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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

3ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021 

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

«ΔΙΚΤΥΟ  ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΛΙΜΝΕΣ» 

Στις 28 Απριλίου 2021, Μ. Τετάρτη και ώρα 12:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το 

Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας «Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες» μέσω τηλεδιάσκεψης στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα συσκέψεων Zoom.us, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας 

διάταξης: 

1. Αποτίμηση συμπερασμάτων Γενικής Συνέλευσης του Δικτύου της 27ης Μαρτίου 2021. 

2. Υποστήριξη Δήμων/μελών στην υλοποίηση του Συμφώνου των Δημάρχων. 

3. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2021. 

 

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκαν όλα τα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και δύο 

από τα τρία τακτικά μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής και συγκεκριμένα οι: 

 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο: 

1. Γιώργος Καπεντζώνης, Πρόεδρος ΔΣ 

2. Παντελής Χειμωνίδης, Αντιπρόεδρος ΔΣ 

3. Δημήτριος Σκορδόπουλος, Γεν. Γραμματέας ΔΣ 

4. Ανδρέας Στεργίου, Ταμίας ΔΣ 

5. Ιωάννης Μπουλές, Μέλος 

6. Γεώργιος Κουτσάκης, Μέλος 

7. Βασίλειος Βλέτσας, Μέλος 

Το Αναπληρωματικό Μέλος, Δημήτριος Ζάκης, δεν παραβρέθηκε  

 

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή: 

1. Ιωάννα Καλημέρη, Πρόεδρος 

2. Βασίλειος Παπαβασιλείου, Αντιπρόεδρος 

3. Το Τακτικό Μέλος Βασίλειος Χριστόπουλος, δεν παραβρέθηκε   

 

Επίσης παραβρέθηκαν οι κ.κ Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, Συντονιστής του Δικτύου, και 

Νίκος Χούτας, Εξωτερικός Συνεργάτης του Δικτύου. Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία ο 

https://zoom.us/
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Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης με τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας 

διάταξης. 

 

ΘΕΜΑ 1Ο «Αποτίμηση συμπερασμάτων Γενικής Συνέλευσης του Δικτύου της 27ης 

Μαρτίου 2021» 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Γιώργος Καπεντζώνης, παρουσίασε 

στο Συμβούλιο την προσωπική του αποτίμηση από τη διεξαγωγή της Ετήσιας Τακτικής 

Γενικής Συνέλευσης του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες, στις 27 Μαρτίου 2021.  

Ανέφερε ότι υπήρξαν κάποια τεχνικά προβλήματα, τα οποία εν μέρει 

δικαιολογούνται, δεδομένου του τρόπου διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης μέσω της 

εξ’ αποστάσεως τηλεδιάσκεψης, και τα οποία είτε διορθώθηκαν, είτε καλύφθηκαν από 

το τεχνικό προσωπικό, χωρίς να γίνουν αντιληπτά από τους συμμετέχοντες στη 

Συνέλευση.  

Τα σημαντικά θετικά σημεία, είναι η πολύ μεγάλη δημοσιότητα που έλαβε η 

Συνέλευση λόγω του τρόπου διεξαγωγής της και της ζωντανής προβολής της από την 

επίσημη ιστοσελίδα του Δικτύου, καθώς και από την σελίδα του στο facebook. Η 

θεματολογία της Συνέλευσης ήταν πολύ καλή και την υποστήριξαν επάξια οι επίσημοι 

ομιλητές, βγάζοντας μια πολύ αξιόλογη εικόνα σε όλους τους παρευρισκόμενους και 

αποσπώντας μόνο θετικά σχόλια από όσους την παρακολούθησαν. 

Σχετικά με τον οικονομικό απολογισμό, δόθηκαν αμοιβές στους δημοσιογράφους, 

στην εταιρεία που ανέλαβε το τεχνικό μέρος της τηλεδιάσκεψης, στο στούντιο, και στο 

τηλεοπτικό συνεργείο Nafpaktia News, για εργασίες κάλυψης της Γενικής Συνέλευσης. 

Το προσωπικό που εργάστηκε σε δια ζώσης επαφές, είχε προβεί σε rapid test, σύμφωνα 

με όσα προβλέπονται από τον ΕΟΠΥ, για την τήρηση των απαραίτητων μέτρων κατά του 

κορωνοϊού. 

Όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμφώνησαν με τον Πρόεδρο για την 

αποτίμηση των συμπερασμάτων της Γενικής Συνέλευσης. Πρόσθεσαν ότι ήταν η πρώτη 

φορά που δόθηκε η ευκαιρία στο Δίκτυο να προβληθεί όπως του αξίζει, ενισχύοντας 

την εξωστρέφεια αλλά και τη θέση του σε τοπικό, εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Ο τρόπος διεξαγωγής της Συνέλευσης είχε έναν σύγχρονο και ταυτόχρονα 
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επαγγελματικό χαρακτήρα, και ο οποίος θα πρέπει να παραμείνει ως θεσμός και για 

άλλες μελλοντικές Συνελεύσεις και δράσεις του Δικτύου. 

 

ΘΕΜΑ 2ο «Υποστήριξη Δήμων/μελών στην υλοποίηση του Συμφώνου των 

Δημάρχων» 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημέρωσε τα Μέλη για την 

σπουδαιότητα του Παγκόσμιου Συμφώνου των Δημάρχων σχετικά με την αντιμετώπιση 

της Κλιματικής Αλλαγής και την δημιουργία ενός βιώσιμου περιβάλλοντος για όλους. Σε 

εθνικό επίπεδο, θα πρέπει όλοι οι Δήμοι να υποστηρίξουν το Σύμφωνο και να προβούν 

με πράξεις στην επίτευξη των στόχων που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

κατοχυρώνοντας όλοι το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, μέσα από δράσεις, όπως η 

εφαρμογή περιβαλλοντικών έργων σε δημόσια κτίρια, η ηλεκτροκίνηση, η εγκατάσταση 

ΑΠΕ, κ.ά. Αυτές οι δράσεις αποτελούν σημαντικό κίνητρο για τους Δήμους προκειμένου 

να συμμετέχουν σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα χρηματοδότησης, ΕΣΠΑ, κ.ά. 

Ο κ. Γιώργος Κουτσάκης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Δήμαρχος Ηράκλειας 

και επικεφαλής της δράσης του Δικτύου για το Σύμφωνο Δημάρχων, υπογράμμισε τη 

σπουδαιότητα του στόχου του Συμφώνου για τη μείωση των ρύπων και την ελάφρυνση 

της περιβαλλοντικής κρίσης. Επεσήμανε ότι το Δίκτυο μέσω επιστολών και webinars θα 

προβεί στην ενημέρωση των Δήμων/μελών του Δικτύου, προκειμένου οι Δήμαρχοι να 

προχωρήσουν με συγκεκριμένα βήματα στην διεκπεραίωση δράσεων, φροντίζοντας για 

τη δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος για τις επόμενες γενιές. 

Ο κ. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, Συντονιστής του Δικτύου, πρόσθεσε ότι οι 

δείκτες μέτρησης μείωσης ρύπων που επιβάλλει το Σύμφωνο, έχουν πλέον 

υποχρεωτικό χαρακτήρα. Ένας Δήμος θα πρέπει πλέον να αποδεικνύει μέσω αυτών των 

δεικτών σε τι βαθμό έχει καταφέρει να υλοποιήσει τις δράσεις που εξυπηρετούν την 

επίτευξη των στόχων του Συμφώνου. Σε συνεργασία με τον κ. Γιώργο Κουτσάκη,  αλλά 

και με την κ. Έλενα Μουρελάτου, Επιστημονική Συνεργάτη του Δικτύου, πρόκειται να 

υλοποιηθούν οι παρακάτω δράσεις για τα Μέλη του Δικτύου: 

1. Ενημέρωση των Δήμων-Μελών του Δικτύου για τα οφέλη του Συμφώνου, καθώς 

και υποστήριξή τους για να ενταχθούν στο Σύμφωνο και να προχωρήσουν στην 

κατάθεση ΣΔΑΕΚ (Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας & Κλίματος).  

2. Πραγματοποίηση Συνεδρίου για το Σύμφωνο Δημάρχων στον Δήμο Ηράκλειας, με 

Υπεύθυνο συντονισμού τον κ. Γιώργο Κουτσάκη. Στο Συνέδριο θα προσκληθούν 

όλοι οι Δήμοι/μέλη του Δικτύου με στόχο να ενημερωθούν για όλες τις 
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απαραίτητες ενέργειες σχετικά με το Σύμφωνο. Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί 

δια ζώσης, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες, λόγω της πανδημίας.   

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από τη διαλογική συζήτηση, 

ενέκρινε ομόφωνα 

Τις παραπάνω δράσεις όπως αυτές παρουσιάστηκαν, για την υποστήριξη των 

Δήμων/μελών του Δικτύου στην υλοποίηση του Συμφώνου των Δημάρχων. 

Η απόφαση αυτή έλαβε τον αριθμό 4/2021 

 

ΘΕΜΑ 3ο «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2021» 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου παρουσίασε την αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού έτους 2021, όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί.  

Αναφέρθηκε στην εισαγωγή δύο νέων κωδικών.  

Ο πρώτος αφορά στην τροποποίηση της σύμβασης με τον Τεχνικό Συμβούλου του 

Δικτύου, δηλαδή του Ινστιτούτου με την επωνυμία «ODYSSEUS & ATHENA INSTITUTE». 

Η τροποποίηση αφορά τη διεύρυνση του αντικειμένου παροχής υπηρεσιών με το εξής 

επιπλέον αντικείμενο: 

α) Τη διαχείριση του συνόλου των διαδικασιών υποστήριξης του Συμφώνου των 

Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια, για το σύνολο των Δήμων - μελών του 

Δικτύου στο πλαίσιο λειτουργίας του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες ως Supporter του 

Συμφώνου των Δημάρχων. 

β) Την επίβλεψη και έλεγχο των τεχνικών μελετών που συντάσσονται στο πλαίσιο 

προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες και των Δήμων-

μελών του και την παρακολούθηση τους μέχρι την τελική τους έγκριση από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες.  

Αντίστοιχα αναπροσαρμόζεται και η αμοιβή του Τεχνικού Συμβούλου του Δικτύου με 

την επωνυμία «ODYSSEUS & ATHENA INSTITUTE» στο ποσό της αναμόρφωσης, δηλαδή 

στα 20.000 ευρώ.  

Ο δεύτερος κωδικός αφορά την οργάνωση, αξιολόγηση του υλικού που θα προβληθεί, 

για δράσεις τουριστικής προβολής των Λιμνών των Δήμων-Μελών του Δικτύου 

(δημιουργία λευκώματος, βίντεο προβολής, κα.) και τις ενέργειες προώθησης σε ΜΜΕ, 

εκδηλώσεις, παρουσιάσεις, κλπ, με σύναψη συμβάσεων για παροχή αντίστοιχων 

υπηρεσιών με διάφορους αναδόχους. 
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      ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΛΙΜΝΕΣ  
 

Κωδικοί             

Αριθμοί 
Έσοδα  

Προϋπολογισμός         

2021                           

Πιστώσεις 

Αύξηση/ 

Μείωση 

Πιστώσεων 

Προϋπολογισμός             

2021                           

Διαμόρφωση 

Πιστώσεων μετά 

την αναμόρφωση 

0 Τακτικά Έσοδα 2021 64.000,00 0,00 64.000,00 

1 

Έκτακτα έσοδα (εκτός 

επιχορηγήσεων για επενδύσεις) 0,00 0,00 0,00 

2 Έσοδα παρελθόντων ετών 41.579,00 0,00 41.579,00 

3 

Χρηματικό υπόλοιπο 

προηγούμενου έτους 67.280,59 0,00 67.280,59 

4 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις 0,00 0,00 0,00 

5 

Έσοδα από Ευρωπαϊκά 

Προγράμματα   0,00 0,00 

  Σύνολο Εσόδων 172.859,59   172.859,59 

Κωδικοί             

Αριθμοί 
Έξοδα  

Προϋπολογισμός         

2021                           

Πιστώσεις 

Αύξηση/  

Μείωση 

Πιστώσεων 

Προϋπολογισμός             

2021                           

Διαμόρφωση 

Πιστώσεων μετά 

την αναμόρφωση 

60 

Αμοιβές Ειδικού Συμβούλου και 

στήριξη γραφείου συντονισμού 4.800,00 0,00 4.800,00 

61 Έξοδα Hμερίδων Συνελεύσεων 13.000,00 -6.000,00 7.000,00 

62 

Έξοδα για Συνδιοργάνωση 

Ημερίδων 10.000,00 -5.000,00 5.000,00 

63 Αμοιβή Λογιστή 2.976,00 0,00 2.976,00 

64 Γενικά έξοδα 12.500,00 -7.500,00 5.000,00 

65 Προμήθειες - Έντυπο υλικό  6.000,00 0,00 6.000,00 

66 Αναμνηστικά Δικτύου 6.100,00 -3.000,00 3.100,00 
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67 Εκδόσεις- Εκτυπώσεις 6.500,00 0,00 6.500,00 

68 

Επιστημονική και Τεχνική 

Υποστήριξη 8.000,00 12.000,00 20.000,00 

69 

Έξοδα μετακίνησης και 

διαμονής μελών Δ. Σ, 

Συντονιστή, Προσωπικού, 

Συνεργατών, κ.λ.π. 14.500,00 -4.500,00 10.000,00 

70 

Διαχείριση ιστοσελίδας & social 

networking 0,00 0,00 0,00 

71 Αμοιβή Νομικού Συμβούλου 1.984,00 0,00 1.984,00 

72 

Λοιπές αποδόσεις και 

προβλέψεις 3.000,00 0,00 3.000,00 

73 Μισθοδοσία Υπαλλήλου 18.000,00 0,00 18.000,00 

74 

Έξοδα δράσεων Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων 0,00 0,00 0,00 

75 

Αμοιβές Συμβούλου 

Ευρωπαϊκών Θεμάτων και 

Ανάπτυξης Δικτύου 9.200,00 0,00 9.200,00 

76 

Δράσεις Τουριστικής Προβολής 

Λιμνών Δήμων μελών & 

Ενέργειες Προώθησης σε ΜΜΕ, 

εκδηλώσεις, παρουσιάσεις, κλπ. 0,00 22.500,00 22.500,00 

Επενδύσ

εις 
        

81 Αγορές 0,00 0,00 0,00 

82 Έργα 0,00 0,00 0,00 

83 Μελέτες 28.500,00 -8.500,00 20.000,00 

84 Αποθεματικό 27.799,59 0,00 27.799,59 

  Σύνολο Εξόδων  172.859,59   172.859,59 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από τη διαλογική συζήτηση, 

ενέκρινε ομόφωνα 

Την εισήγηση του Προέδρου για την εισαγωγή των δύο νέων κωδικών, την τροποποίηση 

της σύμβασης με το Ινστιτούτο με την επωνυμία «ODYSSEUS & ATHENA INSTITUTE», τη  
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σύναψη συμβάσεων με διάφορους αναδόχους, για παροχή δράσεων τουριστικής προβολής 

των Λιμνών των Δήμων-Μελών του Δικτύου (δημιουργία λευκώματος, βίντεο προβολής, 

κα.) και τις ενέργειες προώθησης σε ΜΜΕ, εκδηλώσεις, παρουσιάσεις, κλπ, την 

αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2021, όπως παρουσιάστηκε στον παραπάνω 

πίνακα. 

Η απόφαση αυτή έλαβε τον αριθμό 5/2021 

 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου και συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό. 

Ο Πρόεδρος του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες 

 

Γεώργιος Καπεντζώνης 

Δήμαρχος Δωρίδος 


