ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ
του Δικτύου Πόλεων με την επωνυμία
«ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»
και διακριτικό τίτλο «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ»
με τη μορφή ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Στην Αθήνα, σήμερα την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2017, μεταξύ των κάτωθι
συμβαλλομένων:
1. του Δήμου Πύλου – Νέστορος, της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, νομίμως
εκπροσωπουμένου, υπό του Δημάρχου κ. Δημητρίου Καφαντάρη και ειδικώς
εξουσιοδοτημένου δια την υπογραφήν του παρόντος δυνάμει της υπ’ αριθμ.
54/2017 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου με ΑΔΑ: 75ΘΗΩ1ΒΨ3Φ,
2. του Δήμου Αλμυρού, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, νομίμως
εκπροσωπουμένου, υπό του Δημάρχου κ. Δημητρίου Εσερίδη και ειδικώς
εξουσιοδοτημένου δια την υπογραφήν του παρόντος δυνάμει της υπ’ αριθμ.
89/2017 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου με ΑΔΑ: ΩΕΥ9ΩΨ7ΥΕΣ,
3. του

Δήμου

Αρταίων,

της

Περιφερειακής

Ενότητας

Άρτας,

νομίμως

εκπροσωπουμένου, υπό του Δημάρχου κ. Χρήστου Τσιρογιάννη και ειδικώς
εξουσιοδοτημένου δια την υπογραφήν του παρόντος δυνάμει της υπ’ αριθμ.
215/2017 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, με ΑΔΑ:
Ω2Χ9ΩΨΑ-ΘΤΘ,
4. του Δήμου Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης, της Περιφερειακής Ενότητας
Ανατολικής Αττικής, νομίμως εκπροσωπουμένου, υπό του Δημάρχου κ. Γρηγόρη
Κωνσταντέλλου και ειδικώς εξουσιοδοτημένου δια την υπογραφήν του παρόντος
δυνάμει της υπ’ αριθμ. 130/2017 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου, με ΑΔΑ: 64ΔΟΩΨΖ-Θ7Θ,

5. του Δήμου Βέλου - Βόχας, της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, νομίμως
εκπροσωπουμένου, υπό του Δημάρχου κ. Αννίβα Παπακυριάκου και ειδικώς
εξουσιοδοτημένου δια την υπογραφήν του παρόντος δυνάμει της υπ’ αριθμ.
50/2017 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, με ΑΔΑ: 6869Ω9ΠΜ0Ζ,
6. του Δήμου Διδυμοτείχου, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου,

νομίμως

εκπροσωπουμένου, υπό του Δημάρχου κ. Παρασκευά Πατσουρίδη και ειδικώς
εξουσιοδοτημένου δια την υπογραφήν του παρόντος δυνάμει της υπ’ αριθμ.
64/2017 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, με ΑΔΑ: 6Χ1ΜΩ9Τ777,
7. του Δήμου Δομοκού, της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας,

νομίμως

εκπροσωπουμένου, υπό του Δημάρχου κ. Δημητρίου Τζιαχρήστα και ειδικώς
εξουσιοδοτημένου δια την υπογραφήν του παρόντος δυνάμει της υπ’ αριθμ.
75/2017 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, με ΑΔΑ: 99Β9Ω9ΑΜ2Χ,
8. του Δήμου Δωδώνης, της Περιφερειακής Ενότητας Σελλών,

νομίμως

εκπροσωπουμένου, υπό του Δημάρχου κ. Χρήστου Ντακαλέτση και ειδικώς
εξουσιοδοτημένου δια την υπογραφήν του παρόντος δυνάμει της υπ’ αριθμ.
47/2017 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, με ΑΔΑ: 6ΕΜ7Ω9873Π,
9. του Δήμου Ελασσόνας, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας,

νομίμως

εκπροσωπουμένου, υπό του Δημάρχου κ. Νικόλαου Ευαγγέλου και ειδικώς
εξουσιοδοτημένου δια την υπογραφήν του παρόντος δυνάμει της υπ’ αριθμ.
85/2017 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, με ΑΔΑ: ΩΓΖΠΩΡΟ3ΒΦ,
10. του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου
Τομέα Αθηνών, νομίμως εκπροσωπουμένου, υπό του Δημάρχου κ. Γιάννη
Κωνσταντάτου και ειδικώς εξουσιοδοτημένου δια την υπογραφήν του παρόντος
δυνάμει της υπ’ αριθμ. 121/2017 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου, με ΑΔΑ: ΩΝΒΣΩΡ7-ΡΤΠ,
11. του Δήμου Ερμιονίδας, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, νομίμως
εκπροσωπουμένου, υπό του Δημάρχου κ. Δημητρίου Σφυρή και ειδικώς

εξουσιοδοτημένου δια την υπογραφήν του παρόντος δυνάμει της υπ’ αριθμ.
72/2017 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, με ΑΔΑ: ΩΞ9ΝΩΡΡΕΤ9,
12. του

Δήμου

Ζηρού,

της

Περιφερειακής

Ενότητας

Πρέβεζας,

νομίμως

εκπροσωπουμένου, υπό του Δημάρχου κ. Νικολάου Καλαντζή και ειδικώς
εξουσιοδοτημένου δια την υπογραφήν του παρόντος δυνάμει της υπ’ αριθμ.
68/2017 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, με ΑΔΑ: 7Ι9ΠΩΡ0ΘΨΑ,
13. του Δήμου Ηγουμενίτσας, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, νομίμως
εκπροσωπουμένου, υπό του Δημάρχου κ. Ιωάννη Λώλου και ειδικώς
εξουσιοδοτημένου δια την υπογραφήν του παρόντος δυνάμει της υπ’ αριθμ.
81/2017 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, με ΑΔΑ: ΨΓ4ΧΩΡΙΡ9Ψ,
14. του

Δήμου

Ιεράς

Πόλης

Μεσολογγίου,

της

Περιφερειακής

Ενότητας

Αιτωλοακαρνανίας, νομίμως εκπροσωπουμένου, υπό του Δημάρχου κ. Νικολάου
Καραπάνου και ειδικώς εξουσιοδοτημένου δια την υπογραφήν του παρόντος
δυνάμει της υπ’ αριθμ. 86/2017 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου, με ΑΔΑ: 7102ΩΡΖ-ΨΕ3,
15. του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, νομίμως
εκπροσωπουμένου, υπό της Δημάρχου κας. Ελένης Ευσταθίου και ειδικώς
εξουσιοδοτημένης δια την υπογραφήν του παρόντος δυνάμει της υπ’ αριθμ.
74/2017 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, με ΑΔΑ: 7ΤΑΨΩΕ7ΣΦΜ,
16. του Δήμου Καρπενησίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, νομίμως
εκπροσωπουμένου, υπό του Δημάρχου κ. Νικολάου Σουλιώτη και ειδικώς
εξουσιοδοτημένου δια την υπογραφήν του παρόντος δυνάμει της υπ’ αριθμ.
84/2017 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, με ΑΔΑ: ΩΖΜΔΩΕΓΞ47,
17. του Δήμου Μεγαλόπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, νομίμως
εκπροσωπουμένου, υπό του Δημάρχου κ. Διονύσιου Παπαδόπουλου και ειδικώς
εξουσιοδοτημένου δια την υπογραφήν του παρόντος δυνάμει της υπ’ αριθμ.

111/2017 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, με ΑΔΑ:
ΨΛΔΘΩΛ8-ΒΚΗ,
18. του Δήμου Μεσσήνης, της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, νομίμως
εκπροσωπουμένου, υπό του Δημάρχου κ. Γεωργίου Τσώνη και ειδικώς
εξουσιοδοτημένου δια την υπογραφήν του παρόντος δυνάμει της υπ’ αριθμ.
147/2017 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, με ΑΔΑ: 7ΞΕΔΩΚ4Ν9Υ,
19. του

Δήμου

Μήλου,

της

Περιφερειακής

Ενότητας

Μήλου,

νομίμως

εκπροσωπουμένου, υπό του Δημάρχου κ. Γεράσιμου Δαμουλάκη και ειδικώς
εξουσιοδοτημένου δια την υπογραφήν του παρόντος δυνάμει της υπ’ αριθμ.
42/2017 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, με ΑΔΑ: ΩΟ5ΦΩΚΩΜΘΕ,
20. του Δήμου Μουζακίου, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, νομίμως
εκπροσωπουμένου, υπό του Δημάρχου κ. Γεωργίου Κωτσού και ειδικώς
εξουσιοδοτημένου δια την υπογραφήν του παρόντος δυνάμει της υπ’ αριθμ.
128/2017 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, με ΑΔΑ:
6ΗΟΦΩΚΕ-Μ0Ψ,
21. του Δήμου Ναυπλιέων, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, νομίμως
εκπροσωπουμένου, υπό του Δημάρχου κ. Δημητρίου Κωστούρου και ειδικώς
εξουσιοδοτημένου δια την υπογραφήν του παρόντος δυνάμει της υπ’ αριθμ.
124/2017 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, με ΑΔΑ:
Ψ1Π9ΩΚΦ-ΖΩΤ,
22. του Δήμου Νεμέας, της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας,

νομίμως

εκπροσωπουμένου, υπό του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Καλαντζή και ειδικώς
εξουσιοδοτημένου δια την υπογραφήν του παρόντος δυνάμει της υπ’ αριθμ.
63/2017 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, με ΑΔΑ: 6ΘΕ7ΩΚΔΝΔΡ,
23. του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, νομίμως
εκπροσωπουμένου, υπό του Δημάρχου κ. Χαράλαμπου Λυσίκατου και ειδικώς
εξουσιοδοτημένου δια την υπογραφήν του παρόντος δυνάμει της υπ’ αριθμ.
61/2017 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, με ΑΔΑ: ΩΤΩΞΩΚΝΓ0Ζ,

24. του Δήμου Νοτίου Πηλίου, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, νομίμως
εκπροσωπουμένου, υπό του Δημάρχου κ. Νικολάου Φορτούνα και ειδικώς
εξουσιοδοτημένου δια την υπογραφήν του παρόντος δυνάμει της υπ’ αριθμ.
108/2017 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, με ΑΔΑ: Ω691ΩΚΧΥΗΒ,
25. του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας,
νομίμως εκπροσωπουμένου, υπό του Δημάρχου κ. Ηλία Ανδρικόπουλου και
ειδικώς εξουσιοδοτημένου δια την υπογραφήν του παρόντος δυνάμει της υπ’
αριθμ. 76/2017 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, με ΑΔΑ:
7ΜΝ9ΩΞΠ-1ΑΙ,
26. του Δήμου Οιχαλίας, της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας,

νομίμως

εκπροσωπουμένου, υπό του Δημάρχου κ. Αριστείδη Σταθόπουλου και ειδικώς
εξουσιοδοτημένου δια την υπογραφήν του παρόντος δυνάμει της υπ’ αριθμ.
28/2017 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, με ΑΔΑ: 6Σ8ΕΩΞ4Ψ5Β,
27. του

Δήμου

Πέλλας,

της

Περιφερειακής

Ενότητας

Πέλλας,

νομίμως

εκπροσωπουμένου, υπό του Δημάρχου κ. Γρηγορίου Στάμκου και ειδικώς
εξουσιοδοτημένου δια την υπογραφήν του παρόντος δυνάμει της υπ’ αριθμ.
162/2017 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, με ΑΔΑ: 67ΠΡΩΞΤ5Ε3,
28. του Δήμου Τριφυλίας, της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, νομίμως
εκπροσωπουμένου, υπό του Δημάρχου κ. Παναγιώτη Κατσίβελα και ειδικώς
εξουσιοδοτημένου δια την υπογραφήν του παρόντος δυνάμει της υπ’ αριθμ.
107/2017 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, με ΑΔΑ:
ΨΨΩΛΩΗΕ-ΘΤ7,
29. του Δήμου Φλώρινας, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας,

νομίμως

εκπροσωπουμένου, υπό του Δημάρχου κ. Ιωάννη Βοσκόπουλου και ειδικώς
εξουσιοδοτημένου δια την υπογραφήν του παρόντος δυνάμει της υπ’ αριθμ.
94/2017 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, με ΑΔΑ: 72ΙΗΩΗΙΡ2Ω,
30. του Δήμου Αραδίππου, της Κύπρου, νομίμως εκπροσωπουμένου, υπό του
Δημάρχου κ. Ευάγγελου Ευαγγελίδη και ειδικώς εξουσιοδοτημένου δια την

υπογραφήν του παρόντος δυνάμει της αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου στις 23/02/2017, με Αριθμό Πρακτικού: 5/2017, Θέμα 2,
31. το Μανιατάκειο Ίδρυμα, νομίμως εκπροσωπουμένου, υπό του Προέδρου κ.
Δημήτριου Μανιατάκη και ειδικώς εξουσιοδοτημένου δια την υπογραφήν του
παρόντος δυνάμει της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος
στις 27/05/2017, με Αριθμό Πρακτικού: 63,
32. το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, νομίμως εκπροσωπουμένου, υπό του
Αντιπρύτανη κ. Ιωάννη Πασπαλιάρη και ειδικώς εξουσιοδοτημένου δια την
υπογραφήν του παρόντος δυνάμει της υπ’ αριθμ 4/2017 αποφάσεως της
Συνεδρίασης της Συγκλήτου του ΕΜΠ στις 28/04/2017,
33. το Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης της Κύπρου, νομίμως
εκπροσωπουμένου, υπό της Προέδρου του Δ.Σ. κας. Μαρίας Ζαχαρίου - Δώδου
και ειδικώς εξουσιοδοτημένης δια την υπογραφήν του παρόντος δυνάμει της
αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου στις 25/04/2017,

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής:

Άρθρο 1
ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Συνίσταται Δίκτυο υπό τη μορφή της Αστικής Εταιρείας μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ
ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ», η οποία θα διέπεται
από τη διάταξη 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 του ΚΔΚ (Ν.3463/2006). Εφεξής δίκτυο ή εταιρεία.
Στα ξενόγλωσσα κείμενα, η επωνυμία του Δικτύου θα είναι “SUSTAINABLE
GROWTH AND CIRCULAR ECONOMY CITIES NETWORK” και θα έχει το διακριτικό
τίτλο "SUSTAINABLE CITY".

Άρθρο 2
ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Έδρα του Δικτύου ορίζεται ο Δήμος Πύλου-Νέστορος, της Περιφερειακής Ενότητας
Μεσσηνίας, με διεύθυνση των γραφείων αυτής το Δημαρχείο Δήμου Πύλου Νέστορος, πλατεία Νέστορος, 24001, Πύλος. Για την αλλαγή διεύθυνσης γραφείων
εντός του ιδίου ως άνω Δήμου, δε θα απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού
αλλά μόνο απόφαση του Δ.Σ. του Δικτύου.
Το Δίκτυο θα έχει τη δυνατότητα να ιδρύει παραρτήματα ή γραφεία σε άλλες πόλεις
της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Τα παραπάνω θα λειτουργούν με βάση τους όρους
του καταστατικού καθώς και του κανονισμού λειτουργίας του Δικτύου.
Κάθε μέλος αναλαμβάνει την υποχρέωση - αν χρειαστεί - να παραχωρεί χώρους ή
εγκαταστάσεις στην έδρα του, που θα μπορεί να λειτουργούν ως παραρτήματα ή
χώροι εκδηλώσεων, έτσι ώστε να πραγματοποιούνται δραστηριότητες του Δικτύου
που αφορούν είτε το μέλος είτε τη γενικότερη λειτουργία του Δικτύου.
Με την έναρξη των δραστηριοτήτων ο Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης θα
παραχωρήσει χώρο εντός της έδρας του που θα λειτουργήσει ως αρχικό κεντρικό
παράρτημα στην Αθήνα.
Σε σύντομο χρονικό διάστημα το Δίκτυο θα οργανώσει παράρτημα ή γραφείο στην
Κύπρο και γραφείο εξωτερικού με έδρα τις Βρυξέλλες με στόχο την ενημέρωση για
Ευρωπαϊκά προγράμματα και χρηματοδοτήσεις καθώς και υποστήριξη των μελών
του δικτύου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Άρθρο 3
ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Η διάρκεια του Δικτύου είναι 30 έτη. Η διάρκεια αυτού αρχίζει από την ημέρα της
καταχώρησης του παρόντος καταστατικού - συμφωνητικού στο ΓΕΜΗ της
περιφέρειας της έδρας του. Η διάρκειά του μπορεί να παραταθεί με απόφαση της
Γ.Σ. του Δικτύου λαμβανόμενη με απλή πλειοψηφία των μελών αυτού.

Το Δίκτυο λύεται για οποιοδήποτε λόγο με ομόφωνη απόφαση όλων των Μελών εταίρων καθώς και στις περιπτώσεις που προβλέπεται ρητά από το Νόμο. Κατόπιν
της λύσης του εισέρχεται στο στάδιο εκκαθάρισης κατά τα οριζόμενα στον Αστικό
Κώδικα και στα σχετικά άρθρα του Ν.4072/2012. Η διάρκεια εκκαθάρισης
καθορίζεται από τα μέλη, αλλά δεν μπορεί να υπερβεί σε κάθε περίπτωση τη διετία.
Να σημειωθεί ότι η εθελουσία αποχώρηση μέλους - εταίρου του Δικτύου δε θα
επιφέρει τη λύση του Δικτύου, η οποία εξακολουθεί να υφίσταται μεταξύ των
λοιπών μελών - εταίρων. Κατά τον ίδιο τρόπο η τυχόν καταγγελία από μέλος –
εταίρο της παρούσας σύμβασης, δε θα επιφέρει επ΄ ουδενί τη λύση του Δικτύου
αλλά μόνο την έξοδο αυτού από το δίκτυο το οποίο θα συνεχίζει τη λειτουργία του
κανονικά με τα λοιπά μέλη του. Ακόμη συμφωνείται ρητά σε περίπτωση λύσης και
θέση του Δικτύου σε εκκαθάριση ή κήρυξη αυτού σε κατάσταση πτώχευσης το
δίκτυο εξακολουθεί υφιστάμενο μόνο για τις ανάγκες σε εκκαθάριση ή πτώχευση
αντίστοιχα.
Από τη λύση του Δικτύου και μετά, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντα του, ως ο διορισμένος πλέον, δια του παρόντος,
εκκαθαριστής του Δικτύου, για τους σκοπούς της εκκαθάρισης. Ο ορισμός του
εκκαθαριστή συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού
Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή και των ελεγκτών.
Ο εκκαθαριστής, αφού προβεί στην εξόφληση κάθε υποχρέωσης και οφειλής του
Δικτύου σε τρίτους, μεταβιβάζει τα εναπομείναντα περιουσιακά στοιχεία είτε
αυτοτελή, είτε ύστερα από ρευστοποίηση αυτών, η τυχόν εναπομείνασα περιουσία
του περιέρχεται σε εγνωσμένου κύρους Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση ή νομικό
πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, η επιλογή του οποίου θα πρέπει να έχει ήδη γίνει, προ
της λύσεως του Δικτύου, από τη Γενική Συνέλευση των εταίρων.
Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος αδυνατεί, έστω και για προσωπικούς λόγους, να
διενεργήσει την εκκαθάριση, διορίζεται εξωτερικός εκκαθαριστής έπειτα από
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των τακτικών μελών του Δικτύου η οποία
λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των παρόντων τακτικών μελών.

Άρθρο 4
ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Βασικός σκοπός του Δικτύου είναι ο σχεδιασμός και ανάληψη δράσης για τη
δημιουργία δικτύου συνεργασίας μεταξύ των μελών του, όσον αφορά τους τομείς
της Βιώσιμης Ανάπτυξης, της Αειφορίας, της προστασίας του Περιβάλλοντος, της
Κυκλικής Οικονομίας και της οικοκαινοτομίας. Το Δίκτυο επιδιώκει την
πραγματοποίηση των σκοπών του, όπως αυτοί περιγράφονται στο παρόν άρθρο με
κάθε νόμιμο μέσο και στα πλαίσια της κείμενης σχετικής νομοθεσίας μέσω της
επιστημονικής και τεχνικής έρευνας και τεχνικής υποστήριξης στη συγκρότηση και
υποβολή προτάσεων και ακολούθως λειτουργίας, για την ανάπτυξη και εφαρμογή
καινοτόμων προγραμμάτων και πολιτικών στους παρακάτω τομείς:
o Βιώσιμη Ανάπτυξη
o Επιχειρησιακός και Στρατηγικός Σχεδιασμός
o Προστασία του Περιβάλλοντος
o Κυκλική Οικονομία, κοινωνική οικονομία και οικοκαινοτομία.
o Διαχείριση απορριμμάτων
o Αειφορία
o Ανάδειξη Πολιτισμού και Πολιτιστική Ανάπτυξη
o Τουριστική Ανάπτυξη
o Αγροτική Ανάπτυξη
o Προώθηση στην Απασχόληση
o Κοινωνική Ανασυγκρότηση και Κοινωνική Συνοχή
o Εξοικονόμηση Ενέργειας

Ειδικότεροι σκοποί του Δικτύου είναι:
• 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.
• Η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων και εμπειριών, των καλών πρακτικών

σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης, της προστασίας του Περιβάλλοντος και της

Κυκλικής Οικονομίας και η συνεχής ενημέρωση των Μελών του σχετικά με τη
δυνατότητα υλοποίησης Δράσεων καθώς και των Πηγών Χρηματοδότησής τους.
• Ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός, η εκπόνηση μελετών, η κατάθεση, η

διεκδίκηση,

η

διαχείριση

και

υλοποίηση

χρηματοδοτούμενων

ή

και

συγχρηματοδοτούμενων έργων, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτικών
εργαλείων μέσω συνδυασμένων επενδύσεων και επενδυτικών προτεραιοτήτων
αξιοποιώντας όλες τις δυνητικές πηγές καθώς και η δυνατότητα σύναψης
δανείων για την εκτέλεση έργων και προγραμμάτων που προωθούν τους
σκοπούς του Δικτύου.
• Η εξασφάλιση της συμπληρωματικότητας και συνεκτικότητας των προτεινόμενων

δράσεων.
• Ο σχεδιασμός βάσης για ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο των περιοχών

και οικοσυστημάτων, αναγνωρίζοντας τα συγκεκριμένα γεωμορφολογικά
χαρακτηριστικά

κάθε

περιοχής

για

τις

τουριστικές

και

οικολογικού

ενδιαφέροντος δραστηριότητες.
• Η ωρίμανση και υλοποίηση μελετών για λογαριασμό των μελών του καθώς και η

λήψη των απαραίτητων αδειών, η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης έργων και
δράσεων, σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από κοινοτικούς ή εθνικούς
πόρους.
• Η λειτουργία του ως φορέας διαχείρισης των ανωτέρω προγραμμάτων και

δράσεων ή η συμμετοχή του σε φορείς διαχείρισης.
• Η δημιουργία βάσης δεδομένων και η ανάπτυξη δικτύου πληροφοριών μεταξύ

των πόλεων, με την καταγραφή, επεξεργασία, ανάλυση και έρευνα των
παραγόντων που επηρεάζουν το επίπεδο ανάπτυξης.
• Η εκπροσώπηση των μελών του σε όλες τις δημόσιες αρχές (Υπουργεία,

Δικαστήρια κλπ), στο πλαίσιο και για τις ανάγκες υλοποίησης των καταστατικών
σκοπών του Δικτύου.
• Η εξασφάλιση και ο συντονισμός της συνεργασίας και της κοινής δράσης μεταξύ

των μελών του αλλά και εξωτερικών φορέων που συμμετέχουν στις δράσεις.
• Η δημιουργία κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής με ικανή στελέχωση στην

έδρα του Δικτύου αλλά και στα παραρτήματα και γραφεία του (σε όλη την
επικράτεια των μελών του και στο εξωτερικό), για την κάλυψη των αναγκών του.

• Η υποστήριξη στη δημιουργία Γραφείου Ανάπτυξης και Προγραμματισμού σε

κάθε μέλος Δήμο ή φορέα και η επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού
τους.
• Η παροχή υπηρεσιών επιστημονικού κυρίως χαρακτήρα.
• 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..
• Η διαβούλευση και η χάραξη χωροταξικών στρατηγικών σχεδίων και

προγραμμάτων που καλύπτουν την αστική ανάπτυξη, περιβαλλοντικές
δραστηριότητες καθώς και άλλες τομεακές πολιτικές.
• Η συνεργασία με ομοειδείς Διεθνείς ή Εθνικούς φορείς με συναφείς

δραστηριότητες καθώς και η χρησιμοποίηση και ενίσχυση των υπαρχόντων
μηχανισμών παρακολούθησης και παρατήρησης ή και η δημιουργία νέων που
αφορούν στην ολοκληρωμένη διαχείριση των περιοχών των μελών του Δικτύου.
• Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων βελτίωσης και διατήρησης του φυσικού

και δομημένου περιβάλλοντος με βάση την αειφόρο προσέγγιση της
αναπτυξιακής διαδικασίας.
• Η συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά και παγκόσμια δίκτυα και σε Οργανισμούς ή φορείς

που λειτουργούν στο εσωτερικό της χώρας ή στο εξωτερικό, που ο σκοπός τους
έχει σχέση με ζητήματα Βιώσιμης Ανάπτυξης, κυκλικής οικονομίας και βελτίωσης
της ποιότητας ζωής.
• 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.
• Η ανάπτυξη και διάθεση εκπαιδευτικού υλικού και εργαλείων, έντυπων ή

ηλεκτρονικών, στο πλαίσιο της υλοποίησης των καταστατικών σκοπών του
Δικτύου.
• Η υλοποίηση έργων για λογαριασμό των μελών του ή και άλλων φορέων,

ιδιαίτερα αυτών των οποίων δεν επιβεβαιώνεται η διαχειριστική τους επάρκεια,
σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 3614/2007. Για τους συγκεκριμένους φορείς, το
Δίκτυο ενεργεί στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου και για τις εξ αυτού

απορρέουσες έννομες σχέσεις ως πληρεξούσιος διαχειριστής του δικαιούχου
διαχειριζόμενο τους πόρους που προορίζονται για την υλοποίηση του έργου.
• Η δημιουργία κλίματος συνεργασίας αλλά και η συνεργασία με Δήμους, με

φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς φορείς, ερευνητικά και
επιστημονικά κέντρα και Ιδρύματα, με Ακαδημαϊκούς φορείς καθώς και ιδιωτικές
ή δημόσιες επιχειρήσεις, κρατικές αρχές αλλά και την Ε.Ε. και άλλους διεθνείς
οργανισμούς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, με στόχο
την ανάπτυξη δράσεων που εντάσσονται σε αναπτυξιακά προγράμματα.
• Ο σχεδιασμός, οργάνωση, υλοποίηση, διαχείριση και αξιολόγηση προγραμμάτων

που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε), μέσω του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Ταμείου ή/και του Ταμείου Συνοχής, καθώς και από άλλους Εθνικούς,
Ευρωπαϊκούς ή Διεθνής Οργανισμούς, με ή χωρίς τη συνεργασία άλλων φορέων
καθώς και η συμμετοχή του Δικτύου ως εταίρου σε κοινοπρακτικό σχήμα για την
επίτευξη του σκοπού αυτού. Η συμμετοχή σε άλλα ανταγωνιστικά προγράμματα
που υποβάλλονται απευθείας στην ΕΕ.
• Ο σχεδιασμός, η οργάνωση, υλοποίηση, διαχείριση και αξιολόγηση δράσεων

εδαφικής συνεργασίας ή διεθνών προγραμμάτων, με ή χωρίς την οικονομική
συνεισφορά της Ε.Ε. ή στο πλαίσιο προγραμματικών συμβάσεων ή η διαχείριση
έργων με αναθέσεις σε τρίτους, σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική ή Ευρωπαϊκή
Νομοθεσία.
• Το Δίκτυο θα αναπτύξει βάση δεδομένων με αποδελτίωση όλων των

Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και δυνατοτήτων Ευρωπαϊκής χρηματοδότησης και
βάση δεδομένων με το προφίλ και τις πληροφορίες όλων των μελών του.
Επιπλέον θα δημιουργήσει ιστοσελίδα για την προβολή του έργου του και των
πληροφοριών του.

Άρθρο 5
ΕΤΑΙΡΟΙ - ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ
Α. Τακτικά Μέλη-εταίροι

Τακτικά Μέλη - εταίροι του Δικτύου μπορούν να είναι Οργανισμοί Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, Δημόσιοι Φορείς, Οικονομικοί Φορείς, Επαγγελματικοί Φορείς,
Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα, Ιδρύματα, Σύλλογοι,
Συμβουλευτικοί φορείς, άλλοι δημοσίου ή μη κερδοσκοπικού σκοπού ιδιωτικού
δικαίου φορείς που αποδέχονται και προωθούν με τις δραστηριότητές τους, τους
σκοπούς του Δικτύου. Τα τακτικά μέλη συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση με
δικαίωμα ψήφου, στις εταιρικές εισφορές και οικονομικές υποχρεώσεις του
Δικτύου, στο Διοικητικό Συμβούλιο και στην Ελεγκτική Επιτροπή
Β. Συνδεδεμένα μέλη
Συνδεδεμένα μέλη είναι όλοι οι φορείς που ανήκουν στις προηγούμενες κατηγορίες
και δε συμμετέχουν στις οικονομικές υποχρεώσεις, στο Διοικητικό Συμβούλιο και
στην Ελεγκτική Επιτροπή. Μπορούν όμως να παρευρίσκονται στη Γενική συνέλευση
χωρίς δικαίωμα ψήφου. Τα συνδεδεμένα μέλη δεν αναφέρονται στο καταστατικό
και μπορεί να ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
Στο Δίκτυο μέλη μπορούν να γίνουν μόνο νομικά πρόσωπα.
Αρμοδιότητα αξιολόγησης και αποδοχής νέων μελών και οποιασδήποτε αλλαγής ως
προς αυτά έχει το Διοικητικό Συμβούλιο (με έγκριση της Γενικής Συνέλευσης με
απλή πλειοψηφία).
Κανένα μέλος δε δικαιούται να δρα για δικό του λογαριασμό ή για την εξυπηρέτηση
συμφερόντων τρίτων με οποιαδήποτε πράξη, που να είναι αντίθετη με τους
σκοπούς του Δικτύου.
Η συμμετοχή των μελών στο Δίκτυο δεν περιορίζει την αυτονομία τους και τη
δυνατότητα να αναπτύσσουν παράλληλα άλλες δραστηριότητες, είτε μόνοι τους
είτε με άλλα μέλη. Επίσης υπάρχει ανεξαρτησία των μελών αναφορικά με την
επιλογή των προγραμμάτων που θα υλοποιούν σε συνεργασία με το Δίκτυο.
Οι αποζημιώσεις συμμετοχής των εκπροσώπων των μελών στις συνεδριάσεις των
οργάνων δεν επιβαρύνουν το Δίκτυο, αλλά το κάθε μέλος αναλαμβάνει τα έξοδα
ταξιδιού, διαμονής και διατροφής για τους εκπροσώπους του.
Όλα τα μέλη υποχρεώνονται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος
Καταστατικού καθώς επίσης και με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, του
Διοικητικού Συμβουλίου και της Διεύθυνσης του Δικτύου στο μέτρο που δεν
παραβιάζονται οι καταστατικοί σκοποί και τα προβλεπόμενα από την κείμενη

νομοθεσία. Οποιαδήποτε ενέργεια των μελών, αντίθετη με τα παραπάνω θα
συνιστά σπουδαίο λόγο καταγγελίας που θα έχει ως συνέπεια την αποχώρηση
αυτών από το Δίκτυο και θα στοιχειοθετεί λόγο αποκλεισμού τους.
Η ευθύνη των μελών για τα χρέη του Δικτύου περιορίζεται αποκλειστικά και
εξαντλείται στο ποσό της εισφοράς τους και μόνο.
Είναι δυνατή η αποχώρηση μέλους με έγγραφη δήλωσή του προς το Δίκτυο στην
οποία θα αναφέρει και τους λόγους αποχώρησής του. Για την ενεργοποίηση όμως
αυτής απαιτείται σχετική απόφαση του Αρμόδιου Οργάνου του μέλους και έγκαιρης
ενημέρωσης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικτύου και αφού πρώτα διευθετήσει
τυχόν υποχρεώσεις του προς το Δίκτυο. Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει από
το Δίκτυο, το οποίο όμως δε λύεται, αλλά συνεχίζεται μεταξύ των υπόλοιπων
μελών.
Το μέλος που αποχωρεί από το Δίκτυο δε διατηρεί αξιώσεις στα περιουσιακά
στοιχεία, αποθεματικά ή οποιαδήποτε δικαιώματα του Δικτύου τα οποία
παραμένουν σε αυτό μετά την αποχώρηση τους, για την εξυπηρέτηση των σκοπών
του. Επίσης δεν έχει δικαίωμα ανάληψης της οικονομικής του εισφοράς στο Δίκτυο,
παρά μόνο παραλαμβάνει κάθε αντικείμενο, εξοπλισμό ή άλλο είδος που τυχόν είχε
παραχωρήσει προς χρήση στο Δίκτυο.

Άρθρο 6
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Για τα τακτικά μέλη καθορίζεται ετήσια συνδρομή ως εξής:
• Το ποσό των δύο χιλιάδων Ευρώ (2.000€) ετησίως.
• Ειδικά τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, τα Ερευνητικά Κέντρα καθώς και τα

Ινστιτούτα ή Ιδρύματα που προωθούν την αειφορία και την προστασία του
περιβάλλοντος, δε θα καταβάλλουν ετήσια συνδρομή. Αντί αυτού θα
συμβάλλουν στις εργασίες του δικτύου με εξειδικευμένες κατά περίπτωση
υπηρεσίες για τις οποίες δε θα οφείλεται αμοιβή ή οπουδήποτε άλλου είδους
αποζημίωση.
• Η ετήσια εισφορά του Μέλους καταβάλλεται στην αρχή του έτους κατά το οποίο

οφείλεται.

Οι πόροι του Δικτύου προέρχονται από:
• Την ετήσια εισφορά των μελών που συστήνουν το Δίκτυο καθώς και από τις

εισφορές τυχόν νέων μελών.
• Προγραμματικές συμβάσεις με τα μέλη για την εκπόνηση εργασιών
• Επιχορηγήσεις, κρατικές, είτε προερχόμενες από φορείς της Αυτοδιοίκησης, είτε

προερχόμενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς ή
από υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ αυτών.
• Από Συγχρηματοδοτούμενα Εθνικά ή Ευρωπαϊκά Προγράμματα καθώς και

χρηματοδοτήσεις για την υλοποίηση ειδικότερα προγραμμάτων Εδαφικής
Συνεργασίας που προέρχονται από την ΕΕ.
• Δωρεές και χορηγίες των ίδιων των μελών, κληρονομιές, κληροδοσίες ή τυχόν

περιουσία που παραχωρείται από φορείς, ιδιώτες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις.
• Πόροι που προέρχονται από την εκμετάλλευση της κινητής και ακίνητης

περιουσίας του Δικτύου.
•

Έσοδα από την υλοποίηση Δράσεων ή παροχή υπηρεσιών που ανάγονται στην
επιδίωξη και την εκπλήρωση των καταστατικών σκοπών του.

• Από κάθε άλλο νόμιμο έσοδο που γίνεται αποδεκτό με απόφαση του Δ.Σ.

Η περιουσία που είναι δυνατό να δημιουργηθεί από τη λειτουργία και τη
δραστηριότητα του Δικτύου αποτελεί το ενεργητικό αυτής, το οποίο και θα πρέπει
να κατατίθεται σε τράπεζα, εφόσον υπερβαίνει το ποσό των 1.000 (χιλίων) ευρώ.
Ο σκοπός του Δικτύου δεν είναι κερδοσκοπικός. Επομένως οποιαδήποτε τυχόν
θετική διαφορά μεταξύ των κάθε μορφής εσόδων και εξόδων του Δικτύου,
παραμένει στο Δίκτυο αποτελώντας το αποθεματικό του, το οποίο πρόκειται να
διατεθεί για την κάλυψη εξόδων και δαπανών για την επίτευξη των σκοπών
δημιουργίας του και όχι προκειμένου να διανέμει τα κέρδη αυτά στα μέλη του. Σε
περίπτωση που από την εκτέλεση δραστηριοτήτων του Δικτύου προκύψουν
χρηματικά οφέλη, συμφωνείται ότι αυτά δε θα διανέμονται στα μέλη, αλλά θα
χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του Δικτύου.
Τα έσοδα που τυχόν θα προκύπτουν από διάφορες δραστηριότητες ή υπηρεσίες
του Δικτύου αποτελούν περιουσία του Δικτύου. Στα περιουσιακά στοιχεία θα

ανήκει και κάθε εξοπλισμός ή υλικές αξίες που θα προκύπτουν μετά από κάθε
εισφορά ή δωρεά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Το κεφάλαιο του Δικτύου θα ανέλθει στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000€)
το οποίο θα καλυφθεί από την πρώτη ετήσια συνδρομή των τακτικών εταίρων μελών και θα καταβληθεί με τη σύσταση του Δικτύου. Οι συνδρομές των επόμενων
ετών θα λογίζονται ως πόροι του Δικτύου και όχι ως αύξηση κεφαλαίου. Οι εταίροι
- μέλη συμμετέχουν πάντα με το ίδιο ποσοστό στο Δίκτυο ανεξάρτητα από την αξία
της εισφοράς τους σε αυτή.

Άρθρο 7
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Τα όργανα διοίκησης του Δικτύου είναι τα ακόλουθα:
1. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
3. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
4. Η Ελεγκτική Επιτροπή
5. Ο Γενικός Διευθυντής

Άρθρο 8
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Δικτύου και δικαιούται να
αποφασίζει για κάθε υπόθεση που το αφορά. Σ’ αυτή συμμετέχουν οι εκπρόσωποι
των μελών του Δικτύου. Οι εκπρόσωποι των μελών στη Γενική συνέλευση ορίζονται
με απόφαση των οργάνων διοίκησης των μελών και κοινοποιούνται στο Δίκτυο.
Κάθε μέλος μπορεί να ορίσει έναν εκπρόσωπο στη Γενική Συνέλευση ο οποίος και
διαθέτει δικαίωμα ψήφου.
• Το σύνολο των εξουσιοδοτημένων με ψήφο εκπροσώπων των μελών αποτελεί τη

Γενική Συνέλευση του Δικτύου, η οποία συνέρχεται τακτικά τουλάχιστον μια
φορά το χρόνο στην Αθήνα ή στην έδρα του Δικτύου ή έκτακτα όταν το ζητάει το
1/3 των μελών, με σχετική επιστολή προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο

είναι υποχρεωμένο να τη δεχτεί και να την υλοποιήσει εντός διμήνου από την
ημερομηνία κοινοποίησης της επιστολής στο Διοικητικό Συμβούλιο. Το
Διοικητικό Συμβούλιο του Δικτύου μπορεί επίσης να εισηγηθεί την έκτακτη
σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης.
• Η πρόσκληση για Γενική Συνέλευση κοινοποιείται στα μέλη τουλάχιστον πέντε (5)

ημέρες πριν τη σύγκλιση. Στην πρόσκληση αναφέρεται ο τόπος, η ημερομηνία, η
ώρα και η ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης. Η Γενική Συνέλευση
βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίσταται τουλάχιστον το
1/3 των τακτικών μελών της. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία η Γενική
Συνέλευση συγκαλείται την ίδια ημέρα και ώρα της επομένης εβδομάδας και
θεωρείται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων.
• Οι συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης γίνονται στην έδρα του Δικτύου ή στην

Αθήνα. Συνεδριάσεις μπορούν να γίνουν και σε άλλες πόλεις των μελών.
• Κάθε μέλος συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις με το Νόμιμο Εκπρόσωπό του ή

τον Αναπληρωτή που έχει ορίσει με σχετική απόφασή του.
• Πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης (όταν αυτή είναι εκλογική) εκλέγεται

από τα παρευρισκόμενα τακτικά μέλη ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και
3μελής Εφορευτική Επιτροπή που θα είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή των
εκλογών και η οποία εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Πρόεδρο της
Εφορευτικής Επιτροπής, αποφασίζει δε ομόφωνα ή, επί αδυναμίας, με απλή
πλειοψηφία των μελών της
• Η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο, τα λοιπά μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου και την Ελεγκτική Επιτροπή. Δικαίωμα συμμετοχής στις αρχαιρεσίες
ανάδειξης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν όλα τα τακτικά μέλη τα
οποία θα είναι και ταμειακώς τακτοποιημένα. Ειδικά όμως για το δικαίωμα
συμμετοχής στην εκλογή του αξιώματος του Προέδρου του Διοικητικού
Συμβουλίου απαιτείται επιπρόσθετα κάθε ενδιαφερόμενο μέλος να είναι
εγγράφως προτεινόμενο από μέλη που θα αντιπροσωπεύουν ποσοστό
τουλάχιστον 20% από τα εγγεγραμμένα και οικονομικά τακτοποιημένα τακτικά
μέλη του Δικτύου. Η εκλογή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται
χωριστά, με χωριστή κάλπη, από την εκλογή των λοιπών μελών του. Τα μέλη της

Γ.Σ. επιλέγουν τον Πρόεδρο βάζοντας μέχρι ένα (1) σταυρό αριστερά ή δεξιά
δίπλα στο ονοματεπώνυμό του.
• Το δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθε ασκείται, είτε από το Νόμιμο Εκπρόσωπο

είτε από τον Αναπληρωτή, κατ’ επιλογή του μέλους μετά από σχετική απόφαση
του αρμοδίου οργάνου του.
• Κατά την ψηφοφορία για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης, 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, τρεις (3) σταυρούς για τα μέλη του Δ.Σ. που
προέρχονται από φορείς τοπικής Αυτοδιοίκησης, μέχρι ένα (1) σταυρό για το
μέλος που προέρχεται από τα ιδρύματα ή τους λοιπούς φορείς και μέχρι και ένα
(1) σταυρό για την Ελεγκτική Επιτροπή σε κάθε ψηφοδέλτιο.
• Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται διά ψηφοφορίας με απλή

πλειοψηφία των παρόντων εταίρων. Κάθε μέλος έχει μία ψήφο. Ένα μέλος
μπορεί να αντιπροσωπεύσει και ένα ακόμη απών μέλος που το εξουσιοδοτεί
γραπτώς.
• Για

τις

αποφάσεις

που

λαμβάνονται

τηρούνται

πρακτικά

τα

οποία

καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.
• Η τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού είναι αρμοδιότητα της Γενικής

Συνέλευσης. Για την τροποποίηση όμως αυτή απαιτείται η παρουσία στη Γενική
Συνέλευση των μισών τουλάχιστον τακτικών μελών του Δικτύου και η λήψη
απόφασης με την πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων τακτικών μελών.
• Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τον ετήσιο

διαχειριστικό έλεγχο και απαλλάσσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τον
Πρόεδρο και το Γενικό Διευθυντή από κάθε ευθύνη.

Άρθρο 9
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικτύου είναι ενδεκαμελές και αποτελείται από: α) τον
Πρόεδρο, β) τον Αντιπρόεδρο, γ) τον Γραμματέα, δ) τον Αναπληρωτή Γραμματέα,
και επτά (7) μέλη. Εκτός από τα τακτικά εκλέγονται και πέντε (5) αναπληρωματικά

μέλη από τα οποία, 4 προέρχονται από φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και 1 από
λοιπούς φορείς.
Από τα ένδεκα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός της θέσης του Προέδρου
που προέρχεται υποχρεωτικά από την τοπική αυτοδιοίκηση, τα 8 προέρχονται από
φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ένα μέλος προέρχεται από ιδρύματα ή λοιπά μέλη
και ένα μέλος είναι φυσικό πρόσωπο εγνωσμένου κύρους με Ευρωπαϊκή διάσταση
και εμπειρία στην Κυκλική Οικονομία και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και θα οριστεί από
τη Γενική Συνέλευση.
Στο Διοικητικό Συμβούλιο μετέχει υποχρεωτικά και ο Γενικός Διευθυντής χωρίς
δικαίωμα ψήφου.
Με το παρόν, ορίζεται Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, η οποία αποτελεί το
πρώτο (προσωρινό) Διοικητικό Συμβούλιο και ανατίθεται εις αυτή να αναλάβει
προσωρινώς τη διοίκηση του Δικτύου αμέσως μετά την απόκτηση νομικής
προσωπικότητας και μέχρι την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική
Συνέλευση των μελών που αυτό θα συγκαλέσει. Ο Πρόεδρος της Προσωρινής
Διοικούσας Επιτροπής εξουσιοδοτείται να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για
τη δημοσίευση του καταστατικού στο ΓΕΜΗ της περιφέρειας της έδρας του Δικτύου
και γενικά σε όλες τις νόμιμες ενέργειες που απαιτούνται για τη σύσταση του
Δικτύου.
Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή αποτελείται από τους κάτωθι:
1.
2.
3.
4.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ)
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ–ΣΠΑΝΟΥ(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ)
ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
–
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΠΛ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

5.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΣ)

ΜΕΛΟΣ

6.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΣΕΡΙΔΗΣ (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ)

ΜΕΛΟΣ

7.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ)

ΜΕΛΟΣ

8.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ)

ΜΕΛΟΣ

9.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ)

ΜΕΛΟΣ

10.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ)

ΜΕΛΟΣ

11.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΕΜΛΗΣ (ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ)

ΜΕΛΟΣ

Δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δικτύου
έχουν όλα τα τακτικά μέλη - εταίροι.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη πρώτη συνεδρίασή του μετά από την εκλογή του,
συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας, με απλή πλειοψηφία και φανερά, δι’ ανατάσεως
του χεριού, τους αξιωματούχους του, ήτοι τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα και τον
Αναπληρωτή Γραμματέα.
Το παραιτούμενο ή απαλλασσόμενο από τα καθήκοντά του μέλος αντικαθίσταται
για το υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ. από το πρώτο κατά σειρά προτεραιότητας
αναπληρωματικό μέλος.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο τακτικά
μία φορά κάθε δύο (2) μήνες. Έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου
μπορεί να γίνει ύστερα από γραπτή αίτηση της πλειοψηφίας των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε
απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα εφόσον παρευρίσκονται τουλάχιστον έξι (6) από τα
μέλη του, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου ή του Αναπληρωτή του
(Αντιπροέδρου) στην κάθε συνεδρίαση και οι αποφάσεις λαμβάνονται με την
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.
Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου ή του Αναπληρωτή
αυτού. Σε περίπτωση που από την πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου κριθεί ότι ένα θέμα που έχει τεθεί προς ψήφιση είναι ιδιαίτερα σοβαρό
και υπάρχουν έντονες διαφωνίες μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
τότε μπορεί να συγκαλείται η Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει επί του θέματος
αυτού. Πάντα όμως οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να διέπονται
από ευρύ πνεύμα συναίνεσης.
Οι αποφάσεις που λαμβάνονται στις συνεδριάσεις και τα θέματα που συζητούνται
καταχωρούνται με επιμέλεια και ευθύνη του Γραμματέα του Διοικητικού
Συμβουλίου στο βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
Τα πρακτικά μπορεί να τηρούνται και ηλεκτρονικά. Ακριβές αντίγραφο από τα
αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδει ο Γραμματέας και υπογράφει ο Πρόεδρος.

Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικτύου
που προέρχεται από ασθένεια, ταξίδι ή κάποιο σοβαρό λόγο, τότε αντί αυτού τα
τρέχοντα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του Δικτύου εκτελεί ο Αντιπρόεδρος.
Η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται είτε με φυσική παρουσία των
μελών του είτε με τη χρήση νέων τεχνολογιών (τηλεδιάσκεψη).
Το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον δημιουργηθούν κενά κατά τη διάρκεια της
θητείας του, λόγω παραιτήσεως, εκπτώσεως ή αποβολής μέλους του, τα
αναπληρώνει εκ των αναπληρωματικών μελών, κατά σειρά εκλογής τους. Η θητεία
των μελών αυτών διαρκεί μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία έληγε η θητεία
εκείνων που αντικατέστησαν.
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη δημοτική θητεία.
Αμέσως μετά τη διενέργεια των δημοτικών εκλογών και μετά την ανάληψη των
καθηκόντων των νέων δημοτικών αρχών, εντός τριμήνου, η απερχόμενη διοίκηση
συγκαλεί Γενική Συνέλευση για την εκλογή των νέων μελών.

Άρθρο 10
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο αποφασιστικό όργανο του Δικτύου,
ασκεί τη γενική διαχείριση και διοίκηση των υποθέσεών του και εκπροσωπεί το
Δίκτυο έναντι τρίτων και κάθε δικαστικής αρχής.
Ειδικότερα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του το Διοικητικό Συμβούλιο:
1. Χαράσσει την πολιτική του Δικτύου στα πλαίσια των σκοπών του και

αποφασίζει για την υλοποίηση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
2. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις και καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας

διάταξης αυτών.
3. Εγκρίνει τα ετήσια ή πολυετή προγράμματα ανάπτυξης και στόχων του

Δικτύου όπως αυτά έχουν καθορισθεί από τη Γενική Συνέλευση.
4. Συντάσσει τον Απολογισμό και τον Προγραμματισμό Δράσης, τον Ισολογισμό

και τον Προϋπολογισμό του Δικτύου.

5. Συντάσσει τον Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας, καθώς και τον

Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών του Δικτύου. Όλοι οι
παραπάνω Κανονισμοί οριστικοποιούνται με την ψήφισή τους από τη Γενική
Συνέλευση. Ο Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας ρυθμίζει την όλη
οργάνωση και κατανομή αρμοδιοτήτων των στελεχών του Δικτύου και
διευκρινίζει κάθε θέμα εσωτερικής λειτουργίας. Για κάθε τροποποίηση ή
συμπλήρωση απαιτείται έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.
6. Εισηγείται την έκτακτη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης.
7. Ορίζει τις αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή στα πλαίσια των

κατευθύνσεων της Γενικής Συνέλευσης.
8. Εγκρίνει τις προσλήψεις ή απολύσεις του προσωπικού έπειτα από εισήγηση

του Γενικού Διευθυντή και καθορίζει το συνολικό ποσό αποδοχών αυτού.
9. Ελέγχει

τις

πράξεις

του

Γενικού

Διευθυντή

και

κάθε

άλλου

εξουσιοδοτημένου από το Διοικητικό Συμβούλιο οργάνου.
10. Αποφασίζει για την κατάρτιση συμβάσεων και προγραμματικών συμφωνιών.
11. Μπορεί με απόφασή του να εκχωρεί αντικείμενα των αρμοδιοτήτων του στο

Γενικό Διευθυντή.
12. Ορίζει Ειδικούς Συμβούλους ή Ειδικούς Συνεργάτες ή Επιστημονικούς

Συνεργάτες, οι οποίοι παρίστανται και συμμετέχουν σε συνεδριάσεις του
όταν κληθούν από τον Πρόεδρο χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου.
13. Μπορεί να ορίζει Ομάδες Εργασίας για διάφορα θέματα, στις οποίες θα

συμμετέχουν εκπρόσωποι των μελών, αλλά και εμπειρογνώμονες από όλη
τη χώρα.
14. Αποφασίζει με προκαθορισμένα διαφανή κριτήρια, για την ανάθεση έργων,

μελετών και εργασιών και την υπογραφή συμβάσεων στα πλαίσια των
κατευθύνσεων της Γενικής Συνέλευσης. Αναθέτει υπηρεσίες σε εξωτερικούς
Συμβούλους για ειδικές περιπτώσεις καθώς και την ανάθεση νομικών ή
άλλων υπηρεσιών, έπειτα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή.
15. Έπειτα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή αποφασίζει για τη στελέχωση

του Δικτύου.
16. Με απόφαση των 2/3 των μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να

εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση την αποβολή - διαγραφή όσων από τα μέλη:

• ενήργησαν πράξεις που αντιτίθενται προς τους σκοπούς και τις Αρχές του

Δικτύου ή συνιστούν παράβαση του Καταστατικού και των αποφάσεων
της Γενικής Συνέλευσης,
• παρέβησαν σκόπιμα και αποδεδειγμένα διατάξεις του εγκεκριμένου

εσωτερικού κανονισμού του Δικτύου,
• σε περίπτωση αδράνειας ή διαφωνίας του μέλους ως προς την προώθηση

των δραστηριοτήτων του Δικτύου.
Η διαγραφή του μέλους ισχύει από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης ή
αποσπάσματος αυτής

στο εξερχόμενο μέλος. Η διαγραφή του μέλους θα

γνωστοποιείται στις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το νόμο.
ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ - ΕΤΑΙΡΩΝ: Για την εγγραφή νέου μέλους απαιτείται
έγγραφη αίτηση και λαμβάνεται σχετική απόφαση έγκρισης του Δ.Σ. Για την λήψη
απόφασης εγγραφής μέλους απαιτείται απόφαση της Γ.Σ. με αυξημένη πλειοψηφία
3/4. Κάθε νέο μέλος - εταίρος που εγγράφεται καταβάλει εισφορά ίδια με αυτήν
που έχουν καταβάλει τα υπάρχοντα μέλη κατά την σύσταση του Δικτύου και
αντίστοιχα αυξάνεται τα κεφάλαιό του εκτός αν πρόκειται για μέλη των οποίων η
εισφορά έγκειται στην παροχή υπηρεσιών, γνώσεων κλπ. Κάθε νέο μέλος που
εγγράφεται έχει τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τα υπάρχοντα μέλη και
συμμετέχει με το ίδιο ποσοστό.
17. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ορισθούν ως Άμισθοι

Ειδικοί Σύμβουλοι του Δικτύου επιστήμονες οι οποίοι ως εκ της θέσεως, της
ειδικότητάς τους ή της εμπειρίας τους μπορούν να συμβάλλουν στην
επίτευξη των σκοπών του. Η θέση του Συμβούλου αποδίδεται για
συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο ή υλοποίηση δράσης, είναι δε τιμητική
και άμισθη ενώ μπορεί να δικαιολογούνται έξοδα κίνησης, μετά από
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν μετακινείται για τους σκοπούς
του Δικτύου.

Άρθρο 11
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο Πρόεδρος και νόμιμος εκπρόσωπος
του Δικτύου. Η θητεία του Προέδρου ακολουθεί τη θητεία του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Οι αρμοδιότητες του Προέδρου είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες:
•

Η εκπροσώπηση του Δικτύου ενώπιον κάθε Αρχής ή εκδήλωσης ή σχέσης με
τρίτους.

•

Η προώθηση του εταιρικού στόχου και του ευρύτερου συμφέροντος του
Δικτύου, αναλαμβάνοντας αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.

•

Συγκαλεί και προεδρεύει του Διοικητικού Συμβουλίου και συντάσσει την
Ημερήσια Διάταξη για τις συνεδριάσεις.

•

Λαμβάνει κάθε απόφαση που χρειάζεται για το συμφέρον του Δικτύου,
ακόμη και εκτάκτως, και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την
επόμενη συνεδρίασή του.

•

Εισηγείται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση τον Απολογισμό και το
Πρόγραμμα Δράσης.

•

Έχει την εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης, παρακολουθεί την εξέλιξη
του προϋπολογισμού, συνυπογράφει μαζί με το Γενικό Διευθυντή τα
εντάλματα πληρωμής και είναι αρμόδιος για τη διεξαγωγή των τραπεζικών ή
άλλων οικονομικών συναλλαγών με τράπεζες και άλλους φορείς.

•

Υπογράφει συμβάσεις με τρίτους που αφορούν το Δίκτυο.

•

Η λογοδοσία για τα πεπραγμένα του Δικτύου ενώπιον του Διοικητικού
Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

•

Η αρμοδιότητα του Προέδρου παύει μόνο για σπουδαίο λόγο. Σπουδαίος
λόγος θεωρείται κυρίως η βαριά παράβαση καθήκοντος ή η ανικανότητα για
τακτική διαχείριση. Η απόφαση για την παύση Προέδρου - Διαχειριστή
λαμβάνεται από τη Γενική Συνέλευση, η οποία και αποφασίζει με την
αυξημένη πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων οικονομικά τακτοποιημένων
τακτικών μελών του.

•

Δύναται να αναθέσει, με απλή ενημέρωση του Δ.Σ., μέρος των
δραστηριοτήτων και αρμοδιοτήτων του, ακόμα και διαχειριστικών σε άλλα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στο Γενικό Διευθυντή του Δικτύου και

γενικά είναι υπεύθυνος για κάθε ενέργεια που προσιδιάζει ως εκ της
φύσεως της στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
•

Ο Πρόεδρος έχει δικαίωμα να παραιτηθεί για σπουδαίο λόγο.

Άρθρο 12
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Καθήκον του Γενικού Διευθυντή του Δικτύου είναι η πραγματοποίηση των γενικών
και ειδικών σκοπών του παρόντος Καταστατικού. Ο Γενικός Διευθυντής θα πρέπει
να διαθέτει αναγνωρισμένο βασικό πανεπιστημιακό τίτλο ανώτατης σχολής,
αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό τίτλο και υπερδεκαετή εμπειρία σε Ευρωπαϊκά
Προγράμματα. Ο Γενικός Διευθυντής είναι ιδιαίτερα υπεύθυνος για:
•

Την εύρυθμη λειτουργία και την πιστή εκτέλεση των αποφάσεων της
Διοίκησης του Δικτύου.

•

Την έγκριση των οικονομικών δαπανών μέχρι το ύψος που ορίζει το
Διοικητικό Συμβούλιο.

•

Την υπογραφή όλων των ενταλμάτων πληρωμής.

•

Το συντονισμό και την εποπτεία για την υλοποίηση των Προγραμμάτων του
Δικτύου.

•

Την ενημέρωση των υπόλοιπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τα
θέματα της αρμοδιότητάς του καθώς και τις ενέργειες στις οποίες έχει
προβεί.

•

Την κατάρτιση του Απολογισμού και του Προγράμματος Δράσης, καθώς και
του Ισολογισμού και του Προϋπολογισμού.

•

Την ευθύνη της διοικητικής μέριμνας του προσωπικού και των συνεργατών
καθώς

και

της

καθημερινής

λειτουργίας

του

Δικτύου

και

των

υποκαταστημάτων.
•

Την ευθύνη της εισήγησης προς τον Πρόεδρο και το Δ.Σ. προσλήψεων,
μεταβολών ή απολύσεων προσωπικού.

•

Παρίσταται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς δικαίωμα
ψήφου και εισηγείται επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

•

Έχει την ευθύνη εποπτείας της υποβολής προτάσεων του Δικτύου σε
προγράμματα (χρηματοδοτούμενα είτε από εθνικούς πόρους είτε από
Κοινοτικούς πόρους) και της πορείας υλοποίησής τους.

•

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, με απόφαση του, να μεταβιβάσει στο
Γενικό Διευθυντή του Δικτύου ορισμένες αρμοδιότητές του, προκειμένου να
διευκολύνει την αποτελεσματική λειτουργία του και να επιτύχει την
ταχύτερη διεκπεραίωση των εργασιών του Δικτύου.

•

Ο Γενικός Διευθυντής μπορεί να αναθέσει, με νομίμως υπογεγραμμένη
επιστολή του και αφού έχει προηγηθεί απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου, μέρος των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του στον
Αναπληρωτή του ή σε άλλους υπεύθυνους προγραμμάτων ή τμημάτων του
Δικτύου. Η απόφασή του αυτή ανακαλείται με νέα απόφασή του
οποτεδήποτε, κατόπιν ενημέρωσης του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε κάθε
περίπτωση ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει το δικαίωμα να
ανακαλεί αυτές τις αποφάσεις οποτεδήποτε.

•

Ο διορισμός του Γενικού Διευθυντή προέρχεται μετά από απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου, ληφθείσα με πλειοψηφία τουλάχιστον των 6 μελών
του και αφού έχουν ληφθεί υπ’ όψιν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα
που πρέπει αυτός να διαθέτει για την εκτέλεση των καθηκόντων του,
σύμφωνα και με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Δικτύου.

•

Η απασχόληση του Γενικού Διευθυντή είναι πενταετής, με δυνατότητα
ανανέωσης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με σχετική
πλειοψηφία.

•

Η σύμβαση εργασίας και οι αποδοχές του Γενικού Διευθυντή ορίζονται με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Γενικός Διευθυντής μπορεί να προέρχεται και από απόσπαση ή διάθεση του
ευρύτερου Δημόσιου τομέα και των νομικών προσώπων αυτού. Χρέη προσωρινού
Γενικού Διευθυντή θα ασκεί ο κ. Ιωάννης Γεώργιζας.

Άρθρο 13
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Οι αρμοδιότητες του Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται ως
εξής:
•

καταρτίζει μητρώο μελών

•

επιμελείται τη τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, και επεξεργάζεται σε συνεργασία
με τον Πρόεδρο τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

•

ενεργεί την αλληλογραφία και τηρεί πρωτόκολλο γι’ αυτό

•

συντάσσει και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο του Δικτύου

•

τηρεί φάκελο των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων

•

κρατεί το αρχείο και τη σφραγίδα του Δικτύου

•

επιμελείται των δημοσιεύσεων του Δικτύου

•

είναι υπεύθυνος για την έγκαιρη ειδοποίηση των μελών στις συνεδριάσεις
του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης

Άρθρο 14
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η

Ελεγκτική

Επιτροπή

αποτελείται

από

τρία

(3)

μέλη

και

ισάριθμα

αναπληρωματικά, τα οποία εκλέγονται ταυτόχρονα με τα μέλη του Δ.Σ. και
ακολουθούν τη θητεία των μελών του Δ.Σ.
Έργο της Ελεγκτικής Επιτροπής, η οποία σε συνεδρίαση των μελών της μετά την
εκλογή τους, εκλέγει τον Πρόεδρό της, είναι ο έλεγχος της διαχείρισης των
οικονομικών στη λήξη του οικονομικού έτους και πριν την έγκριση από την Γ.Σ. του
νέου οικονομικού προϋπολογισμού. Ο έλεγχος αυτός είναι δυνατόν επίσης να
διενεργηθεί, οποτεδήποτε, μετά από παραγγελία του Δ.Σ..
Η σχετική έκθεση υποβάλλεται στη Γ.Σ., καθώς και στο Δ.Σ., στην περίπτωση που
αυτό έχει προκαλέσει τον ανωτέρω έλεγχο.
Για την υποστήριξη της Ελεγκτικής Επιτροπής στο έργο της και έπειτα από σχετική
αίτηση της προς το Δ.Σ. του Δικτύου, το Δ.Σ. δύναται να αποφασίσει την ανάθεση
του ετήσιου αλλά και τακτικού ελέγχου του Δικτύου σε εξωτερικό επαγγελματία
ελεγκτή ο οποίος θα εισηγηθεί στην Ε.Ε. τα αποτελέσματα του ελέγχου.

Ο εξωτερικός Ελεγκτής πρέπει να είναι πρόσωπο με αυξημένα επαγγελματικά
προσόντα και να είναι μέλος αναγνωρισμένου επαγγελματικού φορέα Ορκωτών
Λογιστών ή Ελεγκτών.

Άρθρο 15
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Το διαχειριστικό έτος του Δικτύου συμπίπτει με το έτος που ορίζεται από το Νόμο.
Τα έσοδα του Δικτύου, από οποιαδήποτε πηγή και να προέρχονται, κατατίθενται σε
τραπεζικούς λογαριασμούς στο όνομα του Δικτύου.
Η

διάθεση

και

πραγματοποίηση

οποιασδήποτε

δαπάνης

από

τον/τους

λογαριασμούς αυτούς γίνεται με ειδική έγγραφη εντολή του Προέδρου και του
Γενικού Διευθυντή ή κατά εκχώρηση αρμοδιοτήτων μόνο από το Γενικό Διευθυντή.
Ο οικονομικός και διαχειριστικός έλεγχος γίνεται από έναν (1) λογιστή που ορίζεται
από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από αίτηση του Γενικού Διευθυντή. Ο λογιστής
που ασκεί τον τακτικό έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του Δικτύου, οφείλει να
υποβάλλει το αργότερο μέχρι τέλος Μαρτίου κάθε έτους έκθεση για την οικονομική
διαχείριση και τον απολογισμό του προηγούμενου διαχειριστικού έτους που έλεγξε.
Οι εκθέσεις υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο υποβάλλει τα
αποτελέσματα στα μέλη.

Άρθρο 16
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟΥ
Για την επίτευξη των σκοπών και των δραστηριοτήτων του το Δίκτυο δύναται:
•

Να προσλαμβάνει και να απασχολεί προσωπικό με συμβάσεις εργασίας
ορισμένου ή αορίστου χρόνου σε Ελλάδα και εξωτερικό

•

Να συνάπτει συβάσεις έργου με τρίτα πρόσωπα.

•

Στο πλαίσιο της υλοποίησης των δράσεων του, να αξιοποιεί φυσικά
πρόσωπα ως εξωτερικούς συνεργάτες, συνάπτοντας με αυτούς συμβάσεις
παροχής υπηρεσιών για την εκτέλεση εξειδικευμένου και σαφώς
καθορισμένου φυσικού αντικειμένου. Για το σκοπό αυτό και προκειμένου να
διασφαλίζεται η τήρηση των αρχών της διαφάνειας, της μη διάκρισης και της

δημοσιότητας, το Δίκτυο τηρεί με συστηματικό και πλήρως τεκμηριωμένο
τρόπο Μητρώα Εξωτερικών Συνεργατών, μέσω των οποίων αντλεί τους
συνεργάτες που κατά περίπτωση απαιτούνται για την εκτέλεση των έργων.
•

Είναι δυνατή η απόσπαση προσωπικού στο Δίκτυο, το οποίο απασχολείται
με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

•

Να δημιουργεί ομάδες εργασίας με ή χωρίς αμοιβή.

•

Να συστήνει επιτροπές από μέλη ή και μη μέλη του για την εξέταση και
προώθηση των σκοπών του.

Άρθρο 17
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Η εσωτερική λειτουργία του Δικτύου θα διέπεται από τον Κανονισμό που θα
συνταχθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, στον οποίο μεταξύ άλλων θα καθορίζονται
και σχετικά ζητήματα που αφορούν τις δραστηριότητές του. Ενδεικτικά:
•

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικτύου, οφείλει εντός τριών μηνών από τη
συγκρότηση σε Σώμα, να εγκρίνει τον εσωτερικό Κανονισμό Οργάνωσης και
Λειτουργίας του Δικτύου. Ο κανονισμός αυτός δημοσιεύεται στην
ιστοσελίδα του Δικτύου και ισχύει από την έγκριση από το Διοικητικό
Συμβούλιο και τη δημοσίευση αυτή. Ο κανονισμός πρέπει να ψηφιστεί στην
πρώτη Γενική Συνέλευση. Στην ιστοσελίδα του Δικτύου δημοσιεύονται,
επίσης, το καταστατικό και οι αποφάσεις των οργάνων του.

•

Το Δίκτυο μπορεί να συνάπτει συμβάσεις έργου ή παροχής υπηρεσιών για
ειδικότερα ζητήματα με τρίτα πρόσωπα με αντίστοιχες ειδικές γνώσεις ή
εμπειρία (Ειδικοί Συνεργάτες ή/και Επιστημονικοί Σύμβουλοι), καθώς επίσης
να αξιοποιεί προσωπικό μέσω προγραμματικών συμβάσεων για την
εκτέλεση προγραμμάτων και έργων εδαφικής συνεργασίας με φορείς της
τοπικής αυτοδιοίκησης και του δημοσίου τομέα.

•

Το Δίκτυο μπορεί να ιδρύει στην Ελλάδα και το Εξωτερικό γραφεία,
υποκαταστήματα και παραρτήματα, μετά από σχετική απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου.

•

Το Δίκτυο μπορεί να απασχολεί προσωπικό και σε χώρες εκτός Ελλάδας. Η
κατανομή του προϋπολογισμού ανά παράρτημα και ανά υποκατάστημα
γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μετά από πρόταση του
Διοικητικού Συμβουλίου.

•

Το Δίκτυο οφείλει να παρέχει πιστοποιημένες υπηρεσίες και να προχωρήσει
στην ανάπτυξη και υποστήριξη προτύπων που αφορούν τη διαχειριστική
λειτουργία για την υλοποίηση των πράξεων που εκτελούνται στο πλαίσιο
των αναπτυξιακών παρεμβάσεων.

Άρθρο 18
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 της περιφέρειας της έδρας του Δικτύου.
Για την τροποποίηση οποιουδήποτε άρθρου του παρόντος καταστατικού,
απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών, λαμβανομένης με
πλειοψηφία 3/4 εκ των παρόντων οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών, με
την επιφύλαξη των σχετικών με την είσοδο νέου μέλους, διατάξεων του παρόντος.

Άρθρο 19
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κάθε ζήτημα που θα ανακύπτει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του Δικτύου θα
ρυθμίζεται με τις διατάξεις του παρόντος και κάθε σχετικού νόμου.
Η εταιρεία είναι μη κερδοσκοπική. Δεν επιτρέπεται να γίνει καμία διανομή κερδών
στα μέλη της, τόσο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της όσο και μετά την για
οποιοδήποτε λόγο λύση της.
Το Δίκτυο μπορεί να προβαίνει σε κάθε άλλη οικονομική δραστηριότητα και
συναλλαγή, εφόσον αυτή είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Νόμου και του
παρόντος καταστατικού και δεν

αντίκειται στα

κοινωνικοοικονομικό σκοπό της συστάσεώς του.

χρηστά

ήθη και στον

Κάθε διαφορά μεταξύ των μελών απορρέουσα από τις διατάξεις του παρόντος
καταστατικού και/ή που αφορά ενδεικτικά τη λειτουργία του Δικτύου, την άσκηση
των καθηκόντων και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των μελών και οργάνων
του, θα επιλύεται με τη διαδικασία της Διαμεσολάβησης βάση του Ν. 3898/2010
όπως ισχύει. Σε περίπτωση αποτυχίας αυτής, αρμόδια για την επίλυση της
διαφοράς θα είναι τα Δικαστήρια της Καλαμάτας.
Τα μέλη του Δικτύου δεν επιτρέπεται να προβαίνουν σε δραστηριότητες και
ενέργειες που παρεμποδίζουν ή εν τοις πράγμασι παρακωλύουν τη λειτουργία του
καθιστώντας ανενεργούς τους σκοπούς δημιουργίας του.
Κάθε μέλος δικαιούται να λαμβάνει γνώση των υποθέσεων του Δικτύου και να
αποκτά έντυπα ή ηλεκτρονικά αντίγραφα, εφόσον το ζητήσει, κάθε εγγράφου του
Δικτύου.
Για κάθε θέμα που δεν υπάρχει ρητή ρύθμιση από το παρόν καταστατικό,
εφαρμόζονται αναλογικά διατάξεις των άρθρων 249 έως 268 του νόμου 4072/2012,
οι διατάξεις των άρθρων 741 έως 784 του Αστικού Κώδικα, αλλά και των σχετικών
άρθρων του ΚΔΚ (Ν.3463/2006).
Με βάση τα παραπάνω που συμφώνησαν και συνομολόγησαν οι συμβαλλόμενοι,
συντάχθηκε το παρόν Καταστατικό, αποτελούμενο από 19 άρθρα, το οποίο αφού
ανεγνώσθη, κατέστη κατανοητό και αποδεκτό από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη,
υπεγράφη από αυτά, όπως νομίμως εκπροσωπούνται.
Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής να προβεί σε
όλες τις νόμιμες ενέργειες για τη δημοσίευση του παρόντος στο ΓΕΜΗ της
περιφέρειας της έδρας του Δικτύου, όπως επίσης σε όλες τις ενέργειες που
απαιτούνται για τη σύσταση και κατά Νόμο δημοσίευση του ως άνω Δικτύου.

