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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

4ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021 

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

«ΔΙΚΤΥΟ  ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΛΙΜΝΕΣ» 

Στις 14 Ιουλίου 2021, και ώρα 13:00, 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. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δικτύου Πόλεων με 

Λίμνες και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την υλοποίηση μελέτης 

«Κατασκευή εσωποτάμιας δεξαμενής επί του Καρπενησιώτη ποταμού», στην 

Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας. 

2. Εξουσιοδότηση του Προέδρου του Δικτύου για την υπογραφή της ανωτέρω 

Προγραμματικής Σύμβασης. 

3. Ορισμός υπευθύνου συντονισμού υλοποίησης της ανωτέρω Προγραμματικής 

Σύμβασης. 

4. Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στην Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης.  

5. Έγκριση σύναψης συμβάσεων έργου επιστημονικών συνεργατών (φυσικών ή 

Νομικών προσώπων) για την εκπόνηση των μελετών της ανωτέρω 

Προγραμματικής Σύμβασης. 
 

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 

https://zoom.us/
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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 παραβρέθηκε ο κ. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, Συντονιστής του Δικτύου. Αφού 

διαπιστώθηκε η απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης με τη συζήτηση 

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

 

ΘΕΜΑ 1Ο «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δικτύου Πόλεων 

με Λίμνες και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την υλοποίηση μελέτης 

«Κατασκευή εσωποτάμιας δεξαμενής επί του Καρπενησιώτη ποταμού», στην 

Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας» 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Γιώργος Καπεντζώνης, ενημέρωσε το 

Συμβούλιο για την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δικτύου 

Πόλεων με Λίμνες και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την υλοποίηση μελέτης 

«Κατασκευή εσωποτάμιας δεξαμενής επί του Καρπενησιώτη ποταμού», στην 

Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας. Ακολουθεί η σχετική εισήγηση του Προέδρου: 

«Το θέμα είχε συζητηθεί με το Ελεγκτικό Συνέδριο και είχε ελεγχθεί από τη νομική 

υπηρεσία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Αποτελεί μια πιλοτική εφαρμογή της 

νομοθεσίας, που επιτρέπει στα Δίκτυα να παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες στα 

μέλη τους και σε όσους Δήμους δεν είναι μέλη τους. Βρισκόμαστε ήδη στην τελική 

ευθεία για να εφαρμόσουμε μια νέα και ιδιαίτερα σημαντική διαδικασία. Η Περιφέρεια 

Στερεάς Ελλάδας ζήτησε την υποστήριξη του Δικτύου να καλύψει τις οποιεσδήποτε 

ανάγκες απαιτούνται, καθώς το Δίκτυο έχει αυτή τη δυνατότητα μέσω της πιστοποίησης 

της διαχειριστικής επάρκειας ISO που κατέχει. Στο επόμενο βήμα, θα προχωρήσουμε 

στη σύναψη των απαιτούμενων συμβάσεων με συνεργάτες αντίστοιχων ειδικοτήτων, 

που θα ασχοληθούν με την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών που θα πρέπει να 

παραδώσουμε.» 
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Ο κ. Κουτσάκης παίρνοντας τον λόγο, επεσήμανε ότι το συγκεκριμένο έργο θεωρείται 

μεγάλη επιτυχία του Δικτύου, μέσα από την οποία θα αναγνωρισθεί και η προσπάθεια του 

Δικτύου για όλες τις ενέργειες που ανέλαβε. Το Δίκτυο θα πρέπει να φανεί αντάξιο της 

προσπάθειας αυτής και ταυτόχρονα να φροντίσει να ενημερώσει και τα υπόλοιπα μέλη του, 

ούτως ώστε όποιος Δήμος επιθυμεί, να εκδηλώσει ενδιαφέρον. 

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Μπουλές, θέτοντας τα εξής ερωτήματα. Πώς θα γίνει η 

επιλογή των τεχνικών συνεργατών που θα ασχοληθούν με την μελέτη του έργου; Από ποιον 

φορέα θα πραγματοποιηθεί η παραλαβή του έργου; Θα μπορεί να εφαρμοσθεί το έργο και 

για τα υπόλοιπα μέλη; Είναι υποχρεωμένο το Δίκτυο, να πραγματοποιήσει διαγωνισμό για 

τη μελέτη; 

Ο Πρόεδρος απάντησε ότι οι τεχνικοί συνεργάτες του έργου θα επιλεγούν πιθανότατα 

από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Η παραλαβή του έργου θα γίνει από την Τεχνική 

Υπηρεσία της Περιφέρειας και θα μπορεί να εφαρμοσθεί και στους υπόλοιπους Δήμους, 

που δεν έχουν τη δυνατότητα.  

Ο κ. Αντωνόπουλος πρόσθεσε ότι το Δίκτυο είχε λάβει σχετική απόφαση Διοικητικού 

Συμβουλίου να υποστηρίξει τους Δήμους-μέλη του αν επιθυμούν στη σύναψη 

προγραμματικών συμβάσεων, με τη συνεργασία στελεχών από την τοπική κοινωνία, ούτως 

ώστε να στηριχτούν οι τοπικοί συνεργάτες κλπ. Στην περίπτωση που οι Δήμοι δεν έχουν 

συνεργάτες, τότε θα μεριμνά το Δίκτυο να διευκολύνει και να βρει το απαραίτητο 

προσωπικό για να υποστηριχθεί το έργο. Επίσης επεσήμανε ότι το Δίκτυο, ως αστική 

εταιρεία, δεν έχει κάποιο ποσό-πλαφόν για την μελέτη. Μπορεί να ζητηθεί να 

πραγματοποιηθεί μια πρόσκληση ενδιαφέροντος. Το Δίκτυο μπορεί να θέσει τις 

διαδικασίες. 

Παίρνοντας τον λόγο ο κ. Βλέτσας, ερώτησε αν θα υπάρξει κάποια ανταποδοτικότητα 

στο Δίκτυο, υπό την μορφή οικονομικής οφειλής, για τις υπηρεσίες που θα προσφέρει το 

Δίκτυο, προς τους υπαλλήλους που θα εργαστούν για τη συγκεκριμένη μελέτη. 

Ο κ. Αντωνόπουλος απάντησε ότι το σημαντικό είναι το Δίκτυο, ως μη Κερδοσκοπικός 

Οργανισμός, να υποστηρίζει τα μέλη του στην διεκπεραίωση των όποιων τεχνικών αναγκών 

προκύπτουν, προκειμένου να υλοποιούνται τα έργα που τους ενδιαφέρουν. Αυτό είναι το 

μεγαλύτερο κέρδος του. Επίσης υπάρχει μεγάλη ανταπόδοση, καθώς προκειμένου να 

πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη μελέτη μέσω προκήρυξης από την Περιφέρεια, θα 
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ξεπερνούσε το ποσό των 380.000 ευρώ. Το Δίκτυο την πραγματοποίησε με το ποσό των 

121.000 ευρώ. Τέλος, θα υπάρξει κάποια διαδικασία, μέσω της οποίας θα προκύπτουν 

ορισμένα ποσοστά, 20% με 15%, για το λειτουργικό κόστος αυτής της δραστηριότητας. Τα 

ποσοστά αυτά θα αμείβονται όσοι εργαστούν για τη συγκεκριμένη μελέτη. Θα υπάρχουν 

αρμόδιες επιτροπές, οι οποίες θα εποπτεύονται την εν λόγω διαδικασία.  

Ο Πρόεδρος συμπλήρωσε ότι θα ενημερωθούν πλήρως τα Μέλη του για το 

συγκεκριμένο έργο, το οποίο τώρα θα λειτουργήσει πιλοτικά. Σχετικά με την ανάθεση της 

μελέτης επεσήμανε τα εξής:  

«Με τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στον νόμο 4412, δεν λύθηκαν όλα τα 

προβλήματα. Λόγου χάρη, μπορούν να πραγματοποιηθούν αναθέσεις με ένα ποσοστό έως 

10%. Επίσης όσον αφορά τις μελέτες, μπορούν να εντάσσονται ανά έτος, ανά ΑΦΜ κλπ. 

Από πλευράς Δικτύου, υπάρχει η δυνατότητα να υποστηρίξουμε όποιον εκδηλώσει 

ενδιαφέρον και δεν διαθέτει τους αρμόδιους υποστηρικτικούς φορείς. Ακόμα είναι πολύ 

σημαντικό ότι το συγκεκριμένο έργο έχει στηριχθεί σε εμπειρία από παρόμοια έργα που 

ανέλαβαν άλλα Δίκτυα και έχει ελεγχθεί από τα αρμόδια στελέχη του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

στο βαθμό που ήταν απαραίτητο, ούτως ώστε να έχει την δέουσα νομική υπόσταση.»  

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από τη διαλογική συζήτηση, 

ενέκρινε ομόφωνα 

1. Την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δικτύου Πόλεων 

με Λίμνες και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την υλοποίηση μελέτης 

«Κατασκευή εσωποτάμιας δεξαμενής επί του Καρπενησιώτη ποταμού». 

2. Να αποσταλεί ενημερωτικό δελτίο για τη συγκεκριμένη δράση και διαδικασία, 

προς τα υπόλοιπα μέλη του Δικτύου. 

Η απόφαση αυτή έλαβε τον αριθμό 6/2021 

 

ΘΕΜΑ 2Ο «Εξουσιοδότηση του Προέδρου του Δικτύου για την υπογραφή της ανωτέρω 

Προγραμματικής Σύμβασης» 

O Συντονιστής του Δικτύου, κ. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, εισηγήθηκε στο 

Διοικητικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης, προκειμένου να εξουσιοδοτηθεί ο Πρόεδρος 

του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες, κ. Γεώργιος Καπεντζώνης, για την υπογραφή της 

Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες και της Περιφέρειας 
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Στερεάς Ελλάδας, για την υλοποίηση μελέτης «Κατασκευή εσωποτάμιας δεξαμενής επί 

του Καρπενησιώτη ποταμού». 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από τη διαλογική συζήτηση, 

ενέκρινε ομόφωνα 

Την Εξουσιοδότηση του Προέδρου κ. Γεωργίου Καπεντζώνη για την υπογραφή της 

Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες και της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας, καθώς και όποιου άλλου εγγράφου απαιτείται, για την υλοποίηση 

της μελέτης «Κατασκευή εσωποτάμιας δεξαμενής επί του Καρπενησιώτη ποταμού». 

Η απόφαση αυτή έλαβε τον αριθμό 7/2021 

 

ΘΕΜΑ 3Ο «Ορισμός υπευθύνου συντονισμού υλοποίησης της ανωτέρω 

Προγραμματικής Σύμβασης» 

Ο Πρόεδρος πρότεινε ως υπεύθυνο συντονισμού εκ μέρους του Δικτυου, 

υλοποίησης της μελέτης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δικτύου Πόλεων με 

Λίμνες και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την υλοποίηση μελέτης «Κατασκευή 

εσωποτάμιας δεξαμενής επί του Καρπενησιώτη ποταμού», στην Περιφερειακή Ενότητα 

Ευρυτανίας, να ορισθεί ο Συντονιστής του Δικτύου, κ. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από τη διαλογική συζήτηση, 

ενέκρινε ομόφωνα 

Τον ορισμό του Συντονιστή του Δικτύου, κ. Κωνσταντίνου Αντωνόπουλου, ως 

υπευθύνου συντονισμού εκ μέρους του Δικτύου, υλοποίησης της ανωτέρω 

Προγραμματικής Σύμβασης. 

 Η απόφαση αυτή έλαβε τον αριθμό 8/2021 

 

ΘΕΜΑ 4Ο «Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στην Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης» 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Γιώργος Καπεντζώνης, πρότεινε για 

την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης υλοποίηση 

μελέτης «Κατασκευή εσωποτάμιας δεξαμενής επί του Καρπενησιώτη ποταμού», μεταξύ 

του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως τακτικό μέλος  
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την  κ. Ελένη Μαργαρίτα Μουρελάτου Πολιτικό Μηχανικό και ως αναπληρωματικό 

μέλος τον κ. Επαμεινώνδα Τριβήλο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από τη διαλογική συζήτηση, 

ενέκρινε ομόφωνα 

Τον ορισμό της κ. Ελένης Μαργαρίτας Μουρελάτου ως τακτικού μέλους, και του κ. 

Επαμεινώνδα Τριβήλου, ως αναπληρωματικού μέλους, στην Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης, υλοποίησης της μελέτης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του 

Δικτύου Πόλεων με Λίμνες και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την «Κατασκευή 

εσωποτάμιας δεξαμενής επί του Καρπενησιώτη ποταμού». 

 Η απόφαση αυτή έλαβε τον αριθμό 9/2021 

 

ΘΕΜΑ 5Ο «Έγκριση σύναψης συμβάσεων έργου επιστημονικών συνεργατών 

(φυσικών ή Νομικών προσώπων) για την εκπόνηση των μελετών της 

ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης» 

Ο Πρόεδρος επεσήμανε ότι το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, το καταστατικό του, το άρθρο 681 και επόμενα του Αστικού Κώδικα, και τα 

οριζόμενα στο σκεπτικό της υπ. αριθμ. 18/29-12-2020 απόφασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Δικτύου, μπορεί να συνάπτει συμβάσεις έργου με εξειδικευμένο 

επιστημονικό προσωπικό για την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών. Επομένως 

εισηγήθηκε στο Συμβούλιο την έγκριση της σύναψης των συμβάσεων έργου που 

απαιτούνται, με εξειδικευμένους επιστημονικούς συνεργάτες μελετητές, φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα, για την εκπόνηση των μελετών της Προγραμματικής Σύμβασης 

μεταξύ του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την 

υλοποίηση μελέτης «Κατασκευή εσωποτάμιας δεξαμενής επί του Καρπενησιώτη 

ποταμού» στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από τη διαλογική συζήτηση, 

ενέκρινε ομόφωνα 

Την έγκριση σύναψης συμβάσεων έργου επιστημονικών συνεργατών (φυσικών ή 

Νομικών προσώπων) για την εκπόνηση των μελετών της ανωτέρω Προγραμματικής 

Σύμβασης. 

Η απόφαση αυτή έλαβε τον αριθμό 10/2021 
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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 


