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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

7ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021 

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

«ΔΙΚΤΥΟ  ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΛΙΜΝΕΣ» 

Στις 22 Δεκεμβρίου 2021, και ώρα 13:30, 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. Ενημέρωση περί αντικατάστασης παραιτηθέντος Μέλους του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

2. Απολογισμός δράσεων του Δικτύου έτους 2021.  

3. Έγκριση οικονομικού απολογισμού 2021.  

4. Προγραμματισμός δράσεων έτους 2022. 

5. Έγκριση προϋπολογισμού 2022.  

6. Ανανέωση των παρακάτω συμβάσεων: 

 Με τον Τεχνικό Σύμβουλο του Δικτύου, Ινστιτούτο «Odysseus & Athena 

Institute».  

 Με τον Σύμβουλο Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Δικτύου, κ. Ανδρέα Μηλιώνη.  

 Με τον Νομικό Σύμβουλο του Δικτύου, κ. Γεώργιο Βλαχάκη.  

 Με τον Λογιστή του Δικτύου, κ. Βασίλειο Κωστούλα. 

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

Εξελεγκτικής Επιτροπής του Δικτύου, 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  

5. Γεώργιος Κοτρώνης, Μέλος 

6. Γεώργιος Κουτσάκης, Μέλος 

7. Βασίλειος Βλέτσας, Μέλος 

8. Δημήτριος Ζάκης, Αναπληρωματικό Μέλος 

https://zoom.us/
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Για την Εξελεγκτική Επιτροπή: 

1. Ιωάννα Καλημέρη, Πρόεδρος 

2. Βασίλειος Παπαβασιλείου, Αντιπρόεδρος 

3. Βασίλειος Χριστόπουλος, Τακτικό Μέλος   

Επίσης παραβρέθηκαν ο κ. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, Συντονιστής του Δικτύου, η κ. 

Έλενα Μουρελάτου, Επιστημονική Συνεργάτης του Δικτύου, και ο κ. Νικόλαος Χούτας, 

Εξωτερικός Συνεργάτης του Δικτύου. 

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

συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

 

ΘΕΜΑ 1ο «Ενημέρωση περί αντικατάστασης παραιτηθέντος Μέλους του Διοικητικού 

Συμβουλίου» 

Σχετικά με το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος κοινοποίησε στα 

μέλη του Συμβουλίου, την εισηγητική επιστολή του Νομικού Συμβούλου του Δικτύου, κ 

Γεωργίου Βλαχάκη, όπως αυτή ακολουθεί: 

 

«Θέμα : Παραίτηση κ. Ιωάννη Μπουλέ εκ των καθηκόντων του ως εκπροσώπου του 

μέλους του Δ.Σ. Δήμου Ναυπακτίας.  

Κατ’ αρχάς πρέπει ευθύς εξ αρχής να τονισθεί ότι το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες είναι 

μία Εταιρεία αστική μη κερδοσκοπική και όχι Σωματείο. Τούτο σημαίνει ότι σημαίνοντα 

ρόλο στην λειτουργία της Εταιρείας διαδραματίζουν οι εταίροι – μέλη της που, στην 

προκειμένη περίπτωση είναι, ως επί το πλείστον, τα νομικά πρόσωπα των Δήμων (και 

όχι φυσικά οι εκάστοτε αντιπρόσωποί τους).  

Περαιτέρω, στην προκειμένη περίπτωση, ο Δήμος Ναυπακτίας συμμετείχε στην 

Γενική Συνέλευση - Αρχαιρεσίες του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες τον Δεκέμβριο 2019 στο 

Λιδωρίκι Φωκίδας, αντιπροσωπευόμενος από τον δημοτικό του σύμβουλο κ. Ιωάννη 

Μπουλέ. Έθεσε, μάλιστα, υποψηφιότητα για την Διοίκηση του Δικτύου και εξελέγη 

μέλος του Διοικητικού του Συμβουλίου.  

Έκτοτε, ο Δήμος Ναυπακτίας αντιπροσωπευόταν τακτικά και ακώλυτα από τον κ. 

Ιωάννη Μπουλά στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικτύου.  

Ωστόσο, με από το υπ’αρ. πρωτ. 18672/21-10-2021 έγγραφό του ο κ. Ιωάννης 

Μπουλές, εξ αιτίας προσωπικών του λόγων, παραιτήθηκε από την αντιπροσωπευτική 

αυτή θέση.  
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Είναι σκόπιμο να διασαφηνισθεί ότι ΔΕΝ παραιτήθηκε ο Δήμος Ναυπακτίας από 

μέλος του Δ.Σ., αλλά ο κ. Ιω. Μπουλές από την θέση αντιπροσώπου.  

Παραίτηση του Δήμου Ναυπακτίας από μέλους του Δ.Σ. του Δικτύου θα μπορούσε 

να νοηθεί μόνο εάν η σχετική δήλωση παραιτήσεως εκ μέρους του κ. Ιω. Μπουλέ 

αντικατόπτριζε σχετική ληφθείσα απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου 

Ναυπακτίας να αποχωρήσει ο Δήμος από μέλος του Δ.Σ. του Δικτύου.  

Κάτι τέτοιο όχι μόνο δεν προκύπτει, αλλά, αντιθέτως, ο Δήμος Ναυπακτίας, με την 

υπ’αρ.228/15-11-2021 απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου (και την θετική ψήφο 

του δημοτικού συμβούλου κ. Ιω. Μπουλέ), όρισε άλλο φυσικό πρόσωπο που εφ’ εξής 

θα εκπροσωπεί και αντιπροσωπεύει τον Δήμο τόσο στην Γενική Συνέλευση όσο και στο 

Διοικητικό Συμβούλιο του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες, ήτοι τον δημοτικό σύμβουλο κ. 

Γεώργιο Κοτρώνη.  

Η ανωτέρω γνώμη μου θεμελιώνεται στο Καταστατικό του Δικτύου, ως κάτωθι:  

(Α) Στο άρθρο 9 ορίζεται ότι : «Η εταιρία διοικείται από [...] Διοικητικό Συμβούλιά, 

συγκείμενο από ισάριθμα φυσικά πρόσωπα προερχόμενα από τα μέλη της Γενικής 

Συνέλευσης». Άρα, αφού τα μέλη του Δ.Σ. πηγάζουν από τη Γ.Σ., θα ανατρέξουμε στο τί 

ισχύει στην εκπροσώπηση των μελών στην Γ.Σ., αφού με τον ίδιο τρόπο θα 

εκπροσωπούνται τα μέλη και στο Δ.Σ.  

(Β) Στο άρθρο 7 ορίζεται ότι : «Κάθε μέλος ορίζει ως εκπρόσωπό του στη Γενική 

Συνέλευση (Γ.Σ.) της εταιρίας ένα φυσικό πρόσωπο προκειμένου να το 

αντιπροσωπεύσει πλήρως. Εάν το αντιπροσωπευόμενο μέλος είναι Ο.Τ.Α Α΄ ή Β΄ 

βαθμού, τότε ο αντιπρόσωπος θα πρέπει να έχει εφοδιασθεί με σχετική προς τούτο 

ειδική εντολή και εξουσιοδότηση από το Συμβούλιο Διοικήσεώς του (Δημοτικό ή 

Περιφερειακό Συμβούλιο) [...] Επίσης στην απόφαση ορισμού του εκπροσώπου 3 

ορίζεται και ένα αναπληρωματικό μέλος, που αναπληρώνει το τακτικό όταν απουσιάζει 

ή κωλύεται. Τους εκπροσώπους αυτούς μπορεί κάθε μέλος να αντικαταστήσει [...]». 

Από τις διατάξεις αυτές του Καταστατικού συνάγεται και το νομικώς ορθόν, δηλαδή 

ότι στην περίπτωση που το φυσικό πρόσωπο το οποίο εκπροσωπεί και 

αντιπροσωπεύει έναν Δήμο στο Δ.Σ. του Δικτύου παραιτηθεί από τα καθήκοντα 

εκπροσωπήσεως-αντιπροσωπεύσεως του Δήμου, τούτο δεν συνεπάγεται αυτοδίκαιη 

παραίτηση και του Δήμου από μέλος του Δ.Σ. Αντιθέτως, ο Δήμος παραμένει μέλος του 

Δ.Σ., αλλά έχει πλέον ανάγκη να εκπροσωπείται-αντιπροσωπεύεται από άλλο φυσικό 

πρόσωπο το οποίο θα εφοδιασθεί από ειδική εξουσιοδότηση από το Δημοτικό 

Συμβούλιο του εν λόγω Δήμου (το Δημοτικό Συμβούλιο μάλιστα θα ορίσει και έναν 

αναπληρωματικό εκπρόσωπο για το ενδεχόμενο κωλύματος του κυρίως εκπροσώπου). 
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Εξ άλλου, το γεγονός ότι, όταν κατά τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. του Δικτύου κωλύεται 

εκτάκτως να συμμετάσχει ο αντιπρόσωπος ενός μέλους – Δήμου, τότε στην θέση του 

υποκαθίσταται με πλήρες δικαίωμα ψήφου ο αντιπρόσωπος του πρώτου επιλαχόντος 

μέλους – Δήμου στο Δ.Σ., τούτη η ενέργεια ούτε είναι παράτυπη, αλλά ούτε αναιρεί 

όλο το σκεπτικό που προαναφέρθηκε. Πιο συγκεκριμένα, η σύμφωνα με το άρθρο 9 § 7 

του Καταστατικού η αναπλήρωση ενός μέλους του Δ.Σ. μπορεί να λάβει χώρα από τον 

πρώτο επιλαχόντα όχι μόνο όταν το τακτικό μέλος αποχωρήσει, αλλά και όταν η θέση 

του «κατ' άλλo τρόπo κεvωθεί», έννοια στην οποία υπάγεται και η προσωρινή 

αδυναμία του τακτικού μέλους να συμμετάσχει στην συνεδρίαση του Δ.Σ.  

Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2021, Μετά τιμής Γεώργιος Κ. Βλαχάκης Δικηγόρος.» 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από τη διαλογική συζήτηση, 

 

Συμφώνησε  ομόφωνα 

 

Με την ανωτέρω εισήγηση στου Νομικού Συμβούλου του Δικτύου, κ. Γεωργίου 

Βλαχάκη, και όσα ορίζει περί αντικατάστασης του κ. Ιωάννη Μπουλέ, από τον κ. Γεώργιο 

Κοτρώνη, ως εκπροσώπου του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε τον αριθμό 13/2021 

 

ΘΕΜΑ 2ο «Απολογισμός δράσεων του Δικτύου έτους 2021» 

Ο κ. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος σε εισήγησή του, παρουσίασε στα μέλη του 

Συμβουλίου, τον απολογισμό των δράσεων του Δικτύου έτους 2021, όπως αυτός 

ακολουθεί: 

1. Η δράση European Climate Pact, που σχεδίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 

παρουσίασε στις 09.12.2020 σχετικά με την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης 

Συμφωνίας.  

2. Τηλεδιάσκεψη με όλους τους Δημάρχους – μέλη του Δικτύου, για ειδικά θέματα 

κάθε Δήμου.  

3. Πραγματοποίηση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Δικτύου στις 27 Μαρτίου 

2021, με κεντρικό θέμα «Προσαρμογή σε έναν κόσμο που αλλάζει», με επίκαιρα 

ζητήματα που αφορούν την Κλιματική Αλλαγή.  

Έλαβαν μέρος με τοποθετήσεις:  
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α) Ο Κώστας Σκρέκας, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με θέμα  

«Περιβαλλοντική πολιτική, προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή». 

β) Η Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, Βουλευτής & Πρόεδρος της Ειδικής 

Μόνιμης Επιτροπής   Περιβάλλοντος της Βουλής, με θέμα «Η Διαχείριση των 

υδατικών πόρων και το έργο της Υποεπιτροπής Υδατικών Πόρων της Βουλής». 

γ) Ο Πέτρος Κόκκαλης, Ευρωβουλευτής με θέμα «Δράσεις και Έργα στους Δήμους 

για την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή».  

δ) Ο Δημήτρης Παπαστεργίου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ, Δήμαρχος Τρικκαίων με θέμα 

«Προκλήσεις και Προτάσεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση». 

ε) Ο Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας με θέμα «Λίμνη, Πηγή 

Ζωής και Ανάπτυξης» Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας. 

στ) Η Καλλιόπη Κυριακίδου, Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, με θέμα Η 

«Πράσινη» Περιφέρεια των Λιμνών. 

ζ) Ο Στάθης Σταθόπουλος Πρόεδρος Πράσινου Ταμείου με θέμα «Δράσεις και 

Χρηματοδοτικά Προγράμματα του Πράσινου Ταμείου για το Φυσικό 

Περιβάλλον».. 

η) Ο Ανδρέας Στεργίου Δήμαρχος Αργιθέας με θέμα «Συγχρονίζοντας τις 

προοπτικές μας για ετοιμότητα στις φυσικές καταστροφές». 

θ)  Ο Γιώργος Καπεντζώνης Πρόεδρος του Δικτύου και Δήμαρχος Δωρίδος με 

θέμα «Η Νομοθεσία που αλλάζει»: Αλλαγές στους Νόμους 4412/2016 & 

(4782/2021) νέος εκλογικός νόμος. 

ι) Ο Ανδρέας Μηλιώνης, Σύμβουλος Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Δικτύου Πόλεων 

με Λίμνες με θέμα «Η Θέση του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες στην Ευρώπη». 

4. Ενημέρωση και υποστήριξη των Δήμων – Μελών από το Δίκτυο, στο στάδιο 

προετοιμασίας για κατάθεση φακέλου στην Πρόσκληση ΑΤ11, «Δράσεις για 

υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)», του 

Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης».  

5. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, για τη 

μελέτη δημιουργίας τεχνικού έργου Εσωποτάμιας Λιμνοδεξαμενής επί του 

Καρπενησιώτη ποταμού, στην  Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας. 

6. Σύναψη σύμβασης με Σύμβουλο Ευρωπαϊκών Θεμάτων και Ανάπτυξης Δικτύου, 

με έδρα τις Βρυξέλλες, για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών τεχνικής και 

επιστημονικής υποστήριξης στο σχεδιασμό, οργάνωση και υλοποίηση δράσεων 
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εξωστρέφειας του Δικτύου και των Δήμων –μελών, με Ευρωπαϊκούς θεσμούς, 

Οργανισμούς και Ενώσεις. 

7.  Ένταξη του έργου «Προσαρμογή στη νέα Πραγματικότητα. Προσαρμογή στην 

Κλιματική Αλλαγή. #disasterMaterials4development», στο  Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες 

με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΦΥΣΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2020», στο πλαίσιο της πρόσκλησης 

ΦΠ&ΚΔ/ΑΠ5/2020 με τίτλο «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ». 

8. Έκδοση και αποστολή μηνιαίου ενημερωτικού δελτίου του Δικτύου στα Μέλη του, 

με θέματα που αναφέρονται σε σημαντικά θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς 

και σε νέα προγράμματα και χρηματοδοτικά εργαλεία.  

9. Σύσταση Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Αστικού Κώδικα 741-784 και τον ν. 2939/2001 όπως ισχύει, με την επωνυμία 

«Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών 

και Κατεδαφίσεων, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» 

(ΣΑΤΑ ΑΚΕ) μεταξύ του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες και του μέλους μας Δήμου 

Αργιθέας. 

10. Ομιλία Προέδρου Δικτύου και Δημάρχου Δωρίδος Γιώργου Καπεντζώνη, στην 

εκπομπή Ο3 όμικρον τρία της ΕΡΤ3 στις 9 Απριλίου 2021, σχετικά με τα ζητήματα 

και προβλήματα των Λιμνών και των επιμέρους προσεγγίσεων από τους  Δήμους – 

μέλη, καθώς της συμβολής στην προοπτική ανάπτυξης και αξιοποίησής τους από το 

Δίκτυο. 

11. Ενέργειες για την υποστήριξη των Δήμων-μελών του Δικτύου για την ένταξή τους 

ή τη διατήρηση της συμμετοχής τους στο Παγκόσμιο Σύμφωνο των Δημάρχων για 

το Κλίμα και την Ενέργεια.  

12. Πραγματοποίηση αυτοψίας στη λίμνη Μόρνου Δωρίδος από την Υποεπιτροπή 

Υδάτινων Πόρων Βουλής, από Βουλευτές, για την έγκριση υλοποίησης του 

παραλίμνιου αγωγού Λυμάτων Μόρνου ως Έργου Εθνικής Σημασίας. 

13. Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα EUROPARAGEDON+ Youth Exchange 2020, 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέσω της ανταλλαγής νέων και παρακολούθησης 

ειδικών σεμιναρίων και δραστηριοτήτων, πάνω στην προώθηση συμμετοχής νέων 

ΑμΕΑ στον αθλητισμό. 

14. Πραγματοποίηση διήμερου Συνεδρίου, στις 30 & 31 Οκτωβρίου, στα Ιωάννινα, με 

συνδιοργανωτές τον Δήμο Ιωαννιτών και τον Φορέα Διαχείρισης Λίμνης 

Παμβώτιδας, με κεντρικό θέμα «Αξιοποίηση και Διαχείριση Λιμνών-Δύο λέξεις, 

πολλές έννοιες και ερμηνείες».  

https://prasinotameio.gr/wp-content/uploads/2021/07/%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%9A%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F-%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A0%CE%97%CE%A3-%CE%91%CE%9E%CE%99%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D.pdf
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    Στόχος του Συνεδρίου ήταν, η ενημέρωση για: 

Το Σύμφωνο Δημάρχων, την παγκόσμια πρωτοβουλία για το κλίμα και την ενέργεια. 

Τις δυνατότητες άθλησης και ψυχαγωγίας στο λιμναίο και παραλίμνιο περιβάλλον, με 

την παρουσίαση καλών πρακτικών. 

Τη διαχείριση και αποκατάσταση των λιμναίων οικοσυστημάτων από τους Φορείς 

Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών. 

Τα Υδατοδρόμια σε λίμνες, προϋποθέσεις, προοπτικές και οφέλη από τη λειτουργία 

τους. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από τη διαλογική συζήτηση, 

 

ενέκρινε ομόφωνα 

 

Τον απολογισμό των δράσεων του Δικτύου έτους 2021. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε τον αριθμό 14/2021 

 

ΘΕΜΑ 3ο «Έγκριση οικονομικού απολογισμού 2021» 

Ο κ. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος σε εισήγησή του, παρουσίασε στα μέλη του 

Συμβουλίου, τον οικονομικό απολογισμό από 1/1/2021 έως 18/12/2021, όπως αυτός 

ακολουθεί: 

 

 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ  

ΑΠΟ 1/1/2021 ΕΩΣ 18/12/2021  

ΠΡΟΣ  

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

Υποβάλλουμε τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων – εξόδων του Δικτύου 

Πόλεων με Λίμνες για το διάστημα 1/1/2021 έως 18/12/2021: 

 Α’    ΜΕΡΟΣ  -   ΕΣΟΔΑ  
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Κωδικός Αριθμός: 0 – Τακτικά έσοδα 2021  

Είναι το κυριότερο έσοδο του Δικτύου και προέρχεται κυρίως από τις ετήσιες 

εισφορές των Δήμων - μελών και προορίζεται για την πληρωμή της 

μισθοδοσίας του προσωπικού και των δαπανών λειτουργίας.  

Προϋπολογίστηκαν € 64.000,00 

Εισπράχθηκαν € 45.996,50 

Διαφορά  € 18.003,50 

Είσπραξη σε ποσοστό 71,88% 

Το έσοδο που πραγματοποιήθηκε κατά το οικονομικό έτος 2021 ήταν 

λιγότερο από εκείνο που προϋπολογίστηκε κατά 18.003.50 ευρώ. Τούτο 

οφείλεται στο γεγονός, ότι δεν καταβλήθηκαν όλες οι εισφορές από τους 

Δήμους – μέλη. 

Κωδικός Αριθμός:  2 – Έσοδα παρελθόντων ετών  

Τα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2021 ήταν 

λιγότερα από εκείνα που προϋπολογίστηκαν κατά 31.579.00 ευρώ. Τούτο 

οφείλεται κυρίως στο γεγονός, ότι δεν καταβλήθηκαν όλες οι εισφορές από 

τους Δήμους – μέλη.  

Προϋπολογίστηκαν € 41.579,00 

Εισπράχθηκαν € 11.499,00 

Διαφορά  € 30.080,00 

Είσπραξη σε ποσοστό 24,05% 

 

Κωδικός Αριθμός: 5 – Έσοδα από ευρωπαϊκά προγράμματα  

Έσοδο από συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Europaragedon, της 

ομάδας Προγραμμάτων Erasmus + Sports, με στόχο την ένταξη ΑμΕΑ στην 

άθληση, για την ίση και δίκαιη αντιμετώπιση όλων των ανθρώπων, με ίσες 

ευκαιρίες στον αθλητισμό. Συμμετείχαν νέοι από τους Δήμους του Δικτύου. 

Προϋπολογίστηκαν € 2.368,96 

Εισπράχθηκαν € 2.368,96 

Διαφορά  € 0,00 
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Είσπραξη σε ποσοστό 100,00% 

Κωδικός Αριθμός: 6 – Έσοδα μη κατονομαζόμενα ειδικά  

Έσοδα από διάφορες αιτίες όπως, συμψηφισμοί τραπέζης, επιστροφές 

μετρητών στο ταμείο, επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να 

οφείλονται, κλπ. 

Προϋπολογίστηκαν € 601,89 

Εισπράχθηκαν € 601,89 

Διαφορά  € 0,00 

Είσπραξη σε ποσοστό 100,00% 

Ανακεφαλαίωση σκέλους των εσόδων  

ΚΑΕ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 

0 Τακτικά έσοδα 2021 64.000,00 45.996,50 18.003,50 

2 Έσοδα παρελθόντων ετών 41.579,00 11.499,00 30.080,00 

5 Έσοδα από ευρωπαϊκά Προγράμματα                               2.368,96 2.368,96 0,00 

6 Έσοδα μη κατονομαζόμενα ειδικά                            601,89 601,89 0,00 

ΣΥΝΟΛΑ 108.549,85 60.466,35 48.083,50 

Β ’  Μ Ε Ρ Ο Σ  –  Ε Ξ Ο Δ Α  

Τα πραγματοποιηθέντα πάσης φύσεως έξοδα, κατά το οικονομικό έτος 2021, 

ανήλθαν στο συνολικό ποσό των 79.510,67 ευρώ έναντι 175.830,44 ευρώ 

που προϋπολογίσθηκαν.  

Κωδικός Αριθμός: 60 – Αμοιβές Ειδικού Συμβούλου & στήριξη γραφείου 

συντονισμού  

Η δαπάνη αυτή αφορά στην αποπληρωμή της αμοιβής έτους 2020 του 

συμβούλου για: α) διαχείριση τεχνικών και διοικητικών ενεργειών του 

Δικτύου και β) Σύνταξη, υποβολή και υλοποίηση χρηματοδοτικών 

προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς 

οργανισμούς.  

Προϋπολογίστηκαν € 4.800,00 

Καταβλήθηκαν € 4.800,00 

Υπόλοιπο € 0,00 



[10] 
 
 

Κωδικός Αριθμός: 61 – Έξοδα Ημερίδων - Συνελεύσεων  

Η δαπάνη αυτή αφορά στα πάσης φύσεως έξοδα για διοργάνωση ημερίδων, 

συνελεύσεων. 

Προϋπολογίστηκαν € 7.000,00 

Καταβλήθηκαν € 6.177,00 

Υπόλοιπο  € 823,00 

Κωδικός Αριθμός: 62 – Έξοδα για Συνδιοργάνωση Ημερίδων  

Η δαπάνη αυτή αφορά τα έξοδα για τη συνδιοργάνωση ημερίδων με φορείς 

της αυτοδιοίκησης όπως η ΚΕΔΕ, οι Δήμοι - μέλη και άλλοι φορείς με 

σκοπούς συναφείς με αυτούς του Δικτύου.  

Προϋπολογίστηκαν € 5.000,00 

Καταβλήθηκαν € 4.476,71 

Υπόλοιπο € 523,29 

Κωδικός Αριθμός: 63 – Αμοιβή Λογιστή  

Η δαπάνη αυτή αφορά στην αμοιβή του λογιστικού γραφείου που 

κατευθύνει και παρακολουθεί την εφαρμογή του όλου λογιστικού 

συστήματος του Δικτύου. 

Τηρεί όλα τα προβλεπόμενα από τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης 

Συναλλαγών, λογιστικά Βιβλία, συντάσσει τις περιοδικές δηλώσεις του 

Φ.Π.Α. και των παρακρατουμένων φόρων, τις ετήσιες φορολογικές δηλώσεις 

εισοδήματος, την εκκαθαριστική Φ.Π.Α και την οριστική των 

παρακρατουμένων φόρων. Καλύπτει επίσης όλες τις υποχρεώσεις που 

απορρέουν από την απασχόληση των εργαζομένων, ήτοι τη σύνταξη 

μισθολογικών καταστάσεων, υποβολή Α.Π.Δ. στο ΙΚΑ, υποβολή 

καταστάσεων προσωπικού και λοιπών συμβάσεων στον Ο.Α.Ε.Δ και στην 

επιθεώρηση εργασίας και παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα 

λογιστικά, φορολογικά και χρηματοοικονομικά. 

Προϋπολογίστηκαν € 2.976,00 

Καταβλήθηκαν € 2.496,00 

Υπόλοιπο  € 480,00 

Κωδικός Αριθμός: 64 – Γενικά Έξοδα  

Η δαπάνη αυτή αφορά στην προμήθεια της Τράπεζας Πειραιώς για τις 

πληρωμές του Δικτύου, συνδρομή στην πλατφόρμα zoom.us, πληρωμές στο 
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Πρωτοδικείο για τροποποίηση του καταστατικού, συντήρηση και ανανέωση 

του εξοπλισμού και λογισμικού της γραμματείας και λοιπές λειτουργικές 

μικροδαπάνες.    

Προϋπολογίστηκαν € 5.000,00 

Καταβλήθηκαν € 4.545,11 

Υπόλοιπο € 454,89 

 

Κωδικός Αριθμός: 65 – Προμήθειες – Έντυπο υλικό  

Η δαπάνη αυτή αφορά τις πάσης φύσεως αγορές εξοπλισμού, αγορές για τις 

ανάγκες λειτουργίας του Δικτύου  και την εκτύπωση έντυπου υλικού.   

Προϋπολογίστηκαν € 6.000,00 

Καταβλήθηκαν € 5.154,64 

Υπόλοιπο € 845,36 

Κωδικός Αριθμός: 66 – Αναμνηστικά Δικτύου 

Η δαπάνη αυτή αφορά στην προμήθεια δώρων και αναμνηστικών στις 

εκδηλώσεις, ημερίδες, συνελεύσεις , συνδιοργανώσεις, κλπ του Δικτύου.  

Προϋπολογίστηκαν € 3.100,00 

Καταβλήθηκαν € 2.166,80 

Υπόλοιπο  € 933,20 

Κωδικός Αριθμός: 67 – Εκδόσεις - Εκτυπώσεις 

Η δαπάνη αυτή αφορά στις εκτυπώσεις φυλλαδίων, κλπ του Δικτύου. 

Κωδικός Αριθμός: 68 -  Επιστημονική και Τεχνική Υποστήριξη  

Η δαπάνη αφορά την  επιστημονική και τεχνική υποστήριξη για: 

Α) Το σύνολο των διαδικασιών του Συμφώνου των Δημάρχων για το Κλίμα 

και την Ενέργεια. Υποστήριξη όλων των Δήμων - μελών του Δικτύου στο 

Προϋπολογίστηκαν € 6.500,00 

Καταβλήθηκαν € 0,00 

Υπόλοιπο  € 6.500,00 
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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 μελών του, καθώς και την παρακολούθηση τους μέχρι την τελική 

τους έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

Προϋπολογίστηκαν € 20.000,00 

Καταβλήθηκαν € 12.000,00 

Υπόλοιπο, (θα καταβληθεί με τη λήξη της σύμβασης 30/1/2022) € 8.000,00 

Κωδικός Αριθμός: 69 – Έξοδα μετακίνησης, διαμονής, διαστροφής μελών 

Διοικητικού Συμβουλίου,  Συντονιστή, Προσωπικού, Συνεργατών, κλπ   

Η δαπάνη αυτή αφορά στη μετακίνηση, διαμονή, διατροφή των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής, του Συντονιστή, του 

Προσωπικού και των Συνεργατών του Δικτύου, για τις συνεδριάσεις του Δ.Σ, 

γενικές συνελεύσεις, ημερίδες, συνέδρια και επισκέψεις εργασίας στους 

Δήμους – μέλη, κλπ. 

Προϋπολογίστηκαν € 10.000,00 

Καταβλήθηκαν € 3.015,66 

Υπόλοιπο  € 6.984,34 

Κωδικός Αριθμός: 71 – Αμοιβή Νομικού Συμβούλου 

Η δαπάνη αυτή αφορά στην αμοιβή του Νομικού Συμβούλου – Δικηγόρου 

που ως εξωτερικός συνεργάτης παράσχει εξωδικαστηριακό νομικό έργο και 

ειδικότερα την παροχή νομικών συμβουλών, είτε προφορικώς είτε 

εγγράφως, καθώς και επιστημονική υποστήριξη κατά τις διαδικασίες 

διοίκησης και υποστήριξης του Δικτύου.   

Προϋπολογίστηκαν € 1.984,00 

Καταβλήθηκαν € 1.736,00 

Υπόλοιπο  € 248,00 

Κωδικός Αριθμός: 72 – Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 

Η δαπάνη αυτή αφορά στη συμμετοχή του Δικτύου στο Συλλογικό Σύστημα 

Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και 

Κατεδαφίσεων, Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
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Προϋπολογίστηκαν € 3.000,00 

Καταβλήθηκαν € 3.000,00 

Υπόλοιπο  € 0,00 

Κωδικός Αριθμός: 73 – Μισθοδοσία Υπαλλήλου 

Η δαπάνη αυτή αφορά στη μισθοδοσία της υπαλλήλου, τις αποδόσεις στα 

ασφαλιστικά ταμεία και στη Δ.Ο.Υ Άμφισσας του Φόρου Μισθωτών 

Υπηρεσιών. 

Προϋπολογίστηκαν € 18.000,00 

Καταβλήθηκαν € 14.126,76 

Υπόλοιπο  € 3.873,24 

Κωδικός Αριθμός: 74 – Έξοδα δράσεων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 

Η δαπάνη αυτή αφορά στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 

Europaragedon, της ομάδας Προγραμμάτων Erasmus + Sports και τη 

μετάβαση νέων από Δήμους – μέλη του Δικτύου στην Πολωνία για 

συμμετοχή στο πρόγραμμα,  μαζί με νέους από άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

Κωδικός Αριθμός: 75 – Αμοιβές Συμβούλου Ευρωπαϊκών Θεμάτων και 

Ανάπτυξης Δικτύου 

Η δαπάνη αφορά την παροχή από τον Σύμβουλο Ευρωπαϊκών Θεμάτων και 

Ανάπτυξης προς το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες, των ακόλουθων υπηρεσιών: 

Α) Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών τεχνικής και επιστημονικής 

υποστήριξης στον σχεδιασμό, οργάνωση και υλοποίηση δράσεων 

εξωστρέφειας του Δικτύου και των Δήμων – μελών του σε σχέση με 

Ευρωπαϊκούς θεσμούς, Οργανισμούς και Ενώσεις. 

Β) Σύνταξη περιοδικών αναφορών, πληροφοριακών δελτίων και 

απολογισμών, για την άντληση insights (πληροφόρηση σε βάθος) για 

Προϋπολογίστηκαν € 6.435,99 

Καταβλήθηκαν € 6.435,99 

Υπόλοιπο  € 0,00 
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σοβαρά θέματα, αναφορικά με τον εντοπισμό ευκαιριών για τα μέλη του 

Δικτύου. 

Γ) Συμμετοχή στο σχεδιασμό μελετών, ερευνητικών και χρηματοδοτικών 

προγραμμάτων για το Δίκτυο και τους Δήμους - μέλη του. Έλεγχο κάλυψης 

προϋποθέσεων υπαγωγής, επιστημονική τεκμηρίωση προτάσεων και έλεγχο 

συμμόρφωσης με το νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ, με δυνατότητα 

εξατομικευμένης υποστήριξης, μεμονωμένα για τους Δήμους - μέλη του 

Δικτύου. 

Δ) Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον σχεδιασμό της στρατηγικής και 

της ανάπτυξης του Δικτύου. Αναζήτηση Συνεργασιών με σκοπό κοινές 

δράσεις, συνεργατικότητα και κοινά προγράμματα με Ευρωπαϊκούς 

θεσμούς, Οργανισμούς και Ενώσεις. 

Ε) Συστηματική παροχή πληροφόρησης του Δικτύου και των Δήμων - μελών 

του για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική, σε σχέση με τις πολιτικές, κοινωνικές και 

πολιτισμικές εξελίξεις στην Ελλάδα και στο διεθνές επίπεδο. 

ΣΤ) Συντονισμό και υποστήριξη του Δικτύου και των Δήμων - μελών του στις 

επισκέψεις, διαπραγματεύσεις, κλπ, με Ευρωπαϊκούς θεσμούς, Οργανισμούς 

και Ενώσεις. 

Ζ) Τακτική ενημέρωση και προβολή των δράσεων του Δικτύου και των 

Δήμων - μελών του στους Έλληνες Ευρωβουλευτές, στο ιδιαίτερο γραφείο 

του Έλληνα Επιτρόπου και σε Στελέχη της Επιτροπής των Περιφερειών. 

Η) Συνεργασία με στελέχη, της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας (Μ.Ε.Α.) 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της Πρεσβείας της Ελλάδας στις Βρυξέλλες, για 

την προβολή των δράσεων του Δικτύου και των Δήμων -  μελών του. 

Θ) Τακτική παρουσίαση προγραμμάτων ενδιαφέροντος στο Δίκτυο και τους 

Δήμους -  μέλη. 

Οι υπηρεσίες του «Συμβούλου» παρέχονται στις Βρυξέλλες, έδρα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Προϋπολογίστηκαν € 9.200,00 

Καταβλήθηκαν € 7.520,00 

Υπόλοιπο  € 1.680,00 

Κωδικός Αριθμός: 76 – Δράσεις Τουριστικής Προβολής Λιμνών, Δήμων 

μελών & ενέργειες προώθησης σε ΜΜΕ, εκδηλώσεις, παρουσιάσεις, κλπ. 



[15] 
 
 

Η δαπάνη αφορά την οργάνωση παραγωγής video τουριστικού 

περιεχομένου με σκοπό την τουριστική προβολή των Δήμων μελών του 

Δικτύου. Δράσεις τουριστικής προβολής. Ενέργειες προώθησης σε ΜΜΕ, 

εκδηλώσεις, παρουσιάσεις, κλπ. Οργάνωση και αξιολόγηση του υλικού που 

θα συλλεχθεί από τους Δήμους- μέλη του Δικτύου προς το σκοπό προβολής 

τους, κλπ. 

Προϋπολογίστηκαν € 22.500,00 

Καταβλήθηκαν € 0,00 

Υπόλοιπο  € 22.500,00 

Κωδικός Αριθμός: 83 – Μελέτες 

Η δαπάνη αυτή αφορά υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης για πλήρη 

συμμόρφωση του Δικτύου με τον ευρωπαϊκό γενικό κανονισμό προστασίας 

προσωπικών δεδομένων (GDPR), μελέτη για υπηρεσία ανάπτυξης 

λογισμικού, υπηρεσίες λήψης και επιτήρησης συστήματος και διαχείρισης 

ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001/2015.   

Προϋπολογίστηκαν € 20.000,00 

Καταβλήθηκαν € 1.860,00 

Υπόλοιπο  € 18.140,00 

Ανακεφαλαίωση σκέλους των εξόδων  

ΕΞΟΔΑ 

 

ΚΑ

Ε 
ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕ

ΝΤΑ 

ΚΑΤΑΒΛΗΘΕ

ΝΤΑ 

ΥΠΟΛΟΙ

ΠΑ 

60 

Αμοιβές Ειδικού Συμβούλου & στήριξη 

γραφείου Συντονισμού  4.800,00 4.800,00 0,00 

61 Έξοδα Ημερίδων - Συνελεύσεων    7.000,00 6.177,00 823,00 

62 Έξοδα για Συνδιοργάνωση Ημερίδων 5.000,00 4.476,71 523,29 

63 Αμοιβή Λογιστή                                  2.976,00 2.496,00 480,00 

64 Γενικά Έξοδα                                       5.000,00 4.545,11 454,89 

65 Προμήθειες – Έντυπο υλικό             6.000,00 5.154,64 845,36 

66 Αναμνηστικά Δικτύου                        3.100,00 2.166,80 933,20 
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67 Εκδόσεις – Εκτυπώσεις                      6.500,00 0,00 6.500,00 

68 Επιστημονική & Τεχνική Υποστήριξη 20.000,00 12.000,00 8.000,00 

69 

 

Έξοδα μετακίνησης, διαμονής, διατροφής 

μελών ΔΣ, Συντονιστή, Προσωπικού, 

Συνεργατών, κλπ 10.000,00 3.015,66 6.984,34 

71 Αμοιβή Νομικού Συμβούλου            1.984,00 1.736,00 248,00 

72 Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις  3.000,00 3.000,00 0,00 

73 Μισθοδοσία Υπαλλήλου                   18.000,00 14.126,76 3.873,24 

74 

Έξοδα δράσεων Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων 6.435,99 6.435,99 0,00 

75 

Αμοιβές Συμβούλου Ευρωπαϊκών Θεμάτων 

& Ανάπτυξης Δικτύου  9.200,00 7.520,00 1.680,00 

76 

Δράσεις τουριστικής προβολής  Λιμνών, 

Δήμων μελών & ενέργειες προώθησης σε 

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

22.500,0

0 

83 Μελέτες 20.000,00 1.860,00 

18.140,0

0 

ΣΥΝΟΛΑ 
151.495,99 79.510,67 

71.985,3

2 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΕΩΣ 18/12/2021  

Ταμειακό Υπόλοιπο Έτους 2020 € 67.280,59 

Πραγματοποιηθέντα Έσοδα έως 18/12/2021 € 60.466,35 

ΣΥΝΟΛΟ € 127.746,94 

Πραγματοποιηθέντα Έξοδα έως 18/12/2021 € 79.510,67 

 

Ταμειακό Υπόλοιπο έως 18/12/2021 

 

Σύνολο Εσόδων € 127.746,94 

Σύνολο Εξόδων € 79.510,67 

Ταμειακό Υπόλοιπο έως 18/12/2021 € 48.236,27 
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Ανάλυση Ταμειακού Υπολοίπου 

 

Στην Τράπεζα Πειραιώς € 47.268,46 

Μετρητά στο Ταμείο € 967,81 

Σύνολο Ταμειακού Υπολοίπου € 48.236,27 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από τη διαλογική συζήτηση, 

 

ενέκρινε ομόφωνα 

 

Τον οικονομικό απολογισμό έτους 2021. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε τον αριθμό 15/2021 

 

ΘΕΜΑ 4ο «Προγραμματισμός δράσεων έτους 2022» 

Ο κ. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος σε εισήγησή του, παρουσίασε στα μέλη του 

Συμβουλίου, τον προγραμματισμό των δράσεων του Δικτύου έτους 2022, όπως αυτός 

ακολουθεί: 

1. Συμμετοχή στην Έκθεση Τεχνολογιών Περιβάλλοντος Verde.tec, 18-20 Μαρτίου 2022 με 

χώρο προβολής των δράσεων του, καθώς και των Δήμων – μελών του. Το Δίκτυο έχει 

καταθέσει υποψηφιότητα για βράβευση στην κατηγορία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΒΡΑΒΕΙΟ 

ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ» για το έργο που υλοποιεί στο πλαίσιο  προγράμματος του 

Πράσινου Ταμείου. 

2. Συμμετοχή στις ομάδες εργασίας της   Ευρωπαϊκής Επιτροπής  για τα τσιμέντα και τον 

Στρατηγικό Σχέδιο Δίκαιης Μετάβασης - Απολιγνιτοποίησης.  

Το Δίκτυο μετά από αξιολόγηση επιλέχτηκε ως συμβουλευτικός εταίρος της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής  για τα τσιμέντα & την Απολιγνιτοποίηση 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέλεξε το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες, ανάμεσα υποψηφιότητες 

από την Ευρώπη, ως αξιόπιστο εταίρο και συμβουλευτικό φορέα από την Ελλάδα, για τη 

διαμόρφωση πολιτικής και την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων στον αγώνα δρόμου 

της Δίκαιης Μετάβασης. 

Οι ομάδες εργασίας της Κομισιόν, θα έχουν διάρκεια μέχρι το 2023 και το Δίκτυο θα 

συμμετέχει ως διαμορφωτής των εξελίξεων, μεταφέροντας τον παλμό και τις αγωνίες των 
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μελών του. Το Δίκτυο σε ανοιχτό διάλογο σε ανώτατο Ευρωπαϊκό επίπεδο, θα παρέχει 

στους Δήμους - μέλη του άμεση ενημέρωση και πρόσβαση σε νέα προγράμματα με 

ευρωπαϊκό ορίζοντα. 

Το Δίκτυο σχεδιάζει εντός του 2022, σειρά συναντήσεων (διαδικτυακά ή με φυσική 

παρουσία, ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας) με τα μέλη του, για τη διαμόρφωση 

των πολιτικών που θα προτείνει στην Κομισιόν.  

3. Πραγματοποίηση Γενικής Συνέλευσης 2022 Δικτύου. 

4. Πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης ή συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 

στη Λάρνακα Κύπρου 

5. Πραγματοποίηση Θεματικού Συνεδρίου σε Δήμο – μέλος μας 

6. Σύναψη μνημονίου επιστημονικής συνεργασίας με τo Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και 

Ανάπτυξης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα συνεργασία με 

Καθηγητές στο γνωστικό αντικείμενο Πολιτικής Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου, με 

επιστημονική ειδίκευση σε Οικονομικά, Γεωπονία, Δασολογία και Αλιεία, Ευρωπαϊκές 

Πολιτικές για την Ανάπτυξη της Υπαίθρου. 

7. Σύναψη μνημονίου επιστημονικής συνεργασίας με το Τμήμα Δασολογίας του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ειδικότερα συνεργασία με Καθηγητές στο γνωστικό 

αντικείμενο διαχείρισης εδαφών και διαχείρισης φυσικού και δασικού πλούτου. 

8. Επίσκεψη Βρυξέλλες 2ο 15ημερο Φεβρουαρίου ή 1ο  Μαρτίου 2022 με κεντρικό θέμα:  

«Προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα. Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή»  

Επαφές, οργάνωση Ανδρέας Μηλιώνης Σύμβουλος Ευρωπαϊκών Θεμάτων Δικτύου. 

Πρόταση στον Ευρωβουλευτή  Στέλιο Κυμπουρόπουλο για φιλοξενία εκπροσώπων όλων 

των μελών του Δικτύου και των στελεχών του.   

Η κατ’ αρχήν τοποθέτηση του Ευρωβουλευτή μετά την έγγραφη και προφορική του 

ενημέρωση από τον Ανδρέα Μηλιώνη ήταν θετική και ήδη συζητείται με τα στελέχη του 

γραφείου του. 

Η πραγματοποίηση της επίσκεψης στις συγκεκριμένες ημερομηνίες ή σε άλλο χρόνο θα 

εξαρτηθεί από την εξέλιξη της πανδημίας και των μέτρων για τις επισκέψεις.  

Ειδικότεροι στόχοι 

 Η ωφέλεια των Δήμων 

Τα ωφελήματα των Δήμων είναι περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά: 

Περιβαλλοντικά ωφελήματα 
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 Ελαχιστοποίηση των δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.  

 Ενθάρρυνση περιβαλλοντικά επωφελών στρατηγικών (επαναχρησιμοποίηση &  

ανακύκλωση).  

Οικονομικά  ωφελήματα 

 Ελαχιστοποίηση του κόστους κανονιστικής και στρατηγικής διαχείρισης. 

 Τόνωση της τοπικής οικονομίας.  

 Κέρδη από την επαναχρησιμοποίηση & ανακύκλωση των φερτών υλικών/ 

αποβλήτων. 

 Ελαχιστοποίηση πιθανών μελλοντικών οικονομικών επιβαρύνσεων από 

περιβαλλοντική αποκατάσταση.  

 Ελαχιστοποίηση αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία. 

 Κοινωνικά   ωφελήματα 

 Έγκαιρη ανάκαμψη. 

 Αποτελεσματική διαχείριση που διευκολύνει ευρύτερα την ανάκαμψη του 

Δήμου. 

 Έγκαιρη απομάκρυνση και διαχείριση των φερτών υλών για την αποτροπή 

κινδύνων στην υγεία του ανθρώπου. 

 Αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο. 

 Παρουσίαση της δράσης και επιμέρους θεματολογία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

α) «Πλημμυρικά φαινόμενα. Παρουσίαση των Δήμων στους οποίους έχουν 

δημιουργηθεί προβλήματα από τα πλημμυρικά φαινόμενα της τελευταίας 

διετίας». 

β) «Παρουσίαση της δράσης διαχείρισης φερτών υλών από πλημμύρες. Η 

περίπτωση εφαρμογής της στην περιοχή της Αργιθέας». 

γ) «Ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία και έργα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή» 

δ) «Η νέα στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 

(COM(2021)0082)». 

ε) «Περιφερειακή ανάπτυξη και χρηματοδότηση έργων προσαρμογής στην 

κλιματική αλλαγή» 

9. Ψηφιακές Υπηρεσίες – Smart Cities σε Δήμους. Πρόγραμμα του Υπουργείου Ψηφιακής 

Πολιτικής που εκτιμούμε ότι θα ανακοινωθεί το πρώτο 15ημερο του Ιανουαρίου 2022. 

α) Θα απευθύνεται  στους δήμους με πληθυσμό κάτω από 100.000 κατοίκους  

β) Θα έχει ως αντικείμενο την Ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνων πόλεων και υιοθέτηση 

υποδομών Internet of Things στις περιοχές διοικητικής ευθύνης τους. 

γ) Χρηματοδοτούνται πολλές δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού  

δ) Θα υπάρχουν δράσεις δημοσιότητας  
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ε) Προβλέπεται δαπάνη από το πρόγραμμα για τεχνικό σύμβουλο προς το σκοπό 

προετοιμασίας υποβολής του φακέλου και της διαγωνιστικής διαδικασίας μετά την 

ένταξη. 

Το Δίκτυο είναι σε θέση να υποστηρίξει τα μέλη του με σύναψη προγραμματικής 

σύμβασης.  

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από τη διαλογική συζήτηση, 

 

ενέκρινε ομόφωνα 

 

Τον προγραμματισμό των δράσεων του Δικτύου έτους 2022. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε τον αριθμό 16/2021 

 

ΘΕΜΑ 5ο «Έγκριση προϋπολογισμού 2022» 

Ο κ. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος σε εισήγησή του, παρουσίασε στα μέλη του 

Συμβουλίου, τον προϋπολογισμό 2022 του Δικτύου, όπως αυτός ακολουθεί: 

 
 
 
 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΛΙΜΝΕΣ  

Κωδικοί             
Αριθμοί 

Έσοδα  
Προϋπολογισμός 

2021 
Προϋπολογισμός 

2022 

0 Τακτικά Έσοδα από εισφορές μελών 64.000,00 64.000,00 

1 
Έκτακτα έσοδα (εκτός επιχορηγήσεων 
για επενδύσεις)  0,00 0,00 

2 
Έσοδα παρελθόντων ετών από 
εισφορές μελών 41.579,00 39.579,00 

3 
Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου 
έτους 67.280,59 48.236,27 

5 Έσοδα από Ευρωπαϊκά Προγράμματα 2.368,96 3.029,04 

6 Έσοδα μη κατονομαζόμενα ειδικά 601,89 1.000,00 

7 
Έσοδα από Προγραμματική Σύμβαση 
με Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας  0,00 121.000,00 
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8 

Έσοδα από το εγκεκριμένο 
χρηματοδοτικό πρόγραμμα "Φυσικό 
περιβάλλον & καινοτόμες δράσεις 
2020" του Πράσινου Ταμείου  0,00 49.888,00 

  Σύνολο Εσόδων 175.830,44 326.732,31 

Κωδικοί             
Αριθμοί 

Έξοδα  
Προϋπολογισμός 

2021 
Προϋπολογισμός 

2022 

60 
Αμοιβές Ειδικού Συμβούλου και 
στήριξη γραφείου συντονισμού 4.800,00 0,00 

61 Έξοδα Hμερίδων Συνελεύσεων 7.000,00 7.000,00 

62 Έξοδα για Συνδιοργάνωση Ημερίδων 5.000,00 5.000,00 

63 Αμοιβή Λογιστή 2.976,00 2.976,00 

64 Γενικά έξοδα 5.000,00 5.000,00 

65 Προμήθειες - Έντυπο υλικό  6.000,00 6.000,00 

66 Αναμνηστικά Δικτύου 3.100,00 3.100,00 

67 Εκδόσεις- Εκτυπώσεις 6.500,00 6.500,00 

68 Επιστημονική και Τεχνική Υποστήριξη  20.000,00 20.000,00 

69 

Έξοδα μετακίνησης και διαμονής 
μελών Δ. Σ, Συντονιστή, Προσωπικού, 
Συνεργατών, κ.λ.π. 10.000,00 10.000,00 

70 

Έξοδα για υλοποίηση 
Προγραμματικής Σύμβασης με 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας  0,00 121.000,00 

71 Αμοιβή Νομικού Συμβούλου  1.984,00 1.984,00 

72 Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 3.000,00 3.000,00 

73 Μισθοδοσία Υπαλλήλου 18.000,00 18.000,00 

74 
Έξοδα δράσεων Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων 6.435,99 3.029,04 

75 
Αμοιβές Συμβούλου Ευρωπαϊκών 
Θεμάτων και Ανάπτυξης Δικτύου 9.200,00 9.200,00 

76 

Δράσεις Τουριστικής Προβολής 
Λιμνών Δήμων μελών & Ενέργειες 
Προώθησης σε ΜΜΕ, εκδηλώσεις, 
παρουσιάσεις, κλπ. 22.500,00 22.500,00 

Κωδικοί             
Αριθμοί 

Έξοδα  
Προϋπολογισμός 

2021 
Προϋπολογισμός 

2022 

77 

Έξοδα υλοποίησης εγκεκριμένου 
προγράμματος "Φυσικό περιβάλλον & 
καινοτόμες δράσεις 2020" του 
Πράσινου Ταμείου  0,00 49.888,00 

78 Έξοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά 0,00 1.000,00 

Επενδύσεις       



[22] 
 
 

81 Αγορές 0,00 0,00 

82 Έργα 0,00 0,00 

83 Μελέτες 20.000,00 20.000,00 

84 Αποθεματικό 24.334,45 11.555,27 

  Σύνολο Εξόδων  175.830,44 326.732,31 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από τη διαλογική συζήτηση, 

 

ενέκρινε ομόφωνα 

 

Τον προϋπολογισμό του Δικτύου έτους 2022. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε τον αριθμό 17/2021 

 

ΘΕΜΑ 6ο «Ανανέωση των παρακάτω συμβάσεων: 

 Με τον Τεχνικό Σύμβουλο του Δικτύου, Ινστιτούτο «Odysseus & Athena 

Institute».  

 Με τον Σύμβουλο Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Δικτύου, κ. Ανδρέα Μηλιώνη.  

 Με τον Νομικό Σύμβουλο του Δικτύου, κ. Γεώργιο Βλαχάκη.  

 Με τον Λογιστή του Δικτύου, κ. Βασίλειο Κωστούλα.» 

Ο κ. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος σε εισήγησή του, παρουσίασε στα μέλη του 

Συμβουλίου την ανανέωση τεσσάρων συμβάσεων, όπως αυτή ακολουθεί: 

«Ζητείται η ανανέωση των παρακάτω συμβάσεων: 

1. Τεχνικός Σύμβουλος «ODYSSEUS & ATHENA INSTITUTE» 

Αντικείμενο 

1) Διαχείριση τεχνικώ ν και διοικητικώ ν ενεργειώ ν του δικτύου 

2) Διοικητική λειτουργία του δικτύου. Ως διοικητική λειτουργία ορίζεται το σύνολο των 

ενεργειών για την εύρυθμη λειτουργία του δικτύου όπως επικοινωνία των εταίρων, 

συντονισμός των συναντήσεων (διοικητικό συμβούλιο και γενική συνέλευση), 

ένταξη νέων μελών από χώρες εντός και εκτός ευρωπαϊκής ένωσης, καθώς και 

διεύρυνση δικτύου προς χώρες εντός και εκτός ευρωπαϊκής ένωσης, χώρες του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου. 
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3) 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, 

4) 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. 

Αμοιβή: 20.000 ευρώ 

Διάρκεια: Ένα (1) έτος 

Λήξη παρούσας σύμβασης: 29/1/2022 

Χρονική διάρκεια νέας σύμβασης: 30/1/2022 έως 29/1/2023 

 

2. Σύμβουλος Ευρωπαϊκών θεμάτων & ανάπτυξης Δικτύου, Andreas Milionis-FILOTHEA 

SCRI Communication Services – Consulting, που εδρεύει επί της οδού Rue du Duc 22 

1150, Woluwe Saint Pierre, Brussels, Belgium, VAT Nr: BE 0843740246 

Αντικείμενο 

Α) Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης στον 

σχεδιασμό, οργάνωση και υλοποίηση δράσεων εξωστρέφειας του Δικτύου και των 

Δήμων – μελών του σε σχέση με Ευρωπαϊκούς θεσμούς, Οργανισμούς και Ενώσεις. 

Β) Σύνταξη περιοδικών αναφορών, πληροφοριακών δελτίων και απολογισμών, για την 

άντληση insights (πληροφόρηση σε βάθος) για σοβαρά θέματα, αναφορικά με τον 

εντοπισμό Ευκαιριών για τα μέλη του Δικτύου. 

Γ) Συμμετοχή στο σχεδιασμό μελετών, ερευνητικών και χρηματοδοτικών 

προγραμμάτων για το Δίκτυο και τους Δήμους - μέλη του. Έλεγχο κάλυψης 

προϋποθέσεων υπαγωγής, επιστημονική τεκμηρίωση προτάσεων και έλεγχο 

συμμόρφωσης με το νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ, με δυνατότητα εξατομικευμένης 

υποστήριξης, μεμονωμένα για τους Δήμους - μέλη του Δικτύου. 

Δ) Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον σχεδιασμό της στρατηγικής και της 

ανάπτυξης του Δικτύου. Αναζήτηση Συνεργασιών με σκοπό κοινές δράσεις, 

συνεργατικότητα και κοινά προγράμματα με Ευρωπαϊκούς θεσμούς, Οργανισμούς και 

Ενώσεις. 

Ε) Συστηματική παροχή πληροφόρησης του Δικτύου και των Δήμων - μελών του για την 

Ευρωπαϊκή Στρατηγική, σε σχέση με τις πολιτικές, κοινωνικές και πολιτισμικές εξελίξεις 

στην Ελλάδα και στο διεθνές επίπεδο. 
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ΣΤ) Συντονισμό και υποστήριξη του Δικτύου και των Δήμων - μελών του στις 

επισκέψεις, διαπραγματεύσεις, κλπ, με Ευρωπαϊκούς θεσμούς, Οργανισμούς και 

Ενώσεις. 

Ζ) Τακτική ενημέρωση και προβολή των δράσεων του Δικτύου και των Δήμων - μελών 

του στους Έλληνες Ευρωβουλευτές, στο ιδιαίτερο γραφείο του Έλληνα Επιτρόπου και 

σε Στελέχη της Επιτροπής των Περιφερειών. 

Η) Συνεργασία με στελέχη, της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας (Μ.Ε.Α.) στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση και της Πρεσβείας της Ελλάδας στις Βρυξέλλες, για την προβολή των 

δράσεων του Δικτύου και των Δήμων -  μελών του. 

Θ) Τακτική παρουσίαση προγραμμάτων ενδιαφέροντος στο Δίκτυο και τους Δήμους -  

μέλη. 

Οι υπηρεσίες του «Συμβούλου» θα παρέχονται στις Βρυξέλλες, έδρα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και θα αφορούν την τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη, ενίσχυση της 

εξωστρέφειας του Δικτύου και των Δήμων – μελών του στα Ευρωπαϊκά Όργανα.  

       Αμοιβή: 9.200 ευρώ 

       Διάρκεια: Ένα (1) έτος 

       Λήξη παρούσας σύμβασης: 14/1/2022 

 Χρονική διάρκεια νέας σύμβασης: 15/1/2022 έως 14/1/2023 

 

3. Νομικός Σύμβουλος, Δικηγόρος Γεώργιος Βλαχάκης 

Αντικείμενο 

1. Ο «νομικός σύμβουλος» αναλαμβάνει ως εξωτερικός συνεργάτης να παράσχει 

προς αυτό εξωδικαστηριακό νομικό έργο και ειδικότερα : 

2. την παροχή νομικών συμβουλών, είτε προφορικώς είτε εγγράφως, και 

επιστημονική υποστήριξη κατά τις διαδικασίες διοίκησης και υποστήριξης του 

Δικτύου (όπως μελέτη αναγκαίων τροποποιήσεων καταστατικού εταιρείας, 

παρουσίασή τους στους εταίρους και δημοσίευση αυτών). Το ανώτερο νομικό 

έργο - υπηρεσίες θα παράσχει ο «νομικός σύμβουλος» προσωπικώς και υπό την 

προσωπική του ευθύνη. 

3. Ο «νομικός σύμβουλος» διατηρεί την επαγγελματική του ανεξαρτησία, μη 

υπαγόμενος σε καθεστώς εδαφικής ή χρονικής εξαρτήσεως από το «Δίκτυο», 

εκτελώντας την εντολή και παρέχοντας τις νομικές του υπηρεσίες από την 

επαγγελματική του έδρα, προστρέχοντας εκτός αυτής προς εκτέλεση ειδικότερων 

ενεργειών, εφ' όσον η φύση αυτών το απαιτήσει. 
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4. Το «Δίκτυο» δύναται να καταβάλει στον «νομικό σύμβουλο» πρόσθετη αμοιβή για 

παρακολούθηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων ή για τον χειρισμό δικαστικών 

διαφορών αυτού με τρίτους. Για την προσφορά των ειδικότερων αυτών νομικών 

εργασιών-υπηρεσιών. εφ' όσον απαιτηθεί θα παρέχεται νεώτερη ειδική εντολή 

από το «Δίκτυο» προς τον «νομικό σύμβουλο», ανεξάρτητη και πέραν των ορίων 

της παρούσας συμβάσεως. και θα συμφωνείται κατά περίπτωση ιδιαίτερη αμοιβή. 

5. Ο «νομικός σύμβουλος» αναλαμβάνει να παράσχει τις νομικές του υπηρεσίες κατά 

τις οδηγίες του «Δικτύου», και έως τον χρόνο λήξεως ισχύος της συμβάσεως 

εντολής όπως κατωτέρω αναφέρεται, τηρώντας τους κανόνες της επιστήμης και 

την επαγγελματική και επιστημονική δεοντολογία. 

       Αμοιβή: 1.984 ευρώ 

       Διάρκεια: Ένα (1) έτος 

       Λήξη παρούσας σύμβασης: 17/1/2022 

 Χρονική διάρκεια νέας σύμβασης: 18/1/2022 έως 17/1/2023 

 

4. Λογιστική υποστήριξη, λογιστικό γραφείο Βασιλείου Κωστούλα 

Αντικείμενο 

1. Κατευθύνει και παρακολουθεί την εφαρμογή του όλου λογιστικού συστήματος της 

Δικτύου. 

2. Τηρεί τα από τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών προβλεπόμενα 

λογιστικά βιβλία μηχανογραφικά, χειρόγραφα ή μεικτά. 

3. Συντάσσει τις περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. και των παρακρατουμένων φόρων. 

4. Συντάσσει τις ετήσιες φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος, της εκκαθαριστικής 

Φ.Π.Α. και την οριστική των παρακρατουμένων φόρων. 

5. Καλύπτει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την απασχόληση των 

εργαζομένων στην επιχείρηση, ήτοι σύνταξη μισθολογικών καταστάσεων υποβολή 

Α.Π.Δ. στο ΙΚΑ, υποβολή καταστάσεων προσωπικού και λοιπών συμβάσεων στον 

Ο.Α.Ε.Δ και στην επιθεώρηση εργασίας. 

6. Παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη στο Δίκτυο σε θέματα λογιστικά φορολογικά 

και χρηματοοικονομικά. 

       Αμοιβή: 2.976 ευρώ 

       Διάρκεια: Ένα (1) έτος 

       Λήξη παρούσας σύμβασης: 31/12/2021 

 Χρονική διάρκεια νέας σύμβασης: 1/1/2022 έως 31/12/2022» 
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Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από τη διαλογική συζήτηση, 

 

ενέκρινε ομόφωνα 

 

Τις ανωτέρω συμβάσεις, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε κάθε μία από αυτές. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε τον αριθμό 18/2021 

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 


