 παρ.7 του
Ν.4071/2012 (Α΄ 85),

-

τις διατάξεις του άρθρου 267 του Ν.3463/2006 (Α΄114)

-

το υπ’αριθ. πρωτ. 5656/14.6.2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών

-

τις διατάξεις των άρθρων 741 και επ. του Αστικού Κώδικα (ΠΔ 456/1986) και του άρθ.270
παρ.1 του Ν.4072/2012 (Α΄86)
ότι η παρούσα πρωτοβουλία πραγματοποιείται με αφορμή το γεγονός ότι το έτος 2020
ανακηρύχθηκε επισήμως από τον Γ.Γ. ΟΗΕ ως έναρξη της δεκαετίας εφαρμογής των 17
στόχων βιώσιμης ανάπτυξης

-

συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαίως την ίδρυση αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας (στο εξής

«εταιρεία» ή «Δίκτυο», κατά τα άρθρα 741-784 του Αστικού Κώδικα, η οποία θα δημοσιευθεί
νομίμως κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 784 Αστικού Κώδικα και υπό τους κάτωθι όρους και
συμφωνίες.
ΑΡΘΡΟ 1 – ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
Ιδρύεται Δίκτυο Δήμων κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 101 του Ν.3852/2010 (Α΄87), με τη μορφή
Αστικής Εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 741 Α.Κ. με την επωνυμία
«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 17 ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΗΕ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΤΑ Α.Μ.Κ.Ε.» και διακριτικό τίτλο : «S.D.G 17
GREECE».
Στα ξενόγλωσσα η επωνυμία είναι: «PANHELLENICNETWORK OF LOCAL AUTHORITIESFOR
17
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS OF UNO, CULTURE, EDUCATION,
ENVIROMENT»
Το λογότυπο της Εταιρείας είναι
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 17 ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ο.Η.Ε
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο.Τ.Α.
ΑΡΘΡΟ 2 – ΕΔΡΑ:
Έδρα της συνιστώμενης αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου και
ταχυδρομική διεύθυνση τα γραφεία που βρίσκονται σε κτίριο επί της οδού Λ. Κηφισίας 100 και
Μαραθωνοδρόμου 83, η δραστηριότητα και το έργο της όμως εκτείνεται σε όλη την ελληνική
επικράτεια.
Η ταχυδρομική διεύθυνση του Δικτύου δύναται να αλλάζει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
(Δ.Σ.), χωρίς να απαιτείται τροποποίηση καταστατικού.
Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) μπορεί με απόφασή της που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία να αλλάξει
την έδρα του Δικτύου.
Το Δίκτυο μπορεί να ιδρύει ή να καταργεί Υποκαταστήματα ή Παραρτήματα σε άλλες πόλεις της
Ελλάδας ή του εξωτερικού, με απόφαση του Δ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 3 – ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
Το Δίκτυο έχει διάρκεια είκοσι (20) ετών από την ημέρα καταχωρίσεως του παρόντος στο ΓΕΜΗ,
κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 270 του Ν.4072/2012.
Είναι δυνατή η παράταση του χρόνου διαρκείας της, πληρουμένων των συναφών όρων του παρόντος
καταστατικού, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
Το Δίκτυο λύεται, πριν τη λήξη της ως άνω διάρκειας, κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο και στο παρόν
καταστατικό.
ΑΡΘΡΟ 4 – ΣΚΟΠΟΣ:
4.1. Οι σκοποί του Δικτύου είναι κοινωφελείς και η επίτευξη αυτών θα γίνεται χωρίς τη διανομή
κέρδους στους εταίρους της, το οποίο θα επανεπενδύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
4.2. Πρωταρχικός σκοπός του Δικτύου είναι να αναλάβει δράση για την υλοποίηση των 17 Στόχων
Βιώσιμης Ανάπτυξης (Σ.Β.Α.), που έχουν τεθεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), ως
το πιο ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την επίλυση των προβλημάτων και των προκλήσεων της
ανθρωπότητας και για την υγιή και αποτελεσματική ανάπτυξή της, σε όλα τα επίπεδα. Οι στόχοι αυτοί
είναι:
-

Μηδενική φτώχεια,
μηδενική πείνα, καλή υγεία και ευημερία,
ποιοτική εκπαίδευση,
ισότητα των φύλων,
καθαρό νερό και αποχέτευση,
φτηνή και καθαρή ενέργεια,
αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη,
βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές,
λιγότερες ανισότητες,
βιώσιμες πόλεις και κοινότητες,
υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή,
δράση για το κλίμα,
ζωή στο νερό,
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-

ζωή στη στεριά,
ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί,
συνεργασία για τους στόχους.

Το Δίκτυο θα παρουσιάζει τους στόχους και την πρόοδό του, όσον αφορά στην επίτευξη των
ΣΒΑ, αλλά και θα ενημερώνεται αντίστοιχα για τους στόχους και την πρόοδο των άλλων Δικτύων
όλων των συμμετεχόντων κρατών.
4.3. Βασικοί σκοποί του επίσης είναι ο σχεδιασμός και ανάληψη δράσης και υλοποίηση εθνικών και
ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την προαγωγή της παιδείας, την προστασία του περιβάλλοντος και
της προώθησης του πολιτισμού.
Ειδικότερα, σκοποί του Δικτύου, πλέον της παρ. 4.2., ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, θα είναι:
I.

Για την προώθηση του πολιτισμού και την προαγωγή της παιδείας:

1. Η ανάπτυξη ευρείας, πολιτιστικής και καλλιτεχνικής δραστηριότητας, η οποία αποσκοπεί́ στη
γνωριμία και την άμεση επικοινωνία του κοινού́ και ιδιαίτερα της νεολαίας με όλες τις μορφές τέχνης
και πολιτισμού.
2. Η στήριξη και προβολή́ της ερασιτεχνικής δημιουργίας των πολιτών και ιδιαίτερα της νεολαίας με
την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων κάθε είδους.
3. Η δημιουργία και η συμμετοχή́ των Τμημάτων Ερασιτεχνικής Δημιουργίας σε εθνικά́ και διεθνή́
δίκτυα συνεργασίας, όπως και σε εθνικούς και διεθνείς θεσμούς καλλιτεχνικής και πολιτιστικής
δραστηριότητας και εκπαίδευσης.
4. Η κάθε είδους δραστηριότητα για την προώθηση της τέχνης και του πολιτισμού, με τη συμμετοχή
ενδιαφερόμενων πολιτών.
5. Η δημιουργία και η λειτουργία λεσχών ανάγνωσης και πολιτισμού, η λειτουργία βιβλιοθηκών και
γενικότερα, δραστηριότητες για την ανάπτυξη και την προώθηση του βιβλίου στο ευρύ κοινό.
6. Η ανάδειξη Ιστορικών και Θρησκευτικών Μνημείων, η διοργάνωση πρωτοβουλιών εορτασμού
Εθνικών και Τοπικών Ιστορικών Επετείων
7. Η προβολή του έργου Ελλήνων Δημιουργών και η η διοργάνωση Εκδηλώσεων τιμής.
8. Η καινοτομική πρωτοβουλία και δράση που σχετίζονται με ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας,
με σαφή έμφαση και προτεραιότητα στην τοπική ιστορία και στα σχετικά αυτής συγκριτικά
πλεονεκτήματα.
9. Η συνδρομή κοινωνικά ευαίσθητων ή περιθωριοποιημένων ομάδων πολιτών.
10. Η συμβολή δια της προαγωγής της πολυπολιτισμικότητας στην αντιμετώπιση των φαινομένων
του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
11. Προώθηση ειδικών Προγραμμάτων Παιδείας ( e-learning, οργάνωση δια βίου μάθησης)
12. Η οργάνωση σεμιναρίων κατάρτισης και επανακατάρτισης για την ανάδειξη εξειδικευμένων
στελεχών στον χώρο του Πολιτισμού και της παιδείας
13. Η ανάληψη πρωτοβουλιών για την ενημέρωση γα τα θέματα της νέας Βιομηχανικής Επανάστασης,
της Εποχής της Ρομποτικής και της Τεχνητής Νοημοσύνης , η ανάδειξη των νέων δυνατοτήτων και
των αναγκαίων προσαρμογών στην Ελληνική κοινωνία και τις τοπικές κοινωνίες.
14. Η κατάρτιση στελεχών για την ανάληψη Επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ( γυναικεία
επιχειρηματικότητα, startups πρωτοβουλίες κ.ά)
15. Πρωτοβουλίες σύνδεσης Εκπαίδευσης με την Αγορά Εργασίας, πρωτοβουλίες για τον
Επαγγελματικό Προσανατολισμό.
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Για την προστασία του περιβάλλοντος:

II.

1. Η ανάπτυξη δράσεων σχετικά με την προστασία του φυσικού, οικιστικού και πολιτιστικού
περιβάλλοντος
Η ανάπτυξη δράσεων που σχετίζονται με ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας.

2.

3. Η προώθηση πρωτοβουλιών για την μεγαλύτερη δυνατή ενημέρωση της κοινωνίας για τα νέα
δεδομένα και τους κινδύνους από την Κλιματική Αλλαγή.
4. Η ανάληψη πρωτοβουλιών για την ενημέρωση σχετικά με τις δυνατότητες της Κυκλικής
Οικονομίας.
5. Να οργανώνει ειδικά εκπαιδευμένες ομάδες εθελοντών και να συμμετέχει σε κάθε μορφής
έρευνες, διασώσεις, αποκαταστάσεις και εν γένει ανθρωπιστικού περιεχομένου συνδρομές, στο
πλαίσιο έμπρακτης έκφρασης κοινωνικής αλληλεγγύης και κατά τις αρχές της πρόληψης και
προφύλαξης, ή και κάθε ανάλογης θεματικής αγωγής-συμπεριφοράς πολιτών, για την αντιμετώπιση
συμβάντων «πολιτικής προστασίας» κάθε κλίμακας και χροιάς.
6.
Η βελτίωση της ζωής και καθημερινότητας με χρήση τεχνολογικών συστημάτων τόσο των
φυσικών όσο και των νομικών προσώπων.
7.
Η δημιουργία κατάλληλων εργαλείων και μελετών για τη βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών που
εκπροσωπούν τα μέλη του Δικτύου, της αειφόρου εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων και της
διατήρησης της ακεραιότητας των οικοσυστημάτων, των τοπίων και της γεωμορφολογίας της
περιοχής
8. Η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων και εμπειριών, των καλών πρακτικών σε θέματα
Βιώσιμης Ανάπτυξης, της προστασίας του Περιβάλλοντος και της Κυκλικής Οικονομίας και η
ενημέρωση των Μελών του σχετικά με τη δυνατότητα υλοποίησης Δράσεων καθώς και των Πηγών
Χρηματοδότησής τους.
9. Η εξασφάλιση και ο συντονισμός της συνεργασίας και της κοινής δράσης μεταξύ των μελών του
αλλά και εξωτερικών φορέων που συμμετέχουν στις δράσεις.
10. Η παροχή υπηρεσιών επιστημονικού κυρίως χαρακτήρα.
11. Η παροχή τεχνογνωσίας για την ίδρυση και λειτουργία νέων δομών και θεσμών όπως Γραφείο
Τουρισμού, Κέντρο και Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης, Κέντρου
κυκλικής οικονομίας κ.α.
12. Η διοργάνωση διάφορων εκδηλώσεων, ομιλιών, ημερίδων, συνεδρίων, διαλέξεων με θέματα
σχετικά με την ενημέρωση και προβολή των τουριστικών και άλλων πόρων ανάπτυξης των
συνεργαζόμενων πόλεων με στόχο την υλοποίηση των δράσεων του Δικτύου.
ΑΡΘΡΟ 5 - ΜΕΣΑ ΕΠΙΔΙΩΞΗΣ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ:
Το Δίκτυο επιδιώκει την πραγματοποίηση των σκοπών του, όπως αυτοί περιγράφονται – ενδεικτικά στο προηγούμενο άρθρο, με κάθε νόμιμο μέσο και στα πλαίσια της κείμενης σχετικής νομοθεσίας.
Ειδικότερα για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών το Δίκτυο προτίθεται να αναπτύξει, ενδεικτικά, τις
εξής δραστηριότητες:
-

συνεργασία και παροχή υποστήριξης από το Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΗΕ
(UNRIC)/Γραφείο για Ελλάδα και Κύπρο για την επίτευξη των στόχων του δικτύου
συνεργασία με ευρωπαϊκούς φορείς για την επίτευξη των στόχων με υλοποίηση ευρωπαϊκών
προγραμμάτων
επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των μελών της αλλά και άλλων φορέων της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης με στόχο την ανάπτυξη της πολιτικής για την προστασία του περιβάλλοντος,
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

την υλοποίηση δράσεων για την ευαισθητοποίηση των πολιτών και των φορέων, την
προώθηση της ανακύκλωσης
υποστήριξη της κοινής δράσης των Δήμων και Περιφερειών για την ανάπτυξη και εφαρμογή
καινοτόμων προγραμμάτων και πολιτικών στους τομείς της παιδείας, του περιβάλλοντος και
του πολιτισμού
προώθηση της πληροφόρησης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης των πολιτών, των κοινωνικών
φορέων και των αρχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, α΄ και β΄ βαθμού, σε θέματα προαγωγής
της παιδείας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της προώθησης του πολιτισμού, καθώς
και η ενδυνάμωση της συμμετοχής των πολιτών σε πρωτοβουλίες σχετικά με την προστασία
του περιβάλλοντος
αξιοποίηση των εθνικών, ευρωπαϊκών και άλλων προγραμμάτων, σχετικών με τους σκοπούς
της εταιρείας
προώθηση της συνεργασίας με τα άλλα Δίκτυα, εθνικά και ευρωπαϊκά, με συναφείς σκοπούς,
με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και τη μεταφορά τεχνογνωσίας για την υλοποίησης των
σκοπών του Δικτύου
συμμετοχή και εκπροσώπηση του Δικτύου σε συναφείς διεθνείς και εθνικούς οργανισμούς και
υπηρεσίες και η συμμετοχή σε ανάλογες εκδηλώσεις
παροχή τεχνογνωσίας και η αναβάθμιση των δομών παιδείας, πολιτισμού και προστασίας τους
περιβάλλοντος, στο πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
διοργάνωση ομιλιών, ημερίδων, συνεδρίων, εκδηλώσεων, προβολών, διαλέξεων με θέματα
σχετικά με την προαγωγή της παιδείας, την πολιτιστική ανάπτυξη και την περιβαλλοντική
πολιτική στα όρια των ΟΤΑ
υποβολή προτάσεων και η υλοποίηση προγραμμάτων σε τομείς συναφείς με τους σκοπούς
του Δικτύου, με χρηματοδότηση από εθνικούς ή/και ευρωπαϊκούς πόρους ή από δωρεές και
χορηγίες καθώς και η συμμετοχή του Δικτύου, ως εταίρου, σε κοινοπρακτικό σχήμα για την
επίτευξη του σκοπού αυτού
σχεδιασμό, οργάνωση, υλοποίηση, διαχείριση και αξιολόγηση προγραμμάτων, η εκτέλεση
ή/και ανάληψη ή/και η ανάθεση συγχρηματοδοτούμενων εθνικών και ευρωπαϊκών
προγραμμάτων/έργων στο πεδίο των δραστηριοτήτων του Δικτύου
προώθηση της συνεργασίας με συναφείς φορείς, που λειτουργούν εντός της Ελληνικής
επικράτειας ή στο εξωτερικό
πραγματοποίηση ερευνών και σύνταξη μελετών απαραιτήτων για την χάραξη της Στρατηγικής
του Δικτύου στον Πολιτισμό, την Παιδεία και το Περιβάλλον και για την βαθύτερη
διερεύνηση θεμάτων που άπτονται των σκοπών του Δικτύου
συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα και φορείς που ο σκοπός τους έχει σχέση με
ζητήματα προαγωγής της παιδείας, του πολιτισμού και της προστασίας του περιβάλλοντος και
της ποιότητας ζωής
δημιουργία διακρατικών συνεργασιών για την εκπλήρωση των βασικών στόχων του Δικτύου,
όσον αφορά την ανάπτυξη των συναφών με τους σκοπούς του θεμάτων
οργάνωση προγραμμάτων προαγωγής της παιδείας, του πολιτισμού και της προστασίας του
περιβάλλοντος
ανάληψη πρωτοβουλιών για τη σύναψη διεθνών συνεργασιών με αξιόπιστους φορείς (όπως
Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς –Μ.Κ.Ο., αναπτυξιακούς φορείς, Πανεπιστημιακά Δίκτυα,
Συνεταιρισμούς, φορείς της ιδιωτικής πρωτοβουλίας κ.λπ.), με στόχο την ευόδωση των
σκοπών του Δικτύου
σύναψη προγραμματικών συμβάσεων κατά την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία
κάθε άλλη ενέργεια συναφή με τους σκοπούς του.

ΑΡΘΡΟ 6 - ΜΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ:
1. Τακτικά μέλη του Δικτύου είναι τα συμβαλλόμενα στο παρόν ιδρυτικά μέλη του.
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2. Επιτρέπεται η είσοδος νέων τακτικών μελών, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 101 του
Ν.3852/2010 (Α΄87), όπως κάθε φορά ισχύει, Δήμων, Περιφερειών, λοιπών φορέων της Τ.Α. ή
κοινωνικών φορέων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που συμφωνούν με το παρόν Καταστατικό.Η
είσοδος νέων μελών συντελείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικτύου, μετά από
αίτηση του επιθυμούντος φορέα, που επικυρώνεται από την επόμενη Γενική Συνέλευση του Δικτύου.
Μέχρι την επικύρωση αυτή, η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εν ισχύ και παράγει νόμιμα
αποτελέσματα ως προς την ιδιότητα του φορέα - μέλους του Δικτύου, υπό τη ρητή προϋπόθεση της
τήρησης εκ μέρους του νέου μέλους των τρεχουσών οικονομικών του υποχρεώσεων.
Η αίτηση του φορέα, που επιθυμεί να γίνει μέλος της Εταιρείας, συνοδεύεται από:
α) απόφαση του οικείου αρμόδιου οργάνου του από το περιεχόμενο της οποίας θα προκύπτει ότι ο
υποψήφιος φορέας συμφωνεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του παρόντος Καταστατικού,
αποδέχεται να καταβάλει την ετήσια εισφορά του, όπως αυτή καθορίζεται από τις διατάξεις του
παρόντος και ορίζει το νόμιμο εκπρόσωπο του για την εκπροσώπησή του και
β) την απόδειξη καταβολής της τρέχουσας ετήσιας οικονομικής εισφοράς του, αναλογικά
υπολογιζόμενης από την ημερομηνία της αίτησης ένταξής του στο Δίκτυο έως το τέλος του τρέχοντος
έτους.
3. Κάθε τακτικό μέλος υποχρεούται να καταβάλει ετήσια εισφορά για τη συμμετοχή του στο Δίκτυο
σύμφωνα με τα ισχύοντα κατωτέρω για τις εισφορές των εταίρων. Οι εισφορές αυτές μπορούν να
αναπροσαρμόζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Δικτύου.
4. Η ετήσια εισφορά του μέλους καταβάλλεται στη διάρκεια του έτους κατά το οποίο οφείλεται.
Εφόσον καταβάλλεται αργότερα, λογίζεται ως ετήσια εισφορά του έτους που ακολουθεί την τελευταία
καταβολή ετήσιας εισφοράς.
5. Κανένα μέλος δεν δικαιούται να ενεργεί για δικό του λογαριασμό ή για την εξυπηρέτηση
συμφερόντων τρίτων οποιαδήποτε πράξη, που να είναι αντίθετη με τους σκοπούς του Δικτύου.
6. Όλοι οι εταίροι υποχρεώνονται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού
καθώς επίσης και με τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων του Δικτύου, στο μέτρο που δεν
παραβιάζονται οι καταστατικοί σκοποί και τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία.
Οποιαδήποτε ενέργεια των εταίρων, αντίθετη με τα παραπάνω θα σημαίνει υπαναχώρηση αυτών από
την Εταιρεία και θα στοιχειοθετεί λόγο αποβολής τους από αυτήν.
7. Κάθε μέλος δύναται ανά πάσα στιγμή να αποχωρήσει από την Εταιρεία γνωστοποιώντας την
απόφασή του με έγγραφη δήλωση προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ., η οποία γνωστοποιείται υποχρεωτικώς
προς όλα τα υπόλοιπα μέλη του Δικτύου. Στα αποχωρούντα μέλη δεν επιστρέφεται η εισφορά.
9. Τα μέλη συμφωνούν στην μεταξύ τους συνεργασία για την επιδίωξη των στόχων του Δικτύου και
θα δραστηριοποιηθούν, προβαίνοντας σε κάθε ενέργεια που συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων
αυτών.
10. Η συμμετοχή των μελών στο Δίκτυο δεν περιορίζει την αυτονομία τους και την δυνατότητα να
αναπτύσσουν παράλληλα άλλες δραστηριότητες, είτε μόνοι τους είτε με άλλους φορείς, χωρίς να
έρχονται σε αντίθεση με τους σκοπούς του παρόντος. Υπάρχει ανεξαρτησία των μελών του Δικτύου
αναφορικά με την επιλογή των προγραμμάτων που θα υλοποιούν σε συνεργασία με αυτό.
ΑΡΘΡΟ 7 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ:
1. Το κεφάλαιο του Δικτύου ανέρχεται στο ποσό των 25.700ευρώ (€ 25.700) και σχηματίζεται από
τις εισφορές των ιδρυτικών μελών, δυνάμει των ανωτέρω αποφάσεων των οργάνων τους.
2. Καθορίζεται ετήσια συνδρομή των μελών του Δικτύου, η οποία συναρτάται με τον πληθυσμό του
κάθε δήμου - μέλους, οριζόμενη ως εξής:
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Για τους Δήμους, αναλόγως του πληθυσμού τους, όπως έχει προκύψει από την τελευταία
δημοσιοποιημένη απογραφή της ΕΣΥΕ, ως εξής:

i.

(α) Για Δήμους με πληθυσμό έως 10.000 κατοίκους το ποσόν των πεντακοσίων (500,00) ευρώ
ετησίως.
(β) Για Δήμους με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων, το ανωτέρω ποσό προσαυξημένο κατά εκατό
(100,00) ευρώ ετησίως για κάθε επιπλέον 10.000 νόμιμους κατοίκους. Δηλαδή σε πληθυσμό 10.001
έως 20.000 νόμιμους κατοίκους συνδρομή εξακόσια (600,00) ευρώ, σε πληθυσμό 20.001 έως 30.000
νόμιμους κατοίκους συνδρομή επτακόσια (700,00) ευρώ κ.ο.κ.
ii.
iii.
iv.

Για την ΚΕΔΕ καθορίζεται στο ποσό των 3.000,00 €
Για το Δίκτυο «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ» στο ποσό των χιλίων ευρώ (1.000,00 €)
Για τον όμιλο “UNESCO ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ” στο ποσό των χιλίων ευρώ € (1.000,00 €)
3. Κατά τη σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης θεωρούνται ως ταμειακά τακτοποιημένα
τα μέλη που έχουν καταβάλει τη συνδρομή του προηγούμενου της Γ. Σ. έτους, αποκτώντας έτσι
δικαίωμα ψήφου καθώς και το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθε. Μέλη που δεν έχουν
καταβάλει κατά την ημερομηνία σύγκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης την ετήσια εισφορά,
που τους αναλογεί, δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και θα διαγραφούν από μέλη.

ΑΡΘΡΟ 8 - ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ:
Εκτός από την εισφορά των εταίρων για το σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου, πόροι του Δικτύου
μπορεί να είναι και:
-

-

-

Η εισφορά εγγραφής νέων μελών
Η ετήσια συνδρομή των μελών όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 7.2 του παρόντος.
Έκτακτες εισφορές που μπορεί να ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση και το Δ.Σ.
Κάθε πρόσοδος από την εν γένει δραστηριότητα του
Κάθε φύσεως επιχορηγήσεις εθνικών και κοινοτικών αρχών ή Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού
και Δημοσίου Δικαίου (Βιομηχανιών, Ινστιτούτων, και Εμπορικών Οργανισμών) ως και του
Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ποσά που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς, διακρατικούς
οργανισμούς,
Από συγχρηματοδοτούμενα εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα και λοιπές χρηματοδοτήσεις,
ενισχύσεις, ειδικές εισφορές κ.λ.π. 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 προσφεύγουν στις υπηρεσίες του
Δικτύου.
Έσοδα από την υλοποίηση των προγραμμάτων που ανάγονται στην επιδίωξη και την
εκπλήρωση των καταστατικών σκοπών του.
Από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, δημοσιεύσεις, εκδηλώσεις, εκδόσεις, χορηγίες κλπ.
Από εκμετάλλευση των περιουσιακών στοιχείων του Δικτύου
Από κάθε άλλο νόμιμο έσοδο που γίνεται αποδεκτό με απόφαση του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 9 - ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ:
Τα όργανα διοίκησης του Δικτύου είναι τα εξής:
1. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.),
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.),
3. Ο Πρόεδρος
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Με σκοπό την υποστήριξη των προγραμμάτων και δράσεων του Δικτύου, οργανώνονται και
στελεχώνονται κατάλληλα τα κεντρικά γραφεία του και διατίθεται σ’ αυτά προσωπικό και πόροι.
ΑΡΘΡΟ 10 - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ:
1. Η Γενική Συνέλευση των μελών του Δικτύου είναι το ανώτατο όργανο του και έχει αποφασιστική
αρμοδιότητα για κάθε υπόθεση που το αφορά. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες
ή διαφωνούντες εταίρους.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι υπεύθυνη για την εκπλήρωση των στόχων του Δικτύου και είναι
αποκλειστικά αρμόδια για:
-

κάθε τροποποίηση του καταστατικού. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται πλειοψηφία δύο τρίτων
(2/3) των εγγεγραμμένων και ταμειακά τακτοποιημένων μελών.

-

παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας

-

αλλαγή του αριθμού και της σύνθεσης των μελών του Δ.Σ., όπως προβλέπεται στο άρθρο 12
του παρόντος, με απόφαση των δύο τρίτων (2/3) των μελών της,

-

εκλογή ελεγκτών κατόπιν σχετικής εισήγησης του Δ.Σ.

-

να εποπτεύει και ελέγχει συνολικά το Δίκτυο για την εκπλήρωση των σκοπών του
να ψηφίζει τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους
να αποφασίζει κριτήρια εισδοχής στην Εταιρεία και εγκρίνει την εγγραφή νέων μελών μετά
από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου
να αποφασίζει για την διαγραφή μελών
να ψηφίζει τον Κανονισμό Λειτουργίας και Οικονομικής Διαχείρισης της Εταιρείας
να εγκρίνει τον απολογισμό δράσης και τον ισολογισμό της προηγούμενης χρήσης και
απαλλάσσει το Δ.Σ. από την ευθύνη της προηγούμενης περιόδου
εκλέγει τα μέλη του Δ.Σ. που δεν ορίζονται ρητά από το άρθρο 12 του παρόντος
μπορεί να τροποποιεί τον αριθμό των μελών του Δ.Σ. με απόφαση της λαμβανομένη με
πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) της

-

3. Ως εκπρόσωπος στη Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών του Δικτύου ορίζονται οι Δήμαρχοι
/ Πρόεδροι, αντίστοιχα, από τα οικεία δημοτικά /διοικητικά συμβούλια και μόνο σε περίπτωση
αδυναμίας αυτών ορίζεται, με απόφαση του οικείου Δημάρχου / Προέδρου, άλλο αιρετό μέλος
του οικείου δημοτικού/διοικητικού συμβουλίου. Αντικατάσταση εκπροσώπου συμβαλλόμενου
μέρους δεν απαιτεί τροποποίηση του παρόντος συμφώνου. Κάθε μέλος (οικονομικά ενήμερο)
αποστέλλει τον εκπρόσωπο του στη Γ.Σ., με δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθε.
4. Το σύνολο των εξουσιοδοτημένων με ψήφο εκπροσώπων των μελών αποτελεί τη Γενική
Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία, συγκαλούμενη πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο,
συνέρχεται τακτικά στην έδρα του Δικτύου, μια φορά το χρόνο και μάλιστα μέσα στο πρώτο
εξάμηνο από τη λήξη της κάθε εταιρικής χρήσης και έκτακτα όταν το ζητάει το 1/3 των τακτικών
μελών, με σχετική επιστολή προς το Δ.Σ., το οποίο είναι υποχρεωμένο να την δεχτεί και να την
υλοποιήσει άμεσα. Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση
τη Γενική Συνέλευση των μελών της Εταιρείας, όταν κρίνει σκόπιμο.
5. Θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον το 50% + 1 των τακτικών
μελών, που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία κατά την
πρώτη ημερομηνία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείτε εκ νέου μετά από 7 ημέρες, την ίδια ώρα και
στο ίδιο μέρος χωρίς πρόσκληση των μελών και ευρίσκεται σε απαρτία με όσα μέλη είναι παρόντα,
που δε θα πρέπει να είναι λιγότερο από το 1/3 του συνόλου των μελών. Εξαιρετικά προκειμένου
περί αποφάσεων που αφορούν παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας και τροποποίηση
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του παρόντος καταστατικού, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπούνται
τουλάχιστον τα 2/3 του συνόλου των μελών της Εταιρείας.
6. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατ’ απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων
μελών, εκτός των περιπτώσεων που ορίζεται διαφορετικά από το παρόν και την ισχύουσα
νομοθεσία.
7. Ο εκπρόσωπος ενός τακτικού μέλους μπορεί να εκπροσωπήσει και μέχρι ακόμη ένα μέλος, που
είναι απών από τη Γενική Συνέλευση, αρκεί να προσκομίσει έγγραφη και νόμιμη προς τούτο
εξουσιοδότηση του απόντος, η οποία θα γίνει αποδεκτή από το σώμα της ΓΣ. Η εξουσιοδότηση
ισχύει για όλα τα δικαιώματα του μέλους (συμπεριλαμβανομένων των ψηφοφοριών) με την
εξαίρεση του δικαιώματος υποβολής υποψηφιότητας για οποιαδήποτε θέση.
8. Η πρόσκληση του Δ.Σ. για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης αναφέρει τη χρονολογία, την
ημέρα, την ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η συνέλευση και τα θέματα της ημερήσιας
διάταξης με σαφήνεια.Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, έχει
κάθε μέλος που έχει εκπληρώσει τις ταμειακές του υποχρεώσεις.Η πρόσκληση κοινοποιείται, επί
αποδείξει, είκοσι (20) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν από τη ορισθείσα για τη
συνεδρίαση (υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών). Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής
Συνέλευσης ή εξομοιούμενης προς αυτήν, η πιο πάνω προθεσμία συντέμνεται στο μισό.
ΑΡΘΡΟ 11 - ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ:
1. Κατά την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν, με βάση τον κατάλογο των προσερχόμενων εκπροσώπων
των μελών (οι οποίοι υπογράφουν στον ανώτερο κατάλογο, κατά την προσέλευσή τους).
2. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. καλεί το σώμα για την υποβολή υποψηφιοτήτων για Προεδρείο.
Το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο της, τον Γραμματέα της και
ένα μέλος, είναι υπεύθυνο για την ομαλή διεξαγωγή της Γ.Σ. Σε περίπτωση διαφωνίας των μελών του
Προεδρείου κατά τη διάρκεια της Γ.Σ., η τελική απόφαση λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία μεταξύ
των μελών του. Από το σύνολο των υποψηφίων για το Προεδρείο εκλέγονται, μετά από φανερή
ψηφοφορία δι’ ανατάσεως των χεριών των μελών της Γ.Σ., οι τρείς υποψηφιότητες που συγκέντρωσαν
τις περισσότερες ψήφους. Τέλος το τριμελές Προεδρείο ορίζει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο
και τον Γραμματέα και προχωρά στο οριστικό καθορισμό της Ημερήσιας Διάταξης και στη διεξαγωγή
της Γενικής Συνέλευσης.
3. Εφόσον πρόκειται για Γενική Συνέλευση η οποία εκλέγει τα μέλη νέου Διοικητικού Συμβουλίου,
κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του παρόντος, ακολουθείται η εξής διαδικασία: α) η εκλογή των
έξι μελών του Δ.Σ., με τους αντίστοιχους αναπληρωματικούς, αποτελεί θέμα της Ημερήσιας Διάταξης
της Γ.Σ., όπου προσδιορίζεται επίσης και το χρονικό διάστημα της ψηφοφορίας, β) δυνατότητα
συμμετοχής, εκλέγειν και εκλέγεσθε έχουν όλα τα τακτικά μέλη που είναι ταμειακά εντάξει (δηλαδή
όσοι έχουν καταβάλει όλες τις συνδρομές τους από το έτος που εγκρίθηκαν ως μέλη μέχρι και το
προηγούμενο έτος από αυτό στο οποίο γίνεται η εκλογική Γενική Συνέλευση), ως εκ τούτου τυχόν
νέα μέλη που δεν έχουν ακόμη καταβάλει την πρώτη τους συνδρομή, δεν έχουν δικαίωμα εκλέγειν
και εκλέγεσθε, γ) η υποβολή των υποψηφιοτήτων γίνεται με υποβολή προς τις υπηρεσίες του Δικτύου,
αίτησης υποψηφιότητας, τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γ.Σ., δ) η κάθε
υποψηφιότητα αφορά υποψηφιότητα τακτικού μέλους δια του εκπροσώπου του, και όχι
υποψηφιότητα φυσικού προσώπου και επομένως ο κάθε φορέας – μέλος υποχρεούται να αντικαθιστά
τον αιρετό εκπρόσωπό του ή τον αναπληρωτή του όταν και εφόσον παραιτηθούν, ε) οι υποψηφιότητες
ανακηρύσσονται από το Δ.Σ. και ανακοινώνονται στη Γ.Σ., στ) το σώμα της Γ.Σ. εκλέγει τριμελή
Εφορευτική Επιτροπή που θα είναι υπεύθυνη για την διεξαγωγή των εκλογών και η οποία εκλέγει
μεταξύ των μελών της τον Πρόεδρο, αποφασίζει δε ομόφωνα ή, επί αδυναμίας, με απλή πλειοψηφία
των μελών της, ζ) έχουν εκτυπωθεί ψηφοδέλτια όπου εμφανίζονται σε ενιαίο κατάλογο και με
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αλφαβητική σειρά τα επώνυμα και τα ονόματα όλων των υποψηφίων για τις τρεις θέσεις του Δ.Σ.,
που προέρχονται από εκλογές, η) κατά την ψηφοφορία, η οποία είναι μυστική και γίνεται με κάλπη,
τα μέλη της Γ.Σ. επιλέγουν τους υποψηφίους βάζοντας ένα σταυρό αριστερά ή δεξιά δίπλα στο
ονοματεπώνυμο τους και μπορούν να βάλουν μέχρι και τέσσερις (4) σταυρούς, θ) μετά το πέρας της
ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή ανοίγει την κάλπη, καταμετρά τα ψηφοδέλτια τα οποία
υπογράφονται από τον Πρόεδρό της και καταμετρά τους σταυρούς των υποψηφίων, ι) στο Δ.Σ.
εκλέγονται και 6 αναπληρωματικά μέλη, όσοι έχουν λάβει τους περισσότερους σταυρούς μετά την
συμπλήρωση των τακτικών, ιβ) στο τέλος της καταμέτρησης ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής
ανακοινώνει προς το σώμα της Γενικής Συνέλευσης τα τελικά αποτελέσματα και τα ονόματα των
νέων τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΑΡΘΡΟ 12 - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:
1. Το Δίκτυο διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από επτά (7) μέλη: Τον
Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Ταμία και τρία (3) μέλη,με το αντίστοιχα
αναπληρωματικά τους.
2. Εκ του παρόντος ορίζονται :
(α) Πρόεδρος του Δικτύου είναι exofficio ο εκάστοτε Πρόεδρος του «Ομίλου UNESCO για την
Παιδεία, τις Επιστήμες, τον Ανθρωπισμό, τον Πολιτισμό Βορείων Προαστίων».
(β) OΑντιπρόεδρος, Γραμματέας και Ταμίας του Δικτύου εκλέγονται εκ των μελών του Δ.Σ., όταν
αυτό συγκληθεί αμέσως μετά την εκλογή του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται, κατά τη πρώτη συνεδρίαση του, μετά την εκλογή των μελών
από τη Γ.Σ. και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας μεταξύ των μελών του (πλην του Προέδρου, που
ορίζεται exofficioδια της παρ.2α του παρόντος), τον Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία, με φανερή
ψηφοφορία, δι’ ανατάσεως του χεριού. Το Δ.Σ. μπορεί με απόφασή του, η οποία λαμβάνεται κατά
πλειοψηφία ή ομόφωνα από όλα τα μέλη του να αναθέτει αρμοδιότητες σε καθένα από τα μέλη του.
3. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τετραετής και ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών. Σε
κάθε περίπτωση η θητεία του Δ.Σ. παρατείνεται μέχρι την ανάδειξη νέου Δ.Σ. από τη Γ.Σ., που θα
προκύπτει αμέσως μετά τη διενέργεια των δημοτικών / περιφερειακών εκλογών. Τα μέλη μπορούν
να επαναδιορίζονται ή επανεκλέγονται απεριόριστα.
4. Τα μέλη του Δ.Σ. απόντα ή κωλυόμενα αναπληρώνονται από τους νόμιμους αναπληρωτές τους, ως
άνω. Αν ένα μέλος του Δ.Σ. απουσιάζει αδικαιολόγητα επί 3 συνεχείς συνεδριάσεις ή υποπέσει σε
σοβαρή παράβαση των όρων του Κανονισμού της Εταιρείας, το Δ.Σ. μπορεί να τον απαλλάξει από τα
καθήκοντα του.
5. Τα παραιτούμενα ή απαλλασσόμενα από τα καθήκοντα τους μέλη αντικαθίστανται από τα
αναπληρωματικά. Επί ανεπάρκειας ικανού αριθμού αναπληρωματικών μελών, το Δ.Σ. μπορεί να
συγκαλείται νομίμως εφόσον υπάρχει νόμιμη απαρτία. Σε κάθε περίπτωση το Δ.Σ. μπορεί να
συνεδριάζει νόμιμα εφόσον παρευρίσκονται τουλάχιστον τέσσερα (4) από τα μέλη του σε κάθε
συνεδρίαση.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, όποτε το απαιτούν οι ανάγκες της
Εταιρείας, συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο του ή το νόμιμο αναπληρωτή του ή με αίτηση του 1/3 των
μελών του, υποχρεωμένου του Προέδρου, στην τελευταία αυτή περίπτωση, να συγκαλέσει Διοικητικό
Συμβούλιο μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την παράδοση της σχετικής αίτησης, η οποία πρέπει να
περιλαμβάνει και τα θέματα που θα συζητηθούν.
Απόν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο μέλος αφού το δηλώσει
εγγράφως. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί μόνο έναν απόντα σύμβουλο.
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Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων και
αντιπροσωπευόμενων συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά, που
γράφονται στο, για το σκοπό αυτό, τηρούμενο βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους
συμβούλους που παραστάθηκαν αυτοπρόσωπα κατά τη συνεδρίαση.
Στο Δ.Σ. μπορούν να συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωποι μελών της Εταιρείας ή
συνεργαζόμενων φορέων των οποίων την παρουσία θα κρίνουν χρήσιμη τα μέλη του ΔΣ.
7. Τα μέλη του Δ.Σ. δεν δικαιούνται αμοιβής ή άλλης αποζημίωσης, εκτός από τις δαπάνες κίνησης
και διαμονής για τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες του Δικτύου, μετά από απόφαση του Δ.Σ.
8. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
•

Διοικεί την Εταιρεία και εισηγείται προς τη Γ.Σ. τους μακροπρόθεσμους στόχους και τη
στρατηγική για την επίτευξή τους.

•

Παρέχει τις γενικές κατευθύνσεις και τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις για την άσκηση των
δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

•

Εγκρίνει τα προγράμματα δράσης ετήσια και μακροπρόθεσμα και εισηγείται στη ΓΣ τους
προϋπολογισμούς λειτουργικών και λοιπών δαπανών.

•

Καθορίζει την γενική πολιτική και προτείνει τις πολιτικές στους επιμέρους τομείς λειτουργίας
της Εταιρείας.

•

Αποφασίζει για την τυχόν πρόσληψη Γενικού ή και Οικονομικού Διευθυντή και τις
αρμοδιότητές τους καθώς και της Γραμματείας του Δ.Σ.

•

Αποφασίζει για τις προσλήψεις του προσωπικού, τις αναθέσεις των υπηρεσιών, τις συμβάσεις
των στελεχών και τη γενικότερη πολιτική συνεργασιών της Εταιρείας, εφαρμοζομένης της
εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας για τα Δίκτυα του άρθρου 101 του Ν.3852/2010.

•

Ελέγχει τον πρόεδρο του Δ.Σ. και τον Γενικό Διευθυντή, εφόσον υπάρχει.

•

Καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό της Εταιρείας σύμφωνα με τον οποίο ρυθμίζονται η
οργάνωση, η στελέχωση, η διάρθρωση, και οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών της Εταιρείας, οι
όροι πρόσληψης του προσωπικού και τα τυπικά προσόντα, και οι κανόνες που διέπουν την
υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού και, κάθε άλλη αναγκαία, για την αποτελεσματική
λειτουργία της Εταιρείας, λεπτομέρεια.

•

Εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την εκλογή ορκωτών ελεγκτών.

•

Είναι αρμόδιο για κάθε ζήτημα που, σύμφωνα με το σχετικό θεσμικό πλαίσιο, το παρόν
καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισμό δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Γενικής
Συνέλευσης.

9. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβούλιου:
•

Προΐσταται των συνεδριάσεών του, εκδίδει και επικυρώνει με την υπογραφή του αντίγραφα
και αποσπάσματα από τα εις χείρας της Εταιρείας πρωτότυπα, κάθε φύσης έγγραφα και
αντίγραφα και αποσπάσματα από τα λογιστικά βιβλία της Εταιρείας, βιβλία πρακτικών του
Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, έχει δε και κάθε άλλη αρμοδιότητα
που απονέμεται σε αυτόν με διατάξεις του παρόντος καταστατικού ή και με αποφάσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου.

•

Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον οιουδήποτε τρίτου, ήτοι ενώπιον Δικαστηρίων, Δημόσιων
Ταμείων και Κρατικών Οργανισμών, Τραπεζών και Ιδιωτικών Επιχειρήσεων.
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•

Υπογράφει τις πάσης φύσεως συμβάσεις της Εταιρείας με οποιονδήποτε τρίτο και δεσμεύει
την Εταιρεία, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή
και τραπεζικές επιταγές, πάντοτε κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, της Εταιρείας .

10. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, σε όλες τις
αρμοδιότητές του, τον δε Αντιπρόεδρο, κωλυόμενο, αναπληρώνει ο οριζόμενος κάθε φορά από το
Διοικητικό Συμβούλιο σύμβουλος.
11. Ο Γραμματέας τηρεί τη σφραγίδα της Εταιρείας, τα βιβλία πρακτικών του Διοικητικού
Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας, το Μητρώο Μελών, διατηρεί το αρχείο και
διεξάγει την αλληλογραφία της Εταιρείας.
12. Ο Ταμίας ενεργεί την οικονομική διαχείριση της Εταιρείας. Εισηγείται τον προϋπολογισμό και
απολογισμό κάθε χρήσεως. Φροντίζει για τη σωστή και νόμιμη τήρηση των βιβλίων της Εταιρείας
και γενικά διεκπεραιώνει κάθε πρόβλημα οικονομικής φύσης. Συνυπογράφει τις πάσης φύσεως
συμβάσεις της Εταιρείας. Συνυπογράφει και οπισθογράφει με τον Πρόεδρο συναλλαγματικές και
γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές επιταγές, πάντοτε κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας Τον ταμία
απουσιάζοντα ή κωλυόμενο αναπληροί ο οριζόμενος εκάστοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο της
Εταιρείας αναπληρωτής αυτού.
13. Προσωρινή διοίκηση: το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, που θα διοικήσει το Δίκτυο, μέχρι την
πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει εντός μηνός από την ολοκλήρωση των
διαδικασιών σύστασης και καταχώρησης του στο ΓΕΜΗ, ορίζεται με το παρόν και απαρτίζεται από
τα κάτωθι μέλη:
1. Μαρίνα Σταυράκη Πατούλη, Πρόεδρος Ομίλου για την UnescoΒορείων Προαστίων, ως
Πρόεδρος του Δικτύου
2. Δημήτρης Παπαστεργίου, Πρόεδρος Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε & Δήμαρχος Τρικκαίων
3. Ηλίας Αποστολόπουλος, Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού
4. Ιωάννης Φωστηρόπουλος, Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου
5. Ιγνάτιος Καιτετζίδης, Δήμαρχος Πυλαία-Χορτιάτη
6. Δημήτρης Καφαντάρης, Πρόεδρος ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
7. Κωνσταντίνος Κουκάς, Δήμαρχος Μυκόνου
Αναπληρωματικά Μέλη
1. Γεώργιος Μαρκόπουλος, Δήμαρχος Γαλατσίου
2. Γεώργιος Παναγόπουλος, Δήμαρχος Σαλαμίνας
3. Νικόλαος Μελετίου, Δήμαρχος Ασπροπύργου
4. Ανδρέας Κονδύλης, Δήμαρχος Αλίμου
5. Διονύσης Στανίτσας, Δήμαρχος Ιθάκης
6. Ιωάννης Καλαφατέλης, Δήμαρχος Διονύσου

ΑΡΘΡΟ 13 - ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ:
1. Η εταιρεία για την επίτευξη του σκοπού της ενισχύεται και από την εθελοντική δράση, εκτός
των τακτικών μελών της και των Φίλων και Επίτιμων Μελών-Προέδρων αλλά και κάθε τρίτου.
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2. Ειδικότερα, τα μέλη του Δικτύου διακρίνονται σε:
α) Τακτικά μέλη
β) Φίλους του Δικτύου και
γ) Επίτιμα μέλη
Τακτικά μέλη είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος και όσα εισέλθουν στο Δίκτυο, σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στο παρόν καταστατικό.
Φίλοι της Εταιρείας είναι τα πρόσωπα, τα οποία δεν επιθυμούν να γίνουν Τακτικά Μέλη αλλά
πληρώνουν την ετήσια συνδρομή τους και επιθυμούν να συνδράμουν με οποιονδήποτε τρόπο το έργο
της εταιρείας ή να συμμετέχουν σε κάποιες από τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις της. Το ύψος της
ετήσιας συνδρομής τους καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Επίτιμα μέλη γίνονται διατελέσαντες Πρόεδροι και Αντιπρόεδροι του Δικτύου καθώς και
προσωπικότητες, που προσέφεραν ηθική ή υλική βοήθεια ή άλλες εξαιρετικές υπηρεσίες για την
προαγωγή των σκοπών της εταιρείας.
3. Η ιδιότητα του Επίτιμου Μέλους, πλην των περιπτώσεων των διατελεσάντων Προέδρων και
Αντιπροέδρων, οι οποίοι είναι exofficio επίτιμα μέλη, απονέμεται από το Δ.Σ. μετά από εισήγηση
τεσσάρων (4) τουλάχιστον τακτικών μελών. Μέλος της Διοίκησης το οποίο θήτευσε επί σειρά ετών
και συνέβαλε ιδιαίτερα στην επίτευξη των σκοπών της εταιρείας, και τακτικό ή επίτιμο μέλος που
προσέφερε κατ’ εξακολούθηση ύψιστες υπηρεσίες προς την Εταιρεία, μπορεί να ανακηρύσσεται από
το Δ.Σ. της εταιρείας, μετά από πρόταση έξι (6) τουλάχιστον τακτικών μελών, ως Επίτιμος Πρόεδρος
της Εταιρείας.
Ο αριθμός των Επίτιμων Μελών και των Επίτιμων Προέδρων της εταιρείας δεν μπορεί να υπερβαίνει
το 50% των Τακτικών Μελών της εταιρείας. Τα Επίτιμα μέλη και οι Επίτιμοι Πρόεδροι δεν έχουν
υποχρέωση συνδρομής.
4.Στις Γενικές Συνελεύσεις μπορούν να παρίστανται οι Φίλοι της Εταιρείας και τα Επίτιμα Μέλη και
οι Επίτιμοι Πρόεδροι και να εκφέρουν τη γνώμη τους, χωρίς, όμως, δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθε.
ΑΡΘΡΟ 14 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ –
ΒΙΒΛΙΑ:

3.

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκαμήνου διαρκείας αρχομένη την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και
λήγουσα την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, με εξαίρεση την πρώτη
εταιρική χρήση που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του 2020, οπότε κλείνονται τα βιβλία της
Εταιρείας και καταρτίζεται ο ισολογισμός της τρέχουσας χρήσης και ο προϋπολογισμός της
επόμενης εταιρικής χρήσης.
2. Ο προϋπολογισμός και ισολογισμός εγκρίνονται από τα μέλη, στην ετήσια τακτική Γενική
Συνέλευση κατά τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία.
Βιβλία που τηρούνται στην Εταιρεία, είναι εκτός από τα οριζόμενα από τον νόμο για Β’
κατηγορίας και το βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικού Συμβουλίου,
βιβλίο παγίων. Τηρείται επίσης Μητρώο Μελών.
4. Τα έσοδα της Εταιρείας, από οποιαδήποτε πηγή και να προέρχονται, κατατίθενται σε
τραπεζικούς λογαριασμούς στο όνομά της.
5. Η διάθεση και πραγματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης από τον/τους λογαριασμούς αυτούς
γίνεται με ειδική έγγραφη εντολή του Προέδρου σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ..
6. Ο οικονομικός και διαχειριστικός έλεγχος γίνεται από ορκωτούς λογιστές που ορίζονται με
απόφαση του Δ.Σ.
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7. Οι λογιστές που ασκούν τον τακτικό έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης της Εταιρείας,
καταρτίζουν τον Ισολογισμό και τα Προσαρτήματα και υποβάλλονται στο Δ.Σ. και στη Γ.Σ.
προς έγκριση.
8. Η έκθεση διαχείρισης περί του ισολογισμού καταρτίζεται από το Δ.Σ. και υποβάλλει τα
αποτελέσματα στους εταίρους.
9. Εταίροι που αποτελούν τουλάχιστον το 10% των εταίρων της Εταιρείας μπορούν να ζητήσουν
από το Δ.Σ. οποτεδήποτε έκτακτο διαχειριστικό έλεγχο της Εταιρείας με ελεγκτές που ορίζουν
και πληρώνουν την αμοιβή τους οι ίδιοι οι εταίροι που υπέβαλαν το αίτημα και τους όρισαν.
10. Τα θέματα που αφορούν συνολικά την οικονομική διαχείριση της Εταιρείας περιγράφονται
στον ειδικό Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών της Εταιρείας.
ΑΡΘΡΟ 15 - ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ:
Η αποχώρηση τακτικού μέλους είναι δυνατή κατόπιν έγκαιρης ενημέρωσης του Διοικητικού
Συμβουλίου του Δικτύου (τρεις τουλάχιστον μήνες πριν τη σκοπούμενη αποχώρηση) κι αφού
πρώτα διευθετήσει τυχόν υποχρεώσεις του, έναντι του Δικτύου. Κάθε μέλος δικαιούται να
αποχωρήσει από το Δίκτυο, το οποίο όμως δε λύεται, αλλά συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών μελών
χωρίς να χρειάζεται τροποποίηση του Καταστατικού του. Το μέλος που εξέρχεται δεν έχει
δικαίωμα στην ανάληψη της εισφοράς του ή σε αποζημίωση, παρά παραλαμβάνει μόνο κάθε
αντικείμενο, εξοπλισμό ή άλλο είδος που τυχόν είχε παραχωρήσει προς χρήση στο Δίκτυο.
ΑΡΘΡΟ 16- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
Η Γενική Συνέλευση των μελών, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου,
δύναται να εγκρίνει τον εσωτερικό Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας του Δικτύου. Εκεί
περιλαμβάνονται οι ειδικότερες αρμοδιότητες τωνοργάνων και τα καθήκοντα κάθε φύσης του
προσωπικού του Δικτύου και γενικά κάθε λειτουργία που κρίνεται αναγκαία για την εύρυθμη
λειτουργία του.
Τροποποίηση, διόρθωση, ερμηνεία και συμπλήρωση του Κανονισμού, επιτρέπεται μόνο με
νεότερη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών, είτε κατόπιν σχετικής πρότασης του
Διοικητικού Συμβουλίου είτε κατόπιν εμπεριστατωμένου αιτήματος οποιουδήποτε εκ των μελών.
ΑΡΘΡΟ 17- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ:
Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού είναι δυνατή ανά πάσα χρονική στιγμή, υπό την
προϋπόθεση ότι λαμβάνει χώρα από το αρμόδιο όργανο και τις θεσπιζόμενες υπό του παρόντος
διαδικασίες λειτουργίας του.
Κάθε τροποποιητική πράξη πρέπει να καταχωρείται στο ΓΕΜΗ.
Για την τροποποίηση οποιουδήποτε άρθρου του παρόντος καταστατικού, απαιτείται απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης των μελών, πλην όσων θεμάτων ρητά αναφέρονται στο παρόν ότι δεν
απαιτείται αυτή, λαμβανομένης με πλειοψηφία 2/3 εκ των παρόντων μελών, με την επιφύλαξη
των σχετικών με την είσοδο νέου μέλους, διατάξεων του παρόντος.
ΑΡΘΡΟ 18 - ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ:
Το Δίκτυο έχει τη νομική μορφή Αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας, και επομένως καμία διανομή
κερδών δεν γίνεται προς τα μέλη του είτε κατά τη διάρκεια είτε μετά τη λύση της Εταιρείας. Τα τυχόν,
πέραν της εισφοράς των εταίρων, καθαρά κέρδη της Εταιρείας για κανέναν λόγο δεν διατίθενται
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μεταξύ των εταίρων αλλά τοποθετούνται για την πραγμάτωση των σκοπών της Εταιρείας τόσο κατά
τη διάρκεια όσο και κατά τη λύση της Εταιρείας.
Τυχόν θετική διαφορά μεταξύ των κάθε μορφής εσόδων του Δικτύου και των εξόδων, δαπανών ή
τυχόν ζημίας των κατά νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους παραμένει στην Εταιρεία
και δημιουργεί το αποθεματικό της, το οποίο πρόκειται να διατεθεί για την κάλυψη εξόδων και
δαπανών για την επίτευξη των σκοπών της και όχι για την διανομή κερδών στους εταίρους. Τα
οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία δεν μπορούν, υπό οποιαδήποτε συνθήκη, να θεωρήσουν ως κέρδη
προς διανομή στους εταίρους. Ρητά ορίζεται ότι αποτελούν περιουσία, που πρέπει να χρησιμοποιηθεί
και να αξιοποιηθεί για την επιδίωξη και εκπλήρωση των καταστατικών σκοπών της Εταιρείας.
ΑΡΘΡΟ 19 - ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ:
Η Εταιρεία λύεται με την πάροδο της διάρκειάς της ή εάν επέλθει αδυναμία ως προς την εκπλήρωση
του σκοπού της.
Η Εταιρεία επίσης μπορεί να λυθεί και προ της παρελεύσεως του χρόνου διάρκειάς της κατόπιν
αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων. Στην περίπτωση αυτή για την απαρτία πρέπει να
εκπροσωπούνται τουλάχιστον τα 2/3 του συνόλου των μελών της Εταιρείας και η απόφαση
λαμβάνεται με πλειοψηφία των παρόντων μελών αυτής.
Σε περίπτωση θανάτου, δικαστικής απαγορεύσεως, αποχωρήσεως εταίρου ή καταγγελίας από εταίρο,
η Εταιρεία δεν λύεται αλλά συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων.
Μετά τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Χρέη εκκαθαριστών της Εταιρείας εκτελούν
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά. Οι
εκκαθαριστές, αφού εξοφλήσουν τα χρέη της Εταιρείας επιμελούνται για τη διάθεση του τυχόν
απομένοντος υπολοίπου για τους σκοπούς της Εταιρείας, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης.
ΑΡΘΡΟ 20 - ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ –ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:
1. Η Εταιρεία δεν είναι κερδοσκοπική και η ευθύνη των εταίρων ορίζεται από το άρθρο 784 ΑΚ
, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 270 του Ν.4072/2012..
2. Κάθε παράβαση των όρων του παρόντος καταστατικού, όπως επίσης και των διατάξεων του
Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας της Εταιρείας, από οποιονδήποτε μέλος του
Δικτύου, συνεπάγεται την επιβολή, επί τη βάσει σχετικής απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου πειθαρχικών κυρώσεων (όπως αυτές δύναται συστηματικότερα να οριστούν από
τον Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας της Εταιρείας). Οι κυρώσεις αυτές δύναται να
συνίσταται και στην αποβολή του υπό συζήτηση μέλους. Ο αποπεμπόμενος έχει το δικαίωμα
έφεσης ενώπιον της επόμενης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων.
3. Η εισφορά που έχει καταθέσει το μέλος, βάσει των όρων του παρόντος, δεν επιστρέφεται.
ΑΡΘΡΟ 21 - ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:
Η εσωτερική λειτουργία του Δικτύου, θα διέπεται από Κανονισμό που συντάσσεται με ευθύνη του
Δ.Σ. και εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση.
ΑΡΘΡΟ 22 - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ:
Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των μελών, που προκύπτει από το παρόν και τις τυχόν
τροποποιήσεις του καθώς και για κάθε θέμα ή όρο που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος
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καταστατικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 741-784 Α.Κ. σε συνδυασμό με το άρθρο
101 του Ν.3852/2010 και 267 του Ν.3463/2006, όπως κάθε φορά ισχύουν και αποκλειστική
αρμοδιότητα έχουν τα καθ’ ύλην δικαστήρια της έδρας του Δικτύου.
ΑΡΘΡΟ 23 - ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ:
Για την τροποποίηση οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος απαιτείται απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης. Κάθε τροποποιητική πράξη πρέπει να εγγράφεται στο ΓΕΜΗ.
Τα δικαιώματα των μελών ασκούνται όπως επιβάλει η καλή πίστη, η αγαστή εταιρική συνεργασία
και το συμφέρον του Δικτύου.
Το παρόν, αποτελούμενο από 23 άρθρα, αφού αναγνώσθηκε, κατέστη κατανοητό και αποδεκτό
από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη, υπεγράφη από αυτά, όπως νομίμως εκπροσωπούνται,
προκειμένου να κατατεθεί κατά τη νόμιμη διαδικασία στο ΓΕΜΗ.
Τα συμβαλλόμενα μέρη εξουσιοδοτούν δια του παρόντος την δικηγόρο Αθηνών Θεοδώρα
Αλεξίου (ΑΜ ΔΣΑ 13555), κάτοικο Δ. Διονύσου (οδός Πεύκων αριθ.14 – Δροσιά 145 72)
προκειμένου να προβεί στις κατά νόμο ενέργειες.
Αυτά συμφώνησαν και συναποδεχθήκαν οι συμβαλλόμενοι και υπέγραψαν το συμφωνητικό αυτό που
αποτελεί και το καταστατικό της ιδρυόμενης, με το παρόν, Εταιρείας.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

[18]

ΑΔΑ: 6ΘΣΦΩ93-79Μ

Παπαστεργίου Δημήτριος

Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων
Ελλάδος

Σταυράκη – Πατούλη
Μαρίνα

Πρόεδρος Ομίλου για την Unesco για
την Παιδεία, τις Επιστήμες, τον
Ανθρωπισμό, τον Πολιτισμό Βορείων
Προαστίων

Καφαντάρης Δημήτριος

Πρόεδρος Δικτύου Πόλεων για τη
Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κυκλική
Οικονομία

Αποστολόπουλος Ηλίας

Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού

Θωμάκος Γεώργιος

Δήμαρχος Κηφισιάς

Καΐτεζίδης Ιγνάτιος

Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη

Καλαφατέλης Ιωάννης

Δήμαρχος Διονύσου

Κάρναβος Δημήτριος

Δήμαρχος Καλλιθέας

Κονδύλης Ανδρέας

Δήμαρχος Αλίμου

Κούκας Κωνσταντίνος

Δήμαρχος Μυκόνου

Κωνσταντάτος Γιάννης

Δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης
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Κωνσταντέλλος
Γρηγόριος

Δήμαρχος Βάρης – Βούλας –
Βουλιαγμένης

Μάδης Ισίδωρος

Δήμαρχος Παιανίας

Μαρκόπουλος Γεώργιος

Δήμαρχος Γαλατσίου

Μελετίου Νικόλαος

Δήμαρχος Ασπροπύργου

Μπάμπαλος Νικόλαος

Δήμαρχος Ηρακλείου

Μπουρνούς Ευάγγελος

Δήμαρχος Ραφήνας

Παναγόπουλος Γεώργιος

Δήμαρχος Σαλαμίνας

Παπαναστασίου Γιώργος

Δήμαρχος Αγρινίου

Παπαστεργίου Δημήτρης

Δήμαρχος Τρικκαίων

Στάθης Χρήστος

Δήμαρχος Μάνδρας - Ειδυλλίας

Στανίτσας Διονύσιος

Δήμαρχος Ιθάκης

Φωστηρόπουλος Ιωάννης

Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου

Χουρσαλάς Νίκος

Δήμαρχος Κορυδαλλού
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