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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η 3η Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων 

 

Με μαζική συμμετοχή, έντονο προβληματισμό και καινοτόμες προτάσεις για το μέλλον 

πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019, η 3η Γενική Συνέλευση του Δικτύου 

Πόλεων «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ». Η Συνέλευση αυτή δυόμισι χρόνια από την ίδρυση του Δικτύου 

σηματοδότησε την είσοδο σε μια νέα φάση με χαρακτηριστικά τη νέα ορμή, την 

αναβάθμιση και την αναγνώριση του ρόλου του Δικτύου, αλλά και τη συσσωρευμένη 

εμπειρία του. 

Αυτό τόνισε στην ομιλία του ο Πρόεδρος του Δικτύου και ιδρυτής του, Γενικός Γραμματέας 

της Κ.Ε.Δ.Ε Δημήτρης Καφαντάρης, ο οποίος επεσήμανε: «Σήμερα περισσότερο παρά ποτέ, 

το Δίκτυο Πόλεων «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ» έχει όλες τις δυνατότητες να παρέχει ουσιαστική 

τεχνική στήριξη στην ενημέρωση, δικτύωση και οργάνωση των Δήμων που συμμετέχουν σε 

αυτό, ώστε να υποβάλλουν και να υλοποιούν προτάσεις σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα και 

να εκμεταλλευτούν τις πρόσθετες παρεχόμενες χρηματοδοτήσεις». 

Ο Δήμαρχος Γλυφάδας, κ. Παπανικολάου Γεώργιος, ο οποίος φιλοξένησε τη Συνέλευση, 

άνοιξε τις εργασίες της και ευχήθηκε κάθε επιτυχία στις πρωτοβουλίες και τις παρεμβάσεις 

της ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ. 

 

Χαρακτηριστικό του κύρους και της εμβέλειας της ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ ήταν οι ξεχωριστές 

παρουσίες πέραν βέβαια των μελών του. 

Στη Συνέλευση παρευρέθηκε ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκος Τάκης, ο οποίος 

διαβεβαίωσε ότι όλα τα έργα που είχαν προγραμματισθεί με το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι 

θα υλοποιηθούν μέχρι το τελευταίο ευρώ, είτε μέσα από το νέο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα 

για την Αυτοδιοίκηση, που θα αρχίσει να υλοποιείται από το Υπουργείο Εσωτερικών στις 

αρχές του 2020, είτε μέσω των ΠΕΠ και των Τομεακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. Ανάμεσα 

στα άλλα, επεσήμανε ότι είναι αναγκαία η οργάνωση των Δήμων και των Τεχνικών 

Υπηρεσιών τους, για να υπάρχει η δυνατότητα απορρόφησης των αναγκαίων πόρων και για 

το λόγο αυτό, όπως ανέφερε, έχουν μεγάλη αξία πρωτοβουλίες όπως αυτή του Δικτύου, το 

οποίο αποτελεί ένα εργαλείο για την υλοποίηση μελετών και σχεδιασμών για έργα 

ανάπτυξης στους Δήμους. 

Επιπλέον, συνεχάρη το Δίκτυο, τον πρόεδρό του κ. Δημήτρη Καφαντάρη και το Γενικό 

Διευθυντή κ. Ιωάννη Γεώργιζα για τη συμμετοχή στην υποβολή 40 Ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων και χαρακτήρισε ως μεγάλη επιτυχία την έγκριση της πρότασης που 

υποβλήθηκε από τη ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, για παροχή τεχνικής 

βοήθειας για την Ενεργειακή Μετάβαση της Μεγαλόπολης. Σημειώνεται ότι εγκρίθηκαν 

μόνο 7 προτάσεις από την Ειδική Γραμματεία Ενεργειακής Μετάβασης της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, ανάμεσα στις οποίες ήταν και η πρόταση για τη Μεγαλόπολη. 

Ο Υπουργός Εσωτερικών τόνισε: «Το Υπουργείο Εσωτερικών δίνει μεγάλη βαρύτητα στην 

πρωτοβουλία σας, η οποία  έχει ως στόχο να παρέχει ουσιαστική τεχνική στήριξη στην 

ενημέρωση, δικτύωση και οργάνωση των Δήμων που συμμετέχουν ώστε να υποβάλλουν 

και να υλοποιούν προτάσεις σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα και να εκμεταλλευτούν τις 
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πρόσθετες παρεχόμενες χρηματοδοτήσεις. Βασικές επιδιώξεις 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. 

Παράλληλα η ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ αποτελεί κι ένα εργαλείο για την υλοποίηση μελετών και 

σχεδιασμών για έργα ανάπτυξης στους Δήμους. Εντοπίσατε εδώ και καιρό την αδυναμία 

που υπήρχε, κυρίως σε μικρούς δήμους, και προσπαθήσατε με τη συνένωση δυνάμεων να 

δώσετε λύση.» 

Στα πλαίσια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν ομιλίες, όπως αυτή του κ. Γιώργου 

Κρεμλή, Συμβούλου παρά τω Πρωθυπουργώ για την Ενέργεια, το Κλίμα, το Περιβάλλον και 

την Κυκλική Οικονομία και Διευθυντή Ε.Τ. της Ε.Ε, ο οποίος μίλησε για τις τελευταίες 

εξελίξεις στην κυκλική οικονομία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κ. Ευστάθιος 

Σταθόπουλος, Πρόεδρος του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ, αναφέρθηκε στα Χρηματοδοτικά 

Προγράμματα του Ταμείου για το έτος 2019-2020. Ο καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου 

Πολυτεχνείου κ. Χάρης Δούκας πληροφόρησε τους παρευρισκόμενους για τις Ενεργειακές 

Κοινότητες αλλά και το ρόλο που μπορεί να έχει η ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ και ο κ. Χαράλαμπος 

Χαραλαμπίδης, Project Manager της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, παρουσίασε τις τελευταίες 

εξελίξεις του έργου ΣΔΙΤ σχετικά με τη διαχείριση απορριμμάτων της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου. Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσίασαν και οι παρεμβάσεις της κ. Μαρίας 

Λοϊζίδου, Καθηγήτριας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του κ. Αλέξανδρου Φλάμου, 

Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιώς καθώς και του κ. Νικόλαου Μαμαλούγκα, 

Προϊστάμενου της Υποδιεύθυνσης του Τομέα Περιβάλλοντος της ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Μετά το 

πέρας των ομιλιών ο κ. Ζαχαρίας Ζούπης, ο οποίος είναι υπεύθυνος ερευνών της Opinion 

Poll, παρουσίασε την κοινή ερευνά της εταιρίας με τη ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ, σχετικά με την 

Αυτοδιοίκηση. 

Μετά από αυτές τις άκρως ενδιαφέρουσες ομιλίες, ακολούθησαν οι εργασίες της 

Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης. Παρουσιάστηκαν ο Απολογισμός των 

Πεπραγμένων από το Γενικό Διευθυντή της ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ, κ. Ιωάννη Γεώργιζα, ο 

Απολογισμός των Οικονομικών Καταστάσεων και ο Προϋπολογισμός του 2020 από τον 

Οικονομικό Υπεύθυνο Πέτρο Βασιλόπουλο, η είσοδος νέων μελών από τον Πρόεδρο κ. 

Δημήτρη Καφαντάρη, η αλλαγή έδρας καθώς και η τροποποίηση του Καταστατικού από τη 

Νομική Σύμβουλο του Δικτύου Λίνα Δικαιάκου, που εγκρίθηκαν όλα ομόφωνα.  

Σημειώνουμε ξεχωριστά, ότι οι νέοι Δήμοι που μπήκαν στο Δίκτυο είναι ο Δήμος 

Αιγιαλείας, ο Δήμος Ιεράπετρας, ο Δήμος Καλαμάτας, ο Δήμος Καρπάθου και ο Δήμος 

Κορινθίων. Με τα νέα μέλη το σύνολο των μελών του Δικτύου φτάνει πια  τα 46, που 

δείχνει την πορεία ισχυροποίησης της ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ. 

 

Ακολούθησαν οι Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών του νέου Δ.Σ και της Ελεγκτικής 

Επιτροπής.  

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ είναι: 

1. Καφαντάρης Δημήτριος, Γενικός Γραμματέας ΚΕΔΕ, Πρόεδρος Δ.Σ. 

2. Στάμκος Γρηγόριος, Δήμαρχος Πέλλας, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

3. Καλογερόπουλος Δημήτριος, Δήμαρχος Αιγιαλείας, Γραμματέας Δ.Σ. 
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4. Στάθης Θεοφάνης, Δήμαρχος Μουζακίου, Αναπληρωτής Γραμματέας Δ.Σ. 

5. Ευαγγελίδης Ευάγγελος, Δήμαρχος Αραδίππου Κύπρου, Μέλος 

6. Καλαντζάκης Θεοδόσιος, Δήμαρχος Ιεράπετρας, Μέλος 

7. Κωνσταντάτος Ιωάννης, Δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης, Μέλος 

8. Λιόλιος Χαράλαμπος, Δήμαρχος Δομοκού, Μέλος 

9. Λώλος Ιωάννης, Δήμαρχος Ηγουμενίτσας, Μέλος 

10. Νισύριος Ιωάννης, Δήμαρχος Καρπάθου, Μέλος 

11. Παπακυριάκος Αννίβας, Δήμαρχος Βέλου – Βόχας, Μέλος 

 

Η νέα Ελεγκτική Επιτροπή είναι: 

1. Βέρδος Δήμος, Δήμαρχος Ευρώτα, Μέλος 

2. Καλαντζής Νικόλαος, Δήμαρχος Ζηρού, Μέλος 

3. Παπαμιχαήλ Βασίλειος, Αντιδήμαρχος Βούλας – Βάρης - Βουλιαγμένης, Μέλος 

 

mailto:info@sustainable-city.gr

