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ΘΕΜΑ: «Έγκριση τροποποιηµένου Καταστατικού του «Εθνικού 
∆ιαδηµοτικού ∆ικτύου Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας» (Αστική Εταιρεία 
Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) και ορισµός εκπροσώπου του ∆ήµου µας στο 
εν λόγω ∆ίκτυο»                              
 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
Συνεδρίαση στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευµατικού Κέντρου της Νέας 
Φιλαδέλφειας «Ο Αθανάσιος ∆ιάκος» που στεγάζεται επί της οδού Ν. Τρυπιά αρ. 45, 
σήµερα στις 18.04.2011, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 19.00 µ.µ., ύστερα από την 
αριθµ. πρωτ. 3916/14.04.2011 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 8/2011) του 
Προέδρου αυτού κ. Παντελή Χρ. Γρετζελιά, που δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του 
∆ήµου και επιδόθηκε νοµίµως µε αποδεικτικό σε κάθε Σύµβουλο χωριστά, στην κα 
∆ήµαρχο και στις 2 Προέδρους των Συµβουλίων των δύο ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, 
σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραµµα Καλλικράτης»). 

 

Η ∆ήµαρχος : ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ   
Ο Πρόεδρος : ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
Ο Γραµµατέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ     

 
 
 
 

 

 

  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«∆ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

∆ΗΜΟΣ 
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

 
 

   
Αρ. Απόφασης: 91/ 2011 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 4923 /04.05.2011 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
                         
Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες: Π. Τοµπούλογλου 
Τηλ.: 213-2049028, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
Ε-mail: proedros-ds@neafiladelfeia.gr 
          pgretzelias@gmail.com 

  
 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα Πρακτικά της από 18.04.2011 
Συνεδρίασης Νο. 9/2011 του ∆.Σ. του ∆ήµου 
Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω µοναδικό θέµα: 
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 

1. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
2. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
3. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
4. ΠΑΠΑΝΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
5. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
6. ΠΑΪ∆ΑΣ Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ 
7. ΧΩΡΙΝΟΣ ΧΑΖΑΡΙΑΣ 
8. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- 
ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ ΑΓΑΝΙΚΗ 
9. ΣΙΜΙΓ∆ΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ 
10. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 
11. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 

 
12.  ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
13. ∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
14. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
15. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
16. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
17. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΦΙΛΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
18. ΚΑΛΟΣΤΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ 
19. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
20. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
21. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ- 
ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. 
22. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 
 

 
23. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
24. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
25. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
26. ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
27. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
28. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ ΛΥΣΣΑΝ∆ΡΟΣ 
29. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
30. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ 
31. ΓΚΟΥΜΑ ∆ΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
32. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
33. ΜΑΛΛΙΟΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ- 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Ειδική Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
τηρώντας τα πρόχειρα πρακτικά αυτού, η κα Πετρούλα Π. Τοµπούλογλου, ΠΕ 
∆ιοικητικού-Οικονοµικού, µόνιµη υπάλληλος του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
«Πρόγραµµα Καλλικράτης»), δεδοµένου ότι σε σύνολο 33 µελών ήταν 25 παρόντες 
και 8 απόντες, ως ακολούθως: 
           
           
          ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                                                             
Γρετζελιάς Παντελής                    Παπακώστας Γεώργιος             
Κανταρέλης ∆ηµήτριος                                             Καλόστος Ιερόθεος                     
Μπόβος Χαράλαµπος                    Παπανίκα Αικατερίνη   
Κότσιρας Παύλος                                                       Κοσµά Σταυρούλα 
Παϊδας Αδαµάντιος           Βαλασσάς Βεργής    
Χωρινός Ζαχαρίας                     Γκούµα ∆ανάη-Εύα 
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη        Πολίτης Σταύρος  
Σιµιγδαλά Ειρήνη                               Μάλλιος Κλ.-Αθανάσιος 
Νικολόπουλος Φώτιος 
Παπαλουκά Ευτυχία     
Λαζαρίδης Πέτρος     
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Αγαγιώτου Βασιλική 
Παπανικολάου Νικόλαος 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 
Καραβίας Γεώργιος 
∆ηµακόπουλος Χρήστος 
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
Τοµπούλογλου Ιωάννης 
 Γραµµένος Σπυρίδων 
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 Κοσκολέτος Σωτήριος 
 Κοπελούσος Χρήστος 
 Κόντος Σταύρος 
 Γεωργαµλής Λύσσανδρος 
 Πλάτανος Ελευθέριος 
     
Σηµειώνεται ότι στην Συνεδρίαση παρούσες ήταν τόσο η Πρόεδρος του Συµβουλίου της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας, κα ∆ήµητρα ∆ερµανούτσου όσο και η 

Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας, κα Κυριακή 

Ναθαναήλ. 

Οι απόντες παρότι προσκλήθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως δεν παρέστησαν στη 

σηµερινή συνεδρίαση. 

 

Απουσίες :  

1. Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ι. Καλόστος απέστειλε στο Προεδρείο του ∆.Σ. την 

υπ΄αριθµ. πρωτ. 3852/12.04.2011 ιδιόχειρη επιστολή του µε την οποία ενηµερώνει ότι δεν 

θα µπορέσει να παραστεί στη σηµερινή συνεδρίαση. 

2. Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι της Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας» 

κ.κ. Β. Βαλασσάς, ∆ανάη-Εύα Γκούµα και Στ. Πολίτης απέστειλαν στο Προεδρείο του 

∆.Σ. την υπ΄αριθµ. πρωτ. 3991/18.04.2011 επιστολή τους µε την οποία ενηµερώνουν ότι 

δεν θα µπορέσουν να παραστούν στη σηµερινή Συνεδρίαση, λόγω της συµµετοχής τους 

και της στήριξής τους στη συγκέντρωση που διοργανώνει το Κ.Κ.Ε. σήµερα στις 19.30 µ.µ. 

στο Σύνταγµα. 

3. Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Γεώργιος Παπακώστας και Σταυρούλα Κοσµά 

ενηµέρωσαν προφορικά τον Πρόεδρο του ∆.Σ. ότι θα απουσιάσουν. 

4. Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Αικατερίνη Παπανίκα και Αθ. Μάλλιος απουσίασαν 

χωρίς να ενηµερώσουν. 

 

Ο Πρόεδρος, παρουσία της κας ∆ηµάρχου και των προαναφεροµένων µελών, κήρυξε την 

έναρξη της σηµερινής δηµόσιας συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στα 

συγκεκριµένα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

Οι επικεφαλείς των ∆ηµοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των 

θεµάτων της Η.∆., µε γραπτή δήλωση που τους µοίρασε ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και την 

συµπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή 

και τους ειδικούς αγορητές που επιθυµούν να µιλήσουν σε κάθε θέµα της Η.∆.  
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Προσελεύσεις : Κατά τη συζήτηση του 9ΟΥ Θέµατος της Η.∆. προσήλθε ο ∆ηµοτικός 

Σύµβουλος κ. Αθανάσιος-Κλεοµένης Μάλλιος, ο οποίος παρέµεινε µέχρι την λήξη της 

σηµερινής Συνεδρίασης.  

Αποχωρήσεις : ------- 

 

10Ο ΘΕΜΑ Η.∆.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 10Ο Θέµα της Η.∆. της σηµερινής Συνεδρίασης έδωσε 

τον λόγο στην Αντιδήµαρχο Κοινωνικής Πολιτικής κα Βασ. Αγαγιώτου, η οποία µε 

βάσει τόσο το υπ΄αριθµ. πρωτ. 3835/11.04.2011 έγγραφό της όσο και το σχέδιο 

Καταστατικού που απέστειλε το Εθνικό ∆ιαδηµοτικό ∆ίκτυο Υγιών Πόλεων – 

Προαγωγής Υγείας, ανέφερε προς το Σώµα, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:  

 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Βάσει του από 10/3/2011 εγγράφου που λάβαµε από το ∆ιαδηµοτικό ∆ίκτυο Υγείας,                                                                                                                                                                                   
σας προτείνω την έγκριση του παρακάτω συνηµµένου Καταστατικού του 
∆ιαδηµοτικού ∆ικτύου Υγείας (στο οποίο ο πρώην ∆ήµος Ν. Χαλκηδόνας ήταν 
ιδρυτικό µέλος από το 2005) όπως αυτό τροποποιήθηκε σήµερα για να εκφράσει το 
νέο πλαίσιο του Καλλικράτη αλλά και τη δηµιουργία ενός δικτύου µε ακόµα 
µεγαλύτερη συµµετοχή δήµων µέσω της συνένωσης των δυνάµεων µε άλλα ∆ίκτυα 
Υγείας, όπως είναι τόσο το Εθνικό ∆ίκτυο ∆ήµων Προαγωγής Υγείας όσο και το  
Εθνικό ∆ίκτυο Υγιών Πόλεων, στο πλαίσιο της πρόσφατης πιστοποίησης από τον 
Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας. 

 
Ως εκπρόσωπος του ∆ήµου µας στο νέο πλέον Εθνικό ∆ιαδηµοτικό ∆ίκτυο Υγιών 
Πόλεων-Προαγωγής Υγείας προτείνεται να οριστεί η ∆ήµαρχος, κα Ευτυχία Γαϊτανά-
Αποστολάκη. 
 
Το νέο τροποποιηµένο σχέδιο Καταστατικού του Εθνικού ∆ιαδηµοτικού ∆ικτύου 
Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας στο οποίο ο ενιαίος πλέον ∆ήµος µας θα 
συµµετάσχει, έχει ως ακολούθως:  
 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

ΕΘΝΙΚΟ ∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ  

– ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Στο ∆ήµο Αµαρουσίου, σήµερα ..../ …/ 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ∆ήµοι (µε 

αλφαβητική σειρά) 
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1. Ο ∆ήµος Aγίας Βαρβάρας Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Γεώργιο Καπλάνη, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 184/08  και  µε 

την απόφαση µε αριθµό 70/98 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αγίας Βαρβάρας. 

2. Ο ∆ήµος Αγίας Παρασκευής Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από 

τον ∆ήµαρχο Βασίλειο Ζορµπά, ως ιδρυτικό µέλος της Εταιρείας το 2005 και 

σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 25/98 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αγίας 

Παρασκευής. 

3. Ο ∆ήµος Αγιάς Λάρισας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον ∆ήµαρχο 

Αντώνιο Γκουντάρα, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 131/07 του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Ευρυµενών Λάρισας και την απόφαση µε αριθµό 179/08 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Ποταµιάς Λάρισας. 

4. Ο ∆ήµος Αγίων Αναργύρων-Καµατερού Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά 

το νόµο από τον ∆ήµαρχο Νικόλαο Σαράντη, ως ιδρυτικά µέλη της Εταιρείας το 

2005 ο ∆ήµος Καµατερού, και ο ∆ήµος Αγίων Αναργύρων. Καθώς  επίσης και  

σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 242/98 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αγίων 

Αναργύρων και σύµφωνα µε την απόφαση 25678/5-11-07. 

5. Ο ∆ήµος Αγίου ∆ηµητρίου Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από 

την ∆ήµαρχο Μαρία Ανδρούτσου, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 

215/07και µε την απόφαση µε αριθµό 78/89  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αγίου 

∆ηµητρίου. 

6. Ο ∆ήµος Αγρινίου Αιτωλοκαρνανίας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από 

τον ∆ήµαρχο Παύλο Μοσχολιό, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 165/07 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Παραβόλας Αιτωλοακαρνανίας και µε την απόφαση µε 

αριθµό 27/98 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αγρινίου. 

7. Ο ∆ήµος Αθηναίων Κεντρικού Τοµέα Αθηνών, όπως εκπροσωπείται κατά το 

νόµο από τον ∆ήµαρχο Γεώργιο Καµίνη, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 

473/98  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αθηναίων. 

8. Ο ∆ήµος Αιγάλεω Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Χρήστο Καρδάρα, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 266/07 και µε 

την απόφαση µε αριθµό 78/98 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγάλεω. 

9. Ο ∆ήµος Αλεξάνδρειας Ηµαθίας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Φώτη ∆ηµητριάδη, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 42/09 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Αλεξάνδρειας Ηµαθίας, και την απόφαση µε αριθµό 

166/07 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μελίκης Ηµαθίας. και την απόφαση µε αριθµό 

206/07 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Πλατέος Ηµαθίας. 
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10. Ο ∆ήµος Αλεξανδρούπολης Έβρου, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από 

τον ∆ήµαρχο Ευάγγελο Λαµπάκη , σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 515/10 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αλεξανδρούπολης. 

11. Ο ∆ήµος Αλίµου Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον ∆ήµαρχο 

Αθανάσιο Ορφανό, ως ιδρυτικό µέλος της Εταιρείας το 2005, και  σύµφωνα µε 

την απόφαση  µε αριθµό 399/07 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αλίµου Αττικής. 

12. Ο ∆ήµος Αλµυρού Βόλου, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον ∆ήµαρχο 

Ευάγγελο Χατζηκυριάκο, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 22/08  του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Σούρπης. 

13. Ο ∆ήµος Αµαρουσίου Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Γεώργιο Πατούλη, ως ιδρυτικό µέλος της Εταιρείας το 2005 καθώς και 

µε απόφαση µε αριθµό 41/98 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αµαρουσίου. 

14. Ο ∆ήµος Αµυνταίου Φλώρινας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Ιωακείµ Ιωσηφίδη, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 201/10 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Αµυνταίου Φλώρινας. 

15. Ο ∆ήµος Αµφίπολης Σερρών, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Γεώργιο Βογιατζή, σύµφωνα µε τις αποφάσεις µε αριθµό 23/07 και 

31/07 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κορµίστας Σερρών. 

16. Ο ∆ήµος Άνδρου Κυκλάδων, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Ιωάννη Γλυνό, ως ιδρυτικό µέλος της Εταιρείας το 2005 ο ∆ήµος 

Υδρούσας Άνδρου και την απόφαση µε αριθµό 189/03-12-2007 του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Κορθίου. 

17. Ο ∆ήµος Αργιθέας Καρδίτσας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Χρήστο Καναβό, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 43/08 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Αχελώου Καρδίτσας. 

18. Ο ∆ήµος  Αρχαίας Ολυµπίας Ηλείας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από 

τον ∆ήµαρχο Ευθύµιο Κοτζιά, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 65/07 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Λαµπείας Ηλείας, και την απόφαση µε αριθµό 117/08 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Λασίωνος Ηλείας. 

19. Ο ∆ήµος Αχαρνών Ανατολικής Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο 

από τον ∆ήµαρχο Σωτήρη Ντούρο, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 129/07 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θρακοµακεδόνων. 

20. Ο ∆ήµος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγµένης Ανατολικής Αττικής, όπως 

εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον ∆ήµαρχο Γρηγόρη Κασιδόκωστα,  σύµφωνα 

µε την απόφαση  µε  αριθµό 164/99 του  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου Βούλας. 
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21. Ο ∆ήµος Βέροιας Ηµαθίας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από την 

∆ήµαρχο Χαρίκλεια Ουσουλτζόγλου - Γεωργιάδη, σύµφωνα µε την απόφαση µε 

αριθµό 125/07 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μακεδονίδος Ηµαθίας και την 

απόφαση µε αριθµό 195/2008 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Βέροιας. 

22. Ο ∆ήµος Βόλου Μαγνησίας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Παναγιώτη Σκοτινιώτη, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 135/09 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αρτέµιδας Μαγνησίας, και την απόφαση µε αριθµό 

149/07 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ιωλκού Μαγνησίας και την απόφαση µε 

αριθµό 246/2007και 96/98 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Βόλου Μαγνησίας και την 

απόφαση µε αριθµό 71α/98 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ν. Ιωνίας Μαγνησίας. 

23. Ο ∆ήµος Βριλησσίων Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Κωνσταντίνο Ιωαννίδη, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 145/07 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Βριλησσίων. 

24. Ο ∆ήµος Βύρωνα Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Νικόλαο Χαρδαλιά, ως ιδρυτικό µέλος της Εταιρείας το 2005. 

25. Ο ∆ήµος Γαλατσίου Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Κυριάκο Τσίρο, ως ιδρυτικό µέλος της Εταιρείας το 2005 και σύµφωνα 

µε την απόφαση  µε αριθµό 181/08 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Γαλατσίου . 

26. Ο ∆ήµος Γαύδου Χανίων, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον ∆ήµαρχο 

Ευστράτιο Λαµπάκη, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 15/09 του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Γαύδου. 

27. Ο ∆ήµος Γλυφάδας Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από την 

∆ήµαρχο Κωνσταντίνο Κοκκόρη, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 103/08και 

την απόφαση µε αριθµό 1051/98 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Γλυφάδας. 

28. Ο ∆ήµος Γορτυνίας Αρκαδίας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Ιωάννη Γιαννόπουλο, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 98/08 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Κοντοβαζαίνης Αρκαδίας, και την απόφαση µε αριθµό 

14/08 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ηµητσάνας Αρκαδίας και την απόφαση µε 

αριθµό 79/07 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λαγκαδίων Αρκαδίας.  

29. Ο ∆ήµος Γρεβενών Γρεβενών, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο ∆ηµοσθένη Κουπτζίδη , σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 390/07 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Γρεβενών. 

30. Ο ∆ήµος  ∆άφνης -Υµηττού Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από 

τον ∆ήµαρχο Μιχάλη Σταυριανουδάκη, στις 3/6/ 2007του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Υµηττού, και ως ιδρυτικό µέλος της Εταιρείας το 2005 ο ∆ήµος ∆άφνης. 
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31. Ο ∆ήµος ∆ελφών Φωκίδος, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Νικόλαο Φουσέκη, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 253/07 και την 

απόφαση µε αριθµό 51/98  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Άµφισσας. 

32. Ο ∆ήµος ∆ιονύσου Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Ιωάννη Καλαφατέλη, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 78/07 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Άνοιξης, και ως ιδρυτικό µέλος της Εταιρείας η κοινότητα 

Κρυονερίου. 

33. Ο ∆ήµος ∆ράµας  ∆ράµας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Κυριάκο Χαρακίδη, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 94/98  του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ράµας 

34. Ο ∆ήµος  ∆υτικής Αχαΐας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον ∆ήµαρχο 

Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 125/09 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ύµης Αχαΐας,  και την απόφαση µε αριθµό 112/07 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Μόβρης Αχαΐας. 

35. Ο ∆ήµος ∆ωρίδος Φωκίδος, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Γεώργιο Καπεντζώνη, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 82/09 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Βαρδουσιών Φωκίδος. 

36. Ο ∆ήµος  Έδεσσας Πέλλας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 
∆ήµαρχο  ∆ηµήτριο Γιάννου  σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 252/2000 του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου Έδεσσας. 

37. Ο ∆ήµος Ελασσόνας Λάρισας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Γεώργιο Πασχόπουλο, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό  179/08 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ποταµιάς Λάρισας. 

38. Ο ∆ήµος Ελευσίνας ∆υτικής Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από 

τον ∆ήµαρχο Γεώργιο Αµπατζόγλου, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 62/98 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ελευσίνας. 

39. Ο ∆ήµος Ελληνικού-Αργυρούπολης  Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το 

νόµο από τον ∆ήµαρχο Χρήστο Κορτζίδη, ως ιδρυτικά µέλη της Εταιρείας το 2005 

ο ∆ήµος Ελληνικού και ο ∆ήµος Αργυρούπολης, καθώς και µε την απόφαση µε 

αριθµό 94/98 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αργυρούπολης. 

40. Ο ∆ήµος Εορδαίας Κοζάνης, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από την 

∆ήµαρχο Παρασκευή Βρυζίδου, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 209/08 και 

σύµφωνα µε την απόφαση 151/99 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Πτολεµαΐδας  και 

την απόφαση 63/98 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Πτολεµαΐδας. 

41. Ο ∆ήµος Ευρώτα Λακωνίας ,όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Ιωάννη Γρυπιώτη, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 151/09 του 
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∆ηµοτικού Συµβουλίου Κροκεών Λακωνίας, και την απόφαση µε αριθµό 70/08 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νιάτων και την απόφαση µε αριθµό 23/08 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Σκάλας Λακωνίας. 

42. Ο ∆ήµος Ζαγοράς Μουρεσίου Μαγνησίας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο 

από τον ∆ήµαρχο Γεώργιο Αντώνογλου, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 

126/2007  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μουρεσίου. 

43. Ο ∆ήµος Ζακύνθου Ζακύνθου, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Στυλιανό Μποζίκη, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 322/09 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Ζακυνθίων Ζακύνθου, και την απόφαση µε αριθµό 141/07 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αρκαδίων  Ζακύνθου, και την απόφαση µε αριθµό 

145/07 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αλυκών Ζακύνθου,  και την απόφαση µε 

αριθµό 208/09 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λαγανά Ζακύνθου. 

44. Ο ∆ήµος Ζωγράφου Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Κωνσταντίνο Καλλίρη, ως ιδρυτικό µέλος της Εταιρείας το 2005. Καθώς 

και µε την απόφαση µε αριθµό 81/98 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ζωγράφου. 

45. Ο ∆ήµος Ηγουµενίτσας Θεσπρωτίας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από 

τον ∆ήµαρχο Γεώργιο Κατσίνο, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 7/07 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Μαργαριτίου Θεσπρωτίας. 

46. Ο ∆ήµος Ήλιδας Ηλείας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον ∆ήµαρχο 

Ιωάννη Λυµπέρη, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 45/08 του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Πηνείας Ηλείας. 

47. Ο ∆ήµος Ηλιούπολης Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Βασίλειο Βαλασόπουλο, ως ιδρυτικό µέλος της Εταιρείας το 2005. 

48. Ο ∆ήµος Ηρακλείου Αττικής , όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Παντελή Βλασσόπουλο , ως ιδρυτικό µέλος της Εταιρείας το 2005. 

49. Ο ∆ήµος Θέρµης Θεσσαλονίκης, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Θεόδωρο Παπαδόπουλο, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 

376/2007  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. 

50. Ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκης, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο 

από τον ∆ήµαρχο Ιωάννη Μπουτάρη, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 56/98 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Τριανδρίας. 

51. Ο ∆ήµος Θηβαίων Βοιωτίας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

δήµαρχο Σπύρο Νικολάου σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 126/2000 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Βαγίων 
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52. Ο ∆ήµος Ιάσµου Ροδόπης, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Κάδη Ισµέτ, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 96/10 του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Ιάσµου Ροδόπης. 

53. Ο ∆ήµος  Ιεράπετρας Λασιθίου, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Ιωσήφ Αναστασάκη  σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 222/94 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Ιεράπετρας 

54. Ο ∆ήµος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Αιτωλοακαρνανίας, όπως 

εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον ∆ήµαρχο Παναγιώτη Κατσούλη, σύµφωνα 

µε την απόφαση µε αριθµό 181/07 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ιεράς  Πόλης  

Μεσολογγίου. 

55. Ο ∆ήµος Ιωαννιτών Ιωαννίνων, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Φίλιππο Φίλιο, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 293/10 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Ιωαννιτών και µε την απόφαση µε αριθµό 161/98 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Ιωαννιτών. 

56. Ο ∆ήµος Καβάλας Καβάλας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Κωνσταντίνο Σιµιτσή, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 388/07 και 

µε την απόφαση µε αριθµό  228/07 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας και την 

απόφαση µε αριθµό 138/07 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Φιλίππων Καβάλας. 

57. Ο ∆ήµος Καισαριανής Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Αντώνιο Καµπάκα, , ως ιδρυτικό µέλος της Εταιρείας το 2005.  

58. Ο ∆ήµος Καλαµαριάς Θεσσαλονίκης, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από 

τον ∆ήµαρχο Θεοδόσιο Μπακογλίδη, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 

245/98 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµαριάς. 

59. Ο ∆ήµος Καλαµάτας Μεσσηνίας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Παναγιώτη Νίκα, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 105/98 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας 

60. Ο ∆ήµος  Καλαµπάκας Τρικάλων, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο ∆ηµήτριο Σακελλαρίου, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 124/07 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Βασιλικής Τρικάλων, και την απόφαση µε αριθµό 

110/10 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµπάκας. 

61. Ο ∆ήµος Καλλιθέας Νοτίου Τοµέα Αθηνών, όπως εκπροσωπείται κατά το 

νόµο από τον ∆ήµαρχο Κωνσταντίνο Ασκούνη, σύµφωνα µε την απόφαση µε 

αριθµό243/98 και την απόφαση 448/2007 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλλιθέας 
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62. Ο ∆ήµος Καλυµνίων ∆ωδεκανήσων, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από 

τον ∆ήµαρχο ∆ηµήτριο ∆ιακοµιχάλη, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 

293/10 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλυµνίων. 

63. Ο ∆ήµος Καρπάθου ∆ωδεκανήσων, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από 

τον ∆ήµαρχο Μιχάλη Χανιώτη, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 238/07 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Καρπάθου. 

64. Ο ∆ήµος Καρπενησίου Ευρυτανίας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από 

τον ∆ήµαρχο Κωνσταντίνο Μπακογιάννη, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 

201/07 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καρπενησίου. 

65. Ο ∆ήµος Κατερίνης Πιερίας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Σάββα Χιονίδη, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 535/08 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Πιερίας. 

66. Ο ∆ήµος Κερατσινίου-∆ραπετσώνας Πειραιώς, όπως εκπροσωπείται κατά το 

νόµο από τον ∆ήµαρχο Λουκά Τζανή, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 62/98 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κερατσινίου 

67. Ο ∆ήµος Κερκυραίων Κερκύρας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Ιωάννη Τρεπεκλή, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 15-260./07και 

την απόφαση µε αριθµό 17-119/98 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κερκυραίων και 

την απόφαση µε αριθµό 137/07 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θιναλίων Κερκύρας 

και την απόφαση µε αριθµό 119/09 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αγίου Γεωργίου 

Κερκύρας. 

68. Ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς Κεφαλληνίας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από 

τον ∆ήµαρχο Αλέξανδρο Παρίση, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 249/07 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Παλλίκης Κεφαλλονιάς και την απόφαση µε αριθµό 

36/98 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  Αργοστολίου. 

69. Ο ∆ήµος Κηφισιάς Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Νικόλαο Χιωτάκη, ως ιδρυτικό µέλος της Εταιρείας το 2005.Καθώς και 

µε την αποφαση µε αριθµό 63/98 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κηφισιάς. 

70. Ο ∆ήµος Κιλκίς Κιλκίς, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον ∆ήµαρχο 

Ευάγγελο Μπαλάσκα, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 113/07 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆οΐράνης Κιλκίς. 

71. Ο ∆ήµος Κοζάνης Κοζάνης, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Λάζαρο Μαλούτα, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 434/2007  του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Κοζάνης. 
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72. Ο ∆ήµος Κοµοτηνής Ροδόπης, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Γεώργιο Πετρίδη, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 58/07 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Ν.Σιδηροχωρίου Ροδόπης. 

73. Ο ∆ήµος Κορινθίων Κορινθίας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από την 

∆ήµαρχο Αλέξανδρο Πνευµατικό, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 

18/382/07  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κορινθίων 

74. Ο ∆ήµος Κορυδαλλού Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Σταύρο Κασιµάτη, ως ιδρυτικό µέλος της Εταιρείας το 2005 και 

σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό  481/07 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  

Κορυδαλλού και την απόφαση µε αριθµό 173/98 

75. Ο ∆ήµος Κρωπίας Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο ∆ηµήτρη Κιούση, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 230/07 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Κρωπίας και σύµφωνα µε την απόφαση 372/94 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Κρωπίας. 

76. Ο ∆ήµος Κύθνου Κυκλάδων, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Εµµανούηλ Φίλιππα, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 67/10 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Κύθνου. 

77. Ο ∆ήµος Κύµης-Αλιβερίου Ευβοίας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από 

τον ∆ήµαρχο ∆ηµήτριο Θωµά, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 143/07 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Αλιβερίου Ευβοίας και µε την απόφαση 155/07 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Αυλώνος. 

78. Ο ∆ήµος Κω ∆ωδεκανήσων, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Κωνσταντίνο Καΐσερλή, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 345/10 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κω. 

79. Ο  ∆ήµος Λαµιέων Φθιώτιδος , όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Γεώργιο Κοτρωνιά  σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 441/2000 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Λαµιέων. 

80. Ο ∆ήµος Λαρισσαίων Λάρισας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Κωνσταντίνο Τζανακούλη, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµο΄225/98  

και την απόφαση µε αριθµό 202/08 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λάρισας. 

81. Ο ∆ήµος Λαυρεωτικής Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Κωνσταντίνο Λεβαντή, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 157/10 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λαυρίου και σύµφωνα µε την απόφαση 30/98 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Λαυρεωτικής. 
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82. Ο ∆ήµος Λεβαδέων Βοιωτίας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Νικόλαο Παπαγγελή, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 50/98 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Λεβαδέων. 

83. Ο ∆ήµος Λειψών ∆ωδεκανήσων, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Σπύρο Μπενέτο, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 8/10 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Λειψών. 

84. Ο ∆ήµος Λέσβου Λέσβου, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον ∆ήµαρχο  

∆ηµήτριο Βουνάτσο, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 161/07 του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Καλλονής Λέσβου, και την απόφαση µε αριθµό 123/07 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Ευεργέτουλας Λέσβου, και την απόφαση µε αριθµό 

267/08 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Πλωµαρίου Λέσβου.  

85. Ο ∆ήµος Λοκρών Φθιώτιδος, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Νικόλαο Λιόλιο, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 156/07 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆αφνουσιών Φθιώτιδος. 

86. Ο ∆ήµος Λουτρακίου- Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας, όπως εκπροσωπείται 

κατά το νόµο από τον ∆ήµαρχο Κωνσταντίνο Λογοθέτη, σύµφωνα µε την 

απόφαση µε αριθµό 144/07 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αγίων Θεοδώρων. 

87. Ο ∆ήµος Λυκόβρυσης - Πεύκης  Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο 

από τον ∆ήµαρχο ∆ηµήτριο Φωκιανό, ως ιδρυτικά µέλη της Εταιρείας το 2005 ο 

∆ήµος Λυκόβρυσης  και ο ∆ήµος Πεύκης.  Καθώς  και µε την απόφαση µε αριθµό 

97/08του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  Λυκόβρυσης   Καθώς και την απόφαση µε 

αριθµό 10/98 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Πεύκης. 

88. Ο ∆ήµος Μακρακώµης Φθιώτιδος,  όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από 

τον ∆ήµαρχο Ευθύµιος Παπαευθυµίου, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 

107/07 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μακρακώµης Φθιώτιδος, 

89. Ο ∆ήµος Μαραθώνα Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Ιορδάνη Λουίζο, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 177/07 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Νέας Μάκρης. 

90. Ο ∆ήµος Μεγαλόπολης Αρκαδίας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Παναγιώτη Μπούρα, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 146/08  του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Μεγαλόπολης 

91. Ο ∆ήµος Μεγανησίου Λευκάδας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Ευστάθιο Ζαβιτσάνο, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 99/08 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Μεγανησίου. 
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92. Ο ∆ήµος Μεσσήνης Μεσσηνίας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Ευστάθιο  Αναστασόπουλο, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 59/09 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αίπειας Μεσσηνίας. 

93. Ο ∆ήµος Μεταµόρφωσης Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Μιλτιάδη Καρπέτα, ως ιδρυτικό µέλος της Εταιρείας το 2005. 

94. Ο ∆ήµος Μοσχάτου-Ταύρου Νότιου Τοµέα Αθηνών, όπως εκπροσωπείται 

κατά το νόµο από τον ∆ήµαρχο Ανδρέα Ευθυµίου, σύµφωνα µε την απόφαση µε 

αριθµό 133/07 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μοσχάτου. 

95. Ο ∆ήµος Μυκόνου Μυκόνου, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από την 

∆ήµαρχο Αθανάσιο Κουσαθανά, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 92/07 και 

σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 122/07 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Μυκόνου. 

96. Ο ∆ήµος Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Φθιώτιδας, όπως εκπροσωπείται 

κατά το νόµο από τον ∆ήµαρχο Ευάγγελο Τετριµίδα, σύµφωνα µε την απόφαση 

µε αριθµό 7/81/2008  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καµένων Βούρλων. 

97. Ο ∆ήµος Ν. Ιωνίας Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Ηρακλή Γκότση, ως ιδρυτικό µέλος της Εταιρείας το 2005. Καθώς και 

την απόφαση µε αριθµό 97/98 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ν. Ιωνίας. 

98. Ο ∆ήµος Ν. Φιλαδέλφειας - Ν. Χαλκηδόνας  Αττικής, όπως εκπροσωπείται 

κατά το νόµο από την ∆ήµαρχο Ευτυχία Αποστολάκη ως ιδρυτικά µέλη της 

Εταιρείας το 2005 ο ∆ήµος Ν. Φιλαδέλφειας ,καθώς και µε την απόφαση 147/07 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νέας Χαλκηδόνας, και σύµφωνα µε την απόφαση 

12/94 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νέας Χαλκηδόνας. 

99. Ο ∆ήµος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Νάξου, όπως εκπροσωπείται κατά το 

νόµο από τον ∆ήµαρχο Εµµανουήλ Μαργαρίτη, σύµφωνα µε την απόφαση µε 

αριθµό 161/07 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ρυµαλίας Νάξου. 

100. Ο ∆ήµος Νάουσας Ηµαθίας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Αναστάσιο Καραµπάτζο, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 94/08 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ανθεµίων Ηµαθίας και σύµφωνα µε την απόφαση 

27/98 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νάουσας. 

101. Ο ∆ήµος Ναυπακτίας Αιτωλοακαρνανίας, όπως εκπροσωπείται κατά το 

νόµο από τον ∆ήµαρχο Ιωάννη Μπουλέ, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 

180/07 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ναυπάκτου, και την απόφαση µε αριθµό 

104/07 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Χάλκειας Αιτωλοκαρνανίας. 
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102. Ο ∆ήµος Ναυπλιέων Αργολίδος, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από 

τον ∆ήµαρχο Παναγιώτη Αναγνωσταρά, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 

175/10 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μηδέας Αργολίδας. 

103. Ο ∆ήµος Νεάπολης-Συκεών Θεσσαλονίκης, όπως εκπροσωπείται κατά το 

νόµο από τον ∆ήµαρχο Συµεών ∆ανηιλίδη, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 

36/1998 και την απόφαση µε αριθµό 81/09 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  Συκεών 

και την απόφαση 36/1998 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Συκεών. 

104. Ο ∆ήµος Νέστου Καβάλας Καβάλας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο 

από τον ∆ήµαρχο Σάββας Μιχαηλίδης, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 

192/07 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Χρυσούπολης Καβάλας. 

105. Ο ∆ήµος Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη Πειραιώς, όπως εκπροσωπείται 

κατά το νόµο από τον ∆ήµαρχο Γεώργιο Ιωακειµίδη, σύµφωνα µε την απόφαση 

µε αριθµό 58/89  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  Αγίου Ιωάννη Ρέντη και µε την 

απόφαση 29/95 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νίκαιας. 

106. Ο ∆ήµος Νισύρου ∆ωδεκανήσων, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από 

τον ∆ήµαρχο Νικόλαος Καρακωνσταντίνου, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 

133/07 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νισύρου. 

107. Ο ∆ήµος Νοτίου Πηλίου Μαγνησίας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο 

από τον ∆ήµαρχο Νικόλαο Φουρτούνα, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 

177/08 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μηλέων Μαγνησίας. 

108. Ο ∆ήµος Ξάνθης Ξάνθης, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Μιχαήλ Στυλιανίδη, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 577/07 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Ξάνθης, και την απόφαση µε αριθµό 47/08 του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Σταυρούπολης Ξάνθης. 

109. Ο ∆ήµος Ξηροµέρου Αιτωλοκαρνανίας, όπως εκπροσωπείται κατά το 

νόµο από τον ∆ήµαρχο Πυθαγόρα Σαµαρά, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 

145/07 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αλυζίας Αιτωλοκαρνανίας. 

110. Ο ∆ήµος Παγγαίου Καβάλας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Βασίλειο Ξουλόγη, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 35/98  του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου  Ελευθερούπολης. 

111. Ο ∆ήµος Π.Φαλήρου Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο ∆ιονύση Χατζηδάκη, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 159/08 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Π. Φαλήρου. 
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112. Ο ∆ήµος Παιονίας Κιλκίς, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Αθανάσιο Λαπόρδα, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 112/07 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Ευρωπού Κιλκίς. 

113. Ο ∆ήµος Παλλήνης Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Αθανάσιο Ζούτσο, ως ιδρυτικό µέλος της Εταιρείας το 2005.  

114. Ο ∆ήµος Παξών Παξών, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Σπυρίδων Μπογδάνο, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 7- 215/07 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Παξών. 

115. Ο ∆ήµος Παπάγου- Χολαργού Aττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το 

νόµο από τον ∆ήµαρχο Βασίλειο Ξύδη, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 

87/08 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Χολαργού και την απόφαση 119/3-7-2007  του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Παπάγου και  σύµφωνα µε την απόφαση 32/95  του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Χολαργού. 

116. Ο ∆ήµος Πάρου Πάρου, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Χρήστο Βλαχογιάννη, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 192/07 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου  Πάρου. 

117. Ο ∆ήµος  Πατρέων Αχαΐας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Ιωάννης ∆ηµαράς, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 148/08 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Βραχναΐκων και την απόφαση µε αριθµό 356/07 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Ρίου και σύµφωνα µε την απόφαση 194/98 του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Πατρέων. 

118. Ο ∆ήµος Πειραιά Πειραιώς,  όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Βασίλη Μιχαλολιάκο, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 349/09 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Πειραιά. 

119. Ο ∆ήµος Πέλλας Πέλλης, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Γρηγόρη Στάµκο, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 141/07 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Κύρρου Πέλλας και την απόφαση µε αριθµό 172/07 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Κρύα Βρύση Πέλλας, και σύµφωνα µε την απόφαση 

224/2000 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Γιαννιτσών, και σύµφωνα µε την απόφαση 

103/2000 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κρύας Βρύσης. 

120. Ο ∆ήµος Πεντέλης Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο ∆ηµήτριος Καψάλης - Στεργίου, ως ιδρυτικό µέλος της εταιρείας το 2005 

ο ∆ήµος Μελισσίων. Καθώς  και την απόφαση µε αριθµό 55/98 του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Μελισσίων. 
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121. Ο ∆ήµος Περάµατος Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Παντελή Ζουµπούλη, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 344/07 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Περάµατος. 

122. Ο ∆ήµος Περιστερίου ∆υτικού Τοµέα Αθηνών,  όπως εκπροσωπείται 

κατά το νόµο από τον ∆ήµαρχο Ανδρέα Παχατουρίδη, σύµφωνα µε την απόφαση 

µε αριθµό 469/07  και µε την απόφαση 236/98 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  

Περιστερίου. 

123. Ο ∆ήµος Πετρούπολης Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από 

τον ∆ήµαρχο Θωµά Κοτσάµπα, ως ιδρυτικό µέλος της Εταιρείας το 2005 ο ∆ήµος 

Πετρούπολης. 

124. Ο ∆ήµος Πύλου- Νέστορος Μεσσηνίας, όπως εκπροσωπείται κατά το 

νόµο από τον ∆ήµαρχο ∆ηµήτριος Καφαντάρης, ως ιδρυτικό µέλος της Εταιρείας 

το 2005 ο ∆ήµος Νέστορος. 

125. Ο ∆ήµος Πηνείου Ηλείας όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Αλέξιο Καστρινό, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 152/07 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Γαστούνης Ηλείας. 

126. Ο ∆ήµος Πόρου Νήσων, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο ∆ηµήτριο Στρατηγό, ως  ιδρυτικό µέλος της Εταιρείας το 2005. 

127. Ο ∆ήµος Πρέβεζας Πρεβέζης, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Χρήστο Μπαϊλή, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 188/07 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Πρέβεζας. 

128. Ο ∆ήµος  Πυλαίας – Χορτιάτη Θεσσαλονίκης, όπως εκπροσωπείται κατά 

το νόµο από τον ∆ήµαρχο Ιγνάτιο Καΐτεζίδη, σύµφωνα µε την απόφαση µε 

αριθµό 203/07 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Πανοράµατος και την απόφαση µε 

αριθµό 302/07 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Χορτιάτη. 

129. Ο ∆ήµος Πύλης Τρικάλων, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Κωνσταντίνο Κουφογάζο, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 116/07 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Πύλης Τρικάλων. 

130. Ο ∆ήµος Πωγωνίου Ιωαννίνων, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από 

τον ∆ήµαρχο Κωνσταντίνο Καψάλη, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 121/07 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Άνω Πωγωνίου. 

131. Ο ∆ήµος Ραφήνας-Πικερµίου Ανατολικής Αττικής, όπως εκπροσωπείται 

κατά το νόµο από τον ∆ήµαρχο Γεώργιο Χριστόπουλο , σύµφωνα µε την 

απόφαση µε αριθµό 37/98 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  Ραφήνας. 
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132. Ο ∆ήµος Ρεθύµνης Κρήτης, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Γεώργιο Μαρινάκη, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 163/07 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Αρκαδίου Ρεθύµνου. 

133. Ο ∆ήµος Ρόδου Ρόδου, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Ευστάθιο Κουσουρνά, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 186/08 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Καµείρου Ρόδου και την απόφαση 187/08  και  την 

απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ρόδου, και την απόφαση 177/98 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Ρόδου. 

134. Ο ∆ήµος Σαλαµίνας Νήσων, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Ιωάννη Τσαβαρή , σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 229/08  του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου  Σαλαµίνας 

135. Ο ∆ήµος Σαρωνικού Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Πέτρο Φιλλίπου, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 213/07 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Αναβύσσου. 

136. Ο ∆ήµος Σερρών Σερρών, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Πέτρο Αγγελίδη, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 793/07 και 

σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 792/07 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Σερρών. 

137. Ο ∆ήµος Σητείας Λασιθίου, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Θεόδωρο Πατεράκη, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 119/07 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Λεύκης Λασιθίου και την απόφαση µε αριθµό 377/07 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Σητείας Λασιθίου. 

138. Ο ∆ήµος Σικυωνιών Κορινθίας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Σπυρίδωνα Σταµατόπουλο, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 72/09 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Σικυωνιών Κορινθίας. 

139. Ο ∆ήµος Σουφλίου Έβρου, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Ευάγγελος Πουλιλιός, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 156/07 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Τυχερού Έβρου. 

140. Ο ∆ήµος Σοφάδων Καρδίτσας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Χαράλαµπο Παπαδόπουλο, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 156/10 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Σοφάδων. 

141. Ο ∆ήµος Σπάρτης Λακωνίας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Σταύρο Αργειτάκο, στις 16/7/2007 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Θεραπνών. 
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142. Ο ∆ήµος Σπάτων-Αρτέµιδας Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο 

από τον ∆ήµαρχο Χρήστο Μάρκου, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 160/07 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Σπάτων. 

143. Ο ∆ήµος Τεµπών Λάρισας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Κωνσταντίνο Κολλάτο, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 101/07 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κάτω Ολύµπου Λάρισας. 

144. Ο ∆ήµος Τήλου ∆ωδεκανήσου, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Αναστάσιο Αλιφέρη, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 136/07 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Τήλου. 

145. Ο ∆ήµος Τήνου Κυκλάδων, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Παναγιώτη Κροντηρά, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 67/08 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Τήνου και την απόφαση µε αριθµό 191/2008 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Εξωµβούργου Τήνου. 

146. Ο ∆ήµος Τρικκαίων Τρικάλων, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Χρήστο Λάππα, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 212/08 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Τρικκαίων. 

147. Ο ∆ήµος Τυρνάβου Λάρισας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Νικόλαος Μαλακός, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 139/07 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Αµπελώνα Λάρισας. 

148. Ο ∆ήµος Ύδρας Νήσων, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Άγγελο Κοτρώνη, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 122/07 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Ύδρας. 

149. Ο ∆ήµος Φιλιατών Θεσπρωτίας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από 

τον ∆ήµαρχο Μηνά Παππά, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 9/10 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Φιλιατών. Θεσπρωτίας. 

150. Ο ∆ήµος Φιλοθέης-Ψυχικού  Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο 

από τον ∆ήµαρχο Παντελής Ξυριδάκης, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 

137/08 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Φιλοθέης και ως ιδρυτικό µέλος της Εταιρείας 

το 2005 ο ∆ήµος Ψυχικού. Καθώς και την απόφαση µε αριθµό 62/98 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Νέου Ψυχικού. Επιπλέον και την απόφαση µε αριθµό 

99/98 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Φιλοθέης. 

151. Ο ∆ήµος Φυλής Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο ∆ηµήτριο Μποραΐµη, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 542/08  και 

την απόφαση µε αριθµό 446/98 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Άνω Λιοσίων και την 

απόφαση µε αριθµό 61/2008  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ζεφυρίου. 
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152. Ο ∆ήµος Χαΐδαρίου Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο ∆ηµήτριο Μαραβέλια, ως ιδρυτικό µέλος της Εταιρείας το 2005.Καθώς 

και την απόφαση µε αριθµό 195/98 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Χαΐδαρίου. 

153. Ο ∆ήµος Χαλανδρίου Αττικής , όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Γεώργιο Κουράση, ως ιδρυτικό µέλος της Εταιρείας το 2005. Καθώς και 

µε την απόφαση µε αριθµό 100/98 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Χαλανδρίου. 

154. Ο ∆ήµος Χαλκίδας Εύβοιας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Αθανάσιο Ζεµπέλη, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 202/07 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Χαλκίδας και την απόφαση µε αριθµό 100/07 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Ν.Αρτάκης. 

155. Ο ∆ήµος Χανίων Κρήτης, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Εµµανουήλ Σκουλάκη, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 620/07 και 

σύµφωνα µε την απόφαση 229/08 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Χανίων και την 

απόφαση µε αριθµό 95/07 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ν.Κυδωνίας και την 

απόφαση 117/2008 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ακρωτηρίου Χανίων. 

156. Ο ∆ήµος Χερσονήσου Ηρακλείου, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από 

τον ∆ήµαρχο Ζαχαρία ∆οξαστάκη, σύµφωνα µε την απόφαση µε  αριθµό 166/09 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  Χερσονήσου. 

157. Ο ∆ήµος Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, όπως εκπροσωπείται κατά το 

νόµο από τον ∆ήµαρχο ∆ηµήτριος Σαραµάντος, σύµφωνα µε την απόφαση µε 

αριθµό 519/07 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ωραιοκάστρου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 – ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΛΟΓΟΤΥΠΟ  

Συνίσταται Αστική Εταιρεία Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα (εφεξής η Εταιρεία) κατά 

την έννοια της διάταξης του άρθρου 784 του Αστικού Κώδικα, µε την επωνυµία 

“Εθνικό ∆ιαδηµοτικό ∆ίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας”. Στα ξενόγλωσσα 

κείµενα η επωνυµία της Εταιρείας αποδίδεται ως “Hellenic Healthy Cities Network”.    

Το λογότυπο της Εταιρείας είναι εκείνο του µέλους της «Ελληνικό ∆ίκτυο Υγιών 

Πόλεων» (Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας) σύµφωνα µε την απόφαση του ∆Σ 

της /2011  

 

ΑΡΘΡΟ 2 – Ε∆ΡΑ 

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο ∆ήµος Αµαρουσίου, η δραστηριότητα και το έργο της 

όµως εκτείνεται σε όλη την ελληνική επικράτεια. Η ταχυδροµική διεύθυνση της 
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Εταιρείας ορίζεται στα όρια της έδρας της µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

(∆.Σ.), χωρίς να απαιτείται τροποποίηση καταστατικού. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) 

µπορεί µε απόφασή της που λαµβάνεται µε αυξηµένη πλειοψηφία τουλάχιστον των 

2/3 να αλλάξει την έδρα της Εταιρείας.  

Η Εταιρεία µπορεί να ιδρύει ή να καταργεί Υποκαταστήµατα ή Παραρτήµατα σε άλλες 

πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού, µε απόφαση του ∆.Σ.  

 

ΑΡΘΡΟ 3 – ∆ΙΑΡΚΕΙΑ  

∆ιάρκεια της Εταιρείας ορίζεται το χρονικό διάστηµα των είκοσι ετών. Είναι όµως 

δυνατή η παράταση του χρόνου διαρκείας της Εταιρείας, πληρουµένων των συναφών 

όρων του παρόντος καταστατικού, µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης, η 

Εταιρεία λύεται για οποιοδήποτε λόγο µε οµόφωνη απόφαση όλων των Εταίρων, 

όποτε συνεδριάζει το ∆.Σ. προκειµένου να διαπιστώσει τούτο και να καθορίσει την 

περαιτέρω διαδικασία σύµφωνα µε τον Νόµο και το Καταστατικό.  

 

ΑΡΘΡΟ 4 – ΣΚΟΠΟΣ  

Σκοπός της Εταιρείας είναι η υιοθέτηση και εφαρµογή του Προγράµµατος Υγιείς 

Πόλεις της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας από τις πόλεις µέλη και ως εκ τούτου ο 

σχεδιασµός και ανάληψη δράσης για την προγωγή της υγείας, την βελτίωση του 

περιβάλλοντος και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. (η ενηµέρωση και 

η ευαισθητοποίηση των δηµοτών και των κατοίκων των ∆ήµων – µελών της καθώς 

και η ανάληψη και εκτέλεση προγραµµάτων Προληπτικής Ιατρικής για την έγκαιρη 

διάγνωση και γενικά για την Προαγωγή της Υγείας των τοπικών πληθυσµών). Επίσης 

σκοπός είναι η δηµιουργία ∆ικτύων συνεργασίας µεταξύ των ∆ήµων µελών της µε 

στόχο τη βελτίωση του φυσικού, πολιτιστικού, κοινωνικού περιβάλλοντος και του 

επιπέδου ευηµερίας των ανθρώπων που ζουν στα ευρύτερα όρια των ∆ήµων που 

συµµετέχουν.    

Η Εταιρεία λειτουργεί και ως “φόρουµ” ανταλλαγής εµπειριών και λήψης µέτρων για 

την προαγωγή και εφαρµογή σε τοπικό επίπεδο των αρχών της Παγκόσµιας 

Οργάνωσης Υγείας (Π.Ο.Υ) “Υγεία για Όλους” και της “Ατζέντα 21” του Οργανισµού 

Ηνωµένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) στη χώρα µας. 

 

Ειδικότερα, σκοποί της Εταιρείας είναι: 

1. Η επιστηµονική και τεχνική υποστήριξη των ∆ήµων µελών της αλλά και άλλων 

φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όσον αφορά την ανάπτυξη της πολιτικής 
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για την υγεία και την κοινωνική προστασία στη χώρα µας και στην 

επιβοήθηση της υλοποίησης των προγραµµάτων των ∆ήµων µελών και όλων 

όσων εντάσσονται στο πρόγραµµα “Υγιείς Πόλεις” του Παγκόσµιου 

Οργανισµού Υγείας.  

2. Η ανάπτυξη Πολιτικής Υγείας στους ∆ήµους, βασισµένη στους στόχους της 

διακήρυξης της Π.Ο.Υ. “Υγεία για Όλους” και της Τοπικής Ατζέντα 21 του 

Ο.Η.Ε. 

3. Η επιστηµονική υποστήριξη των ∆ήµων µελών για την υλοποίηση των 

προϋποθέσεων που θέτει η Π.Ο.Υ. για τις πόλεις µέλη των Εθνικών ∆ικτύων 

των Υγιών Πόλεων. 

4. Η υποβοήθηση της κοινής δράσης των ∆ήµων για την ανάπτυξη και εφαρµογή 

καινοτόµων προγραµµάτων και πολιτικών στους τοµείς Υγείας, περιβάλλοντος 

και Κοινωνικής Φροντίδας.  

5. Η (ενθάρρυνση και) υποστήριξη της ανάπτυξης Γραφείων Υγειών Πόλεων σε 

κάθε ∆ήµο µέλος και η επιµόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού τους.  

6. Η υποστήριξη και προώθηση των δυνατοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

για την δηµιουργία νέων θεσµών στη πόλη, πχ Τµήµα Κοινωνικής Φροντίδας, 

Αστικής Υγείας & Περιβάλλοντος, και η περαιτέρω αποκέντρωση 

αρµοδιοτήτων.  

7. Η παροχή τεχνικών, συµβουλευτικών υπηρεσιών σε ∆ήµους µέλη, για την 

δηµιουργία, ανάπτυξη και εφαρµογή των προφίλ των πόλεων και των Σχεδίων 

∆ράσης για την Υγεία και το Περιβάλλον και την ποιότητα ζωής στην πόλη.  

8. Η προώθηση της πληροφόρησης, ενηµέρωσης και εκπαίδευσης των πολιτών, 

των κοινωνικών φορέων και των αρχών της Τ.Α. σε θέµατα προαγωγής της 

υγείας, προστασίας του περιβάλλοντος και βελτίωσης της ποιότητας ζωής. 

9. Η ενδυνάµωση της συµµετοχής των πολιτών σε πρωτοβουλίες σχετικά µε την 

υγεία και το περιβάλλον. 

10. 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 υγείας του πληθυσµού, µε σκοπό 

τον καθορισµό πολιτικών για την βελτίωση της ∆ηµόσιας Υγείας.   

11. Η παροχή υπηρεσιών εµπειρογνώµονα σε θέµατα πολιτικής υγείας, 

προαγωγής υγείας, περιβαλλοντικής υγείας και εκπαίδευσης, καθώς και σε 

θέµατα οικονοµίας της υγείας. 
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12. Η αξιοποίηση των εθνικών, Ευρωπαϊκών και άλλων προγραµµάτων, σχετικών 

µε την Υγεία, το Περιβάλλον και την Κοινωνική Φροντίδα. Ενδεικτικά 

αναφέρουµε προγράµµατα κατά του κοινωνικού αποκλεισµού, προγράµµατα 

αγωγής υγείας (κατά του καρκίνου, καπνίσµατος, AIDS), επαγγελµατικής 

κατάρτισης, πληροφόρησης των πολιτών, προσυµπτωµατικού ελέγχου 

(screening), Προληπτικής Ιατρικής κ.ά. 

13. Η προώθηση της συνεργασίας µε τα Εθνικά ∆ίκτυα των άλλων κρατών µελών 

καθώς και µε άλλες πόλεις του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου «Υγιείς Πόλεις» της 

Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας, η ανταλλαγή εµπειριών και η µεταφορά 

τεχνογνωσίας για την υλοποίησης των σκοπών της Εταιρείας. Επίσης η 

ενθάρρυνση συµµετοχής των πόλεων του Ελληνικού ∆ικτύου στα «Ειδικά 

Προγράµµατα ∆ράσης Οµάδων Πόλεων» της Π.Ο.Υ. (MCAPs, Multi Cities 

Action Plans), όπως το Πρόγραµµα για το AIDS, τα ναρκωτικά, τους 

ηλικιωµένους, τις γυναίκες κ.ά. 

14. Η εκπροσώπηση της Εταιρείας σε σχετικούς διεθνείς και εθνικούς οργανισµούς 

και υπηρεσίες και η συµµετοχή σε ανάλογες εκδηλώσεις.  

15. Η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων και εµπειριών και η προώθηση της 

τεκµηρίωσης των σχετικών ζητηµάτων.  

16. Η επιδίωξη συνεργασίας µε φορείς/οργανισµούς που έχουν κοινούς µε την 

Εταιρεία στόχους.  

17. Η αναβάθµιση των δοµών υγείας και κοινωνικής µέριµνας στα πλαίσια της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

18. Η παροχή τεχνογνωσίας για την δηµιουργία νέων δοµών υγείας και κοινωνικής 

µέριµνας σε ∆ήµους οπου δεν λειτουργούν παρόµοιες δοµές. 

19. Η προσπάθεια δηµιουργίας ενιαίου πλαισίου λειτουργίας των δοµών υγείας , 

κοινωνικής πολιτικής και περιβάλλοντος και η επιδίωξη αναβάθµισης και 

διευκόλυνσης της λειτουργίας των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής µέριµνας 

των Ο.Τ.Α. µε κατάθεση σχετικών προτάσεων στα αρµόδια Υπουργεία, 

προκειµένου να θεσµοθετηθούν οι απαιτούµενες προς τούτο νοµοθετικές 

ρυθµίσεις, µε εφαρµογή εσωτερικών κανονισµών αποδεκτών από τα µέλη, µε 

αξιοποίηση της διεθνούς εµπειρίας και γενικότερα µε κάθε πρόσφορο τρόπο. 

20. Η ανταλλαγή γνώσεων και εµπειρίας των υπηρεσιών υγείας, κοινωνικής 

πολιτικής και περιβάλλοντος, που ήδη λειτουργούν στους Ο.Τ.Α.  

21. Η ενηµέρωση σχετικά µε τα νέα θέµατα που προκύπτουν στον τοµέα της 

πρόληψης και προαγωγής της υγείας και στον τοµέα της κοινωνικής µέριµνας. 
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22. Η διοργάνωση οµιλιών, ηµερίδων, συνεδρίων, εκδηλώσεων, προβολών, 

διαλέξεων µε θέµατα σχετικά µε την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας , 

της κοινωνικής µέριµνας και της περιβαλλοντικής πολιτικής στα όρια των ΟΤΑ. 

23. Η υποβολή προτάσεων και η υλοποίηση προγραµµάτων στους τοµείς της 

υγείας, κοινωνικής µέριµνας και περιβάλλοντος µε χρηµατοδότηση του 

Ελληνικού Κράτους ή από Ευρωπαϊκούς πόρους ή από δωρεές και χορηγίες 

καθώς και η συµµετοχή της Εταιρείας ως εταίρου σε κοινοπρακτικό σχήµα για 

την επίτευξη του σκοπού αυτού.  

24. Η εκπροσώπηση των ∆ήµων - µελών σε όλες τις δηµόσιες αρχές (Υπουργεία 

κλπ), στο πλαίσιο και για τις ανάγκες υλοποίησης των καταστατικών σκοπών 

της Εταιρείας.  

25. Η προώθηση της συνεργασίας µε διάφορους οργανισµούς υγείας, κοινωνικής 

µέριµνας, περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής που λειτουργούν εντός της 

Ελληνικής επικράτειας ή στο εξωτερικό. 

26. 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 πρόληψης και προαγωγής της υγείας , 

κοινωνικής µέριµνας, βελτίωση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής. 

27. Η δηµιουργία διακρατικών συνεργασιών για την εκπλήρωση των βασικών 

στόχων της Εταιρείας, όσον αφορά την ανάπτυξη των θεµάτων υγείας και 

κοινωνικής µέριµνας περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής. 

28. Η οργάνωση προγραµµάτων προληπτικής ιατρικής, προαγωγής της υγείας, 

προστασίας του περιβάλλοντος και αντιµετώπισης κοινωνικών προβληµάτων. 

29. Η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη σύναψη διεθνών συνεργασιών µε 

αξιόπιστους φορείς της κοινωνίας των πολιτών (όπως Μη Κυβερνητικούς 

Οργανισµούς –Μ.Κ.Ο., αναπτυξιακούς φορείς, Πανεπιστηµιακά ∆ίκτυα, 

Συνεταιρισµούς, φορείς της ιδιωτικής πρωτοβουλίας) των αναπτυσσόµενων 

χωρών, µε στόχο την ουσιαστική βελτίωση του οικονοµικού και κοινωνικού 

επιπέδου των κατοίκων τους και τη µείωση της φτώχειας. Οι συνεργασίες 

αυτές θα εκτείνονται και θα καλύπτουν τους τοµείς της επείγουσας 

ανθρωπιστικής βοήθειας, της επισιτιστικής βοήθειας καθώς και της 

αναπτυξιακής συνεργασίας, σε όλους τους τοµείς. Ειδικότερα θα επιδιώκεται η 

ενίσχυση και υλοποίηση προγραµµάτων στους καίριους τοµείς της προστασίας 

των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, της κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας, της 

εκπαίδευσης και κατάρτισης, της προστασίας του περιβάλλοντος και της 
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ισότητας ανδρών και γυναικών. Ιδιαίτερη φροντίδα θα αποδοθεί στην 

υλοποίηση βιώσιµων δράσεων και προγραµµάτων των φορέων της κοινωνίας 

των πολιτών- και ιδιαίτερα των Μ.Κ.Ο.-, στην οικοδόµηση θεσµών, στην 

κατάρτιση προγραµµάτων που δηµιουργούν εισοδήµατα στις ασθενέστερες 

και µειονεκτικότερες οµάδες του πληθυσµού, στη βελτίωση της πρόσβασης 

των γυναικών στις τοπικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, καθώς και στην 

οικειοποίηση (από τις γυναίκες και τους εν γένει µειονεκτούντες), των 

ωφελειών και της διαχείρισης των προγραµµάτων από τις τοπικές κοινωνίες.      

 

 

ΑΡΘΡΟ 5- ΜΕΣΑ ΕΠΙ∆ΙΩΞΗΣ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 

Η Εταιρεία επιδιώκει την πραγµατοποίηση των σκοπών της, όπως αυτοί 

περιγράφονται στο προηγούµενο άρθρο µε κάθε νόµιµο µέσο και στα πλαίσια 

της κείµενης σχετικής νοµοθεσίας 

Ειδικότερα για την πραγµατοποίηση των σκοπών της η Εταιρεία δύναται, µη 

περιοριστικά να : 

• Παρέχει επιστηµονική και ερευνητική υποστήριξη στις δραστηριότητες 

των ∆ήµων – µελών της. 

• ∆ηµιουργεί την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδοµή µε ικανή στελέχωση 

στην έδρα της αλλά και σε όλη την χώρα για την κάλυψη των 

αναγκών της. 

• Επεξεργάζεται και προτείνει µεθόδους µετρήσεων και καταγραφής των 

προφίλ και των παραγόντων που επηρεάζουν το επίπεδο υγείας του 

πληθυσµού και την περιβαλλοντική υγεία στη χώρα µας. 

• Αναπτύσσει τη µεθοδολογία  για την κατασκευή σχεδίων δράσης για 

την υγεία και το περιβάλλον στους ∆ήµους της χώρας και υποβοηθά 

στους ∆ήµους στην εκτέλεση των αντίστοιχων δράσεων. 

• Συνεργάζεται µε ∆ήµους, Ενώσεις ∆ήµων κι άλλους φορείς της Τ.Α. ή 

άλλους κοινωνικούς φορείς για την ανάπτυξη δράσεων που 

εντάσσονται στο πρόγραµµα “Yγεία για όλους” της Π.Ο.Υ. και της 

Τοπικής Ατζέντα 21. 

• Συνεργάζεται µε επιστηµονικούς φορείς, ερευνητικά κέντρα, ∆ίκτυα 

Πόλεων της χώρας και του εξωτερικού, καθώς και ιδιωτικές ή δηµόσιες 

επιχειρήσεις, κρατικές αρχές, την Ε.Ε., την Π.Ο.Υ. τον ΟΟΣΑ και 

άλλους διεθνείς οργανισµούς και φορείς. 
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• ∆ιοργανώνει και εφαρµόζει προγράµµατα επιµόρφωσης και κατάρτισης 

πολιτών και φορέων σε θέµατα προαγωγής υγείας, περιβαλλοντικής 

υγείας, κοινωνικής προστασίας, οικονοµίας της υγείας και κάθε άλλου  

σχετικού επιστηµονικού αντικειµένου µε τους σκοπούς τους. 

• ∆ιεξάγει έρευνες ή µελέτες που ενδιαφέρουν ή ανατίθενται από τους 

∆ήµους ή από κρατικούς, κοινωνικούς, επιστηµονικούς ή άλλους 

δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο. 

• Προβαίνει στη συλλογή, επεξεργασία, ανταλλαγή & διάδοση 

πληροφοριών µε όλα τα δυνατά µέσα συµπεριλαµβάνοντας τράπεζες 

πληροφοριών, δίκτυα καταγραφής δεδοµένων κ.α. 

• Τηρεί στατιστικά στοιχεία για το επίπεδο υγείας των τοπικών 

πληθυσµών και την περιβαλλοντική κατάσταση των δήµων και για τα 

αίτια τους. 

• Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια χρήσιµη για την επίτευξη των 

σκοπών του. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 – ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ  

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη (µέλη) συµφωνούν στην µεταξύ τους συνεργασία 

για την επιδίωξη των στόχων της Εταιρείας και θα δραστηριοποιηθούν, 

προβαίνοντας σε κάθε ενέργεια που συµβάλλει στην επίτευξη των στόχων 

αυτών. 

2. Η συµµετοχή των ∆ήµων στην Εταιρεία δεν περιορίζει την αυτονοµία τους 

και την δυνατότητα να αναπτύσσουν παράλληλα άλλες δραστηριότητες, είτε 

µόνοι τους είτε µε άλλους ∆ήµους, υποχρεούνται όµως να πληρούν τις 

ελάχιστες προϋποθέσεις που θέτει η Π.Ο.Υ. για τις πόλεις µέλη των Εθνικών 

∆ικτύων Υγιών Πόλεων, όπως αυτά καθορίζονται ανά πενταετή φάση 

εφαρµογής του προγράµµατος. Επίσης υπάρχει ανεξαρτησία των ∆ήµων 

αναφορικά µε την επιλογή των προγραµµάτων που θα υλοποιούν σε 

συνεργασία µε την Εταιρεία. 

3. Οι αποζηµιώσεις συµµετοχής των αιρετών και των άλλων εκπροσώπων των 

∆ήµων στις συνεδριάσεις των οργάνων δεν επιβαρύνει την Εταιρεία. Κάθε 

∆ήµος- µέλος  αναλαµβάνει τα έξοδα ταξιδιού, διαµονής και διατροφής για 

τους εκπροσώπους του. 
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4. Σε περίπτωση που από την εκτέλεση δραστηριοτήτων της Εταιρείας 

προκύψουν χρηµατικά οφέλη, συµφωνείται ότι αυτά δεν θα διανέµονται στα 

µέλη, αλλά θα χρησιµοποιούνται για τους σκοπούς αυτής. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 – ΜΕΛΗ 

1. Την ιδιότητα του τακτικού µέλους της Εταιρείας µπορούν να αποκτήσουν 

µόνο ∆ήµοι της Ελλάδας που συµφωνούν µε το παρόν Καταστατικό. 

2. Την ιδιότητα του αντεπιστέλλοντος ή αρωγού µέλους µπορούν να 

αποκτήσουν µετά από οµόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (ΓΣ) 

νοµικά πρόσωπα από την Ελλάδα ή το εξωτερικό που έχουν παρεµφερή µε 

την Εταιρεία ενδιαφέροντα και σκοπούς και που συµβάλλουν µε τη 

δραστηριότητά τους στην προώθηση των σκοπών και των στόχων της 

Εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό τα κάτωθι υπογεγραµµένα τακτικά µέλη (∆ήµοι) 

οµόφωνα συµφωνούν όπως εντάξουν ως αρωγό µέλος της Εταιρείας την 

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία µε την Επωνυµία «Ελληνικό ∆ίκτυο Υγιών 

Πόλεων» και ΑΦΜ  090312194 

3. Η είσοδος νέων µελών στην Εταιρεία συντελείται µε απόφαση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, µετά από αίτηση του επιθυµούντος ∆ήµου, που 

επικυρώνεται από την επόµενη Γενική Συνέλευση. Μέχρι την επικύρωση αυτή, 

η απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι εν ισχύ και παράγει νόµιµα 

αποτελέσµατα ως προς την ιδιότητα του ∆ήµου µέλους της Εταιρείας. 

4. Κάθε ∆ήµος που επιθυµεί να γίνει µέλος της Εταιρείας πρέπει να υποβάλει 

σχετική για το σκοπό αυτό αίτηση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, η 

οποία να συνοδεύεται από σχετική απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στην 

οποία θα συµπεριλαµβάνονται και τα ελάχιστα κριτήρια αποδοχής που θέτει 

ανά πενταετία η Π.Ο.Υ., καθώς και οι ∆ιεθνείς Χάρτες, διακηρύξεις και 

συµφωνίες που υπογράφονται από τις πόλεις µέλη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η 

απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου πρέπει να αναφέρει ότι ο υποψήφιος 

∆ήµος-µέλος συµφωνεί µε το παρόν Καταστατικό και αποδέχεται να 

καταβάλει την ετήσια εισφορά του κάθε χρόνο, όπως αυτή ισχύει σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του παρόντος, ορίζει πολιτικό εκπρόσωπο και υπηρεσιακό 

στέλεχος για την εκπροσώπησή του και δεσµεύεται να συµµετέχει διά των 

εκπροσώπων του σστις Γενικές Συνελέύσεις και τις Συναντήσεις εργασίας. 

5. Κάθε ∆ήµος µέλος υποχρεούται να καταβάλει «Ετήσια Εισφορά Έτους 

20ΧΧ» για τη συµµετοχή του στην Εταιρεία σύµφωνα µε τα ισχύοντα 

ΑΔΑ: 4ΑΘΞΩΗΓ-9



 28 

κατωτέρω για τις εισφορές των Εταίρων. Οι εισφορές αυτές µπορούν να 

αναπροσαρµόζονται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας. 

6. Η ετήσια εισφορά του µέλους καταβάλλεται στη διάρκεια του έτους κατά 

το οποίο οφείλεται. Εφόσον καταβάλλεται αργότερα, λογίζεται ως ετήσια 

εισφορά του έτους που ακολουθεί την τελευταία καταβολή «Ετήσιας  

Εισφοράς έτους 20ΧΧ» (δηλ. λογίζεται ως «Ετήσια Εισφορά έτους 20ΧΧ+1). 

7. ∆ήµος µέλος που δεν έχει καταβάλει τις δύο τελευταίες Ετήσιες Εισφορές 

του, µεταπίπτει στην κατηγορία των Αρωγών Μελών σύµφωνα µε την 

ανωτέρω και µετά από απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

8. Κανένας Εταίρος δεν δικαιούται να ενεργεί για δικό του λογαριασµό ή για 

την εξυπηρέτηση συµφερόντων τρίτων οποιαδήποτε πράξη, που να είναι 

αντίθετη µε τους σκοπούς της Εταιρείας. 

9. Όλοι οι Εταίροι υποχρεώνονται να συµµορφώνονται µε τις διατάξεις του 

παρόντος Καταστατικού καθώς επίσης και µε τις αποφάσεις της Γενικής 

Συνέλευσης των Εταίρων, του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της ∆ιεύθυνσης της 

Εταιρείας στο µέτρο που δεν παραβιάζονται οι καταστατικοί σκοποί κα τα 

προβλεπόµενα από την κείµενη νοµοθεσία. Οποιαδήποτε ενέργειά τους (των 

Εταίρων), αντίθετη µε τα παραπάνω θα σηµαίνει υπαναχώρηση αυτών από 

την Εταιρεία και θα στοιχειοθετεί λόγο αποβολής τους από αυτήν. 

 

ΑΡΘΡΟ 8  - ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ 

1.  Καθορίζεται ετήσια συνδροµή των µελών µε βάση τον πληθυσµό του κάθε 

∆ήµου, όπως έχει προκύψει από την τελευταία δηµοσιοποιηµένη απογραφή 

της ΕΣΥΕ, ως εξής: Για ∆ήµους µε πληθυσµό έως 10.000 κατοίκους το ποσόν 

των πεντακοσίων (500) Ευρώ ετησίως. Για πληθυσµό άνω των 10.000 

κατοίκων, το ανωτέρω ποσό προσαυξηµένο κατά διακόσια (200) Ευρώ 

ετησίως για κάθε επιπλέον 10.000 κατοίκους. ∆ηλαδή σε πληθυσµό 10.001 

έως 20.000 κατοίκους συνδροµή επτακόσια (700) Ευρώ, σε πληθυσµό 20.001 

έως 30.000 κατοίκους συνδροµή εννιακόσια (900) Ευρώ κ.ο.κ.  

2. Κατά τη σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης θεωρούνται ως 

Ταµειακά Εντάξει οι ∆ήµοι-µέλη που έχουν καταβάλει τη συνδροµή του 

προηγούµενου της Γ. Σ. έτους, αποκτώντας έτσι δικαίωµα ψήφου καθώς και 

το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. 

 

 ΑΡΘΡΟ 9 – ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
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Τα όργανα διοίκησης της Εταιρείας είναι τα εξής:  

1. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), 

2. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.), και 

3. Ο ∆ιευθυντής/ ∆ιαχειριστής. 

Με σκοπό την υποστήριξη των προγραµµάτων και δράσεων της Εταιρείας, 

οργανώνονται και στελεχώνονται κατάλληλα τα κεντρικά γραφεία της 

εταιρείας και διατίθεται σ’αυτά προσωπικό και πόροι. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 -  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

1. Κάθε συµβαλλόµενος ∆ήµος συµµετέχει µε µία ψήφο στη Γενική 

Συνέλευση (Γ.Σ.). Κάθε ∆ήµος έχει τη δυνατότητα να αποστείλει δύο 

εκπροσώπους του στη Γ. Σ., τον αιρετό (πολιτικό υπεύθυνο) και το 

συντονιστή, που είναι το πρόσωπο που ορίζει κάθε ∆ήµος ως υπεύθυνο για 

την υλοποίηση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας στην πόλη. Το δικαίωµα 

εκλέγειν και εκλέγεσθαι ασκείται, είτε από τον πολιτικό υπεύθυνο είτε από το 

συντονιστή, κατ’ επιλογή του ∆ήµου.  

2. Το σύνολο των εξουσιοδοτηµένων µε ψήφο εκπροσώπων των ∆ήµων 

αποτελεί τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία συνέρχεται τακτικά µια 

φορά το χρόνο (κατά το πρώτο εξάµηνο) και έκτακτα όταν το ζητάει το 1/3 

των ∆ήµων – µελών, µε σχετική επιστολή προς το ∆.Σ., το οποίο είναι 

υποχρεωµένο να την δεχτεί και να την υλοποιήσει άµεσα. Το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο της Εταιρείας µπορεί επίσης να εισηγηθεί την έκτακτη σύγκλιση 

της Γ.Σ.  

3. Θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον το 1/3 των 

∆ήµων – µελών που είναι ταµειακώς τακτοποιηµένοι.. Σε περίπτωση που δεν 

υπάρξει απαρτία κατά την πρώτη ηµεροµηνία, η Γενική Συνέλευση 

συγκαλείται εκ νέου µετά από 7 ηµέρες, την ίδια ώρα και στο ίδιο µέρος χωρίς 

πρόσκληση των µελών, και ευρίσκεται σε απαρτία µε όσους ∆ήµους-µέλη 

είναι παρόντες. 

4. Ο χρόνος και ο χώρος της Γ.Σ. αποφασίζεται από το ∆Σ και κοινοποιείται 

στους ∆ήµους µέλη τουλάχιστον 45 ηµέρες πριν από την διεξαγωγή της. Προς 

τούτο στέλνεται, επί αποδείξει, σχετική πρόσκληση από το ∆Σ στην οποία 

αναγράφεται η ηµεροµηνία, η ώρα και ο ακριβής τόπος της Γ.Σ. καθώς και η 

θεµατολογία. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαµβάνονται κατ’ 

απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών, εκτός των περιπτώσεων που 
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ορίζεται διαφορετικά από το παρόν Καταστατικό. Οι αποφάσεις για την εκλογή 

Οργάνων λαµβάνονται µε µυστική ψηφοφορία. 

 

Η Γ.Σ. είναι υπεύθυνη για την εκπλήρωση των στόχων της Εταιρείας και έχει 

τα εξής καθήκοντα:  

• Εποπτεύει και ελέγχει συνολικά την Εταιρεία για την εκπλήρωση των 

σκοπών της, 

• Ψηφίζει το Πρόγραµµα ∆ράσης και προτείνει ενδεχόµενες νέες  

προσεγγίσεις σε θέµατα υγείας στις πόλεις, 

• Ψηφίζει τον Προϋπολογισµό του επόµενου έτους 

• Αποφασίζει για τυχόν τροποποιήσεις ή συµπληρώσεις του 

Καταστατικού καθώς και για την λύση της Εταιρείας. Στην περίπτωση 

αυτή απαιτείται πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των εγγεγραµµένων και 

ταµειακά τακτοποιηµένων µελών,  

• Αποφασίζει κριτήρια εισδοχής στην Εταιρεία και εγκρίνει την εγγραφή  

νέων µελών µετά από πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 

• Αποφασίζει για την διαγραφή ∆ήµων-µελών ή για την υπαγωγή τους 

στη κατηγορία των αρωγών µελών, µετά από πρόταση του ∆Σ, 

• Ψηφίζει τον Κανονισµό Λειτουργίας και Οικονοµικής ∆ιαχείρισης της 

Εταιρείας, 

• Εκλέγει τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Επίσης µπορεί να 

αλλάξει τον αριθµό και τη σύνθεση των µελών του ∆.Σ µε απόφαση 

των δύο τρίτων (2/3) της Γενικής Συνέλευσης, 

• Εκλεγει τα µέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής, 

• Εγκρίνει τον Απολογισµό ∆ράσης και τον Ισολογισµό της 

προηγούµενης χρήσης και απαλλάσσει το ∆Σ από την ευθύνη της 

προηγούµενης περιόδου. 

Οι εκπρόσωποι των ∆ήµων ορίζονται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Κάθε συµβαλλόµενο µέρος µπορεί να αντικαταστήσει τον εκπρόσωπό του 

κατά την κρίση του, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του παρόντος 

συµφώνου. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 – ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

1. Κατά την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης, ο Πρόεδρος του ∆.Σ. διαπιστώνει 

την ύπαρξη απαρτίας, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο παρόν, µε βάση τον 
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κατάλογο των προσερχόµενων εκπροσώπων των ΟΤΑ (οι οποίοι υπογράφουν 

στον ανώτερο κατάλογο, κατά την προσέλευσή τους). 

2. Στη συνέχει ο Πρόεδρος του ∆.Σ. καλεί το σώµα για την υποβολή 

υποψηφιοτήτων για Προεδρείο. Το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης, 

αποτελούµενο από τον Πρόεδρο της ΓΣ, τον Γραµµατέα της ΓΣ και ένα µέλος, 

είναι υπεύθυνο για την οµαλή διεξαγωγή της ΓΣ. Σε περίπτωση διαφωνίας των 

µελών του Προεδρείου κατά τη διάρκεια της ΓΣ, η τελική απόφαση 

λαµβάνεται µε απλή πλειοψηφία µεταξύ των µελών του. Από το σύνολο των 

υποψηφίων για το Προεδρείο εκλέγονται, µετά από φανερή ψηφοφορία 

δι’ανατάσεως των χεριών των µελών της ΓΣ, οι τρείς υποψηφιότητες που 

συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους. Τέλος το τριµελές Προεδρείο ορίζει 

µεταξύ των µελών του τον Πρόεδρο και τον Γραµµατέα και προχωρά στο 

οριστικό καθορισµό της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και στη διεξαγωγή της Γενικής 

Συνέλευσης 

3. Εφόσον πρόκειται για Γενική Συνέλευση η οποία εκλέγει νέο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο και νέα Εξελεγκτική Επιτροπή, ακολουθούνται οι εξής διαδικασίες: 

α) η εκλογή ∆Σ και ΕΕ αποτελεί θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της ΓΣ, όπου 

προσδιορίζεται επίσης και το χρονικό διάστηµα της ψηφοφορίας,  β) 

δυνατότητα συµµετοχής, εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλοι οι ∆ήµοι µέλη 

που είναι ταµειακά εντάξει (δηλαδή όσοι έχουν καταβάλει όλες τις συνδροµές 

τους από το έτος που εγκρίθηκαν ως µέλη µέχρι και το προηγούµενο έτος από 

αυτό στο οποίο γίνεται η εκλογική Γενική Συνέλευση) γ) η υποβολή των 

υποψηφιοτήτων γίνεται µε υποβολή προς τον ∆ιευθυντή, αίτησης 

υποψηφιότητας (υπογεγραµµένης [και] από τον ∆ήµαρχο, όπου να 

καθορίζεται ο υποψήφιος ως εκπρόσωπος του ∆ήµου) και σύντοµου 

βιογραφικού, τουλάχιστον 5 ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της ΓΣ, δ) η 

κάθε υποψηφιότητα αφορά υποψηφιότητα ∆ήµου δια του εκπροσώπου του 

και όχι υποψηφιότητα φυσικού προσώπου, και εποµένως το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο υποχρεούται να αντικαθιστά τον αιρετό εκπρόσωπό του ή τον 

αναπληρωτή του όταν και εφόσον παραιτηθούν, ε) οι υποψηφιότητες 

ανακηρύσσονται από το ∆Σ που συνεδριάζει την προηγούµενη ηµέρα της ΓΣ 

και αναρτώνται σε εµφανές σηµείο στο χώρο της ΓΣ, στ) το σώµα της ΓΣ 

εκλέγει 3µελή Εφορευτική Επιτροπή που θα είναι υπεύθυνη για την διεξαγωγή 

των εκλογών και η οποία εκλέγει µεταξύ των µελών της τον Πρόεδρο, 
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αποφασίζει δε οµόφωνα ή, επί αδυναµίας, µε απλή πλειοψηφία των µελών 

της, ζ) έχουν εκτυπωθεί ψηφοδέλτια όπου εµφανίζονται σε ενιαίο κατάλογο 

και µε αλφαβητική σειρά τα επώνυµα και τα ονόµατα όλων των υποψηφίων 

για το ∆Σ, ακολουθούµενα από τα επώνυµα και τα ονόµατα όλων των 

υποψηφίων για την ΕΕ επίσης µε αλφαβητική σειρά, η) κατά την ψηφοφορία, 

η οποία είναι µυστική και γίνεται µε κάλπη, τα µέλη της ΓΣ επιλέγουν τους 

υποψηφίους βάζοντας ένα σταυρό αριστερά ή δεξιά δίπλα στο 

ονοµατεπώνυµο τους και µπορούν να βάλουν µέχρι και 6 (έξι) σταυρούς για 

τα τακτικά µέλη του ∆Σ και µέχρι και 2 (δύο) σταυρούς για την ΕΕ σε κάθε 

ψηφοδέλτιο, θ) µετά το πέρας της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή 

ανοίγει την κάλπη, καταµετρά τα ψηφοδέλτια τα οποία υπογράφονται από τον 

Πρόεδρό της και καταµετρά τους σταυρούς των υποψηφίων, ι) στο ∆Σ 

εκλέγονται υποχρεωτικά τουλάχιστον τέσσερις (4) ∆ήµοι από την Αττική ή 

εκτός Αττικής, µε ποσόστωση, δηλαδή εάν στους 11 (έντεκα) 

πλειονοψηφήσαντες στο τέλος της καταµέτρησης, δεν υπάρχουν τουλάχιστον 

4 (τέσσερις) από την Αττική ή εκτός Αττικής, επιλέγονται από τους 

επιλαχόντες κατά σειρά σταυρών όσοι υπολείπονται για να είναι τουλάχιστον 

4 από τα συνολικά 11 µέλη από την Αττική ή εκτός Αττικής, ια) στο ∆Σ 

εκλέγονται και 3 αναπληρωµατικά µέλη, όσοι έχουν λάβει τους περισσότερους 

σταυρούς µετά την συµπλήρωση των 11 τακτικών θέσεων, ιβ) στο τέλος της 

καταµέτρησης ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής ανακοινώνει προς το 

σώµα της Γενικής Συνέλευσης τα τελικά αποτελέσµατα και τα ονόµατα των 

νέων τακτικών και αναπληρωµατικών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

καθώς και τα µέλη της ΕΕ. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 – ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.) της Εταιρείας είναι ενδεκαµελές (11µελές) 

και αποτελείται από ένδεκα (11) εκπροσώπους των ∆ήµων- µελών, καθώς και 

από τρία (3) αναπληρωµατικά µέλη που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση 

και οι οποίοι αποφασίζουν µε απλή πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, 

υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Στο ∆.Σ. συµµετέχει υποχρεωτικά και ο 

Γενικός ∆ιευθυντής χωρίς δικαίωµα ψήφου.  

2. Τα µέλη του ∆.Σ. απόντα ή κωλυόµενα, αναπληρώνονται από τους 

νόµιµους εκπροσώπους τους. Εάν µέλος του ∆.Σ. απουσιάζει αδικαιολόγητα 
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επί 3 συνεχείς συνεδριάσεις ή υποπέσει σε σοβαρή παράβαση των 

Κανονισµών που διέπουν την Εταιρεία, το ∆.Σ µπορεί να το απαλλάξει από τα 

καθήκοντά του.  

3. Η θητεία των µελών του ∆.Σ ορίζεται πενταετής (5ετής) και ακολουθεί 

τη δηµοτική θητεία. Τα µέλη του ∆Σ εκλέγονται κατά την πρώτη Γενική 

Συνέλευση που ακολουθεί τη διενέργεια των ∆ηµοτικών Εκλογών. Κάθε µέλος 

του ∆.Σ. έχει δικαίωµα εκλογής µέχρι 2 συνεχόµενες πενταετείς θητείες, µετά 

το τέλος των οποίων δεν έχει δικαίωµα υποβολής υποψηφιότητας κατά  την 

επόµενη εκλογική Γενική Συνέλευση. 

4. Το ∆ιοικητικό 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 

Πρόεδρο, τον Α’ Αντιπρόεδρο, τον Β’ Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραµµατέα, τον 

Αναπληρωτή Γενικό Γραµµατέα, τον Ειδικό Γραµµατέα, τον Ταµία και τον 

Αναπληρωτή Ταµία. 

5. Τα παραιτούµενα ή απαλλασσόµενα από τα καθήκοντά τους µέλη 

αντικαθίστανται για το υπόλοιπο της θητείας του ∆.Σ από τα 

αναπληρωµατικά. Επί ανεπαρκείας ικανού αριθµού αναπληρωµατικών µελών, 

το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να συγκαλείται νοµίµως ακόµη και αν έχουν 

αποµείνει τουλάχιστον 8 (οχτώ) µέλη του. 

6. Σε κάθε περίπτωση, το ∆.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόµιµα 

εφόσον παρευρίσκονται τουλάχιστον 6 (έξι) από τα µέλη του στη κάθε 

συνεδρίαση. 

7. Τα µέλη του ∆.Σ κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν δικαιούνται αµοιβής 

ή άλλης αποζηµιώσεως εκτός από τις δαπάνες κινήσεως για τη συµµετοχή 

τους σε δραστηριότητες του ∆ικτύου, µετά από απόφαση του ∆.Σ.  

8. Το ∆.Σ. συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον µια φορά τον µήνα, µετά από 

πρόσκληση του Προέδρου του και έκτακτα όταν οι ανάγκες το επιβάλουν ή το 

ζητήσουν τέσσερα (4) µέλη του. Σε κάθε συνεδρίαση του ∆.Σ τηρούνται 

πρακτικά τα οποία επικυρώνονται αµέσως ή στην επόµενη συνεδρίαση, µε 

υπογραφή τους από όλα τα παρευρεθέντα σε αυτά µέλη του ∆Σ. Ακριβές 

αντίγραφο από τα αποσπάσµατα των πρακτικών εκδίδει ο Πρόεδρος ή ο 

∆ιευθυντής, βάζοντας την υπογραφή του. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆.Σ 
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1. Το ∆.Σ είναι το ανώτατο αποφασιστικό όργανο της Εταιρείας, ασκεί  τη 

γενική διαχείριση και διοίκηση των υποθέσεών της και εκπροσωπεί την 

Εταιρεία έναντι τρίτων και κάθε δικαστικής αρχής. 

Ειδικότερα στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων του το ∆.Σ:  

• Χαράσσει την πολιτική της Εταιρείας στα πλαίσια των σκοπών της και 

αποφασίζει για την υλοποίηση των αποφάσεων της Γενικής 

Συνέλευσης, 

• Εγκρίνει τα ετήσια ή πολυετή προγράµµατα ανάπτυξης και στόχων της 

Εταιρείας όπως αυτά έχουν καθορισθεί από την Γενική Συνέλευση, 

• Συντάσσει τον Απολογισµό και τον Προγραµµατισµό ∆ράσης, τον 

Ισολογισµό και τον Προϋπολογισµό της Εταιρείας.  

• Συντάσσει τον Κανονισµό Οργάνωσης και Λειτουργίας, καθώς και τον 

Κανονισµό Οικονοµικής ∆ιαχείρισης και Προµηθειών της Εταιρείας. 

Όλοι οι παραπάνω Κανονισµοί οριστικοποιούνται µε την ψήφισή τους 

από την Γενική Συνέλευση Ο Κανονισµός Οργάνωσης και Λειτουργίας 

ρυθµίζει την όλη οργάνωση και κατανοµή αρµοδιοτήτων των 

στελεχών της Εταιρείας κα διευκρινίζει κάθε θέµα εσωτερικής 

λειτουργίας. Για κάθε τροποποίηση ή συµπλήρωση απαιτείται έγκριση 

της Γ.Σ. 

• Εισηγείται την έκτακτη σύγκλιση  της Γενικής Συνέλευσης, 

• Ορίζει τις αρµοδιότητες του Γενικού ∆ιευθυντή στα πλαίσια των 

κατευθύνσεων της Γ.Σ.  

• Εγκρίνει τις προσλήψεις ή απολύσεις του προσωπικού έπειτα από 

εισήγηση του Γενικού ∆ιευθυντή και καθορίζει το σύστηµα αµοιβών 

και εργασιακών σχέσεων, 

• Ελέγχει τις πράξεις του Γενικού ∆ιευθυντή και κάθε άλλου 

εξουσιοδοτηµένου από το ∆.Σ. οργάνου, 

• Αποφασίζει για την κατάρτιση συµβάσεων και προγραµµατικών 

συµφώνων. 

2. Το ∆.Σ. µπορεί µε απόφασή του να εκχωρεί αντικείµενα των αρµοδιοτήτων 

του στον ∆ιευθυντή. 

3.  Το ∆.Σ.  ορίζει τεχνικούς συµβούλους µε ειδίκευση σε θέµατα Προαγωγής 

Υγείας, Περιβαλλοντικής Υγείας, Πολιτικής Υγείας, Οικονοµικών της Υγείας 

καθώς και ∆ιοίκησης & Κοινωνικής Προστασίας, ή κάθε άλλης επιστηµονικής 

ειδίκευσης που είναι συναφής µε την Πρόληψη και τη Προαγωγή της Υγείας, 
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καθώς και Νοµικούς Συµβούλους, οι οποίοι παρίστανται σε συνεδριάσεις του 

∆.Σ. όταν κληθούν από τον Πρόεδρο χωρίς όµως δικαίωµα ψήφου. 

4. Το ∆.Σ. αποφασίζει µε προκαθορισµένα διαφανή κριτήρια, για την ανάθεση 

έργων, µελετών και εργασιών και την υπογραφή συµβάσεων στα πλαίσια των 

κατευθύνσεων της Γ.Σ. Αναθέτει υπηρεσίες σε εξωτερικούς Συµβούλους για 

ειδικές περιπτώσεις καθώς και την ανάθεση νοµικών ή άλλων υπηρεσιών, 

έπειτα από εισήγηση του ∆ιευθυντή. 

5. Έπειτα από εισήγηση του ∆ιευθυντή αποφασίζει για τη στελέχωση της 

Εταιρείας. 

Τα µέλη της Εταιρείας ευθύνονται έναντι της εταιρείας κατά τη διαχείριση των 

εταιρικών υποθέσεων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 741 του Α.Κ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 14 – ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

1. Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι και ο Πρόεδρος της 

Εταιρείας. Η θητεία του Προέδρου ακολουθεί τη θητεία του ∆.Σ., που µε τη 

σειρά του ακολουθεί την δηµοτική θητεία. Οι αρµοδιότητες του Προέδρου 

είναι ενδεικτικά οι εξής:  

- Εκπροσωπεί την Εταιρεία σε κάθε δηµόσια αρχή ή εκδήλωση 

- Αναλαµβάνει αναπτυξιακές πρωτοβουλίες µε στόχο την εξυπηρέτηση των 

στόχων και του ευρύτερου συµφέροντος της Εταιρείας, 

- Συγκαλεί και προεδρεύει του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και συντάσσει την 

Ηµερήσια ∆ιάταξη για τις συνεδριάσεις,  

- Εισηγείται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση τον Απολογισµό και τον 

Προγραµµατισµό ∆ράσης, 

- Υπογράφει συµβάσεις µε τρίτους, 

- Λαµβάνει κάθε απόφαση που χρειάζεται για το συµφέρον της Εταιρείας, 

ακόµη και εκτάκτως, και ενηµερώνει το ∆Σ κατά την επόµενη συνεδρίασή του 

(σε περίπτωση που το ∆Σ διαφωνήσει εκ των υστέρων, λαµβάνει και τις 

δέουσες θεραπευτικές ενέργειες και αποφάσεις) 

2. Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκπροσωπεί την Εταιρία σε όλες 

τις σχέσεις της µε τρίτους και σε κάθε δηµόσια διοικητική, δικαστική, 

φορολογική και άλλη Αρχή και ασκεί γενική εποπτεία για τις δραστηριότητες 

της Εταιρείας. ∆ύναται να αναθέσει, µε απλή ενηµέρωση του ∆Σ, µέρος των 

δραστηριοτήτων και αρµοδιοτήτων του σε άλλα µέλη του ∆ιοικητικού 
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Συµβουλίου της Εταιρείας και γενικά είναι υπεύθυνος για κάθε ενέργεια που 

προσιδιάζει ως εκ της φύσεως της στον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

3. Η Εταιρεία δεσµεύεται και αναλαµβάνει έγκυρα υποχρεώσεις µε την 

υπογραφή του Προέδρου, ή του ειδικού  κατά περίπτωση οριζόµενου 

αντικαταστάτη κάτω από την εταιρική επωνυµία.  

 

ΑΡΘΡΟ 15 – ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΙ 

Οι Αντιπρόεδροι αναπληρώνουν τον Πρόεδρο, όταν αυτός κωλύεται, στην 

εκπλήρωση των καθηκόντων του και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Επίσης 

είναι επιφορτισµένοι µε την εξέταση των αιτήσεων των ενδιαφεροµένων για 

είσοδο (ως εταίρων) στην εταιρεία και τη σύνταξη σχετικών εισηγήσεων προς 

το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, για την αποδοχή ή απόρριψη των αντίστοιχων 

αιτήσεων. Συνεπικουρούν επίσης τον Πρόεδρο στην εκπροσώπηση της 

εταιρείας, σε ότι αυτή συνίσταται σε επαφές µε άλλους φορείς για τη σύναψη 

συνεργασιών. 

 

ΑΡΘΡΟ 16 – ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

1. Ο Γενικός Γραµµατέας φυλάσσει τη σφραγίδα της Εταιρείας, ως και τα 

βιβλία αυτής, συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, φροντίζει για τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας και συντονίζει 

τη δραστηριότητα των οργάνων και των υπηρεσιών της Εταιρίας. 

2. Ο Ειδικός Γραµµατέας έχει την ευθύνη εποπτείας της υπαγωγής της 

Εταιρείας   σε προγράµµατα (χρηµατοδοτούµενα είτε από εθνικούς πόρους 

είτε από Κοινοτικούς πόρους) και της πορείας υλοποίησής τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 17 – ΤΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ 

1. Ο Ταµίας Εταιρείας επιµελείται των εισπράξεων και πληρωµών, συντάσσει 

και υποβάλλει προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο τον Ετήσιο Ισολογισµό και τον 

Προϋπολογισµό, τηρεί τα οικονοµικά βιβλία και είναι αρµόδιος για την κίνηση 

τυχόν τραπεζικών λογαριασµών της Εταιρείας. 
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2. Ο Αναπληρωτής Ταµίας αναπληρώνει τον Ταµία όταν αυτός κωλύεται στην 

εκπλήρωση των καθηκόντων του. Για το λόγο αυτό παρακολουθεί τακτικά 

όλη την εξέλιξη των οικονοµικών της Εταιρείας µαζί µε τον Ταµία. 

 

ΑΡΘΡΟ 18 – ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΣΟΝΤΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ 

1. Ο ∆ιευθυντής διορίζεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

2. Η απασχόληση του ∆ιευθυντού είναι πενταετής, µε δυνατότητα ανανέωσης 

και ακολουθεί την θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

3. Παρίσταται στις συνεδριάσεις του ∆.Σ., χωρίς δικαίωµα ψήφου και µπορεί 

να εισηγείται επί ορισµένων θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. 

4. Η σύµβαση εργασίας και οι αποδοχές του ∆ιευθυντή ορίζονται µε απόφαση 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

5. Με ανάλογες αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δύναται να ορίζεται ο 

αναπληρωτής του. 

 

ΑΡΘΡΟ 19 –∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

1. Ο ∆ιευθυντής διευθύνει την Εταιρεία µέσα στα πλαίσια που ορίζει το ∆.Σ. 

και προΐσταται των υπηρεσιών του. Στον ∆ιευθυντή δύναται να ανατεθεί από 

το ∆.Σ., µε ρητή απόφασή του, η διοίκηση εργασιών της Εταιρείας καθώς και 

η εκπροσώπησή της έναντι παντός τρίτου και κάθε αρχής δικαστικής, 

διοικητικής και τραπεζών στην ηµεδαπή και αλλοδαπή. Ο ∆ιευθυντής 

ενηµερώνει τα µέλη του ∆.Σ. για τα θέµατα της αρµοδιότητάς του. 

2. Ο ∆ιευθυντής είναι ιδιαίτερα υπεύθυνος για: 

- Την εκτέλεση των αποφάσεων που λαµβάνονται από το ∆.Σ., 

- Την έγκριση των οικονοµικών δαπανών µέχρι το ύψος που ορίζει το ∆.Σ., 

- Το συντονισµό και την εποπτεία για την υλοποίηση των Προγραµµάτων της 

Εταιρείας, 

- Την κατάρτιση του Απολογισµού και του Προγραµµατισµού ∆ράσης, καθώς 

και του Ισολογισµού και του Προϋπολογισµού, 

- Κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη διοίκηση και λειτουργία της Εταιρείας  που 

του αναθέτει το ∆.Σ. 

3. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δύναται, µε απόφαση του, να αναθέσει στον 

∆ιευθυντή της Εταιρείας αρµοδιότητες των µελών του, για την ταχύτερη 
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διεκπεραίωση των εργασιών της Εταιρίας. Η απόφαση αυτή ανακαλείται µε 

νέα απόφαση του ∆Σ οποτεδήποτε.  

4. Ο ∆ιευθυντής µπορεί να αναθέσει, µε νοµίµως υπογεγραµµένη επιστολή 

του, µέρος των καθηκόντων και των αρµοδιοτήτων του στον Αναπληρωτή 

του ή σε άλλους υπεύθυνους προγραµµάτων ή τµηµάτων της Εταιρείας. Η 

απόφαση του αυτή ανακαλείται µε νέα απόφαση του οποτεδήποτε.  

 

ΑΡΘΡΟ 20 – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ,    

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  

Η Εταιρεία θα συνεπικουρείται στη λήψη αποφάσεων επί των προγραµµάτων από το 

Επιστηµονικό Συµβούλιο το οποίο θα γνωµοδοτεί επί των προτεινόµενων από το ∆Σ 

προγραµµάτων και θα σχεδιάζει και θα εισηγείται νέα προγράµµατα στο ∆Σ. Το 

Επιστηµονικό Συµβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο και τα µέλη. Ο Πρόεδρος 

πρέπει να είναι Πανεπιστηµιακός ή Ερευνητής στο χώρο της Υγείας µε αντικείµενο 

σχετικό µε τους σκοπούς της Εταιρείας και επιλέγεται από το ∆Σ µε πενταετή (5ετή) 

θητεία, η οποία ακολουθεί τη θητεία του ∆Σ. Η θέση του είναι τιµητική και άµισθη 

ενώ µπορεί να του δικαιολογούνται έξοδα κίνησης, µετά από απόφαση του ∆Σ, όταν 

µετακινείται για τους σκοπούς της Εταιρείας. 

1. Τα µέλη του Επιστηµονικού Συµβουλίου είναι επιστήµονες εξειδικευµένοι στη 

Πρόληψη των Νόσων και στη Προαγωγή της Υγείας ή εκπρόσωποι φορέων µε 

παρεµφερείς σκοπούς. 

2. Με απόφαση του ∆Σ ορίζονται ως Συνεργαζόµενοι Φορείς της Εταιρείας 

πανεπιστήµια και άλλοι ακαδηµαϊκοί φορείς, ερευνητικά κέντρα, ιατρικές 

εταιρείες, κοινωνικές και περιβαλλοντικές οργανώσεις και γενικότερα κάθε 

Νοµικό Πρόσωπο που έχει συναφείς µε την εταιρεία στόχους και µπορεί να 

συµβάλλει στην εκπλήρωση των σκοπών της. Με απόφαση του ∆Σ, µετά από 

πρόταση του Προέδρου του Επιστηµονικού Συµβουλίου, οι Συνεργαζόµενοι 

Φορείς µπορεί να συµµετέχουν, µε εκπρόσωπό τους ως µέλη του 

Επιστηµονικού Συµβουλίου. Το ∆ίκτυο µπορεί να συνεργάζεται µε αµειβόµενη 

σχέση µε έναν ή περισσότερους φορείς εξειδικευµένους στη Πρόληψη των 

Νόσων, στην Προαγωγή της Υγείας και γενικότερα στη ∆ηµόσια Υγεία, µε 

σκοπό την βέλτιστη υλοποίηση των προγραµµάτων του. 
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3. Επίσης µε απόφαση του ∆Σ µπορούν να ορισθούν ως Σύµβουλοι της Εταιρείας 

επιστήµονες οι οποίοι ως εκ της θέσεως, της ειδικότητάς τους ή της εµπειρίας 

τους µπορούν να συµβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών της. 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 ∆Σ, όταν µετακινείται για τους σκοπούς της 

Εταιρείας. 

 

ΑΡΘΡΟ 21– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΕΛΕΓΧΟΣ 

1. Το διαχειριστικό έτος της Εταιρείας συµπίπτει µε το έτος, που ορίζεται από 

τον Νόµο. 

2. Τα έσοδα της Εταιρείας, από οποιαδήποτε πηγή και να προέρχονται, 

κατατίθενται σε τραπεζικούς λογαριασµούς στο όνοµά της. 

3.  Η διάθεση και πραγµατοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης από τον/τους 

λογαριασµούς αυτούς γίνεται µε ειδική έγγραφη εντολή του ∆ιευθυντή 

σύµφωνα µε τις αποφάσεις του ∆Σ. 

4. Ο οικονοµικός και διαχειριστικός έλεγχος γίνεται από δύο (2) λογιστές που 

ορίζονται από το ∆.Σ. µετά από αίτηση του ∆ιευθυντή. 

5. Οι λογιστές που ασκούν τον τακτικό έλεγχο της οικονοµικής διαχείρισης της 

Εταιρείας, οφείλουν να υποβάλλουν το αργότερο µέχρι τέλος Μαρτίου κάθε 

έτους έκθεση για την οικονοµική διαχείριση και τον απολογισµό του 

προηγούµενου διαχειριστικού έτους που έλεγξαν. Οι εκθέσεις υποβάλλονται 

στο ∆.Σ. το οποίο υποβάλλει τα αποτελέσµατα στους εταίρους.  

6. Εταίροι που αποτελούν τουλάχιστον το 10% των εταίρων της Εταιρείας 

µπορούν να ζητήσουν από το ∆.Σ. οποτεδήποτε έκτακτο διαχειριστικό έλεγχο 

της Εταιρείας µε ελεγκτές που ορίζουν και πληρώνουν την αµοιβή τους οι ίδιοι 

οι εταίροι που τους όρισαν.  

7. Τα θέµατα που αφορούν συνολικά την οικονοµική διαχείριση της Εταιρείας 

περιγράφονται στον ειδικό Κανονισµό Οικονοµικής ∆ιαχείρισης και 

Προµηθειών της Εταιρείας. 

 

Άρθρο 22 – ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
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Ο οικονοµικός έλεγχος και η εποπτεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ασκείται από 

3µελή Εξελεγκτική Επιτροπή που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, 

ανά 5ετία µαζί µε την εκλογή του νέου ∆.Σ. Μαζί µε τα τακτικά µέλη της, εκλέγονται 

και 2 αναπληρωµατικά. 

Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την οικονοµική διαχείριση της Εταιρείας, τα 

πραγµατοποιηθέντα έσοδα, τις πηγές τους, καθώς και τις πραγµατοποιηθείσες 

δαπάνες και υποβάλλει σχετική έκθεση στη Γενική Συνέλευση. Στη διάθεση της 

τίθενται, όταν ζητηθούν, όλα τα βιβλία διαχείρισης της Εταιρείας. 

 

ΑΡΘΡΟ 23 – ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

      Οι πόροι της Εταιρείας προέρχονται από: 

• Τις εισφορές των µελών που συστήνουν την Εταιρεία καθώς και από τις 

εισφορές τυχόν νέων εταίρων. 

• Ποσά  που θα συµφωνήσουν οι εταίροι να καταβάλλουν. 

• Ποσά που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς, 

διακρατικούς οργανισµούς, όπως η Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας, ο 

Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών κλπ. 

• Από χρηµατοδοτήσεις, ενισχύσεις, ειδικές εισφορές κ.λ.π. από δηµόσιες ή 

ιδιωτικές επιχειρήσεις, φορείς, ιδιώτες, εθνικούς, κρατικούς ή ιδιωτικούς 

οργανισµούς της χώρας µας ή του εξωτερικού. 

• Ποσά που εισπράττονται από τους ενδιαφερόµενους που προσφεύγουν στις 

υπηρεσίες της Εταιρείας. 

• Έσοδα από την υλοποίηση των προγραµµάτων που ανάγονται στην επιδίωξη 

και την εκπλήρωση των καταστατικών σκοπών της. 

• Από δωρεές, κληρονοµιές, κληροδοσίες, δηµοσιεύσεις, εκδηλώσεις, εκδόσεις, 

χορηγίες κλπ. 

• Από εκµετάλλευση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας 

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

 

ΑΡΘΡΟ 24 – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 

Η περιουσία που είναι δυνατό να δηµιουργηθεί από τη λειτουργία και τη 

δραστηριότητα της Εταιρείας αποτελεί το ενεργητικό αυτής, το οποίο και θα πρέπει 

να κατατίθεται σε τράπεζα, εφόσον υπερβαίνει το ποσό των 3.000 (τριών χιλιάδων) 

Ευρώ.  
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Ο σκοπός της Εταιρείας δεν είναι κερδοσκοπικός. Εποµένως η τυχόν θετική διαφορά 

µεταξύ των κάθε µορφής εσόδων την εταιρείας και των εξόδων, δαπανών ή τυχόν 

ζηµίας των κατά νόµο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους παραµένει στην 

Εταιρεία και δηµιουργεί το αποθεµατικό της, το οποίο πρόκειται να διατεθεί για την 

κάλυψη εξόδων και δαπανών για την επίτευξη των σκοπών της και όχι για την 

διανοµή κερδών στους εταίρους. Τα οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία δεν µπορούν 

υπό οποιαδήποτε συνθήκη να θεωρήσουν ως κέρδη προς διανοµή στους εταίρους. 

Ρητά ορίζεται ότι αποτελούν περιουσία που πρέπει να χρησιµοποιηθεί και να 

αξιοποιηθεί για την επιδίωξη και εκπλήρωση των καταστατικών σκοπών της 

Εταιρείας. 

 

ΆΡΘΡΟ  25 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΜΕΡΙ∆ΑΣ. 

Η διάθεση, µεταβίβαση, εκχώρηση ή η µε οποιοδήποτε τρόπο δέσµευση της 

εταιρικής µερίδας απαγορεύεται. 

 

ΆΡΘΡΟ 26 – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ 

Η αποχώρηση εταίρου είναι δυνατή κατόπιν έγκαιρης ενηµέρωσης του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της Εταιρείας (τρεις τουλάχιστον µήνες  πριν τη σκοπούµενη 

αποχώρηση) κι αφού πρώτα διευθετήσει τυχόν υποχρεώσεις του, έναντι της 

Εταιρείας. Κάθε εταίρος δικαιούται να αποχωρήσει από την εταιρεία, η οποία όµως δε 

λύεται, αλλά συνεχίζεται µεταξύ των λοιπών εταίρων χωρίς να χρειάζεται 

τροποποίηση του Καταστατικού της. Ο εταίρος που εξέρχεται από την εταιρεία  δεν 

έχει δικαίωµα στην ανάληψη της εισφοράς του ή σε αποζηµίωση, παρά παραλαµβάνει 

µόνο κάθε αντικείµενο, εξοπλισµό ή άλλο είδος που τυχόν είχε παραχωρήσει προς 

χρήση στην Εταιρεία.  

 

ΑΡΘΡΟ 27 – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων, κατόπιν σχετικής εισήγησης του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, δύναται να εγκρίνει τον εσωτερικό Κανονισµό Οργάνωσης και 

Λειτουργίας της Εταιρείας. Εκεί περιλαµβάνονται οι ειδικότερες αρµοδιότητες των 

οργάνων και τα καθήκοντα κάθε φύσης του προσωπικού της Εταιρείας και γενικά 

κάθε λειτουργία που κρίνεται αναγκαία για την εύρυθµη λειτουργία της 

Τροποποίηση, διόρθωση, ερµηνεία και συµπλήρωση του Κανονισµού, επιτρέπεται 

µόνο µε νεότερη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, επί τη βάσει είτε 
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σχετικής πρότασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είτε εµπεριστατωµένου αιτήµατος, 

οποιουδήποτε εκ των εταίρων. 

 

ΆΡΘΡΟ 28 – 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 στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών. 

 Για την τροποποίηση οποιουδήποτε άρθρου του παρόντος καταστατικού, απαιτείται 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, λαµβανοµένης µε πλειοψηφία 2/3 εκ 

των παρόντων µελών, µε την επιφύλαξη των σχετικών µε την είσοδο νέου εταίρου, 

διατάξεων του παρόντος.   

 

Άρθρο 29 – ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

1. Η Εταιρεία λύεται για οποιοδήποτε λόγο µε οµόφωνη απόφαση όλων των εταίρων 

και εισέρχεται στο στάδιο εκκαθάρισης κατά τα οριζόµενα στον Αστικό Κώδικα. Η 

διάρκεια εκκαθάρισης καθορίζεται από τους εταίρους, αλλά δεν µπορεί να υπερβεί τη 

διετία. 

2. Εφόσον επήλθε λόγος λύσεως το ∆.Σ. συγκαλείται εκτάκτως προκειµένου να 

διαπιστώσει τούτο και να καθορίσει την περαιτέρω διαδικασία σύµφωνα µε το 

καταστατικό και το νόµο. Για τις ανάγκες της εκκαθάρισης εξακολουθεί να υφίσταται 

η εταιρεία. 

3. Από τη λύση της Εταιρείας και µετά, ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντα του, ως ο διορισµένος πλέον, δια του παρόντος, 

εκκαθαριστής της Εταιρείας, για τους σκοπούς της εκκαθάρισης. Ο ορισµός του 

εκκαθαριστή συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, του Γενικού ∆ιευθυντή και των ελεγκτών.  

4. Ο εκκαθαριστής, όσο διαρκεί η εντολή του: 

• Εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι τρίτων και ενώπιον δικαστικών και 

διοικητικών αρχών για τους σκοπούς της εκκαθάρισης. 

• Ενεργεί την απογραφή της εταιρικής περιουσίας και δηµοσιεύει τις 

οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε το νόµο. Την ίδια υποχρέωση 

έχει και κατά τη λήψη της εκκαθάρισης. 

• Επιµελείται τη διανοµή του προϊόντος της εκκαθάρισης σύµφωνα µε 

την επόµενη παράγραφο του παρόντος άρθρου. 
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5. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών της λύσης της Εταιρείας, η τυχόν 

εναποµείνασα περιουσία της περιέρχεται σε εγνωσµένου κύρους Μη Κερδοσκοπική 

Οργάνωση µε αντικείµενο την Υγεία, η επιλογή της οποίας θα πρέπει να έχει ήδη 

γίνει, προ της λύσεως της Εταιρείας, από τη Γενική Συνέλευση των εταίρων. 

6. Με απόφαση των µελών της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, είναι δυνατόν να 

ορισθεί  εξωτερικός εκκαθαριστής της Εταιρείας. 

 

Άρθρο 30 – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Κάθε παράβαση των όρων του παρόντος καταστατικού, όπως επίσης και των 

διατάξεων του Κανονισµού Οργάνωσης και Λειτουργίας της Εταιρείας, από 

οποιονδήποτε εταίρο της Εταιρείας, συνεπάγεται την επιβολή, επί τη βάσει 

σχετικής απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου πειθαρχικών κυρώσεων 

(όπως αυτές δύναται συστηµατικότερα να οριστούν από τον Κανονισµό 

Οργάνωσης και Λειτουργίας της Εταιρείας). Οι κυρώσεις αυτές δύναται να 

συνίσταται και στην αποβολή του υπό συζήτηση εταίρου από την Εταιρεία. Ο 

αποπεµπόµενος έχει το δικαίωµα έφεσης ενώπιον της επόµενης Γενικής 

Συνέλευσης των εταίρων.  

2. Η εταιρική µερίδα του αποπεµφθέντος εταίρου καταπίπτει υπέρ της Εταιρείας, 

δεδοµένου ότι συµφωνείται, πως αυτή (η εταιρική µερίδα), επέχει τη θέση 

εγγυήσεως, που δίδεται από τον Εταίρο για την καλή τήρηση των όρων του 

παρόντος. Επιπλέον δεν αποκλείεται να διεκδικήσει η Εταιρεία την περαιτέρω 

αποζηµίωση της από τον εταίρο, για κάθε θετική ή αποθετική της ζηµία (η 

οποία δεν αποκαλύπτεται από την αξία της εταιρικής µερίδας). 

 

Άρθρο 31 – ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ – ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ. 

1. Κάθε διαφορά µεταξύ των εταίρων απορρέουσα από τις διατάξεις του 

παρόντος καταστατικού και/ή που αφορά ενδεικτικά την λειτουργία της 

Εταιρίας, την άσκηση των καθηκόντων και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων 

των µελών και οργάνων της, θα επιλύεται από τα καθ’ ύλη αρµόδια 

δικαστήρια της έδρας της Εταιρείας. 

2. Για κάθε θέµα που δεν υπάρχει ρητή ρύθµιση από το παρόν καταστατικό, 

εφαρµόζονται αναλογικά διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 

3. Κάθε εταίρος δικαιούται να λαµβάνει γνώση των εταιρικών υποθέσεων και να 

αποκτά αντίγραφα, εφόσον το ζητήσει, κάθε εγγράφου της Εταιρίας. 
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4. Τα δικαιώµατα γενικά θα πρέπει να ασκούνται όπως επιβάλλει η καλή πίστη, η 

αγαστή εταιρική συνεργασία και το συµφέρον της Εταιρείας. 

 

Το παρόν Καταστατικό, αποτελούµενο από 31 άρθρα, αφού ανεγνώσθη, κατέστη 

κατανοητό και αποδεκτό από όλα τα συµβαλλόµενα µέρη, υπεγράφη από αυτά (τα 

συµβαλλόµενα µέρη) όπως νοµίµως εκπροσωπούνται, προκειµένου να κατατεθεί κατά 

τη νόµιµη διαδικασία στο Πρωτοδικείο Αθηνών. 

 

Καλείστε όπως αποφασίσετε σχετικά. 
 
Στη συνέχεια τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλείς των ∆ηµοτικών Παρατάξεων και οι 
ειδικοί αγορητές αυτών, οι οποίοι εξέφρασαν τις απόψεις και τις προτάσεις τους. 
 
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του ∆.Σ.  
 
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Σώµα όπως προχωρήσει στην 
ψηφοφορία του συγκεκριµένου θέµατος, ως εισάγεται. 
 
 
Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του: 

- όλα τα προαναφερόµενα στοιχεία, 
- το υπ΄αριθµ. πρωτ. 3835/11.04.2011 εισηγητικό έγγραφο της Αντιδηµάρχου 

Κοινωνικής Πολιτικής κας Βασ. Αγαγιώτου, 
- το απεσταλθέν σχέδιο του τροποποιηµένου Καταστατικού του Εθνικού 

∆ιαδηµοτικού ∆ικτύου Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας  
 

και είδε τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 καθώς και των άρθρων 65, 67 
και 69 του Ν. 3852/2010, 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(26 ΥΠΕΡ, 7 ΑΠΟΝΤΕΣ και 2 ψήφους Υπέρ από τις Προέδρους των  

Συµβουλίων των 2 ∆ηµοτικών Κοινοτήτων)  

 
1. Εγκρίνει, για τους εις το σκεπτικό της παρούσης εισηγήσεως προαναφεροµένους 
λόγους, το παρακάτω τροποποιηµένο καταστατικό του Εθνικού ∆ιαδηµοτικού 
∆ικτύου Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας (Αστική Εταιρεία Μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα µε έδρα τον ∆ήµο Αµαρουσίου), στο οποίο ο ∆ήµο µας θα συµµετάσχει 
ως τακτικό µέλος, και το οποίο έχει ως ακολούθως:  

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

ΕΘΝΙΚΟ ∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ  

– ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
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Στο ∆ήµο Αµαρουσίου, σήµερα ..../ …/ 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ∆ήµοι (µε 

αλφαβητική σειρά) 

158. Ο ∆ήµος Aγίας Βαρβάρας Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από 

τον ∆ήµαρχο Γεώργιο Καπλάνη, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 184/08  και  

µε την απόφαση µε αριθµό 70/98 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αγίας Βαρβάρας. 

159. Ο ∆ήµος Αγίας Παρασκευής Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο 

από τον ∆ήµαρχο Βασίλειο Ζορµπά, ως ιδρυτικό µέλος της Εταιρείας το 2005 και 

σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 25/98 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αγίας 

Παρασκευής. 

160. Ο ∆ήµος Αγιάς Λάρισας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Αντώνιο Γκουντάρα, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 131/07 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Ευρυµενών Λάρισας και την απόφαση µε αριθµό 179/08 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ποταµιάς Λάρισας. 

161. Ο ∆ήµος Αγίων Αναργύρων-Καµατερού Αττικής, όπως εκπροσωπείται 

κατά το νόµο από τον ∆ήµαρχο Νικόλαο Σαράντη, ως ιδρυτικά µέλη της Εταιρείας 

το 2005 ο ∆ήµος Καµατερού, και ο ∆ήµος Αγίων Αναργύρων. Καθώς  επίσης και  

σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 242/98 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αγίων 

Αναργύρων και σύµφωνα µε την απόφαση 25678/5-11-07. 

162. Ο ∆ήµος Αγίου ∆ηµητρίου Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο 

από την ∆ήµαρχο Μαρία Ανδρούτσου, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 

215/07και µε την απόφαση µε αριθµό 78/89  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αγίου 

∆ηµητρίου. 

163. Ο ∆ήµος Αγρινίου Αιτωλοκαρνανίας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο 

από τον ∆ήµαρχο Παύλο Μοσχολιό, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 165/07 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Παραβόλας Αιτωλοακαρνανίας και µε την απόφαση µε 

αριθµό 27/98 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αγρινίου. 

164. Ο ∆ήµος Αθηναίων Κεντρικού Τοµέα Αθηνών, όπως εκπροσωπείται κατά 

το νόµο από τον ∆ήµαρχο Γεώργιο Καµίνη, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 

473/98  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αθηναίων. 

165. Ο ∆ήµος Αιγάλεω Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Χρήστο Καρδάρα, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 266/07 και µε 

την απόφαση µε αριθµό 78/98 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγάλεω. 

166. Ο ∆ήµος Αλεξάνδρειας Ηµαθίας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από 

τον ∆ήµαρχο Φώτη ∆ηµητριάδη, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 42/09 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Αλεξάνδρειας Ηµαθίας, και την απόφαση µε αριθµό 
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166/07 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μελίκης Ηµαθίας. και την απόφαση µε αριθµό 

206/07 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Πλατέος Ηµαθίας. 

167. Ο ∆ήµος Αλεξανδρούπολης Έβρου, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο 

από τον ∆ήµαρχο Ευάγγελο Λαµπάκη , σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 

515/10 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αλεξανδρούπολης. 

168. Ο ∆ήµος Αλίµου Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Αθανάσιο Ορφανό, ως ιδρυτικό µέλος της Εταιρείας το 2005, και  

σύµφωνα µε την απόφαση  µε αριθµό 399/07 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αλίµου 

Αττικής. 

169. Ο ∆ήµος Αλµυρού Βόλου, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Ευάγγελο Χατζηκυριάκο, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 22/08  

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Σούρπης. 

170. Ο ∆ήµος Αµαρουσίου Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Γεώργιο Πατούλη, ως ιδρυτικό µέλος της Εταιρείας το 2005 καθώς και 

µε απόφαση µε αριθµό 41/98 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αµαρουσίου. 

171. Ο ∆ήµος Αµυνταίου Φλώρινας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από 

τον ∆ήµαρχο Ιωακείµ Ιωσηφίδη, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 201/10 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αµυνταίου Φλώρινας. 

172. Ο ∆ήµος Αµφίπολης Σερρών, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Γεώργιο Βογιατζή, σύµφωνα µε τις αποφάσεις µε αριθµό 23/07 και 

31/07 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κορµίστας Σερρών. 

173. Ο ∆ήµος Άνδρου Κυκλάδων, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Ιωάννη Γλυνό, ως ιδρυτικό µέλος της Εταιρείας το 2005 ο ∆ήµος 

Υδρούσας Άνδρου και την απόφαση µε αριθµό 189/03-12-2007 του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Κορθίου. 

174. Ο ∆ήµος Αργιθέας Καρδίτσας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Χρήστο Καναβό, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 43/08 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Αχελώου Καρδίτσας. 

175. Ο ∆ήµος  Αρχαίας Ολυµπίας Ηλείας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο 

από τον ∆ήµαρχο Ευθύµιο Κοτζιά, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 65/07 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λαµπείας Ηλείας, και την απόφαση µε αριθµό 117/08 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λασίωνος Ηλείας. 

176. Ο ∆ήµος Αχαρνών Ανατολικής Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το 

νόµο από τον ∆ήµαρχο Σωτήρη Ντούρο, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 

129/07 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θρακοµακεδόνων. 
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177. Ο ∆ήµος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγµένης Ανατολικής Αττικής, όπως 

εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον ∆ήµαρχο Γρηγόρη Κασιδόκωστα,  σύµφωνα 

µε την απόφαση  µε  αριθµό 164/99 του  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου Βούλας. 

178. Ο ∆ήµος Βέροιας Ηµαθίας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από την 

∆ήµαρχο Χαρίκλεια Ουσουλτζόγλου - Γεωργιάδη, σύµφωνα µε την απόφαση µε 

αριθµό 125/07 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μακεδονίδος Ηµαθίας και την 

απόφαση µε αριθµό 195/2008 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Βέροιας. 

179. Ο ∆ήµος Βόλου Μαγνησίας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Παναγιώτη Σκοτινιώτη, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 135/09 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αρτέµιδας Μαγνησίας, και την απόφαση µε αριθµό 

149/07 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ιωλκού Μαγνησίας και την απόφαση µε 

αριθµό 246/2007και 96/98 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Βόλου Μαγνησίας και την 

απόφαση µε αριθµό 71α/98 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ν. Ιωνίας Μαγνησίας. 

180. Ο ∆ήµος Βριλησσίων Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Κωνσταντίνο Ιωαννίδη, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 145/07 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Βριλησσίων. 

181. Ο ∆ήµος Βύρωνα Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Νικόλαο Χαρδαλιά, ως ιδρυτικό µέλος της Εταιρείας το 2005. 

182. Ο ∆ήµος Γαλατσίου Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Κυριάκο Τσίρο, ως ιδρυτικό µέλος της Εταιρείας το 2005 και σύµφωνα 

µε την απόφαση  µε αριθµό 181/08 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Γαλατσίου . 

183. Ο ∆ήµος Γαύδου Χανίων, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Ευστράτιο Λαµπάκη, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 15/09 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Γαύδου. 

184. Ο ∆ήµος Γλυφάδας Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από την 

∆ήµαρχο Κωνσταντίνο Κοκκόρη, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 103/08και 

την απόφαση µε αριθµό 1051/98 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Γλυφάδας. 

185. Ο ∆ήµος Γορτυνίας Αρκαδίας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Ιωάννη Γιαννόπουλο, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 98/08 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Κοντοβαζαίνης Αρκαδίας, και την απόφαση µε αριθµό 

14/08 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ηµητσάνας Αρκαδίας και την απόφαση µε 

αριθµό 79/07 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λαγκαδίων Αρκαδίας.  

186. Ο ∆ήµος Γρεβενών Γρεβενών, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο ∆ηµοσθένη Κουπτζίδη , σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 390/07 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Γρεβενών. 
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187. Ο ∆ήµος  ∆άφνης -Υµηττού Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο 

από τον ∆ήµαρχο Μιχάλη Σταυριανουδάκη, στις 3/6/ 2007του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Υµηττού, και ως ιδρυτικό µέλος της Εταιρείας το 2005 ο ∆ήµος 

∆άφνης. 

188. Ο ∆ήµος ∆ελφών Φωκίδος, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Νικόλαο Φουσέκη, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 253/07 και την 

απόφαση µε αριθµό 51/98  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Άµφισσας. 

189. Ο ∆ήµος ∆ιονύσου Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Ιωάννη Καλαφατέλη, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 78/07 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Άνοιξης, και ως ιδρυτικό µέλος της Εταιρείας η κοινότητα 

Κρυονερίου. 

190. Ο ∆ήµος ∆ράµας  ∆ράµας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Κυριάκο Χαρακίδη, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 94/98  του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ράµας 

191. Ο ∆ήµος  ∆υτικής Αχαΐας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 125/09 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ύµης Αχαΐας,  και την απόφαση µε αριθµό 112/07 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μόβρης Αχαΐας. 

192. Ο ∆ήµος ∆ωρίδος Φωκίδος, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Γεώργιο Καπεντζώνη, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 82/09 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Βαρδουσιών Φωκίδος. 

193. Ο ∆ήµος  Έδεσσας Πέλλας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 
∆ήµαρχο  ∆ηµήτριο Γιάννου  σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 252/2000 του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου Έδεσσας. 

194. Ο ∆ήµος Ελασσόνας Λάρισας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Γεώργιο Πασχόπουλο, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό  179/08 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ποταµιάς Λάρισας. 

195. Ο ∆ήµος Ελευσίνας ∆υτικής Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο 

από τον ∆ήµαρχο Γεώργιο Αµπατζόγλου, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 

62/98 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ελευσίνας. 

196. Ο ∆ήµος Ελληνικού-Αργυρούπολης  Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά 

το νόµο από τον ∆ήµαρχο Χρήστο Κορτζίδη, ως ιδρυτικά µέλη της Εταιρείας το 

2005 ο ∆ήµος Ελληνικού και ο ∆ήµος Αργυρούπολης, καθώς και µε την απόφαση 

µε αριθµό 94/98 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αργυρούπολης. 

197. Ο ∆ήµος Εορδαίας Κοζάνης, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από την 

∆ήµαρχο Παρασκευή Βρυζίδου, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 209/08 και 
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σύµφωνα µε την απόφαση 151/99 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Πτολεµαΐδας  και 

την απόφαση 63/98 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Πτολεµαΐδας. 

198. Ο ∆ήµος Ευρώτα Λακωνίας ,όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Ιωάννη Γρυπιώτη, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 151/09 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Κροκεών Λακωνίας, και την απόφαση µε αριθµό 70/08 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νιάτων και την απόφαση µε αριθµό 23/08 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Σκάλας Λακωνίας. 

199. Ο ∆ήµος Ζαγοράς Μουρεσίου Μαγνησίας, όπως εκπροσωπείται κατά το 

νόµο από τον ∆ήµαρχο Γεώργιο Αντώνογλου, σύµφωνα µε την απόφαση µε 

αριθµό 126/2007  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μουρεσίου. 

200. Ο ∆ήµος Ζακύνθου Ζακύνθου, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Στυλιανό Μποζίκη, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 322/09 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Ζακυνθίων Ζακύνθου, και την απόφαση µε αριθµό 141/07 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αρκαδίων  Ζακύνθου, και την απόφαση µε αριθµό 

145/07 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αλυκών Ζακύνθου,  και την απόφαση µε 

αριθµό 208/09 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λαγανά Ζακύνθου. 

201. Ο ∆ήµος Ζωγράφου Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Κωνσταντίνο Καλλίρη, ως ιδρυτικό µέλος της Εταιρείας το 2005. Καθώς 

και µε την απόφαση µε αριθµό 81/98 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ζωγράφου. 

202. Ο ∆ήµος Ηγουµενίτσας Θεσπρωτίας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο 

από τον ∆ήµαρχο Γεώργιο Κατσίνο, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 7/07 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μαργαριτίου Θεσπρωτίας. 

203. Ο ∆ήµος Ήλιδας Ηλείας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Ιωάννη Λυµπέρη, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 45/08 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Πηνείας Ηλείας. 

204. Ο ∆ήµος Ηλιούπολης Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Βασίλειο Βαλασόπουλο, ως ιδρυτικό µέλος της Εταιρείας το 2005. 

205. Ο ∆ήµος Ηρακλείου Αττικής , όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Παντελή Βλασσόπουλο , ως ιδρυτικό µέλος της Εταιρείας το 2005. 

206. Ο ∆ήµος Θέρµης Θεσσαλονίκης, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από 

τον ∆ήµαρχο Θεόδωρο Παπαδόπουλο, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 

376/2007  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. 

207. Ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκης, όπως εκπροσωπείται κατά το 

νόµο από τον ∆ήµαρχο Ιωάννη Μπουτάρη, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 

56/98 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Τριανδρίας. 
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208. Ο ∆ήµος Θηβαίων Βοιωτίας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

δήµαρχο Σπύρο Νικολάου σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 126/2000 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Βαγίων 

209. Ο ∆ήµος Ιάσµου Ροδόπης, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Κάδη Ισµέτ, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 96/10 του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Ιάσµου Ροδόπης. 

210. Ο ∆ήµος  Ιεράπετρας Λασιθίου, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από 

τον ∆ήµαρχο Ιωσήφ Αναστασάκη  σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 222/94 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ιεράπετρας 

211. Ο ∆ήµος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Αιτωλοακαρνανίας, όπως 

εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον ∆ήµαρχο Παναγιώτη Κατσούλη, σύµφωνα 

µε την απόφαση µε αριθµό 181/07 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ιεράς  Πόλης  

Μεσολογγίου. 

212. Ο ∆ήµος Ιωαννιτών Ιωαννίνων, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από 

τον ∆ήµαρχο Φίλιππο Φίλιο, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 293/10 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Ιωαννιτών και µε την απόφαση µε αριθµό 161/98 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Ιωαννιτών. 

213. Ο ∆ήµος Καβάλας Καβάλας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Κωνσταντίνο Σιµιτσή, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 388/07 και 

µε την απόφαση µε αριθµό  228/07 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας και την 

απόφαση µε αριθµό 138/07 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Φιλίππων Καβάλας. 

214. Ο ∆ήµος Καισαριανής Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Αντώνιο Καµπάκα, , ως ιδρυτικό µέλος της Εταιρείας το 2005.  

215. Ο ∆ήµος Καλαµαριάς Θεσσαλονίκης, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο 

από τον ∆ήµαρχο Θεοδόσιο Μπακογλίδη, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 

245/98 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµαριάς. 

216. Ο ∆ήµος Καλαµάτας Μεσσηνίας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από 

τον ∆ήµαρχο Παναγιώτη Νίκα, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 105/98 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας 

217. Ο ∆ήµος  Καλαµπάκας Τρικάλων, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από 

τον ∆ήµαρχο ∆ηµήτριο Σακελλαρίου, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 

124/07 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Βασιλικής Τρικάλων, και την απόφαση µε 

αριθµό 110/10 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµπάκας. 
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218. Ο ∆ήµος Καλλιθέας Νοτίου Τοµέα Αθηνών, όπως εκπροσωπείται κατά το 

νόµο από τον ∆ήµαρχο Κωνσταντίνο Ασκούνη, σύµφωνα µε την απόφαση µε 

αριθµό243/98 και την απόφαση 448/2007 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλλιθέας 

219. Ο ∆ήµος Καλυµνίων ∆ωδεκανήσων, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο 

από τον ∆ήµαρχο ∆ηµήτριο ∆ιακοµιχάλη, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 

293/10 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλυµνίων. 

220. Ο ∆ήµος Καρπάθου ∆ωδεκανήσων, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο 

από τον ∆ήµαρχο Μιχάλη Χανιώτη, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 238/07 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καρπάθου. 

221. Ο ∆ήµος Καρπενησίου Ευρυτανίας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο 

από τον ∆ήµαρχο Κωνσταντίνο Μπακογιάννη, σύµφωνα µε την απόφαση µε 

αριθµό 201/07 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καρπενησίου. 

222. Ο ∆ήµος Κατερίνης Πιερίας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Σάββα Χιονίδη, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 535/08 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Πιερίας. 

223. Ο ∆ήµος Κερατσινίου-∆ραπετσώνας Πειραιώς, όπως εκπροσωπείται 

κατά το νόµο από τον ∆ήµαρχο Λουκά Τζανή, σύµφωνα µε την απόφαση µε 

αριθµό 62/98 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κερατσινίου 

224. Ο ∆ήµος Κερκυραίων Κερκύρας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από 

τον ∆ήµαρχο Ιωάννη Τρεπεκλή, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 15-

260./07και την απόφαση µε αριθµό 17-119/98 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Κερκυραίων και την απόφαση µε αριθµό 137/07 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Θιναλίων Κερκύρας και την απόφαση µε αριθµό 119/09 του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Αγίου Γεωργίου Κερκύρας. 

225. Ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς Κεφαλληνίας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο 

από τον ∆ήµαρχο Αλέξανδρο Παρίση, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 

249/07 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Παλλίκης Κεφαλλονιάς και την απόφαση µε 

αριθµό 36/98 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  Αργοστολίου. 

226. Ο ∆ήµος Κηφισιάς Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Νικόλαο Χιωτάκη, ως ιδρυτικό µέλος της Εταιρείας το 2005.Καθώς και 

µε την αποφαση µε αριθµό 63/98 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κηφισιάς. 

227. Ο ∆ήµος Κιλκίς Κιλκίς, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Ευάγγελο Μπαλάσκα, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 113/07 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆οΐράνης Κιλκίς. 
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228. Ο ∆ήµος Κοζάνης Κοζάνης, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Λάζαρο Μαλούτα, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 434/2007  του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Κοζάνης. 

229. Ο ∆ήµος Κοµοτηνής Ροδόπης, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Γεώργιο Πετρίδη, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 58/07 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Ν.Σιδηροχωρίου Ροδόπης. 

230. Ο ∆ήµος Κορινθίων Κορινθίας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από την 

∆ήµαρχο Αλέξανδρο Πνευµατικό, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 

18/382/07  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κορινθίων 

231. Ο ∆ήµος Κορυδαλλού Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Σταύρο Κασιµάτη, ως ιδρυτικό µέλος της Εταιρείας το 2005 και 

σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό  481/07 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  

Κορυδαλλού και την απόφαση µε αριθµό 173/98 

232. Ο ∆ήµος Κρωπίας Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο ∆ηµήτρη Κιούση, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 230/07 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Κρωπίας και σύµφωνα µε την απόφαση 372/94 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Κρωπίας. 

233. Ο ∆ήµος Κύθνου Κυκλάδων, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Εµµανούηλ Φίλιππα, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 67/10 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Κύθνου. 

234. Ο ∆ήµος Κύµης-Αλιβερίου Ευβοίας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο 

από τον ∆ήµαρχο ∆ηµήτριο Θωµά, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 143/07 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αλιβερίου Ευβοίας και µε την απόφαση 155/07 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Αυλώνος. 

235. Ο ∆ήµος Κω ∆ωδεκανήσων, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Κωνσταντίνο Καΐσερλή, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 345/10 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κω. 

236. Ο  ∆ήµος Λαµιέων Φθιώτιδος , όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Γεώργιο Κοτρωνιά  σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 441/2000 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Λαµιέων. 

237. Ο ∆ήµος Λαρισσαίων Λάρισας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Κωνσταντίνο Τζανακούλη, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµο΄225/98  

και την απόφαση µε αριθµό 202/08 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λάρισας. 

238. Ο ∆ήµος Λαυρεωτικής Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από 

τον ∆ήµαρχο Κωνσταντίνο Λεβαντή, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 157/10 
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του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λαυρίου και σύµφωνα µε την απόφαση 30/98 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Λαυρεωτικής. 

239. Ο ∆ήµος Λεβαδέων Βοιωτίας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Νικόλαο Παπαγγελή, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 50/98 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Λεβαδέων. 

240. Ο ∆ήµος Λειψών ∆ωδεκανήσων, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από 

τον ∆ήµαρχο Σπύρο Μπενέτο, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 8/10 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Λειψών. 

241. Ο ∆ήµος Λέσβου Λέσβου, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο  ∆ηµήτριο Βουνάτσο, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 161/07 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλλονής Λέσβου, και την απόφαση µε αριθµό 123/07 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ευεργέτουλας Λέσβου, και την απόφαση µε αριθµό 

267/08 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Πλωµαρίου Λέσβου.  

242. Ο ∆ήµος Λοκρών Φθιώτιδος, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Νικόλαο Λιόλιο, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 156/07 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆αφνουσιών Φθιώτιδος. 

243. Ο ∆ήµος Λουτρακίου- Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας, όπως εκπροσωπείται 

κατά το νόµο από τον ∆ήµαρχο Κωνσταντίνο Λογοθέτη, σύµφωνα µε την 

απόφαση µε αριθµό 144/07 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αγίων Θεοδώρων. 

244. Ο ∆ήµος Λυκόβρυσης - Πεύκης  Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το 

νόµο από τον ∆ήµαρχο ∆ηµήτριο Φωκιανό, ως ιδρυτικά µέλη της Εταιρείας το 

2005 ο ∆ήµος Λυκόβρυσης  και ο ∆ήµος Πεύκης.  Καθώς  και µε την απόφαση µε 

αριθµό 97/08του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  Λυκόβρυσης   Καθώς και την απόφαση 

µε αριθµό 10/98 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Πεύκης. 

245. Ο ∆ήµος Μακρακώµης Φθιώτιδος,  όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο 

από τον ∆ήµαρχο Ευθύµιος Παπαευθυµίου, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 

107/07 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μακρακώµης Φθιώτιδος, 

246. Ο ∆ήµος Μαραθώνα Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Ιορδάνη Λουίζο, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 177/07 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Νέας Μάκρης. 

247. Ο ∆ήµος Μεγαλόπολης Αρκαδίας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από 

τον ∆ήµαρχο Παναγιώτη Μπούρα, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 146/08  

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μεγαλόπολης 
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248. Ο ∆ήµος Μεγανησίου Λευκάδας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από 

τον ∆ήµαρχο Ευστάθιο Ζαβιτσάνο, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 99/08 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μεγανησίου. 

249. Ο ∆ήµος Μεσσήνης Μεσσηνίας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από 

τον ∆ήµαρχο Ευστάθιο  Αναστασόπουλο, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 

59/09 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αίπειας Μεσσηνίας. 

250. Ο ∆ήµος Μεταµόρφωσης Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από 

τον ∆ήµαρχο Μιλτιάδη Καρπέτα, ως ιδρυτικό µέλος της Εταιρείας το 2005. 

251. Ο ∆ήµος Μοσχάτου-Ταύρου Νότιου Τοµέα Αθηνών, όπως 

εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον ∆ήµαρχο Ανδρέα Ευθυµίου, σύµφωνα µε 

την απόφαση µε αριθµό 133/07 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μοσχάτου. 

252. Ο ∆ήµος Μυκόνου Μυκόνου, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από την 

∆ήµαρχο Αθανάσιο Κουσαθανά, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 92/07 και 

σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 122/07 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Μυκόνου. 

253. Ο ∆ήµος Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Φθιώτιδας, όπως εκπροσωπείται 

κατά το νόµο από τον ∆ήµαρχο Ευάγγελο Τετριµίδα, σύµφωνα µε την απόφαση 

µε αριθµό 7/81/2008  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καµένων Βούρλων. 

254. Ο ∆ήµος Ν. Ιωνίας Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Ηρακλή Γκότση, ως ιδρυτικό µέλος της Εταιρείας το 2005. Καθώς και 

την απόφαση µε αριθµό 97/98 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ν. Ιωνίας. 

255. Ο ∆ήµος Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος  Αττικής, όπως εκπροσωπείται 

κατά το νόµο από την ∆ήµαρχο κα Ευτυχία Γαϊτανά – Αποστολάκη, ως ιδρυτικά 

µέλη της Εταιρείας το 2005 ο ∆ήµος Ν. Φιλαδέλφειας, καθώς και µε την απόφαση 

147/07 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νέας Χαλκηδόνας, και σύµφωνα µε την 

απόφαση 12/94 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νέας Χαλκηδόνας. 

256. Ο ∆ήµος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Νάξου, όπως εκπροσωπείται κατά 

το νόµο από τον ∆ήµαρχο Εµµανουήλ Μαργαρίτη, σύµφωνα µε την απόφαση µε 

αριθµό 161/07 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ρυµαλίας Νάξου. 

257. Ο ∆ήµος Νάουσας Ηµαθίας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Αναστάσιο Καραµπάτζο, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 94/08 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ανθεµίων Ηµαθίας και σύµφωνα µε την απόφαση 

27/98 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νάουσας. 

258. Ο ∆ήµος Ναυπακτίας Αιτωλοακαρνανίας, όπως εκπροσωπείται κατά το 

νόµο από τον ∆ήµαρχο Ιωάννη Μπουλέ, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 
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180/07 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ναυπάκτου, και την απόφαση µε αριθµό 

104/07 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Χάλκειας Αιτωλοκαρνανίας. 

259. Ο ∆ήµος Ναυπλιέων Αργολίδος, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από 

τον ∆ήµαρχο Παναγιώτη Αναγνωσταρά, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 

175/10 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μηδέας Αργολίδας. 

260. Ο ∆ήµος Νεάπολης-Συκεών Θεσσαλονίκης, όπως εκπροσωπείται κατά το 

νόµο από τον ∆ήµαρχο Συµεών ∆ανηιλίδη, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 

36/1998 και την απόφαση µε αριθµό 81/09 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  Συκεών 

και την απόφαση 36/1998 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Συκεών. 

261. Ο ∆ήµος Νέστου Καβάλας Καβάλας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο 

από τον ∆ήµαρχο Σάββας Μιχαηλίδης, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 

192/07 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Χρυσούπολης Καβάλας. 

262. Ο ∆ήµος Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη Πειραιώς, όπως εκπροσωπείται 

κατά το νόµο από τον ∆ήµαρχο Γεώργιο Ιωακειµίδη, σύµφωνα µε την απόφαση 

µε αριθµό 58/89  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  Αγίου Ιωάννη Ρέντη και µε την 

απόφαση 29/95 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νίκαιας. 

263. Ο ∆ήµος Νισύρου ∆ωδεκανήσων, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από 

τον ∆ήµαρχο Νικόλαος Καρακωνσταντίνου, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 

133/07 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νισύρου. 

264. Ο ∆ήµος Νοτίου Πηλίου Μαγνησίας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο 

από τον ∆ήµαρχο Νικόλαο Φουρτούνα, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 

177/08 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μηλέων Μαγνησίας. 

265. Ο ∆ήµος Ξάνθης Ξάνθης, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Μιχαήλ Στυλιανίδη, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 577/07 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Ξάνθης, και την απόφαση µε αριθµό 47/08 του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Σταυρούπολης Ξάνθης. 

266. Ο ∆ήµος Ξηροµέρου Αιτωλοκαρνανίας, όπως εκπροσωπείται κατά το 

νόµο από τον ∆ήµαρχο Πυθαγόρα Σαµαρά, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 

145/07 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αλυζίας Αιτωλοκαρνανίας. 

267. Ο ∆ήµος Παγγαίου Καβάλας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Βασίλειο Ξουλόγη, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 35/98  του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου  Ελευθερούπολης. 

268. Ο ∆ήµος Π.Φαλήρου Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο ∆ιονύση Χατζηδάκη, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 159/08 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Π.Φαλήρου. 
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269. Ο ∆ήµος Παιονίας Κιλκίς, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Αθανάσιο Λαπόρδα, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 112/07 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Ευρωπού Κιλκίς. 

270. Ο ∆ήµος Παλλήνης Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Αθανάσιο Ζούτσο, ως ιδρυτικό µέλος της Εταιρείας το 2005.  

271. Ο ∆ήµος Παξών Παξών, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Σπυρίδων Μπογδάνο, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 7- 215/07 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Παξών. 

272. Ο ∆ήµος Παπάγου- Χολαργού Aττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το 

νόµο από τον ∆ήµαρχο Βασίλειο Ξύδη, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 

87/08 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Χολαργού και την απόφαση 119/3-7-2007  του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Παπάγου και  σύµφωνα µε την απόφαση 32/95  του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Χολαργού. 

273. Ο ∆ήµος Πάρου Πάρου, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Χρήστο Βλαχογιάννη, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 192/07 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου  Πάρου. 

274. Ο ∆ήµος  Πατρέων Αχαΐας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Ιωάννης ∆ηµαράς, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 148/08 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Βραχναΐκων και την απόφαση µε αριθµό 356/07 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Ρίου και σύµφωνα µε την απόφαση 194/98 του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Πατρέων. 

275. Ο ∆ήµος Πειραιά Πειραιώς,  όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Βασίλη Μιχαλολιάκο, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 349/09 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Πειραιά. 

276. Ο ∆ήµος Πέλλας Πέλλης, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Γρηγόρη Στάµκο, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 141/07 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Κύρρου Πέλλας και την απόφαση µε αριθµό 172/07 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Κρύα Βρύση Πέλλας, και σύµφωνα µε την απόφαση 

224/2000 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Γιαννιτσών, και σύµφωνα µε την απόφαση 

103/2000 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κρύας Βρύσης. 

277. Ο ∆ήµος Πεντέλης Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο ∆ηµήτριος Καψάλης - Στεργίου, ως ιδρυτικό µέλος της εταιρείας το 2005 

ο ∆ήµος Μελισσίων. Καθώς  και την απόφαση µε αριθµό 55/98 του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Μελισσίων. 
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278. Ο ∆ήµος Περάµατος Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Παντελή Ζουµπούλη, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 344/07 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Περάµατος. 

279. Ο ∆ήµος Περιστερίου ∆υτικού Τοµέα Αθηνών,  όπως εκπροσωπείται 

κατά το νόµο από τον ∆ήµαρχο Ανδρέα Παχατουρίδη, σύµφωνα µε την απόφαση 

µε αριθµό 469/07  και µε την απόφαση 236/98 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  

Περιστερίου. 

280. Ο ∆ήµος Πετρούπολης Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από 

τον ∆ήµαρχο Θωµά Κοτσάµπα, ως ιδρυτικό µέλος της Εταιρείας το 2005 ο ∆ήµος 

Πετρούπολης. 

281. Ο ∆ήµος Πύλου- Νέστορος Μεσσηνίας, όπως εκπροσωπείται κατά το 

νόµο από τον ∆ήµαρχο ∆ηµήτριος Καφαντάρης, ως ιδρυτικό µέλος της Εταιρείας 

το 2005 ο ∆ήµος Νέστορος. 

282. Ο ∆ήµος Πηνείου Ηλείας όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Αλέξιο Καστρινό, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 152/07 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Γαστούνης Ηλείας. 

283. Ο ∆ήµος Πόρου Νήσων, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο ∆ηµήτριο Στρατηγό, ως  ιδρυτικό µέλος της Εταιρείας το 2005. 

284. Ο ∆ήµος Πρέβεζας Πρεβέζης, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Χρήστο Μπαϊλή, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 188/07 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Πρέβεζας. 

285. Ο ∆ήµος  Πυλαίας – Χορτιάτη Θεσσαλονίκης, όπως εκπροσωπείται κατά 

το νόµο από τον ∆ήµαρχο Ιγνάτιο Καΐτεζίδη, σύµφωνα µε την απόφαση µε 

αριθµό 203/07 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Πανοράµατος και την απόφαση µε 

αριθµό 302/07 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Χορτιάτη. 

286. Ο ∆ήµος Πύλης Τρικάλων, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Κωνσταντίνο Κουφογάζο, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 116/07 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Πύλης Τρικάλων. 

287. Ο ∆ήµος Πωγωνίου Ιωαννίνων, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από 

τον ∆ήµαρχο Κωνσταντίνο Καψάλη, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 121/07 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Άνω Πωγωνίου. 

288. Ο ∆ήµος Ραφήνας-Πικερµίου Ανατολικής Αττικής, όπως εκπροσωπείται 

κατά το νόµο από τον ∆ήµαρχο Γεώργιο Χριστόπουλο , σύµφωνα µε την 

απόφαση µε αριθµό 37/98 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  Ραφήνας. 
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289. Ο ∆ήµος Ρεθύµνης Κρήτης, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Γεώργιο Μαρινάκη, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 163/07 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Αρκαδίου Ρεθύµνου. 

290. Ο ∆ήµος Ρόδου Ρόδου, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Ευστάθιο Κουσουρνά, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 186/08 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Καµείρου Ρόδου και την απόφαση 187/08  και  την 

απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ρόδου, και την απόφαση 177/98 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Ρόδου. 

291. Ο ∆ήµος Σαλαµίνας Νήσων, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Ιωάννη Τσαβαρή , σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 229/08  του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου  Σαλαµίνας 

292. Ο ∆ήµος Σαρωνικού Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Πέτρο Φιλλίπου, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 213/07 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Αναβύσσου. 

293. Ο ∆ήµος Σερρών Σερρών, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Πέτρο Αγγελίδη, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 793/07 και 

σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 792/07 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Σερρών. 

294. Ο ∆ήµος Σητείας Λασιθίου, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Θεόδωρο Πατεράκη, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 119/07 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Λεύκης Λασιθίου και την απόφαση µε αριθµό 377/07 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Σητείας Λασιθίου. 

295. Ο ∆ήµος Σικυωνιών Κορινθίας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Σπυρίδωνα Σταµατόπουλο, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 72/09 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Σικυωνιών Κορινθίας. 

296. Ο ∆ήµος Σουφλίου Έβρου, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Ευάγγελος Πουλιλιός, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 156/07 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Τυχερού Έβρου. 

297. Ο ∆ήµος Σοφάδων Καρδίτσας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Χαράλαµπο Παπαδόπουλο, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 156/10 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Σοφάδων. 

298. Ο ∆ήµος Σπάρτης Λακωνίας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Σταύρο Αργειτάκο, στις 16/7/2007 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Θεραπνών. 
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299. Ο ∆ήµος Σπάτων-Αρτέµιδας Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο 

από τον ∆ήµαρχο Χρήστο Μάρκου, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 160/07 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Σπάτων. 

300. Ο ∆ήµος Τεµπών Λάρισας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Κωνσταντίνο Κολλάτο, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 101/07 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κάτω Ολύµπου Λάρισας. 

301. Ο ∆ήµος Τήλου ∆ωδεκανήσου, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Αναστάσιο Αλιφέρη, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 136/07 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Τήλου. 

302. Ο ∆ήµος Τήνου Κυκλάδων, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Παναγιώτη Κροντηρά, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 67/08 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Τήνου και την απόφαση µε αριθµό 191/2008 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Εξωµβούργου Τήνου. 

303. Ο ∆ήµος Τρικκαίων Τρικάλων, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Χρήστο Λάππα, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 212/08 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Τρικκαίων. 

304. Ο ∆ήµος Τυρνάβου Λάρισας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Νικόλαος Μαλακός, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 139/07 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Αµπελώνα Λάρισας. 

305. Ο ∆ήµος Ύδρας Νήσων, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Άγγελο Κοτρώνη, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 122/07 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Ύδρας. 

306. Ο ∆ήµος Φιλιατών Θεσπρωτίας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από 

τον ∆ήµαρχο Μηνά Παππά, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 9/10 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Φιλιατών. Θεσπρωτίας. 

307. Ο ∆ήµος Φιλοθέης-Ψυχικού  Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο 

από τον ∆ήµαρχο Παντελής Ξυριδάκης, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 

137/08 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Φιλοθέης και ως ιδρυτικό µέλος της Εταιρείας 

το 2005 ο ∆ήµος Ψυχικού. Καθώς και την απόφαση µε αριθµό 62/98 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Νέου Ψυχικού. Επιπλέον και την απόφαση µε αριθµό 

99/98 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Φιλοθέης. 

308. Ο ∆ήµος Φυλής Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο ∆ηµήτριο Μποραΐµη, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 542/08  και 

την απόφαση µε αριθµό 446/98 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Άνω Λιοσίων και την 

απόφαση µε αριθµό 61/2008  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ζεφυρίου. 
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309. Ο ∆ήµος Χαΐδαρίου Αττικής, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο ∆ηµήτριο Μαραβέλια, ως ιδρυτικό µέλος της Εταιρείας το 2005.Καθώς 

και την απόφαση µε αριθµό 195/98 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Χαΐδαρίου. 

310. Ο ∆ήµος Χαλανδρίου Αττικής , όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Γεώργιο Κουράση, ως ιδρυτικό µέλος της Εταιρείας το 2005. Καθώς και 

µε την απόφαση µε αριθµό 100/98 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Χαλανδρίου. 

311. Ο ∆ήµος Χαλκίδας Εύβοιας, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Αθανάσιο Ζεµπέλη, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 202/07 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Χαλκίδας και την απόφαση µε αριθµό 100/07 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Ν.Αρτάκης. 

312. Ο ∆ήµος Χανίων Κρήτης, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον 

∆ήµαρχο Εµµανουήλ Σκουλάκη, σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό 620/07 και 

σύµφωνα µε την απόφαση 229/08 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Χανίων και την 

απόφαση µε αριθµό 95/07 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ν.Κυδωνίας και την 

απόφαση 117/2008 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ακρωτηρίου Χανίων. 

313. Ο ∆ήµος Χερσονήσου Ηρακλείου, όπως εκπροσωπείται κατά το νόµο από 

τον ∆ήµαρχο Ζαχαρία ∆οξαστάκη, σύµφωνα µε την απόφαση µε  αριθµό 166/09 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  Χερσονήσου. 

314. Ο ∆ήµος Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, όπως εκπροσωπείται κατά το 

νόµο από τον ∆ήµαρχο ∆ηµήτριος Σαραµάντος, σύµφωνα µε την απόφαση µε 

αριθµό 519/07 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ωραιοκάστρου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 – ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΛΟΓΟΤΥΠΟ  

Συνίσταται Αστική Εταιρεία Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα (εφεξής η Εταιρεία) κατά 

την έννοια της διάταξης του άρθρου 784 του Αστικού Κώδικα, µε την επωνυµία 

“Εθνικό ∆ιαδηµοτικό ∆ίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας”. Στα ξενόγλωσσα 

κείµενα η επωνυµία της Εταιρείας αποδίδεται ως “Hellenic Healthy Cities Network”.    

Το λογότυπο της Εταιρείας είναι εκείνο του µέλους της «Ελληνικό ∆ίκτυο Υγιών 

Πόλεων» (Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας) σύµφωνα µε την απόφαση του ∆Σ 

της /2011  

 

ΑΡΘΡΟ 2 – Ε∆ΡΑ 

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο ∆ήµος Αµαρουσίου, η δραστηριότητα και το έργο της 

όµως εκτείνεται σε όλη την ελληνική επικράτεια. Η ταχυδροµική διεύθυνση της 
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Εταιρείας ορίζεται στα όρια της έδρας της µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

(∆.Σ.), χωρίς να απαιτείται τροποποίηση καταστατικού. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) 

µπορεί µε απόφασή της που λαµβάνεται µε αυξηµένη πλειοψηφία τουλάχιστον των 

2/3 να αλλάξει την έδρα της Εταιρείας.  

Η Εταιρεία µπορεί να ιδρύει ή να καταργεί Υποκαταστήµατα ή Παραρτήµατα σε άλλες 

πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού, µε απόφαση του ∆.Σ.  

 

ΑΡΘΡΟ 3 – ∆ΙΑΡΚΕΙΑ  

∆ιάρκεια της Εταιρείας ορίζεται το χρονικό διάστηµα των είκοσι ετών. Είναι όµως 

δυνατή η παράταση του χρόνου διαρκείας της Εταιρείας, πληρουµένων των συναφών 

όρων του παρόντος καταστατικού, µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης, η 

Εταιρεία λύεται για οποιοδήποτε λόγο µε οµόφωνη απόφαση όλων των Εταίρων, 

όποτε συνεδριάζει το ∆.Σ. προκειµένου να διαπιστώσει τούτο και να καθορίσει την 

περαιτέρω διαδικασία σύµφωνα µε τον Νόµο και το Καταστατικό.  

 

ΑΡΘΡΟ 4 – ΣΚΟΠΟΣ  

Σκοπός της Εταιρείας είναι η υιοθέτηση και εφαρµογή του Προγράµµατος Υγιείς 

Πόλεις της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας από τις πόλεις µέλη και ως εκ τούτου ο 

σχεδιασµός και ανάληψη δράσης για την προγωγή της υγείας, την βελτίωση του 

περιβάλλοντος και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. (η ενηµέρωση και 

η ευαισθητοποίηση των δηµοτών και των κατοίκων των ∆ήµων – µελών της καθώς 

και η ανάληψη και εκτέλεση προγραµµάτων Προληπτικής Ιατρικής για την έγκαιρη 

διάγνωση και γενικά για την Προαγωγή της Υγείας των τοπικών πληθυσµών). Επίσης 

σκοπός είναι η δηµιουργία ∆ικτύων συνεργασίας µεταξύ των ∆ήµων µελών της µε 

στόχο τη βελτίωση του φυσικού, πολιτιστικού, κοινωνικού περιβάλλοντος και του 

επιπέδου ευηµερίας των ανθρώπων που ζουν στα ευρύτερα όρια των ∆ήµων που 

συµµετέχουν.    

Η Εταιρεία λειτουργεί και ως “φόρουµ” ανταλλαγής εµπειριών και λήψης µέτρων για 

την προαγωγή και εφαρµογή σε τοπικό επίπεδο των αρχών της Παγκόσµιας 

Οργάνωσης Υγείας (Π.Ο.Υ) “Υγεία για Όλους” και της “Ατζέντα 21” του Οργανισµού 

Ηνωµένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) στη χώρα µας. 

 

Ειδικότερα, σκοποί της Εταιρείας είναι: 

30. Η επιστηµονική και τεχνική υποστήριξη των ∆ήµων µελών της αλλά και άλλων 

φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όσον αφορά την ανάπτυξη της πολιτικής 
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για την υγεία και την κοινωνική προστασία στη χώρα µας και στην 

επιβοήθηση της υλοποίησης των προγραµµάτων των ∆ήµων µελών και όλων 

όσων εντάσσονται στο πρόγραµµα “Υγιείς Πόλεις” του Παγκόσµιου 

Οργανισµού Υγείας.  

31. Η ανάπτυξη Πολιτικής Υγείας στους ∆ήµους, βασισµένη στους στόχους της 

διακήρυξης της Π.Ο.Υ. “Υγεία για Όλους” και της Τοπικής Ατζέντα 21 του 

Ο.Η.Ε. 

32. Η επιστηµονική υποστήριξη των ∆ήµων µελών για την υλοποίηση των 

προϋποθέσεων που θέτει η Π.Ο.Υ. για τις πόλεις µέλη των Εθνικών ∆ικτύων 

των Υγιών Πόλεων. 

33. Η υποβοήθηση της κοινής δράσης των ∆ήµων για την ανάπτυξη και εφαρµογή 

καινοτόµων προγραµµάτων και πολιτικών στους τοµείς Υγείας, περιβάλλοντος 

και Κοινωνικής Φροντίδας.  

34. Η (ενθάρρυνση και) υποστήριξη της ανάπτυξης Γραφείων Υγειών Πόλεων σε 

κάθε ∆ήµο µέλος και η επιµόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού τους.  

35. Η υποστήριξη και προώθηση των δυνατοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

για την δηµιουργία νέων θεσµών στη πόλη, πχ Τµήµα Κοινωνικής Φροντίδας, 

Αστικής Υγείας & Περιβάλλοντος, και η περαιτέρω αποκέντρωση 

αρµοδιοτήτων.  

36. Η παροχή τεχνικών, συµβουλευτικών υπηρεσιών σε ∆ήµους µέλη, για την 

δηµιουργία, ανάπτυξη και εφαρµογή των προφίλ των πόλεων και των Σχεδίων 

∆ράσης για την Υγεία και το Περιβάλλον και την ποιότητα ζωής στην πόλη.  

37. Η προώθηση της πληροφόρησης, ενηµέρωσης και εκπαίδευσης των πολιτών, 

των κοινωνικών φορέων και των αρχών της Τ.Α. σε θέµατα προαγωγής της 

υγείας, προστασίας του περιβάλλοντος και βελτίωσης της ποιότητας ζωής. 

38. Η ενδυνάµωση της συµµετοχής των πολιτών σε πρωτοβουλίες σχετικά µε την 

υγεία και το περιβάλλον. 

39. 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 υγείας του πληθυσµού, µε σκοπό 

τον καθορισµό πολιτικών για την βελτίωση της ∆ηµόσιας Υγείας.   

40. Η παροχή υπηρεσιών εµπειρογνώµονα σε θέµατα πολιτικής υγείας, 

προαγωγής υγείας, περιβαλλοντικής υγείας και εκπαίδευσης, καθώς και σε 

θέµατα οικονοµίας της υγείας. 
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41. Η αξιοποίηση των εθνικών, Ευρωπαϊκών και άλλων προγραµµάτων, σχετικών 

µε την Υγεία, το Περιβάλλον και την Κοινωνική Φροντίδα. Ενδεικτικά 

αναφέρουµε προγράµµατα κατά του κοινωνικού αποκλεισµού, προγράµµατα 

αγωγής υγείας (κατά του καρκίνου, καπνίσµατος, AIDS), επαγγελµατικής 

κατάρτισης, πληροφόρησης των πολιτών, προσυµπτωµατικού ελέγχου 

(screening), Προληπτικής Ιατρικής κ.ά. 

42. Η προώθηση της συνεργασίας µε τα Εθνικά ∆ίκτυα των άλλων κρατών µελών 

καθώς και µε άλλες πόλεις του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου «Υγιείς Πόλεις» της 

Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας, η ανταλλαγή εµπειριών και η µεταφορά 

τεχνογνωσίας για την υλοποίησης των σκοπών της Εταιρείας. Επίσης η 

ενθάρρυνση συµµετοχής των πόλεων του Ελληνικού ∆ικτύου στα «Ειδικά 

Προγράµµατα ∆ράσης Οµάδων Πόλεων» της Π.Ο.Υ. (MCAPs, Multi Cities 

Action Plans), όπως το Πρόγραµµα για το AIDS, τα ναρκωτικά, τους 

ηλικιωµένους, τις γυναίκες κ.ά. 

43. Η εκπροσώπηση της Εταιρείας σε σχετικούς διεθνείς και εθνικούς οργανισµούς 

και υπηρεσίες και η συµµετοχή σε ανάλογες εκδηλώσεις.  

44. Η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων και εµπειριών και η προώθηση της 

τεκµηρίωσης των σχετικών ζητηµάτων.  

45. Η επιδίωξη συνεργασίας µε φορείς/οργανισµούς που έχουν κοινούς µε την 

Εταιρεία στόχους.  

46. Η αναβάθµιση των δοµών υγείας και κοινωνικής µέριµνας στα πλαίσια της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

47. Η παροχή τεχνογνωσίας για την δηµιουργία νέων δοµών υγείας και κοινωνικής 

µέριµνας σε ∆ήµους οπου δεν λειτουργούν παρόµοιες δοµές. 

48. Η προσπάθεια δηµιουργίας ενιαίου πλαισίου λειτουργίας των δοµών υγείας , 

κοινωνικής πολιτικής και περιβάλλοντος και η επιδίωξη αναβάθµισης και 

διευκόλυνσης της λειτουργίας των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής µέριµνας 

των Ο.Τ.Α. µε κατάθεση σχετικών προτάσεων στα αρµόδια Υπουργεία, 

προκειµένου να θεσµοθετηθούν οι απαιτούµενες προς τούτο νοµοθετικές 

ρυθµίσεις, µε εφαρµογή εσωτερικών κανονισµών αποδεκτών από τα µέλη, µε 

αξιοποίηση της διεθνούς εµπειρίας και γενικότερα µε κάθε πρόσφορο τρόπο. 

49. Η ανταλλαγή γνώσεων και εµπειρίας των υπηρεσιών υγείας, κοινωνικής 

πολιτικής και περιβάλλοντος, που ήδη λειτουργούν στους Ο.Τ.Α.  

50. Η ενηµέρωση σχετικά µε τα νέα θέµατα που προκύπτουν στον τοµέα της 

πρόληψης και προαγωγής της υγείας και στον τοµέα της κοινωνικής µέριµνας. 
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51. Η διοργάνωση οµιλιών, ηµερίδων, συνεδρίων, εκδηλώσεων, προβολών, 

διαλέξεων µε θέµατα σχετικά µε την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας , 

της κοινωνικής µέριµνας και της περιβαλλοντικής πολιτικής στα όρια των ΟΤΑ. 

52. Η υποβολή προτάσεων και η υλοποίηση προγραµµάτων στους τοµείς της 

υγείας, κοινωνικής µέριµνας και περιβάλλοντος µε χρηµατοδότηση του 

Ελληνικού Κράτους ή από Ευρωπαϊκούς πόρους ή από δωρεές και χορηγίες 

καθώς και η συµµετοχή της Εταιρείας ως εταίρου σε κοινοπρακτικό σχήµα για 

την επίτευξη του σκοπού αυτού.  

53. Η εκπροσώπηση των ∆ήµων - µελών σε όλες τις δηµόσιες αρχές (Υπουργεία 

κλπ), στο πλαίσιο και για τις ανάγκες υλοποίησης των καταστατικών σκοπών 

της Εταιρείας.  

54. Η προώθηση της συνεργασίας µε διάφορους οργανισµούς υγείας, κοινωνικής 

µέριµνας, περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής που λειτουργούν εντός της 

Ελληνικής επικράτειας ή στο εξωτερικό. 

55. 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 πρόληψης και προαγωγής της υγείας , 

κοινωνικής µέριµνας, βελτίωση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής. 

56. Η δηµιουργία διακρατικών συνεργασιών για την εκπλήρωση των βασικών 

στόχων της Εταιρείας, όσον αφορά την ανάπτυξη των θεµάτων υγείας και 

κοινωνικής µέριµνας περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής. 

57. Η οργάνωση προγραµµάτων προληπτικής ιατρικής, προαγωγής της υγείας, 

προστασίας του περιβάλλοντος και αντιµετώπισης κοινωνικών προβληµάτων. 

58. Η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη σύναψη διεθνών συνεργασιών µε 

αξιόπιστους φορείς της κοινωνίας των πολιτών (όπως Μη Κυβερνητικούς 

Οργανισµούς –Μ.Κ.Ο., αναπτυξιακούς φορείς, Πανεπιστηµιακά ∆ίκτυα, 

Συνεταιρισµούς, φορείς της ιδιωτικής πρωτοβουλίας) των αναπτυσσόµενων 

χωρών, µε στόχο την ουσιαστική βελτίωση του οικονοµικού και κοινωνικού 

επιπέδου των κατοίκων τους και τη µείωση της φτώχειας. Οι συνεργασίες 

αυτές θα εκτείνονται και θα καλύπτουν τους τοµείς της επείγουσας 

ανθρωπιστικής βοήθειας, της επισιτιστικής βοήθειας καθώς και της 

αναπτυξιακής συνεργασίας, σε όλους τους τοµείς. Ειδικότερα θα επιδιώκεται η 

ενίσχυση και υλοποίηση προγραµµάτων στους καίριους τοµείς της προστασίας 

των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, της κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας, της 

εκπαίδευσης και κατάρτισης, της προστασίας του περιβάλλοντος και της 
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ισότητας ανδρών και γυναικών. Ιδιαίτερη φροντίδα θα αποδοθεί στην 

υλοποίηση βιώσιµων δράσεων και προγραµµάτων των φορέων της κοινωνίας 

των πολιτών- και ιδιαίτερα των Μ.Κ.Ο.-, στην οικοδόµηση θεσµών, στην 

κατάρτιση προγραµµάτων που δηµιουργούν εισοδήµατα στις ασθενέστερες 

και µειονεκτικότερες οµάδες του πληθυσµού, στη βελτίωση της πρόσβασης 

των γυναικών στις τοπικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, καθώς και στην 

οικειοποίηση (από τις γυναίκες και τους εν γένει µειονεκτούντες), των 

ωφελειών και της διαχείρισης των προγραµµάτων από τις τοπικές κοινωνίες.      

 

 

ΑΡΘΡΟ 5- ΜΕΣΑ ΕΠΙ∆ΙΩΞΗΣ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 

Η Εταιρεία επιδιώκει την πραγµατοποίηση των σκοπών της, όπως αυτοί 

περιγράφονται στο προηγούµενο άρθρο µε κάθε νόµιµο µέσο και στα πλαίσια 

της κείµενης σχετικής νοµοθεσίας 

Ειδικότερα για την πραγµατοποίηση των σκοπών της η Εταιρεία δύναται, µη 

περιοριστικά να : 

• Παρέχει επιστηµονική και ερευνητική υποστήριξη στις δραστηριότητες 

των ∆ήµων – µελών της. 

• ∆ηµιουργεί την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδοµή µε ικανή στελέχωση 

στην έδρα της αλλά και σε όλη την χώρα για την κάλυψη των 

αναγκών της. 

• Επεξεργάζεται και προτείνει µεθόδους µετρήσεων και καταγραφής των 

προφίλ και των παραγόντων που επηρεάζουν το επίπεδο υγείας του 

πληθυσµού και την περιβαλλοντική υγεία στη χώρα µας. 

• Αναπτύσσει τη µεθοδολογία  για την κατασκευή σχεδίων δράσης για 

την υγεία και το περιβάλλον στους ∆ήµους της χώρας και υποβοηθά 

στους ∆ήµους στην εκτέλεση των αντίστοιχων δράσεων. 

• Συνεργάζεται µε ∆ήµους, Ενώσεις ∆ήµων κι άλλους φορείς της Τ.Α. ή 

άλλους κοινωνικούς φορείς για την ανάπτυξη δράσεων που 

εντάσσονται στο πρόγραµµα “Yγεία για όλους” της Π.Ο.Υ. και της 

Τοπικής Ατζέντα 21. 

• Συνεργάζεται µε επιστηµονικούς φορείς, ερευνητικά κέντρα, ∆ίκτυα 

Πόλεων της χώρας και του εξωτερικού, καθώς και ιδιωτικές ή δηµόσιες 

επιχειρήσεις, κρατικές αρχές, την Ε.Ε., την Π.Ο.Υ. τον ΟΟΣΑ και 

άλλους διεθνείς οργανισµούς και φορείς. 
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• ∆ιοργανώνει και εφαρµόζει προγράµµατα επιµόρφωσης και κατάρτισης 

πολιτών και φορέων σε θέµατα προαγωγής υγείας, περιβαλλοντικής 

υγείας, κοινωνικής προστασίας, οικονοµίας της υγείας και κάθε άλλου  

σχετικού επιστηµονικού αντικειµένου µε τους σκοπούς τους. 

• ∆ιεξάγει έρευνες ή µελέτες που ενδιαφέρουν ή ανατίθενται από τους 

∆ήµους ή από κρατικούς, κοινωνικούς, επιστηµονικούς ή άλλους 

δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο. 

• Προβαίνει στη συλλογή, επεξεργασία, ανταλλαγή & διάδοση 

πληροφοριών µε όλα τα δυνατά µέσα συµπεριλαµβάνοντας τράπεζες 

πληροφοριών, δίκτυα καταγραφής δεδοµένων κ.α. 

• Τηρεί στατιστικά στοιχεία για το επίπεδο υγείας των τοπικών 

πληθυσµών και την περιβαλλοντική κατάσταση των δήµων και για τα 

αίτια τους. 

• Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια χρήσιµη για την επίτευξη των 

σκοπών του. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 – ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ  

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη (µέλη) συµφωνούν στην µεταξύ τους συνεργασία 

για την επιδίωξη των στόχων της Εταιρείας και θα δραστηριοποιηθούν, 

προβαίνοντας σε κάθε ενέργεια που συµβάλλει στην επίτευξη των στόχων 

αυτών. 

2. Η συµµετοχή των ∆ήµων στην Εταιρεία δεν περιορίζει την αυτονοµία τους 

και την δυνατότητα να αναπτύσσουν παράλληλα άλλες δραστηριότητες, είτε 

µόνοι τους είτε µε άλλους ∆ήµους, υποχρεούνται όµως να πληρούν τις 

ελάχιστες προϋποθέσεις που θέτει η Π.Ο.Υ. για τις πόλεις µέλη των Εθνικών 

∆ικτύων Υγιών Πόλεων, όπως αυτά καθορίζονται ανά πενταετή φάση 

εφαρµογής του προγράµµατος. Επίσης υπάρχει ανεξαρτησία των ∆ήµων 

αναφορικά µε την επιλογή των προγραµµάτων που θα υλοποιούν σε 

συνεργασία µε την Εταιρεία. 

3. Οι αποζηµιώσεις συµµετοχής των αιρετών και των άλλων εκπροσώπων των 

∆ήµων στις συνεδριάσεις των οργάνων δεν επιβαρύνει την Εταιρεία. Κάθε 

∆ήµος- µέλος  αναλαµβάνει τα έξοδα ταξιδιού, διαµονής και διατροφής για 

τους εκπροσώπους του. 
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4. Σε περίπτωση που από την εκτέλεση δραστηριοτήτων της Εταιρείας 

προκύψουν χρηµατικά οφέλη, συµφωνείται ότι αυτά δεν θα διανέµονται στα 

µέλη, αλλά θα χρησιµοποιούνται για τους σκοπούς αυτής. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 – ΜΕΛΗ 

1. Την ιδιότητα του τακτικού µέλους της Εταιρείας µπορούν να αποκτήσουν 

µόνο ∆ήµοι της Ελλάδας που συµφωνούν µε το παρόν Καταστατικό. 

2. Την ιδιότητα του αντεπιστέλλοντος ή αρωγού µέλους µπορούν να 

αποκτήσουν µετά από οµόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (ΓΣ) 

νοµικά πρόσωπα από την Ελλάδα ή το εξωτερικό που έχουν παρεµφερή µε 

την Εταιρεία ενδιαφέροντα και σκοπούς και που συµβάλλουν µε τη 

δραστηριότητά τους στην προώθηση των σκοπών και των στόχων της 

Εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό τα κάτωθι υπογεγραµµένα τακτικά µέλη (∆ήµοι) 

οµόφωνα συµφωνούν όπως εντάξουν ως αρωγό µέλος της Εταιρείας την 

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία µε την Επωνυµία «Ελληνικό ∆ίκτυο Υγιών 

Πόλεων» και ΑΦΜ  090312194 

3. Η είσοδος νέων µελών στην Εταιρεία συντελείται µε απόφαση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, µετά από αίτηση του επιθυµούντος ∆ήµου, που 

επικυρώνεται από την επόµενη Γενική Συνέλευση. Μέχρι την επικύρωση αυτή, 

η απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι εν ισχύ και παράγει νόµιµα 

αποτελέσµατα ως προς την ιδιότητα του ∆ήµου µέλους της Εταιρείας. 

4. Κάθε ∆ήµος που επιθυµεί να γίνει µέλος της Εταιρείας πρέπει να υποβάλει 

σχετική για το σκοπό αυτό αίτηση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, η 

οποία να συνοδεύεται από σχετική απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στην 

οποία θα συµπεριλαµβάνονται και τα ελάχιστα κριτήρια αποδοχής που θέτει 

ανά πενταετία η Π.Ο.Υ., καθώς και οι ∆ιεθνείς Χάρτες, διακηρύξεις και 

συµφωνίες που υπογράφονται από τις πόλεις µέλη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η 

απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου πρέπει να αναφέρει ότι ο υποψήφιος 

∆ήµος-µέλος συµφωνεί µε το παρόν Καταστατικό και αποδέχεται να 

καταβάλει την ετήσια εισφορά του κάθε χρόνο, όπως αυτή ισχύει σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του παρόντος, ορίζει πολιτικό εκπρόσωπο και υπηρεσιακό 

στέλεχος για την εκπροσώπησή του και δεσµεύεται να συµµετέχει διά των 

εκπροσώπων του σστις Γενικές Συνελέύσεις και τις Συναντήσεις εργασίας. 

5. Κάθε ∆ήµος µέλος υποχρεούται να καταβάλει «Ετήσια Εισφορά Έτους 

20ΧΧ» για τη συµµετοχή του στην Εταιρεία σύµφωνα µε τα ισχύοντα 
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κατωτέρω για τις εισφορές των Εταίρων. Οι εισφορές αυτές µπορούν να 

αναπροσαρµόζονται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας. 

6. Η ετήσια εισφορά του µέλους καταβάλλεται στη διάρκεια του έτους κατά 

το οποίο οφείλεται. Εφόσον καταβάλλεται αργότερα, λογίζεται ως ετήσια 

εισφορά του έτους που ακολουθεί την τελευταία καταβολή «Ετήσιας  

Εισφοράς έτους 20ΧΧ» (δηλ. λογίζεται ως «Ετήσια Εισφορά έτους 20ΧΧ+1). 

7. ∆ήµος µέλος που δεν έχει καταβάλει τις δύο τελευταίες Ετήσιες Εισφορές 

του, µεταπίπτει στην κατηγορία των Αρωγών Μελών σύµφωνα µε την 

ανωτέρω και µετά από απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

8. Κανένας Εταίρος δεν δικαιούται να ενεργεί για δικό του λογαριασµό ή για 

την εξυπηρέτηση συµφερόντων τρίτων οποιαδήποτε πράξη, που να είναι 

αντίθετη µε τους σκοπούς της Εταιρείας. 

9. Όλοι οι Εταίροι υποχρεώνονται να συµµορφώνονται µε τις διατάξεις του 

παρόντος Καταστατικού καθώς επίσης και µε τις αποφάσεις της Γενικής 

Συνέλευσης των Εταίρων, του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της ∆ιεύθυνσης της 

Εταιρείας στο µέτρο που δεν παραβιάζονται οι καταστατικοί σκοποί κα τα 

προβλεπόµενα από την κείµενη νοµοθεσία. Οποιαδήποτε ενέργειά τους (των 

Εταίρων), αντίθετη µε τα παραπάνω θα σηµαίνει υπαναχώρηση αυτών από 

την Εταιρεία και θα στοιχειοθετεί λόγο αποβολής τους από αυτήν. 

 

ΑΡΘΡΟ 8  - ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ 

1.  Καθορίζεται ετήσια συνδροµή των µελών µε βάση τον πληθυσµό του κάθε 

∆ήµου, όπως έχει προκύψει από την τελευταία δηµοσιοποιηµένη απογραφή 

της ΕΣΥΕ, ως εξής: Για ∆ήµους µε πληθυσµό έως 10.000 κατοίκους το ποσόν 

των πεντακοσίων (500) Ευρώ ετησίως. Για πληθυσµό άνω των 10.000 

κατοίκων, το ανωτέρω ποσό προσαυξηµένο κατά διακόσια (200) Ευρώ 

ετησίως για κάθε επιπλέον 10.000 κατοίκους. ∆ηλαδή σε πληθυσµό 10.001 

έως 20.000 κατοίκους συνδροµή επτακόσια (700) Ευρώ, σε πληθυσµό 20.001 

έως 30.000 κατοίκους συνδροµή εννιακόσια (900) Ευρώ κ.ο.κ.  

2. Κατά τη σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης θεωρούνται ως 

Ταµειακά Εντάξει οι ∆ήµοι-µέλη που έχουν καταβάλει τη συνδροµή του 

προηγούµενου της Γ. Σ. έτους, αποκτώντας έτσι δικαίωµα ψήφου καθώς και 

το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. 

 

 ΑΡΘΡΟ 9 – ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
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Τα όργανα διοίκησης της Εταιρείας είναι τα εξής:  

1. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), 

2. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.), και 

3. Ο ∆ιευθυντής/ ∆ιαχειριστής. 

Με σκοπό την υποστήριξη των προγραµµάτων και δράσεων της Εταιρείας, 

οργανώνονται και στελεχώνονται κατάλληλα τα κεντρικά γραφεία της 

εταιρείας και διατίθεται σ’αυτά προσωπικό και πόροι. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 -  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

1. Κάθε συµβαλλόµενος ∆ήµος συµµετέχει µε µία ψήφο στη Γενική 

Συνέλευση (Γ.Σ.). Κάθε ∆ήµος έχει τη δυνατότητα να αποστείλει δύο 

εκπροσώπους του στη Γ. Σ., τον αιρετό (πολιτικό υπεύθυνο) και το 

συντονιστή, που είναι το πρόσωπο που ορίζει κάθε ∆ήµος ως υπεύθυνο για 

την υλοποίηση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας στην πόλη. Το δικαίωµα 

εκλέγειν και εκλέγεσθαι ασκείται, είτε από τον πολιτικό υπεύθυνο είτε από το 

συντονιστή, κατ’ επιλογή του ∆ήµου.  

2. Το σύνολο των εξουσιοδοτηµένων µε ψήφο εκπροσώπων των ∆ήµων 

αποτελεί τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία συνέρχεται τακτικά µια 

φορά το χρόνο (κατά το πρώτο εξάµηνο) και έκτακτα όταν το ζητάει το 1/3 

των ∆ήµων – µελών, µε σχετική επιστολή προς το ∆.Σ., το οποίο είναι 

υποχρεωµένο να την δεχτεί και να την υλοποιήσει άµεσα. Το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο της Εταιρείας µπορεί επίσης να εισηγηθεί την έκτακτη σύγκλιση 

της Γ.Σ.  

3. Θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον το 1/3 των 

∆ήµων – µελών που είναι ταµειακώς τακτοποιηµένοι.. Σε περίπτωση που δεν 

υπάρξει απαρτία κατά την πρώτη ηµεροµηνία, η Γενική Συνέλευση 

συγκαλείται εκ νέου µετά από 7 ηµέρες, την ίδια ώρα και στο ίδιο µέρος χωρίς 

πρόσκληση των µελών, και ευρίσκεται σε απαρτία µε όσους ∆ήµους-µέλη 

είναι παρόντες. 

4. Ο χρόνος και ο χώρος της Γ.Σ. αποφασίζεται από το ∆Σ και κοινοποιείται 

στους ∆ήµους µέλη τουλάχιστον 45 ηµέρες πριν από την διεξαγωγή της. Προς 

τούτο στέλνεται, επί αποδείξει, σχετική πρόσκληση από το ∆Σ στην οποία 

αναγράφεται η ηµεροµηνία, η ώρα και ο ακριβής τόπος της Γ.Σ. καθώς και η 

θεµατολογία. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαµβάνονται κατ’ 

απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών, εκτός των περιπτώσεων που 
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ορίζεται διαφορετικά από το παρόν Καταστατικό. Οι αποφάσεις για την εκλογή 

Οργάνων λαµβάνονται µε µυστική ψηφοφορία. 

 

Η Γ.Σ. είναι υπεύθυνη για την εκπλήρωση των στόχων της Εταιρείας και έχει 

τα εξής καθήκοντα:  

• Εποπτεύει και ελέγχει συνολικά την Εταιρεία για την εκπλήρωση των 

σκοπών της, 

• Ψηφίζει το Πρόγραµµα ∆ράσης και προτείνει ενδεχόµενες νέες  

προσεγγίσεις σε θέµατα υγείας στις πόλεις, 

• Ψηφίζει τον Προϋπολογισµό του επόµενου έτους 

• Αποφασίζει για τυχόν τροποποιήσεις ή συµπληρώσεις του 

Καταστατικού καθώς και για την λύση της Εταιρείας. Στην περίπτωση 

αυτή απαιτείται πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των εγγεγραµµένων και 

ταµειακά τακτοποιηµένων µελών,  

• Αποφασίζει κριτήρια εισδοχής στην Εταιρεία και εγκρίνει την εγγραφή  

νέων µελών µετά από πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 

• Αποφασίζει για την διαγραφή ∆ήµων-µελών ή για την υπαγωγή τους 

στη κατηγορία των αρωγών µελών, µετά από πρόταση του ∆Σ, 

• Ψηφίζει τον Κανονισµό Λειτουργίας και Οικονοµικής ∆ιαχείρισης της 

Εταιρείας, 

• Εκλέγει τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Επίσης µπορεί να 

αλλάξει τον αριθµό και τη σύνθεση των µελών του ∆.Σ µε απόφαση 

των δύο τρίτων (2/3) της Γενικής Συνέλευσης, 

• Εκλεγει τα µέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής, 

• Εγκρίνει τον Απολογισµό ∆ράσης και τον Ισολογισµό της 

προηγούµενης χρήσης και απαλλάσσει το ∆Σ από την ευθύνη της 

προηγούµενης περιόδου. 

Οι εκπρόσωποι των ∆ήµων ορίζονται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Κάθε συµβαλλόµενο µέρος µπορεί να αντικαταστήσει τον εκπρόσωπό του 

κατά την κρίση του, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του παρόντος 

συµφώνου. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 – ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

1. Κατά την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης, ο Πρόεδρος του ∆.Σ. διαπιστώνει 

την ύπαρξη απαρτίας, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο παρόν, µε βάση τον 
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κατάλογο των προσερχόµενων εκπροσώπων των ΟΤΑ (οι οποίοι υπογράφουν 

στον ανώτερο κατάλογο, κατά την προσέλευσή τους). 

2. Στη συνέχει ο Πρόεδρος του ∆.Σ. καλεί το σώµα για την υποβολή 

υποψηφιοτήτων για Προεδρείο. Το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης, 

αποτελούµενο από τον Πρόεδρο της ΓΣ, τον Γραµµατέα της ΓΣ και ένα µέλος, 

είναι υπεύθυνο για την οµαλή διεξαγωγή της ΓΣ. Σε περίπτωση διαφωνίας των 

µελών του Προεδρείου κατά τη διάρκεια της ΓΣ, η τελική απόφαση 

λαµβάνεται µε απλή πλειοψηφία µεταξύ των µελών του. Από το σύνολο των 

υποψηφίων για το Προεδρείο εκλέγονται, µετά από φανερή ψηφοφορία 

δι’ανατάσεως των χεριών των µελών της ΓΣ, οι τρείς υποψηφιότητες που 

συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους. Τέλος το τριµελές Προεδρείο ορίζει 

µεταξύ των µελών του τον Πρόεδρο και τον Γραµµατέα και προχωρά στο 

οριστικό καθορισµό της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και στη διεξαγωγή της Γενικής 

Συνέλευσης 

3. Εφόσον πρόκειται για Γενική Συνέλευση η οποία εκλέγει νέο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο και νέα Εξελεγκτική Επιτροπή, ακολουθούνται οι εξής διαδικασίες: 

α) η εκλογή ∆Σ και ΕΕ αποτελεί θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της ΓΣ, όπου 

προσδιορίζεται επίσης και το χρονικό διάστηµα της ψηφοφορίας,  β) 

δυνατότητα συµµετοχής, εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλοι οι ∆ήµοι µέλη 

που είναι ταµειακά εντάξει (δηλαδή όσοι έχουν καταβάλει όλες τις συνδροµές 

τους από το έτος που εγκρίθηκαν ως µέλη µέχρι και το προηγούµενο έτος από 

αυτό στο οποίο γίνεται η εκλογική Γενική Συνέλευση) γ) η υποβολή των 

υποψηφιοτήτων γίνεται µε υποβολή προς τον ∆ιευθυντή, αίτησης 

υποψηφιότητας (υπογεγραµµένης [και] από τον ∆ήµαρχο, όπου να 

καθορίζεται ο υποψήφιος ως εκπρόσωπος του ∆ήµου) και σύντοµου 

βιογραφικού, τουλάχιστον 5 ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της ΓΣ, δ) η 

κάθε υποψηφιότητα αφορά υποψηφιότητα ∆ήµου δια του εκπροσώπου του 

και όχι υποψηφιότητα φυσικού προσώπου, και εποµένως το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο υποχρεούται να αντικαθιστά τον αιρετό εκπρόσωπό του ή τον 

αναπληρωτή του όταν και εφόσον παραιτηθούν, ε) οι υποψηφιότητες 

ανακηρύσσονται από το ∆Σ που συνεδριάζει την προηγούµενη ηµέρα της ΓΣ 

και αναρτώνται σε εµφανές σηµείο στο χώρο της ΓΣ, στ) το σώµα της ΓΣ 

εκλέγει 3µελή Εφορευτική Επιτροπή που θα είναι υπεύθυνη για την διεξαγωγή 

των εκλογών και η οποία εκλέγει µεταξύ των µελών της τον Πρόεδρο, 
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αποφασίζει δε οµόφωνα ή, επί αδυναµίας, µε απλή πλειοψηφία των µελών 

της, ζ) έχουν εκτυπωθεί ψηφοδέλτια όπου εµφανίζονται σε ενιαίο κατάλογο 

και µε αλφαβητική σειρά τα επώνυµα και τα ονόµατα όλων των υποψηφίων 

για το ∆Σ, ακολουθούµενα από τα επώνυµα και τα ονόµατα όλων των 

υποψηφίων για την ΕΕ επίσης µε αλφαβητική σειρά, η) κατά την ψηφοφορία, 

η οποία είναι µυστική και γίνεται µε κάλπη, τα µέλη της ΓΣ επιλέγουν τους 

υποψηφίους βάζοντας ένα σταυρό αριστερά ή δεξιά δίπλα στο 

ονοµατεπώνυµο τους και µπορούν να βάλουν µέχρι και 6 (έξι) σταυρούς για 

τα τακτικά µέλη του ∆Σ και µέχρι και 2 (δύο) σταυρούς για την ΕΕ σε κάθε 

ψηφοδέλτιο, θ) µετά το πέρας της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή 

ανοίγει την κάλπη, καταµετρά τα ψηφοδέλτια τα οποία υπογράφονται από τον 

Πρόεδρό της και καταµετρά τους σταυρούς των υποψηφίων, ι) στο ∆Σ 

εκλέγονται υποχρεωτικά τουλάχιστον τέσσερις (4) ∆ήµοι από την Αττική ή 

εκτός Αττικής, µε ποσόστωση, δηλαδή εάν στους 11 (έντεκα) 

πλειονοψηφήσαντες στο τέλος της καταµέτρησης, δεν υπάρχουν τουλάχιστον 

4 (τέσσερις) από την Αττική ή εκτός Αττικής, επιλέγονται από τους 

επιλαχόντες κατά σειρά σταυρών όσοι υπολείπονται για να είναι τουλάχιστον 

4 από τα συνολικά 11 µέλη από την Αττική ή εκτός Αττικής, ια) στο ∆Σ 

εκλέγονται και 3 αναπληρωµατικά µέλη, όσοι έχουν λάβει τους περισσότερους 

σταυρούς µετά την συµπλήρωση των 11 τακτικών θέσεων, ιβ) στο τέλος της 

καταµέτρησης ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής ανακοινώνει προς το 

σώµα της Γενικής Συνέλευσης τα τελικά αποτελέσµατα και τα ονόµατα των 

νέων τακτικών και αναπληρωµατικών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

καθώς και τα µέλη της ΕΕ. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 – ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.) της Εταιρείας είναι ενδεκαµελές (11µελές) 

και αποτελείται από ένδεκα (11) εκπροσώπους των ∆ήµων- µελών, καθώς και 

από τρία (3) αναπληρωµατικά µέλη που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση 

και οι οποίοι αποφασίζουν µε απλή πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, 

υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Στο ∆.Σ. συµµετέχει υποχρεωτικά και ο 

Γενικός ∆ιευθυντής χωρίς δικαίωµα ψήφου.  

2. Τα µέλη του ∆.Σ. απόντα ή κωλυόµενα, αναπληρώνονται από τους 

νόµιµους εκπροσώπους τους. Εάν µέλος του ∆.Σ. απουσιάζει αδικαιολόγητα 
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επί 3 συνεχείς συνεδριάσεις ή υποπέσει σε σοβαρή παράβαση των 

Κανονισµών που διέπουν την Εταιρεία, το ∆.Σ µπορεί να το απαλλάξει από τα 

καθήκοντά του.  

3. Η θητεία των µελών του ∆.Σ ορίζεται πενταετής (5ετής) και ακολουθεί 

τη δηµοτική θητεία. Τα µέλη του ∆Σ εκλέγονται κατά την πρώτη Γενική 

Συνέλευση που ακολουθεί τη διενέργεια των ∆ηµοτικών Εκλογών. Κάθε µέλος 

του ∆.Σ. έχει δικαίωµα εκλογής µέχρι 2 συνεχόµενες πενταετείς θητείες, µετά 

το τέλος των οποίων δεν έχει δικαίωµα υποβολής υποψηφιότητας κατά  την 

επόµενη εκλογική Γενική Συνέλευση. 

4. Το ∆ιοικητικό 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 

Πρόεδρο, τον Α’ Αντιπρόεδρο, τον Β’ Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραµµατέα, τον 

Αναπληρωτή Γενικό Γραµµατέα, τον Ειδικό Γραµµατέα, τον Ταµία και τον 

Αναπληρωτή Ταµία. 

5. Τα παραιτούµενα ή απαλλασσόµενα από τα καθήκοντά τους µέλη 

αντικαθίστανται για το υπόλοιπο της θητείας του ∆.Σ από τα 

αναπληρωµατικά. Επί ανεπαρκείας ικανού αριθµού αναπληρωµατικών µελών, 

το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να συγκαλείται νοµίµως ακόµη και αν έχουν 

αποµείνει τουλάχιστον 8 (οχτώ) µέλη του. 

6. Σε κάθε περίπτωση, το ∆.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόµιµα 

εφόσον παρευρίσκονται τουλάχιστον 6 (έξι) από τα µέλη του στη κάθε 

συνεδρίαση. 

7. Τα µέλη του ∆.Σ κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν δικαιούνται αµοιβής 

ή άλλης αποζηµιώσεως εκτός από τις δαπάνες κινήσεως για τη συµµετοχή 

τους σε δραστηριότητες του ∆ικτύου, µετά από απόφαση του ∆.Σ.  

8. Το ∆.Σ. συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον µια φορά τον µήνα, µετά από 

πρόσκληση του Προέδρου του και έκτακτα όταν οι ανάγκες το επιβάλουν ή το 

ζητήσουν τέσσερα (4) µέλη του. Σε κάθε συνεδρίαση του ∆.Σ τηρούνται 

πρακτικά τα οποία επικυρώνονται αµέσως ή στην επόµενη συνεδρίαση, µε 

υπογραφή τους από όλα τα παρευρεθέντα σε αυτά µέλη του ∆Σ. Ακριβές 

αντίγραφο από τα αποσπάσµατα των πρακτικών εκδίδει ο Πρόεδρος ή ο 

∆ιευθυντής, βάζοντας την υπογραφή του. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆.Σ 
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1. Το ∆.Σ είναι το ανώτατο αποφασιστικό όργανο της Εταιρείας, ασκεί  τη 

γενική διαχείριση και διοίκηση των υποθέσεών της και εκπροσωπεί την 

Εταιρεία έναντι τρίτων και κάθε δικαστικής αρχής. 

Ειδικότερα στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων του το ∆.Σ:  

• Χαράσσει την πολιτική της Εταιρείας στα πλαίσια των σκοπών της και 

αποφασίζει για την υλοποίηση των αποφάσεων της Γενικής 

Συνέλευσης, 

• Εγκρίνει τα ετήσια ή πολυετή προγράµµατα ανάπτυξης και στόχων της 

Εταιρείας όπως αυτά έχουν καθορισθεί από την Γενική Συνέλευση, 

• Συντάσσει τον Απολογισµό και τον Προγραµµατισµό ∆ράσης, τον 

Ισολογισµό και τον Προϋπολογισµό της Εταιρείας.  

• Συντάσσει τον Κανονισµό Οργάνωσης και Λειτουργίας, καθώς και τον 

Κανονισµό Οικονοµικής ∆ιαχείρισης και Προµηθειών της Εταιρείας. 

Όλοι οι παραπάνω Κανονισµοί οριστικοποιούνται µε την ψήφισή τους 

από την Γενική Συνέλευση Ο Κανονισµός Οργάνωσης και Λειτουργίας 

ρυθµίζει την όλη οργάνωση και κατανοµή αρµοδιοτήτων των 

στελεχών της Εταιρείας κα διευκρινίζει κάθε θέµα εσωτερικής 

λειτουργίας. Για κάθε τροποποίηση ή συµπλήρωση απαιτείται έγκριση 

της Γ.Σ. 

• Εισηγείται την έκτακτη σύγκλιση  της Γενικής Συνέλευσης, 

• Ορίζει τις αρµοδιότητες του Γενικού ∆ιευθυντή στα πλαίσια των 

κατευθύνσεων της Γ.Σ.  

• Εγκρίνει τις προσλήψεις ή απολύσεις του προσωπικού έπειτα από 

εισήγηση του Γενικού ∆ιευθυντή και καθορίζει το σύστηµα αµοιβών 

και εργασιακών σχέσεων, 

• Ελέγχει τις πράξεις του Γενικού ∆ιευθυντή και κάθε άλλου 

εξουσιοδοτηµένου από το ∆.Σ. οργάνου, 

• Αποφασίζει για την κατάρτιση συµβάσεων και προγραµµατικών 

συµφώνων. 

2. Το ∆.Σ. µπορεί µε απόφασή του να εκχωρεί αντικείµενα των αρµοδιοτήτων 

του στον ∆ιευθυντή. 

3.  Το ∆.Σ.  ορίζει τεχνικούς συµβούλους µε ειδίκευση σε θέµατα Προαγωγής 

Υγείας, Περιβαλλοντικής Υγείας, Πολιτικής Υγείας, Οικονοµικών της Υγείας 

καθώς και ∆ιοίκησης & Κοινωνικής Προστασίας, ή κάθε άλλης επιστηµονικής 

ειδίκευσης που είναι συναφής µε την Πρόληψη και τη Προαγωγή της Υγείας, 
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καθώς και Νοµικούς Συµβούλους, οι οποίοι παρίστανται σε συνεδριάσεις του 

∆.Σ. όταν κληθούν από τον Πρόεδρο χωρίς όµως δικαίωµα ψήφου. 

4. Το ∆.Σ. αποφασίζει µε προκαθορισµένα διαφανή κριτήρια, για την ανάθεση 

έργων, µελετών και εργασιών και την υπογραφή συµβάσεων στα πλαίσια των 

κατευθύνσεων της Γ.Σ. Αναθέτει υπηρεσίες σε εξωτερικούς Συµβούλους για 

ειδικές περιπτώσεις καθώς και την ανάθεση νοµικών ή άλλων υπηρεσιών, 

έπειτα από εισήγηση του ∆ιευθυντή. 

5. Έπειτα από εισήγηση του ∆ιευθυντή αποφασίζει για τη στελέχωση της 

Εταιρείας. 

Τα µέλη της Εταιρείας ευθύνονται έναντι της εταιρείας κατά τη διαχείριση των 

εταιρικών υποθέσεων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 741 του Α.Κ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 14 – ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

1. Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι και ο Πρόεδρος της 

Εταιρείας. Η θητεία του Προέδρου ακολουθεί τη θητεία του ∆.Σ., που µε τη 

σειρά του ακολουθεί την δηµοτική θητεία. Οι αρµοδιότητες του Προέδρου 

είναι ενδεικτικά οι εξής:  

- Εκπροσωπεί την Εταιρεία σε κάθε δηµόσια αρχή ή εκδήλωση 

- Αναλαµβάνει αναπτυξιακές πρωτοβουλίες µε στόχο την εξυπηρέτηση των 

στόχων και του ευρύτερου συµφέροντος της Εταιρείας, 

- Συγκαλεί και προεδρεύει του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και συντάσσει την 

Ηµερήσια ∆ιάταξη για τις συνεδριάσεις,  

- Εισηγείται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση τον Απολογισµό και τον 

Προγραµµατισµό ∆ράσης, 

- Υπογράφει συµβάσεις µε τρίτους, 

- Λαµβάνει κάθε απόφαση που χρειάζεται για το συµφέρον της Εταιρείας, 

ακόµη και εκτάκτως, και ενηµερώνει το ∆Σ κατά την επόµενη συνεδρίασή του 

(σε περίπτωση που το ∆Σ διαφωνήσει εκ των υστέρων, λαµβάνει και τις 

δέουσες θεραπευτικές ενέργειες και αποφάσεις) 

2. Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκπροσωπεί την Εταιρία σε όλες 

τις σχέσεις της µε τρίτους και σε κάθε δηµόσια διοικητική, δικαστική, 

φορολογική και άλλη Αρχή και ασκεί γενική εποπτεία για τις δραστηριότητες 

της Εταιρείας. ∆ύναται να αναθέσει, µε απλή ενηµέρωση του ∆Σ, µέρος των 

δραστηριοτήτων και αρµοδιοτήτων του σε άλλα µέλη του ∆ιοικητικού 
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Συµβουλίου της Εταιρείας και γενικά είναι υπεύθυνος για κάθε ενέργεια που 

προσιδιάζει ως εκ της φύσεως της στον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

3. Η Εταιρεία δεσµεύεται και αναλαµβάνει έγκυρα υποχρεώσεις µε την 

υπογραφή του Προέδρου, ή του ειδικού  κατά περίπτωση οριζόµενου 

αντικαταστάτη κάτω από την εταιρική επωνυµία.  

 

ΑΡΘΡΟ 15 – ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΙ 

Οι Αντιπρόεδροι αναπληρώνουν τον Πρόεδρο, όταν αυτός κωλύεται, στην 

εκπλήρωση των καθηκόντων του και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Επίσης 

είναι επιφορτισµένοι µε την εξέταση των αιτήσεων των ενδιαφεροµένων για 

είσοδο (ως εταίρων) στην εταιρεία και τη σύνταξη σχετικών εισηγήσεων προς 

το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, για την αποδοχή ή απόρριψη των αντίστοιχων 

αιτήσεων. Συνεπικουρούν επίσης τον Πρόεδρο στην εκπροσώπηση της 

εταιρείας, σε ότι αυτή συνίσταται σε επαφές µε άλλους φορείς για τη σύναψη 

συνεργασιών. 

 

ΑΡΘΡΟ 16 – ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

1. Ο Γενικός Γραµµατέας φυλάσσει τη σφραγίδα της Εταιρείας, ως και τα 

βιβλία αυτής, συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, φροντίζει για τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας και συντονίζει 

τη δραστηριότητα των οργάνων και των υπηρεσιών της Εταιρίας. 

2. Ο Ειδικός Γραµµατέας έχει την ευθύνη εποπτείας της υπαγωγής της 

Εταιρείας σε προγράµµατα (χρηµατοδοτούµενα είτε από εθνικούς πόρους είτε 

από Κοινοτικούς πόρους) και της πορείας υλοποίησής τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 17 – ΤΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ 

1. Ο Ταµίας Εταιρείας επιµελείται των εισπράξεων και πληρωµών, συντάσσει 

και υποβάλλει προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο τον Ετήσιο Ισολογισµό και τον 

Προϋπολογισµό, τηρεί τα οικονοµικά βιβλία και είναι αρµόδιος για την κίνηση 

τυχόν τραπεζικών λογαριασµών της Εταιρείας. 
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2. Ο Αναπληρωτής Ταµίας αναπληρώνει τον Ταµία όταν αυτός κωλύεται στην 

εκπλήρωση των καθηκόντων του. Για το λόγο αυτό παρακολουθεί τακτικά 

όλη την εξέλιξη των οικονοµικών της Εταιρείας µαζί µε τον Ταµία. 

 

ΑΡΘΡΟ 18 – ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΣΟΝΤΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ 

1. Ο ∆ιευθυντής διορίζεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

2. Η απασχόληση του ∆ιευθυντού είναι πενταετής, µε δυνατότητα ανανέωσης 

και ακολουθεί την θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

3. Παρίσταται στις συνεδριάσεις του ∆.Σ., χωρίς δικαίωµα ψήφου και µπορεί 

να εισηγείται επί ορισµένων θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. 

4. Η σύµβαση εργασίας και οι αποδοχές του ∆ιευθυντή ορίζονται µε απόφαση 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

5. Με ανάλογες αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δύναται να ορίζεται ο 

αναπληρωτής του. 

 

ΑΡΘΡΟ 19 –∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

1. Ο ∆ιευθυντής διευθύνει την Εταιρεία µέσα στα πλαίσια που ορίζει το ∆.Σ. 

και προΐσταται των υπηρεσιών του. Στον ∆ιευθυντή δύναται να ανατεθεί από 

το ∆.Σ., µε ρητή απόφασή του, η διοίκηση εργασιών της Εταιρείας καθώς και 

η εκπροσώπησή της έναντι παντός τρίτου και κάθε αρχής δικαστικής, 

διοικητικής και τραπεζών στην ηµεδαπή και αλλοδαπή. Ο ∆ιευθυντής 

ενηµερώνει τα µέλη του ∆.Σ. για τα θέµατα της αρµοδιότητάς του. 

2. Ο ∆ιευθυντής είναι ιδιαίτερα υπεύθυνος για: 

- Την εκτέλεση των αποφάσεων που λαµβάνονται από το ∆.Σ., 

- Την έγκριση των οικονοµικών δαπανών µέχρι το ύψος που ορίζει το ∆.Σ., 

- Το συντονισµό και την εποπτεία για την υλοποίηση των Προγραµµάτων της 

Εταιρείας, 

- Την κατάρτιση του Απολογισµού και του Προγραµµατισµού ∆ράσης, καθώς 

και του Ισολογισµού και του Προϋπολογισµού, 

- Κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη διοίκηση και λειτουργία της Εταιρείας  που 

του αναθέτει το ∆.Σ. 

3. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δύναται, µε απόφαση του, να αναθέσει στον 

∆ιευθυντή της Εταιρείας αρµοδιότητες των µελών του, για την ταχύτερη 
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διεκπεραίωση των εργασιών της Εταιρίας. Η απόφαση αυτή ανακαλείται µε 

νέα απόφαση του ∆Σ οποτεδήποτε.  

4. Ο ∆ιευθυντής µπορεί να αναθέσει, µε νοµίµως υπογεγραµµένη επιστολή 

του, µέρος των καθηκόντων και των αρµοδιοτήτων του στον Αναπληρωτή 

του ή σε άλλους υπεύθυνους προγραµµάτων ή τµηµάτων της Εταιρείας. Η 

απόφαση του αυτή ανακαλείται µε νέα απόφαση του οποτεδήποτε.  

 

ΑΡΘΡΟ 20 – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ,    

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  

Η Εταιρεία θα συνεπικουρείται στη λήψη αποφάσεων επί των προγραµµάτων από το 

Επιστηµονικό Συµβούλιο το οποίο θα γνωµοδοτεί επί των προτεινόµενων από το ∆Σ 

προγραµµάτων και θα σχεδιάζει και θα εισηγείται νέα προγράµµατα στο ∆Σ. Το 

Επιστηµονικό Συµβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο και τα µέλη. Ο Πρόεδρος 

πρέπει να είναι Πανεπιστηµιακός ή Ερευνητής στο χώρο της Υγείας µε αντικείµενο 

σχετικό µε τους σκοπούς της Εταιρείας και επιλέγεται από το ∆Σ µε πενταετή (5ετή) 

θητεία, η οποία ακολουθεί τη θητεία του ∆Σ. Η θέση του είναι τιµητική και άµισθη 

ενώ µπορεί να του δικαιολογούνται έξοδα κίνησης, µετά από απόφαση του ∆Σ, όταν 

µετακινείται για τους σκοπούς της Εταιρείας. 

4. Τα µέλη του Επιστηµονικού Συµβουλίου είναι επιστήµονες εξειδικευµένοι στη 

Πρόληψη των Νόσων και στη Προαγωγή της Υγείας ή εκπρόσωποι φορέων µε 

παρεµφερείς σκοπούς. 

5. Με απόφαση του ∆Σ ορίζονται ως Συνεργαζόµενοι Φορείς της Εταιρείας 

πανεπιστήµια και άλλοι ακαδηµαϊκοί φορείς, ερευνητικά κέντρα, ιατρικές 

εταιρείες, κοινωνικές και περιβαλλοντικές οργανώσεις και γενικότερα κάθε 

Νοµικό Πρόσωπο που έχει συναφείς µε την εταιρεία στόχους και µπορεί να 

συµβάλλει στην εκπλήρωση των σκοπών της. Με απόφαση του ∆Σ, µετά από 

πρόταση του Προέδρου του Επιστηµονικού Συµβουλίου, οι Συνεργαζόµενοι 

Φορείς µπορεί να συµµετέχουν, µε εκπρόσωπό τους ως µέλη του 

Επιστηµονικού Συµβουλίου. Το ∆ίκτυο µπορεί να συνεργάζεται µε αµειβόµενη 

σχέση µε έναν ή περισσότερους φορείς εξειδικευµένους στη Πρόληψη των 

Νόσων, στην Προαγωγή της Υγείας και γενικότερα στη ∆ηµόσια Υγεία, µε 

σκοπό την βέλτιστη υλοποίηση των προγραµµάτων του. 
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6. Επίσης µε απόφαση του ∆Σ µπορούν να ορισθούν ως Σύµβουλοι της Εταιρείας 

επιστήµονες οι οποίοι ως εκ της θέσεως, της ειδικότητάς τους ή της εµπειρίας 

τους µπορούν να συµβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών της. 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 ∆Σ, όταν µετακινείται για τους σκοπούς της 

Εταιρείας. 

 

ΑΡΘΡΟ 21– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΕΛΕΓΧΟΣ 

8. Το διαχειριστικό έτος της Εταιρείας συµπίπτει µε το έτος, που ορίζεται από 

τον Νόµο. 

9. Τα έσοδα της Εταιρείας, από οποιαδήποτε πηγή και να προέρχονται, 

κατατίθενται σε τραπεζικούς λογαριασµούς στο όνοµά της. 

10.  Η διάθεση και πραγµατοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης από τον/τους 

λογαριασµούς αυτούς γίνεται µε ειδική έγγραφη εντολή του ∆ιευθυντή 

σύµφωνα µε τις αποφάσεις του ∆Σ. 

11. Ο οικονοµικός και διαχειριστικός έλεγχος γίνεται από δύο (2) λογιστές που 

ορίζονται από το ∆.Σ. µετά από αίτηση του ∆ιευθυντή. 

12. Οι λογιστές που ασκούν τον τακτικό έλεγχο της οικονοµικής διαχείρισης της 

Εταιρείας, οφείλουν να υποβάλλουν το αργότερο µέχρι τέλος Μαρτίου κάθε 

έτους έκθεση για την οικονοµική διαχείριση και τον απολογισµό του 

προηγούµενου διαχειριστικού έτους που έλεγξαν. Οι εκθέσεις υποβάλλονται 

στο ∆.Σ. το οποίο υποβάλλει τα αποτελέσµατα στους εταίρους.  

13. Εταίροι που αποτελούν τουλάχιστον το 10% των εταίρων της Εταιρείας 

µπορούν να ζητήσουν από το ∆.Σ. οποτεδήποτε έκτακτο διαχειριστικό έλεγχο 

της Εταιρείας µε ελεγκτές που ορίζουν και πληρώνουν την αµοιβή τους οι ίδιοι 

οι εταίροι που τους όρισαν.  

14. Τα θέµατα που αφορούν συνολικά την οικονοµική διαχείριση της Εταιρείας 

περιγράφονται στον ειδικό Κανονισµό Οικονοµικής ∆ιαχείρισης και 

Προµηθειών της Εταιρείας. 

 

Άρθρο 22 – ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
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Ο οικονοµικός έλεγχος και η εποπτεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ασκείται από 

3µελή Εξελεγκτική Επιτροπή που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, 

ανά 5ετία µαζί µε την εκλογή του νέου ∆.Σ. Μαζί µε τα τακτικά µέλη της, εκλέγονται 

και 2 αναπληρωµατικά. 

Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την οικονοµική διαχείριση της Εταιρείας, τα 

πραγµατοποιηθέντα έσοδα, τις πηγές τους, καθώς και τις πραγµατοποιηθείσες 

δαπάνες και υποβάλλει σχετική έκθεση στη Γενική Συνέλευση. Στη διάθεση της 

τίθενται, όταν ζητηθούν, όλα τα βιβλία διαχείρισης της Εταιρείας. 

 

ΑΡΘΡΟ 23 – ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

      Οι πόροι της Εταιρείας προέρχονται από: 

• Τις εισφορές των µελών που συστήνουν την Εταιρεία καθώς και από τις 

εισφορές τυχόν νέων εταίρων. 

• Ποσά  που θα συµφωνήσουν οι εταίροι να καταβάλλουν. 

• Ποσά που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς, 

διακρατικούς οργανισµούς, όπως η Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας, ο 

Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών κλπ. 

• Από χρηµατοδοτήσεις, ενισχύσεις, ειδικές εισφορές κ.λ.π. από δηµόσιες ή 

ιδιωτικές επιχειρήσεις, φορείς, ιδιώτες, εθνικούς, κρατικούς ή ιδιωτικούς 

οργανισµούς της χώρας µας ή του εξωτερικού. 

• Ποσά που εισπράττονται από τους ενδιαφερόµενους που προσφεύγουν στις 

υπηρεσίες της Εταιρείας. 

• Έσοδα από την υλοποίηση των προγραµµάτων που ανάγονται στην επιδίωξη 

και την εκπλήρωση των καταστατικών σκοπών της. 

• Από δωρεές, κληρονοµιές, κληροδοσίες, δηµοσιεύσεις, εκδηλώσεις, εκδόσεις, 

χορηγίες κλπ. 

• Από εκµετάλλευση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας 

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

 

ΑΡΘΡΟ 24 – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 

Η περιουσία που είναι δυνατό να δηµιουργηθεί από τη λειτουργία και τη 

δραστηριότητα της Εταιρείας αποτελεί το ενεργητικό αυτής, το οποίο και θα πρέπει 

να κατατίθεται σε τράπεζα, εφόσον υπερβαίνει το ποσό των 3.000 (τριών χιλιάδων) 

Ευρώ.  
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Ο σκοπός της Εταιρείας δεν είναι κερδοσκοπικός. Εποµένως η τυχόν θετική διαφορά 

µεταξύ των κάθε µορφής εσόδων την εταιρείας και των εξόδων, δαπανών ή τυχόν 

ζηµίας των κατά νόµο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους παραµένει στην 

Εταιρεία και δηµιουργεί το αποθεµατικό της, το οποίο πρόκειται να διατεθεί για την 

κάλυψη εξόδων και δαπανών για την επίτευξη των σκοπών της και όχι για την 

διανοµή κερδών στους εταίρους. Τα οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία δεν µπορούν 

υπό οποιαδήποτε συνθήκη να θεωρήσουν ως κέρδη προς διανοµή στους εταίρους. 

Ρητά ορίζεται ότι αποτελούν περιουσία που πρέπει να χρησιµοποιηθεί και να 

αξιοποιηθεί για την επιδίωξη και εκπλήρωση των καταστατικών σκοπών της 

Εταιρείας. 

 

ΆΡΘΡΟ  25 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΜΕΡΙ∆ΑΣ. 

Η διάθεση, µεταβίβαση, εκχώρηση ή η µε οποιοδήποτε τρόπο δέσµευση της 

εταιρικής µερίδας απαγορεύεται. 

 

ΆΡΘΡΟ 26 – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ 

Η αποχώρηση εταίρου είναι δυνατή κατόπιν έγκαιρης ενηµέρωσης του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της Εταιρείας (τρεις τουλάχιστον µήνες  πριν τη σκοπούµενη 

αποχώρηση) κι αφού πρώτα διευθετήσει τυχόν υποχρεώσεις του, έναντι της 

Εταιρείας. Κάθε εταίρος δικαιούται να αποχωρήσει από την εταιρεία, η οποία όµως δε 

λύεται, αλλά συνεχίζεται µεταξύ των λοιπών εταίρων χωρίς να χρειάζεται 

τροποποίηση του Καταστατικού της. Ο εταίρος που εξέρχεται από την εταιρεία  δεν 

έχει δικαίωµα στην ανάληψη της εισφοράς του ή σε αποζηµίωση, παρά παραλαµβάνει 

µόνο κάθε αντικείµενο, εξοπλισµό ή άλλο είδος που τυχόν είχε παραχωρήσει προς 

χρήση στην Εταιρεία.  

 

ΑΡΘΡΟ 27 – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων, κατόπιν σχετικής εισήγησης του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, δύναται να εγκρίνει τον εσωτερικό Κανονισµό Οργάνωσης και 

Λειτουργίας της Εταιρείας. Εκεί περιλαµβάνονται οι ειδικότερες αρµοδιότητες των 

οργάνων και τα καθήκοντα κάθε φύσης του προσωπικού της Εταιρείας και γενικά 

κάθε λειτουργία που κρίνεται αναγκαία για την εύρυθµη λειτουργία της 

Τροποποίηση, διόρθωση, ερµηνεία και συµπλήρωση του Κανονισµού, επιτρέπεται 

µόνο µε νεότερη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, επί τη βάσει είτε 
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σχετικής πρότασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είτε εµπεριστατωµένου αιτήµατος, 

οποιουδήποτε εκ των εταίρων. 

 

ΆΡΘΡΟ 28 – 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 στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών. 

 Για την τροποποίηση οποιουδήποτε άρθρου του παρόντος καταστατικού, απαιτείται 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, λαµβανοµένης µε πλειοψηφία 2/3 εκ 

των παρόντων µελών, µε την επιφύλαξη των σχετικών µε την είσοδο νέου εταίρου, 

διατάξεων του παρόντος.   

 

Άρθρο 29 – ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

1. Η Εταιρεία λύεται για οποιοδήποτε λόγο µε οµόφωνη απόφαση όλων των εταίρων 

και εισέρχεται στο στάδιο εκκαθάρισης κατά τα οριζόµενα στον Αστικό Κώδικα. Η 

διάρκεια εκκαθάρισης καθορίζεται από τους εταίρους, αλλά δεν µπορεί να υπερβεί τη 

διετία. 

2. Εφόσον επήλθε λόγος λύσεως το ∆.Σ. συγκαλείται εκτάκτως προκειµένου να 

διαπιστώσει τούτο και να καθορίσει την περαιτέρω διαδικασία σύµφωνα µε το 

καταστατικό και το νόµο. Για τις ανάγκες της εκκαθάρισης εξακολουθεί να υφίσταται 

η εταιρεία. 

3. Από τη λύση της Εταιρείας και µετά, ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντα του, ως ο διορισµένος πλέον, δια του παρόντος, 

εκκαθαριστής της Εταιρείας, για τους σκοπούς της εκκαθάρισης. Ο ορισµός του 

εκκαθαριστή συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, του Γενικού ∆ιευθυντή και των ελεγκτών.  

4. Ο εκκαθαριστής, όσο διαρκεί η εντολή του: 

• Εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι τρίτων και ενώπιον δικαστικών και 

διοικητικών αρχών για τους σκοπούς της εκκαθάρισης. 

• Ενεργεί την απογραφή της εταιρικής περιουσίας και δηµοσιεύει τις 

οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε το νόµο. Την ίδια υποχρέωση 

έχει και κατά τη λήψη της εκκαθάρισης. 

• Επιµελείται τη διανοµή του προϊόντος της εκκαθάρισης σύµφωνα µε 

την επόµενη παράγραφο του παρόντος άρθρου. 
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5. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών της λύσης της Εταιρείας, η τυχόν 

εναποµείνασα περιουσία της περιέρχεται σε εγνωσµένου κύρους Μη Κερδοσκοπική 

Οργάνωση µε αντικείµενο την Υγεία, η επιλογή της οποίας θα πρέπει να έχει ήδη 

γίνει, προ της λύσεως της Εταιρείας, από τη Γενική Συνέλευση των εταίρων. 

6. Με απόφαση των µελών της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, είναι δυνατόν να 

ορισθεί  εξωτερικός εκκαθαριστής της Εταιρείας. 

 

Άρθρο 30 – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

3. Κάθε παράβαση των όρων του παρόντος καταστατικού, όπως επίσης και των 

διατάξεων του Κανονισµού Οργάνωσης και Λειτουργίας της Εταιρείας, από 

οποιονδήποτε εταίρο της Εταιρείας, συνεπάγεται την επιβολή, επί τη βάσει 

σχετικής απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου πειθαρχικών κυρώσεων 

(όπως αυτές δύναται συστηµατικότερα να οριστούν από τον Κανονισµό 

Οργάνωσης και Λειτουργίας της Εταιρείας). Οι κυρώσεις αυτές δύναται να 

συνίσταται και στην αποβολή του υπό συζήτηση εταίρου από την Εταιρεία. Ο 

αποπεµπόµενος έχει το δικαίωµα έφεσης ενώπιον της επόµενης Γενικής 

Συνέλευσης των εταίρων.  

4. Η εταιρική µερίδα του αποπεµφθέντος εταίρου καταπίπτει υπέρ της Εταιρείας, 

δεδοµένου ότι συµφωνείται, πως αυτή (η εταιρική µερίδα), επέχει τη θέση 

εγγυήσεως, που δίδεται από τον Εταίρο για την καλή τήρηση των όρων του 

παρόντος. Επιπλέον δεν αποκλείεται να διεκδικήσει η Εταιρεία την περαιτέρω 

αποζηµίωση της από τον εταίρο, για κάθε θετική ή αποθετική της ζηµία (η 

οποία δεν αποκαλύπτεται από την αξία της εταιρικής µερίδας). 

 

Άρθρο 31 – ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ – ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ. 

5. Κάθε διαφορά µεταξύ των εταίρων απορρέουσα από τις διατάξεις του 

παρόντος καταστατικού και/ή που αφορά ενδεικτικά την λειτουργία της 

Εταιρίας, την άσκηση των καθηκόντων και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων 

των µελών και οργάνων της, θα επιλύεται από τα καθ’ ύλη αρµόδια 

δικαστήρια της έδρας της Εταιρείας. 

6. Για κάθε θέµα που δεν υπάρχει ρητή ρύθµιση από το παρόν καταστατικό, 

εφαρµόζονται αναλογικά διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 

7. Κάθε εταίρος δικαιούται να λαµβάνει γνώση των εταιρικών υποθέσεων και να 

αποκτά αντίγραφα, εφόσον το ζητήσει, κάθε εγγράφου της Εταιρίας. 
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8. Τα δικαιώµατα γενικά θα πρέπει να ασκούνται όπως επιβάλλει η καλή πίστη, η 

αγαστή εταιρική συνεργασία και το συµφέρον της Εταιρείας. 

Το παρόν Καταστατικό, αποτελούµενο από 31 άρθρα, αφού ανεγνώσθη, κατέστη 
κατανοητό και αποδεκτό από όλα τα συµβαλλόµενα µέρη, υπεγράφη από αυτά (τα 
συµβαλλόµενα µέρη) όπως νοµίµως εκπροσωπούνται, προκειµένου να κατατεθεί κατά 
τη νόµιµη διαδικασία στο Πρωτοδικείο Αθηνών. 
             

 
2. Ορίζει ως εκπρόσωπο του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος στο Εθνικό 
∆ιαδηµοτικό ∆ίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας την ∆ήµαρχο, κυρία Ευτυχία-
Γαϊτανά – Αποστολάκη. 
 
 
3. Εγκρίνει την δαπάνη της ετήσιας συνδροµής που οφείλει να καταβάλει ο ∆ήµο µας, 
όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 8 του εν λόγω εγκριθέντος Καταστατικού. 
 
 
4. Η παρούσα Απόφαση να αναρτηθεί τόσο στην Εφηµερίδα της Υπηρεσίας της 
ιστοσελίδας του ∆ήµου όσο και στο Πρόγραµµα «∆ιαύγεια».  

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 91/ 2011. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 
           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

            ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡ. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ                         ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 

Κανταρέλης ∆ηµήτριος 

Μπόβος Χαράλαµπος 

Κότσιρας Παύλος 

Παϊδας Αδαµάντιος 

Χωρινός Ζαχαρίας 

Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη 

Σιµιγδαλά Ειρήνη 

Νικολόπουλος Φώτιος 

Παπαλουκά Ευτυχία 

Λαζαρίδης Πέτρος 

∆ηµακόπουλος Χρήστος 

Κουτσάκης Μιχαήλ 

Αγαγιώτου Βασιλική 
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Παπανικολάου Νικόλαος 

Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 

Καραβίας Γεώργιος 

Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 

Τοµπούλογλου Ιωάννης 

Γραµµένος Σπυρίδων 

Κοσκολέτος Σωτήριος 

Κοπελούσος Χρήστος 

Κόντος Σταύρος 

Γεωργαµλής Λύσσανδρος 

Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος 

 
∆ερµανούτσου ∆ήµητρα, Πρόεδρος Συµβουλίου ∆ηµοτ. Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας 

 
Ναθαναήλ Κυριακή, Πρόεδρος Συµβουλίου ∆ηµοτ. Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο                     Η ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ                  
Η Υπεύθυνη ∆ιεκπ/σεως                             Ευτυχία Γαϊτανά-Αποστολάκη 
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                                
                                                                    
ΕΛ. ΣΟΥΛΑ  
 
 

 

 

Κοινοποίηση: 
- Εθνικό ∆ιαδηµοτικό ∆ίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας, ∆ήµος Αµαρουσίου  
 

 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή :  
- Γραφείο ∆ηµάρχου 
- Αντιδήµαρχο κα Βασ. Αγαγιώτου 
- Τµήµα Λογιστηρίου (για την εκκαθάριση της σχετικής δαπάνης της ετήσιας 

συνδροµής) 
- Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής 
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