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ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 
         ΑΘΖΝΑΗΧΝ                      

 
 
 
 
 
 
 

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ 
 

         ΤΝΔΓΡΗΑΖ 20
η
  

 

 
 
 
Ζμέρα Γεσηέρα 27.06.2011 
ώρα 15:00    
Αρ. Πρωη.:133172/05-07-2011 

 

                                                              
                                                             ΑΠΟΠΑΜΑ 

 
ηεο πξάμεο κε αξηζκό 824 πνπ αθνξά έγθξηζε    γηα Α)  πκκεηνρή  ηνπ Γήκνπ  ζε 
Δπξσπατθό    Όκηιν  Δδαθηθήο πλεξγαζίαο (Δ.Ο.Δ..)  ππό   ηελ επσλπκία  « 
ΓΗΚΣΤΟ  ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ  ΠΟΛΔΧΝ  ΓΗΑ ΒΗΧΗΜΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ»  κε δηαθξηηηθό ηίηιν   
« EGTC Solidar City NETWORK»   θαη  Β)  Οξηζκό  εθπξνζώπσλ. 
                                          ΓΖΜΑΡΥΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΚΑΜΗΝΖ  
 
ΠΡΟΔΓΡΟ: ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΜΠΔΖ           ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ:ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΚΧΝΣΑΝΣΑΡΑ 

 
                                            ΤΝΘΔΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

Μπέεο Παλαγηώηεο – Κσλζηαληίλνο (Πξόεδξνο), θηαδάο Διεπζέξηνο 
(Αληηπξόεδξνο), Κσλζηαληάξαο Γεκήηξηνο (Γξακκαηέαο), Αβξαληίλεο Αλαζηάζηνο, 
Αγγειίδνπ ηαπξνύια, Ακπξάο Γεώξγηνο, Αλαγλσζηόπνπινο Γεώξγηνο, 
Αλησλόπνπινο Άγγεινο, Αλησλνπνύινπ Αγγειηθή, Απνζηνιόπνπινο Γεώξγηνο, 
Βαξειάο Αλδξέαο, Βαθεηάδεο Νηθόιανο (Νηθόιαο), Γαιαλάθε – Κνύβεια Ρέα, 
Γελλεκαηά Ησάλλα (Σδίλε), Γεσξγαληάο Ησάλλεο, Γηαλλνπνύινπ Καιιηόπε (Πόπε), 
Γαλδνπιάθεο Δκκαλνπήι, Γεκόπνπινο Γεώξγηνο, Γξαγνύκεο Φίιηππνο,  Γσξή 
Αηθαηεξίλε, Ηγλαηίνπ Φώηηνο (Φώηεο), Καθιακάλεο Νηθήηαο, Καλειινπνύινπ Μαξία, 
Καηζνύιε Διέλε, Κόθθηλνο Νηθόιανο, Κνιιάηνο Δπγέληνο (άθεο), Κνληνζηαζάθνπ 
Δπαγγειία (Δύα), Κνπβέιε Μαξία, Κσλζηαληίλνπ Πέηξνο, Λακπξαθάθεο 
Δπακεηλώλδαο, Λάκπξνπ ηπιηαλόο, Μηραινιηάθνο Νηθόιανο,  Μπηιηάλε Κπξηαθή, 
Μπξνύιηαο Γεώξγηνο, Παπαλδξένπ Γεώξγηνο, Παπαρειά Νέιιε – Καλέιια, 
Πνξηάιηνπ Διέλε, Πξνβαηάο Φώηηνο, νθηαλόο Νηθόιανο, ππξάθνο Αζαλάζηνο, 
ππξνπνύινπ νπιηάλα(Ναλά), θαθηαλάθεο Ησάλλεο, Σεληόκαο Υξήζηνο, 
Σξηθύιιε-Διεπζεξίνπ Βαζηιηθή (Βάζηα), Φηιίλε Άλλα, Υαηδεγηαλλάθε Άλλα, Φαξάθε 
Παλαγηώηα, Φηλάθεο Ζιίαο   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Οη απόληεο πξνζθιήζεθαλ λόκηκα κε ηελ ππ΄ αξηζκ. 126472/23-6-2011 πξόζθιεζε θαη είλαη νη θ. θ.       
Ν. Καθιακάλεο, Μ. Κνπβέιε, Ν. Μηραινιηάθνο, Υ. Σεληόκαο, Β. Σξηθύιιε-Διεπζεξίνπ. 
Καηά ηελ εθθώλεζε ηνπ θαηαιόγνπ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, δηόηη ήηαλ παξόληα  38  κέιε, επί 

ζπλόινπ 48 κειώλ.  
 Προζήλθαν:     κεηά ηελ εθθώλεζε  ηνπ θαηαιόγνπ  ν θ. Γ. Ακπξάο 
                           ζηελ ππ΄αξηζκ. 805 ΠΓ  νη θ.θ. . ππξνπνύινπ,  Δ. Καηζνύιε, Π. Φαξάθε              

             ζηελ  ππ΄αξηζκ. 807 ΠΓ ε θα Αηθ. Γσξή 
Απετώρηζαν:  ζηελ ππ΄αξηζκ. 808 ΠΓ ν θ. Ν. νθηαλόο  
                           ζηελ ππ΄αξηζκ. 809 ΠΓ νη θ.θ. Δ. Πνξηάιηνπ θαη Μ. Καλειινπνύινπ 
                           ζηελ ππ΄αξηζκ. 811 ΠΓ νη θ.θ. Γ. Ακπξάο θαη Π. Κσλζηαληίλνπ 
                           ζηελ ππ΄αξηζκ. 812 ΠΓ ν θ. Δκκ. Γαλδνπιάθεο 
                           ζηελ ππ΄αξηζκ. 821 ΠΓ ε θα Ν. Παπαρειά 
                           ζηελ  ππ΄αξηζκ. 825 ΠΓ  νη θ.θ. . Λάκπξνπ, Φ. Ηγλαηίνπ & Γ. Απνζηνιόπνπινο 

Οη θ.θ. Π. Μπέεο θαη  Γ. Απνζηνιόπνπινο ήηαλ εθηόο  αηζνύζεο  από ηελ ππ΄αξηζκ. 811ΠΓ θαη 
επαλήιζαλ  ζηηο ππ΄αξηζκ. 824 θαη 825 ΠΓ  αληίζηνηρα. 
Ο θ. Γ. Αλαγλσζηόπνπινο  ήηαλ εθηόο  αηζνύζεο  ζηηο  ππ΄αξηζκ. 808 έσο θαη 821, ζηηο ππ΄αξηζκ. 823 
έσο θαη 824 ΠΓ θαη  επαλήιζε   πξηλ ηελ  ππ΄αξηζκ. 825 ΠΓ (θαηά  ηε δηάξθεηα  ζπδήηεζεο  ηνπ 22

νπ
  

ζέκαηνο  ηεο Ζ.Γ.) 
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                                                                                       ΠΓ  824 / 27-6-2011 
ΠΡΟΔΓΡΟ: Δηζάγεηαη από ηελ Ζκεξήζηα Γηάηαμε ην 21ο ζέκα απηήο πνπ  
ιήςε απόθαζεο γηα Α)  πκκεηνρή  ηνπ Γήκνπ  ζε Δπξσπατθό    Όκηιν  Δδαθηθήο 
πλεξγαζίαο (Δ.Ο.Δ..)  ππό   ηελ επσλπκία « ΓΗΚΣΤΟ  ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ  ΠΟΛΔΧΝ  
ΓΗΑ ΒΗΧΗΜΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ»  κε δηαθξηηηθό ηίηιν  « EGTC Solidar City NETWORK»   
θαη  Β)  Οξηζκό  εθπξνζώπσλ. 
ρεηηθό είλαη ην ππ’ αξηζκ   126475/2011 Γεκαξρηαθό έγγξαθν   
Δγθξίλεηαη; 

 

ΑΚΟΛΟΤΘΔΗ ΤΕΖΣΖΖ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ΑΚΟΛΟΤΘΔΗ ΦΖΦΟΦΟΡΗΑ ΜΔ ΑΝΑΣΑΖ ΥΔΗΡΟ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δπνκέλσο εγθξίλεηαη θαηά πιεηνςεθία ην αλσηέξσ ζέκα  

κε 18 ςήθνπο σπέρ και 2 ςήθνπο καηά (. Αγγειίδνπ θαη . Λάκπξνπ); 

ΤΜΒΟΤΛΟΗ: Δγθξίλεηαη 

ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

Αθνύ έιαβε ππόςε : 
1.ην πην πάλσ  Γεκαξρηαθό έγγξαθν 
2. ην ζρέδην ηεο ζύκβαζεο  ΤΟΥ ΕΥΩΡΑΪΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΓΑΣΙΑΣ (Ε.Ο.Ε.Σ.) 
με τθ μορφι ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΔΟΣΚΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΕΙΑΣ υπό τθν επωνυμία  «ΔΙΚΤΥΟ 

ΕΥΩΡΑΙΚΩΝ ΡΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΡΤΥΞΗ» με διακριτικό τίτλο « EGTC SolidarCity  

NETWORK» . 
3. ην ζρέδην ηεο ηξνπνπνίεζεο  θαηαζηαηηθνύ ηνπ Διιεληθνύ δηθηύνπ πόιεσλ  
«ΔΤΞΔΗΝΖ ΠΟΛΖ – ΓΗΚΣΤΟ  ΣΟΠΗΚΧΝ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΔΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ, 
ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ, ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ  ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» θαη κε 
δηαθξηηηθό ηίηιν «ΔΤΞΔΗΝΖ ΠΟΛΖ», ζε ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΟΜΗΛΟΤ 
ΔΓΑΦΗΚΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ (Δ.Ο.Δ..) με ηη μορθή ΣΖ ΑΣΗΚΖ ΜΖ ΚΔΡΓΟΚΟΠΗΚΖ 
ΔΣΑΗΡΔΗΑ σπό ηην επωνσμία  «ΓΗΚΣΤΟ ΔΤΡΧΠΑΗΚΧΝ ΠΟΛΔΧΝ ΓΗΑ ΒΗΧΗΜΖ 
ΑΝΑΠΣΤΞΖ» με διακριηικό ηίηλο «EGTC Solidar City NETWORK». 

 θαη κεηά ηε ζπδήηεζε πνπ έγηλε θαη ην απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο ην νπνίν 
αλαθέξεηαη πην πάλσ   
 
                                                                                       

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ  

Δγθξίλεη Α. ηελ ζπκκεηνρή  ηνπ Γήκνπ  ζε Δπξσπατθό    Όκηιν  Δδαθηθήο 
πλεξγαζίαο (Δ.Ο.Δ..)  ππό   ηελ επσλπκία « ΓΗΚΣΤΟ  ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ  ΠΟΛΔΧΝ  
ΓΗΑ ΒΗΧΗΜΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ»  κε δηαθξηηηθό ηίηιν  « EGTC Solidar City NETWORK»   
Β. ηε  πξνζαξηώκελε ζύκβαζε 
Γ. ην  πξνζαξηώκελν θαηαζηαηηθό 
Γ. ηνλ νξηζκό εθπξνζώπσλ  νη νπνίνη ζα είλαη νη θάησζη:  
     1. Γήμαρτος Αθηναίων Καμίνης Γεώργιος, κε αλαπιεξώηξηα ηε Γεκνηηθή       
         ύκβνπιν  Γηαλλνπνύινπ Καιιηόπε  
     2. Προβαηάς Φώηιος- από ηνλ ζπλδπαζκό «Γηθαίσκα ζηελ Πόιε» 
     3. Καηζούλη Δλένη- από ηνλ ζπλδπαζκό «Γηθαίσκα ζηελ Πόιε» 
     4. Γημόποσλος Γεώργιος- από ηνλ ζπλδπαζκό «Αζήλα Πόιε ηεο Εσήο καο»  
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Οη αλσηέξσ εθπξόζσπνη ζα επηθπξώζνπλ ηε ζύκβαζε θαη ην θαηαζηαηηθό, ζα 
εθιέμνπλ ηα όξγαλα ηνπ δηθηύνπ θαη ζα επηθπξώζνπλ ηνλ (ΟΔΤ) Οξγαληζκό  
Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο 
Ζ νηθνλνκηθή πκκεηνρή ησλ Γήκσλ εηεζίσο απνθαζίδεηαη από ηελ Γεληθή 
πλέιεπζε. Για ηο Γήμο ηης Αθήνας δεν θα απαιηηθεί οικονομική ζσμμεηοτή για 
ηο έηος 2011 
 

εκεηώλεηαη όηη ην δίθηπν  Γήκσλ ΔΤΞΔΗΝΖ ΠΟΛΖ, ζηηο  31/12/2010 
αξηζκνύζε 30 Γήκνπο κέιε θαη ζήκεξα κεηά ην πξόγξακκα «Καιιηθξάηεο» (Ν. 
3852/10) αξηζκεί 24 Γήκνπο κέιε. Γξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο ζηελ πινπνίεζε 
Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ Δδαθηθήο πλεξγαζίαο (Interreg, Med, South Easte 
Europe θιπ), έρεη έδξα ηηο Αραξλέο, Θεζζαιίαο 60.  

ηελ ηειεπηαία Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Γηθηύνπ, πάξζεθε ομόθωνη απόθαζη 
γηα κεηαηξνπή ηνπ Γηθηύνπ ζε Γίθηπν ΔΟΔ (Δπξσπατθόο Όκηινο Δδαθηθήο 
πλεξγαζίαο) όπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 221 ηνπ ΚΓΚ, όπσο ηζρύεη ζήκεξα, 
ελαξκνληζκέλν κε ηηο δηαηάμεηο  ηνπ Καλνληζκνύ (Δ.Κ.)  αξηζκ. 082/2006 ηνπ 
Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ. 
ύκθσλα κε ηνλ θώδηθα θαη ηνλ θαλνληζκό ηνπ Δ.Κ. ην δίθηπν ζπλερίδεη σο Αζηηθή κε 
Κεξδνζθνπηθή Δηαηξεία. Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνύ θαηαρσξείηαη ζην αξκόδην 
Πξσηνδηθείν Αζελώλ θαη ζηελ Δπίζημη Δθημερίδα ηων Δσρωπαϊκών  
Κοινοηήηων. Αλαγλσξίδεηαη σο Δπξσπατθό Γίθηπν Πόιεσλ γηα ηελ πινπνίεζε 
Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ . 
 
Ο ΔΟΔ είλαη ε λέα κνξθή νξγάλσζεο δηθηύσλ πόιεσλ ζε Δπξσπατθό επίπεδν γηα 
ηελ δηαρείξηζε έξγσλ εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο (Γηαζπλνξηαθά, Γηαπεξηθεξεηαθά, 
Γηαθξαηηθά θιπ) , ππνζηεξίδνληαη από ηελ Δπηηξνπή Πεξηθεξεηώλ θαη είλαη 
ζπλνκηιεηέο ηεο. Θα παίμνπλ ηδηαίηεξν ξόιν ζηελ δηαρείξηζε δηαθξαηηθώλ  έξγσλ. 
Δλόςεη  ηεο  ζύγθιηζεο  ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Γηθηύνπ γηα εθινγή ησλ λέσλ 
δηνηθεηηθώλ νξγάλσλ, ιήθζεθε  πξόζθιεζε  γηα ζπκκεηνρή ζηελ Γεληθή πλέιεπζε 
ηνπ Γηθηύνπ πνπ ζα ζπλππνγξαθεί  ε κεηαηξνπή ηεο ΔΤΞΔΗΝΖ ΠΟΛΖ ζε ΔΟΔ. 
Ζ ζπκκεηνρή ησλ Γήκσλ ζε Γίθηπα Πόιεσλ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 101 ηνπ 
Ν.3852/10.  
 
 
 
 
 
                                                                                                Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

 
          ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΜΠΔΖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 4ΑΣΟΩ6Μ-ΜΚΘ



4 

 

 
ΤΜΒΑΗ ΤΣΑΗ  

ΣΟΤ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΕΔΑΦΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ (Ε.Ο.Ε..) με τη μορφή ΣΗ ΑΣΙΚΗ 

ΜΗ ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ υπό την επωνυμία  «ΔΙΚΣΤΟ ΕΤΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ 

ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» με διακριτικό τίτλο « EGTC SolidarCity  NETWORK» . 

 

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ  

 

Σο «ΓΙΚΣΤΟ ΔΤΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΛΔΩΝ ΓΙΑ ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» κε 

δηαθξηηηθφ ηίηιν « EGTC SolidarCity NETWORK» είλαη ε πξνζαξκνγή θαη  

επέθηαζε ηνπ Διιεληθνχ δηθηχνπ πφιεσλ  «ΔΤΞΔΙΝΗ ΠΟΛΗ – ΓΙΚΣΤΟ  

ΣΟΠΙΚΩΝ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΔΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ, 

ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ  ΚΑΙ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» θαη κε 

δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΔΤΞΔΙΝΗ ΠΟΛΗ», ην νπνίν ηδξχζεθε ην 1995 θαη κέρξη 

31/12/2010 ζπκκεηείραλ ηξηάληα δήκνη, ζε Δπξσπατθφ Όκηιν Δδαθηθήο πλεξγαζίαο 

(ΔΟΔ) ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ ηεο ΔΔ 1082/2006. Σν δίθηπν πφιεσλ 

«ΔΤΞΔΙΝΗ ΠΟΛΗ» είλαη αζηηθή κε θεξδνζθνπηθή εηαηξεία φπσο πξνβιέπεηαη απφ 

ην άξζξν 101 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη ζπκκεηέρεη ζε πνιιέο δηαθξαηηθέο ζπλεξγαζίεο 

γηα ηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ δηαζπλνξηαθψλ, δηαπεξηθεξεηαθψλ ή  

δηαθξαηηθψλ πξνγξακκάησλ , απφ επξσπατθά ηακεία, γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζηφρνπ 

ηνπ. Σα κέιε ηνπ δηθηχνπ ΔΤΞΔΙΝΗ ΠΟΛΗ ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ Ν.3852/2010 

θαη ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ είλαη:  

 

1) ΓΗΜΟ ΦΤΛΗ,  

2) ΓΗΜΟ ΚΤΡΟΤ ΔΤΒΟΙΑ,   

3) ΓΗΜΟ ΔΛΔΤΙΝΑ,  

4) ΓΗΜΟ ΛΤΚΟΒΡΤΗ-ΠΔΤΚΗ,   

5) ΓΗΜΟ ΛΑΜΙΔΧΝ,  

6) ΓΗΜΟ ΠΗΝΔΙΟΤ,   

7) ΓΗΜΟ ΝΑΞΟΤ,  

8) ΓΗΜΟ ΒΔΡΟΙΑ,  

9) ΓΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ,  

10) ΓΗΜΟ ΘΔΡΜΗ,  
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11)ΓΗΜΟ ΠΟΡΟΤ ,  

12) ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ,  

13) ΓΗΜΟ ΟΙΥΑΛΙΑ,  

14) ΓΗΜΟ ΠΤΡΓΟΤ,  

15) ΓΗΜΟ ΙΔΡΑ ΠΟΛΔΧ ΜΔΟΛΟΓΓΙΟΤ,  

16) ΓΗΜΟ ΥΑΛΚΙΓΑ,  

17) ΓΗΜΟ ΚΤΜΗ-ΑΛΙΒΑΡΙΟΤ, 

18)  ΓΗΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΑ,  

19) ΓΗΜΟ ΝΑΟΤΑ,  

20) ΓΗΜΟ ΠΡΟΠΟΝΣΙΓΑ,  

21) ΓΗΜΟ ΚΑΑΝΓΡΑ,  

22) ΓΗΜΟ ΥΑΙΓΑΡΙΟΤ,  

23) ΓΗΜΟ ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ, 

24) ΓΗΜΟ ΝΔΣΟΤ,  

  

Σν Γίθηπν Σνπηθψλ Απηνδηνηθήζεσλ ΔΤΞΔΙΝΗ ΠΟΛΗ έρεη ζήκεξα ηα αθφινπζα 

βαζηθά ζηνηρεία 

Α) ΓΟΜΔ 

ΔΓΡΑ: Γήκνο Αραξλψλ, Θεζζαιίαο 60 (Κεληξηθή Γνκή) 

Άιιεο Γνκέο:  

- Άλσ Ληφζηα (Κεληξηθή Γνκή) . Πέηξνπια 3, Παξάξηεκα: Βπδαληίνπ 34 

(ΙΑΚ-Ιαηξνθνηλσληθφ Κέληξν Σζηγγάλσλ) , 

- Διεπζίλα, Δι.  Βεληδέινπ & Δζληθήο Αληηζηάζεσο , Κνηλσληθέο δνκέο 

- Μεζνιφγγη, Ναππάθηνπ 39 

- Λακία, Σπκθξεζηνχ 58 

- Καιακάηα, Πξψελ Γεκνηηθφ ρνιείν Μηθξνκάλεο  

- Γαζηνχλε, Κνηκήζεσο ηεο Θενηφθνπ 1, Πιαηεία Ηξψσλ (ΙΑΚ-

Ιαηξνθνηλνληθφ Κέληξν Σζηγγάλσλ)  

- Θεζζαινλίθε, Σζνξιίλε 26 

- θχξνο, Γεκνηηθφ Καηάζηεκα θχξνπ 

 

Β) Πποζωπικό. 

 Ανξίζηνπ Υξφλνπ:  χλνιν έμη (6) – (δχν κεηαπηπρηαθά, δχν 

Παλεπηζηεκηαθήο θαη δχν Μέζεο Δθπαίδεπζεο) 
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Οξηζκέλνπ Υξφλνπ-πκβάζεηο Έξγνπ: Αλάινγα ησλ απαηηήζεσλ ησλ έξγσλ. 

 

Γ) Πάγιορ Δξοπλιζμόρ. 

χκθσλα κε ην κεηξψν παγίσλ, ε αμία ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ είλαη πξν 

απνζβέζεσο 860.871,28 θαη αλαπφζβεζηε αμία 78.374,55 ηελ πεξηνπζία 

ππάγνληαη ηέζζεξα νρήκαηα (έλα mini Bus 12+2 ζέζεσλ, δχν ηχπνπ ΒΑΝ θαη έλα 

ΙΥ 

 

Γ) ςμμεηοσή ζε Δςπωπαϊκά Γίκηςα – Γιακπαηικέρ ςνεπγαζίερ. 

Σν Γίθηπν Σνπηθψλ Απηνδηνηθήζεσλ «ΔΤΞΔΙΝΗ ΠΟΛΗ» ζπκκεηείρε ζε 

πιεζψξα δηαθξαηηθψλ ζπλεξγαζηψλ θαη δηθηχσλ απφ ην 1995 έσο ζήκεξα.  

Δνδεικηική λίζηα ππογπαμμάηων ζηα οποία η Δύξεινη Πόλη ήηαν 

ςνηονιζηήρ Δηαίπορ (Leader): 

 2010-2013 PROGRAMME INTERREG IV C – Project “SOLIDARCITY”  

 2009-2012 PROGRAMME MED 2007-2013 – Project “ZERO WASTE, Low 

Cost Zero Waste Municipalities” 

 2009-2011 DG JUSTICE, FREEDOM AND SECURITY, Directorate F Security, 

Programme Prevention of and Fight against Crime 2009 – Project “HOMO 

TRAFFICKENS” 

 2002-2005 PIC EQUAL I, Project “COOPERATION PLUS” 

 2004 PIC EQUAL I, Project “DESMOS – eQUALITY” 

Δνδεικηική λίζηα ππογπαμμάηων ζηα οποία η Δύξεινη Πόλη ήηαν Δηαίπορ 

(Project Partner) 

 2010-2012 PROGRAMME MED 2007-2013 - Project “MEID” 

 2010-2012 PROGRAMME MED 2007-2013 - Project “CYCLO” 

 2009-2011 EEA Grants, Project “Integrated Intervention for migrants: 

+DEVELOPMENT” 

 2009-2010 European Integration Fund 2008, Project “Healthy and 

Wealthy Together” 

 2005-2007 INTERREG IIIC SUD Project “VISTORIA, Historical Landscapes 

of Europe” 

 2007-2008 INTERREG IIIB MEDOCC Project “MIMARMED, Rehabilitation 

of deserted military and maritime settings” 
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 2006-2008 INTERREG IIIB MEDOCC Project “BLEUMED, European Broad 

Band for the  Mediterranean Sea” 

 2005-2007 PIC EQUAL II, Project “+PRAXIS – Cooperation for 

Employment” 

 2005-2007 PIC EQUAL II, Project “XENIOS DIAS” 

 2005-2007 SASTIPEN Network: Project “Reduction of health 

inequalities within the Roma Community” 

 2005-2007 GRUNDTVIG II Educational Partnerships: Project 

“Empowerment of mentors” 

 2004 PIC EQUAL I, Project “IPHAISTOS” 

 2001-2004 LEONARDO DA VINCI II Project “Lingua – in – City” 

ήκεξα ζπκκεηέρεη ζηα δίθηπα 

- Δίκτυο Κζντρων Ραροχισ Συνοδευτικϊν Υποςτθρικτικϊν 

Υπθρεςιϊν  

- Δίκτυο Μεταναςτϊν «MIGRANET»  

- Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τθν Χριςθ Ουςιϊν και τθν πρόλθψθ του 

ιοφ HIV ςτθν κοινότθτα των ομά «SASTIPEN» 

 

Η απφθαζε γηα ηελ κεηεμέιημε ηνπ δηθηχνπ πφιεσλ ΔΤΞΔΙΝΗ ΠΟΛΗ ζε ΔΟΔ 

πάξζεθε ζηελ ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηνπ 2009, αθνχ ην θχξην έξγν ηνπ δηθηχνπ 

είλαη ε πινπνίεζε δηαθξαηηθψλ έξγσλ Δδαθηθήο πλεξγαζίαο. Η ΔΤΞΔΙΝΗ ΠΟΛΗ 

δηαζέηεη Γηαρεηξηζηηθή Δπάξθεηα πινπνίεζεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ ΑΠ. 

153.706/Φ 8686-Γ’ 26-05-2009 ζχκθσλα κε ηελ ΤΑ 1258/ΔΤ 281/11.01.08 (ΦΔΚ 

55Β/18.01.08) , 

 

Με το παρόν καταςτατικό, τροποποιείται το ιςχφον καταςτατικό του δικτφου «ΕΥΞΕΙΝΗ 

ΡΟΛΗ» ωσ πρόσ 

Α) το ιςχφον νομικό πλαίςιο. Ιςχφουν το άρκρο 221 του Ν.3463/2006 όπωσ αυτό ιςχφει 

ςιμερα και τον Κανονιςμό (ΕΚ) 1082/2006. 

Β) ηελ ζπκκεηνρή εηαίξσλ απφ Δπξσπαηθέο Υψξεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1082/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 5
εο

 Ινπιίνπ 2006 γηα ηνλ επξσπατθφ φκηιν εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο 

(ΔΟΔ).  θαη ηελ ζπλεξγαζία θνξέσλ Βνξξά – Νφηνπ γηα ηελ πηνζέηεζε κεζφδσλ 

βηψζηκεο αλάπηπμεο   θαη αληαιαγήο θαιψλ πξαθηηθψλ.  
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Γ) τθν εναρμόνιςθ των άρκρων του καταςτατικοφ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτον 

Κανονιςμό ΕΚ 1082/2006 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ 

Ιουλίου 2006 για τον Ευρωπαϊκό Πμιλο Εδαφικισ Συνεργαςίασ. 

Οι φορείσ που υπογράφουν τθν παροφςα ςφμβαςθ κα ςυντάξουν νζο καταςτατικό, το 

οποίο κα αποτελεί  τροποποίθςθ του υπάρχοντοσ καταςτατικοφ  του Δικτφου ΕΥΞΕΙΝΗ 

ΡΟΛΗ του οποίου θ τελευταία τροποποίθςθ – κωδικοποίθςθ ζχει δθμοςιευτεί ςτο 

Ρρωτοδικείο Ακθνϊν με  αρικμό 12459/2009. 

 

Στο νζο καταςτατικό κα ςυμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω:  

 

1. ΔΠΩΝΤΜΙΑ – ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 

 

Η επσλπκία ηνπ ππφ ζχζηαζε Δπξσπατθoχ  Οκίινπ Δδαθηθήο πλεξγαζίαο 

(Δ.Ο.Δ..) είλαη «ΓΙΚΣΤΟ ΔΤΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΛΔΩΝ ΓΙΑ ΒΙΩΙΜΗ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ» με διακπιηικό ηίηλο « EGTC SolidarCity  NETWORK», 

ζπλίζηαηαη απφ  Απηνδηνηθεηηθνχο  Οξγαληζκνχο φισλ ησλ βαζκίδσλ, Δλψζεηο 

Απηνδηνηθεηηθνχ  ραξαθηήξα,  Ιδξχκαηα  δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο  ησλ ρσξψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο  θαη νξγαλψλεηαη σο αζηηθή εηαηξεία κε θεξδνζθνπηθνχ 

ραξαθηήξα, δηεπφκελε απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 741 – 784 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, 

ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ Ν.3852/2010, ησλ άξζξσλ 219, 220 θαη 221 ηνπ ΚΓΚ 

(Ν.3463/2006),   ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1082/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Ινπιίνπ 2006 γηα ηνλ Δ.Ο.Δ.. (εθεμήο 

΄΄Καλνληζκφο΄΄) θαη ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ.  

 

2. ΔΓΡΑ  

Χο έδξα ηνπ « EGTC SOLIDARCITY NETWORK»  νξίδεηαη ν Γήκνο Αραξλψλ 

Αηηηθήο. 

 

 3. ΔΓΑΦΙΚΗ ΔΚΣΑΗ ΔΤΘΤΝΗ 

 

Σν έδαθνο, επί ηνπ νπνίνπ ν Δ.Ο.Δ. « EGTC SOLIDARCITY NETWORK», 

κπνξεί λα αζθήζεη ηα θαζήθνληά ηνπ θαη λα νξγαλψζεη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 

κειψλ ηνπ, είλαη εθείλν πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ην ζχλνιν ηεο εδαθηθήο έθηαζεο ηεο 

δηνηθεηηθήο – ρσξηθήο επζχλεο ή δηθαηνδνζίαο ησλ επί κέξνπο κειψλ ηνπ Δ.Ο.Δ. « 
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EGTC SOLIDARCITY NETWORK».  

 

 4. ΣΟΥΟ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ 

 

4.1 Κχξηνο ζηφρνο ηνπ Δ.Ο.Δ. « EGTC SOLIDARCITY NETWORK» είλαη ε 

δηαβίσζε ησλ ιαψλ ηεο Δπξσπατθήο  Έλσζεο ζε πεξηβάιινλ δηαξθνχο εηξήλεο θαη 

αεηθφξνπ αλάπηπμεο, νηθνλνκηθά απνηειεζκαηηθήο, θνηλσληθά δίθαηεο θαη 

πεξηβαιινληηθά βηψζηκεο, κε ζπλνρή θαη αζθάιεηα ησλ πεξηνρψλ ηνπο.  

4.2 Σα επηκέξνπο θαζήθνληα θαη νη ιεηηνπξγηθνί ζηφρνη ηνπ ΔΟΔ  πνπ 

ζπλεηζθέξνπλ ζηελ επίηεπμε ηεο απνζηνιήο ηνπ είλαη ηα εμήο: 

•Η θνηλή δξάζε θαη ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο. 

•Ο ζεβαζκφο ζε φια ηα επίπεδα ησλ αξρψλ ηεο ειεπζεξίαο, ηεο δεκνθξαηίαο, ηεο 

δηθαηνζχλεο, ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

• Η δηεπθφιπλζε θαη ε πξναγσγή ηεο δηαζπλνξηαθήο, δηαθξαηηθήο ή/θαη 

δηαπεξηθεξεηαθήο ζπλεξγαζίαο, κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη 

θνηλσληθήο ζπλνρήο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο. 

• Η πινπνίεζε πξνγξακκάησλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

(Δ.Δ), κέζσ ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλσληθνχ Σακείνπ ή/θαη ηνπ Σακείνπ πλνρήο.  

• Η πινπνίεζε δξάζεσλ εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο κε ή ρσξίο ηελ 

νηθνλνκηθή ζπλεηζθνξά ηεο Δ.Δ.  

• Η ζπλεξγαζία κε επηζηεκνληθά θέληξα θαη ηδξχκαηα πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηηο 

ρψξεο ηεο Δ.Δ., κε ηνπο ζεζκνχο ηεο Δ.Δ. θαη ηνπο Γηεζλείο Απηνδηνηθεηηθνχο θαη κε 

νξγαληζκνχο.  

• Η αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, εκπεηξηψλ, πξνβνιήο θαη εθαξκνγήο επηηπρψλ 

πξαθηηθψλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο. 

• Η πξφζβαζε ζηελ πιεξνθφξεζε θαη ηελ γλψζε κε ηελ αμηνπνίεζε ηξαπεδψλ 

δεδνκέλσλ, λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο.  

• Η έξεπλα, αλαδήηεζε, δηαθχιαμε, πξνβνιή θαη αμηνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ηεο 

πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ησλ Λαψλ, ζηελ θαηεχζπλζε ηεο δηαζθάιηζεο ηνπ 

δηαπνιηηηζκηθνχ δηαιφγνπ, ηεο αλάπηπμεο δεζκψλ θηιίαο, ζπλεξγαζίαο, ζεβαζκνχ 

θαη απνδνρήο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. 
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• Η ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ Πνιίηε θαη ησλ θνξέσλ ησλ Σνπηθψλ Κνηλσληψλ 

ζην πιαίζην ηεο εδαθηθήο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ 

κειψλ ηεο.  

• Η πιεξνθφξεζε, ε ππνζηήξημε, ε ζπκβνπιεπηηθή, ε εθπαίδεπζε, ε θαηάξηηζε θαη ε 

πξνψζεζε ζηελ απαζρφιεζε εηδηθψλ νκάδσλ φπσο νη άλεξγνη, εξγαδφκελνη 

απεηινχκελνη απφ αλεξγία, πξφζθπγεο, κεηαλάζηεο, ηζηγγάλνη, Α.Μ.Δ.Α., 

καθξνρξφληα άλεξγνη, αλήιηθνη παξαβάηεο, θ.ι.π.), ψζηε λα επηηεπρζεί νκαιά θαη 

άκεζα ε θνηλσληθή, επαγγεικαηηθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο έληαμε ζην ζχγρξνλν 

πεξηβάιινλ. 

• Η ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Κέληξσλ Κνηλσληθήο ηήξημεο εππαζψλ νκάδσλ 

πιεζπζκνχ , Κέληξα Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Παηδηψλ εππαζψλ νκάδσλ,  

Κέληξα θαη Πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο, θιπ 

• Η ζπκκεηνρή ζε δηεζλή πξνγξάκκαηα ζε έδαθνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή θαη 

εθηφο απηήο ζε ζπλεξγαζία κε αληίζηνηρνπο θνξείο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο. 

• Σελ παξνρή επείγνπζαο αλζξσπηζηηθήο επηζηηηζηηθήο θαη αλαπηπμηαθήο βνήζεηαο 

πξνο ηνπο πιεζπζκνχο ησλ αλαπηπζζφκελσλ ή ππφ κεηάβαζε ρσξψλ, πξνθεηκέλνπ λα 

ζπληειέζνπλ  ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ηνπο θαζψο θαη ζηε κείσζε 

ηεο θηψρεηαο .    

•Η αλάπηπμε θαη δηάζεζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη εξγαιείσλ, έληππα ή ειεθηξνληθά 

θπξίσο γηα εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο. 

• Η παξνρή Πιεξνθφξεζεο , Δλεκέξσζεο θαη Πξνβνιήο ησλ πνιηηηζηηθψλ , 

θαιιηηερληθψλ , ηνπξηζηηθψλ θαη άιισλ πφξσλ αλάπηπμεο ησλ ζπλεξγαδφκελσλ 

Γήκσλ, ηδηαίηεξα ησλ κηθξψλ θαη απνκαθξπζκέλσλ.    

• Η παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζε Γπλαίθεο (άλεξγεο θαη εξγαδφκελεο) γηα 

ηελ ζηήξημή ηνπο ζηελ έληαμε θαη παξακνλή ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη ε ίδξπζε 

Κέληξσλ Πιεξνθφξεζεο – ζηήξημεο απηψλ θαη Έξεπλαο Γπλαηθείσλ Θεκάησλ θαη 

ζπλεξγαζία κε θνξείο Ιζφηεηαο Γεκφζηνπο, Ιδησηηθνχο θαη ΜΚΟ. 

•Η παροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν και εργαςιϊν  ςε  Θζματα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ , 

Τουριςτικισ Ανάπτυξθσ , Διαχείριςθσ τθσ Ρολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ και Διαχείριςθσ του 

Ρεριβάλλοντοσ 

 

4.3 Η διάρκεια του Ε.Ο.Ε.Σ ςυμφωνείται ςε 25 ζτθ, με δυνατότθτα παράταςισ τθσ, μετά από 

ςχετικι απόφαςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ του (Γ.Σ), ςφμφωνα με το άρκρο 17 του 

καταςτατικοφ του.  
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4.4 Η λφςθ του Ε.Ο.Ε.Σ , επζρχεται μετά από απόφαςθ τθσ Γ.Σ., θ οποία λαμβάνεται με 

πλειοψθφία των 2/3 του ςυνόλου των μελϊν του. Φςτερα από αίτθςθ οποιαςδιποτε 

αρμόδιασ αρχισ που διακζτει ζννομο ςυμφζρον, το αρμόδιο δικαςτιριο ι θ εποπτεφουςα 

αρχι, που προβλζπεται ςτο άρκρο 4 του Κανονιςμοφ, αποφαςίηει τθ λφςθ του Ε.Ο.Ε.Σ , για 

τουσ λόγουσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 14 παρ. 1 του Κανονιςμοφ . Το αρμόδιο 

δικαςτιριο ι θ διοικθτικι αρχι, μποροφν να τάξουν προκεςμία για κεραπεία τθσ 

κατάςταςθσ. Εάν δεν ςυμμορφωκεί, το αρμόδιο δικαςτιριο ι θ αρμόδια διοικθτικι αρχι, 

αποφαςίηει τθν λφςθ του. Σε περίπτωςθ λφςθσ, τα υφιςτάμενα περιουςιακά ςτοιχεία, 

κινθτά ι ακίνθτα, κατανζμονται μεταξφ των μελϊν του Ε.Ο.Ε.Σ κατά το λόγο τθσ μερίδασ 

κακενόσ εξ αυτϊν. 

 

 5. ΜΕΛΗ  

5.1 ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΜΕΛΩΝ 

(Θα οριςτικοποιηθεί  ςτην καταςτατική Γενική Συνέλευςη) 

Μζλθ του Ε.Ο.Ε.Σ « EGTC SOLIDARCITY NETWORK» είναι τα εξισ: 

ΕΛΛΑΔΑ  

Οη Γήκνη ΑΥΑΡΝΩΝ , ΚΤΡΟΤ ΔΤΒΟΙΑ,  ΔΛΔΤΙΝΑ,  ΛΤΚΟΒΡΤΗ-

ΠΔΤΚΗ,   ΛΑΜΙΔΩΝ,  ΠΗΝΔΙΟΤ,   ΓΗΜΟ ΦΤΛΗ,  ΒΔΡΟΙΑ,  

ΚΑΛΑΜΑΣΑ,  ΘΔΡΜΗ,  ΠΟΡΟΤ ,  ΜΔΗΝΗ, ΟΙΥΑΛΙΑ, ΠΤΡΓΟΤ, 

ΙΔΡΑ ΠΟΛΔΩ ΜΔΟΛΟΓΓΙΟΤ, ΥΑΛΚΙΓΑ, ΚΤΜΗ-ΑΛΙΒΔΡΙΟΤ, 

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΑ, ΝΑΟΤΑ, ΠΡΟΠΟΝΣΙΓΑ,  ΚΑΑΝΓΡΑ,  ΝΑΞΟΤ,  

ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ,  ΝΔΣΟΤ,  

ΥΑΙΓΑΡΙΟΤ. 

Το  Ινςτιτοφτο Αςτικοφ Περιβάλλοντοσ & Ανθρώπινου Δυναμικοφ (ΙΑΡΑΔ) Ράντειο 

Ρανεπιςτιμιο. 

 

ΚΤΠΡΟ  

Διμοσ Ιδαλίου   

 

ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΣΑΝΙΑ 

The Association of Town Centre Management (ΑTCM) είναι το μεγαλφτερο δίκτυο που 

αφορά ςτθν ανάπτυξθ πόλεων τθσ Μεγάλθσ Βρετανίασ.  
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Τα μζλθ (600) τθσ Ζνωςθσ που εδρεφει ςτο Λονδίνο είναι Τοπικζσ Αυτοδιοικιςεισ και 

επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςε τοπικό επίπεδο . 

 

ΙΣΑΛΙΑ  

Ρεριφζρεια τθσ Σικελίασ (Sicily) 

Νομαρχία τθσ αγκοφςα (Ragusa) 

EOOΣ MARCO POLO 

 

ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ 

Ρεριφζρεια Βίντιν (Vidin) 

Διμοσ άηγκραντ (Razgrad) 

 

ΡΟΤΜΑΝΙΑ 

Διμοσ Βοφλκαν (Vulcan)  

 

ΕΘΟΝΙΑ  

Διμοσ Τάλιν (Talin) 

 

ΙΠΑΝΙΑ 

Ζνωςθ Διμων Ανδαλουςίασ 

 

5.2 Συμφωνείται ότι, μζλθ του Ε.Ο.Ε.Σ μποροφν ςτο εξισ να γίνουν Οργανιςμοί Τοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ  όλων των βακμίδων , Ενϊςεισ αυτοδιοικθτικοφ χαρακτιρα, Ερευνθτικά  και 

άλλα ιδρφματα δθμοςίου ςυμφζροντοσ   που ανικουν ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ε.Ε), 

ςφμφωνα και με τα όςα προβλζπονται από τον Κανονιςμό (άρκρο 4) και το καταςτατικό 

του, κακϊσ και τρίτων χωρϊν εφόςον αυτό επιτρζπεται από τον Κανονιςμό τθσ ΕΕ, όπωσ 

διαλαμβάνει το προοίμιο του ανωτζρω Κανονιςμοφ και το καταςτατικό του Ε.Ο.Ε.Σ.  

5.3 Πςοι φορείσ, κατά τα ανωτζρω, επικυμοφν να καταςτοφν μζλθ του Ε.Ο.Ε.Σ , οφείλουν 

να υποβάλουν αίτθςθ ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο, το οποίο ειςθγείται ςχετικά, ςτθν πρϊτθ 

Γενικι Συνζλευςθ, μετά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ. Η τελευταία εξετάηει το αίτθμα για 

είςοδο νζου μζλουσ, υπό τθν προχπόκεςθ τθσ προθγοφμενθσ ςχετικισ ζγκριςθσ τθσ οικείασ 

εκνικισ αρχισ, ςφμφωνα με το άρκρο 4 του Κανονιςμοφ.  

5.4 Ρζραν των περιπτϊςεων που προβλζπει το άρκρο 13 του Κανονιςμοφ, παφουν να είναι 

μζλθ του Ε.Ο.Ε.Σ  όςα για δφο ςυνεχι ζτθ δεν εκπλθρϊνουν τισ καταςτατικζσ και 
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οικονομικζσ τουσ υποχρεϊςεισ ι δεν ανταποκρίνονται ςτισ εργαςίεσ που αναλαμβάνουν, ι 

δρουν αντίκετα με τουσ ςτόχουσ και τουσ ςκοποφσ του Ε.Ο.Ε.Σ.  

Αρμόδιο όργανο για τθν απόφαςθ περί άρςεωσ τθσ ιδιότθτασ μζλουσ του « EGTC 

SOLIDARCITY NETWORK»  είναι θ Γενικι Συνζλευςθ, θ οποία αποφαςίηει με τθν 

πλειοψθφία του ςυνόλου των μελϊν τθσ.  

Το μζλοσ που επικυμεί να αποχωριςει, οφείλει να το γνωςτοποιιςει γραπτά και 

αιτιολογθμζνα ςτο Δ.Σ τουλάχιςτον ζξθ (6) μινεσ νωρίτερα από τθν ετιςια Τακτικι Γενικι 

Συνζλευςθ. Η απόφαςθ για αποχϊρθςθ δεν απαλλάςςει το μζλοσ από τισ οικονομικζσ του 

υποχρεϊςεισ προσ τον « EGTC SOLIDARCITY NETWORK». 

 

 

 

6. ΕΦΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ  

Εφαρμοςτζο δίκαιο για τθν ερμθνεία και εφαρμογι τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, τον 

προςδιοριςμό των ςχζςεων του Ε.Ο.Ε.Σ « EGTC SOLIDARCITY NETWORK»με τα μζλθ του και 

τθν επίλυςθ των οποιωνδιποτε ηθτθμάτων που προκφπτουν κατά τθ λειτουργία του, είναι 

το δίκαιο τθσ ζδρασ του, δθλ. το Ελλθνικό Δίκαιο, με τθν επιφφλαξθ τθσ εφαρμογισ, όπου 

τοφτο επιβάλλεται, των κανόνων του κοινοτικοφ δικαίου. 

 

 

 7. ΖΗΣΗΜΑΣΑ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ 

 

Ο ζλεγχοσ τθσ διαχείριςθσ των δθμοςίων κεφαλαίων του Ε.Ο.Ε.Σ « EGTC SOLIDARCITY 

NETWORK», διενεργείται από τισ αρμόδιεσ ελλθνικζσ αρχζσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ 

διατάξεισ του άρκρου 4 τθσ υπ’ αρικ.36808/2008 (ΦΕΚ 1262/Βϋ/1-7-2008) Κοινισ 

Υπουργικισ Απόφαςθσ των Υπουργϊν Εςωτερικϊν, Οικονομίασ και Οικονομικϊν και 

Εξωτερικϊν περί φκμιςθσ κεμάτων για τθν εφαρμογι του Κανονιςμοφ (ΕΚ) 1082/2006 του 

Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Ιουλίου 2006 για τον Ευρωπαϊκό 

Πμιλο Εδαφικισ Συνεργαςίασ (ΕΟΕΣ). 

Ο ζλεγχοσ τθσ διαχείριςθσ, ειδικότερα των κοινοτικϊν πόρων, διενεργείται κατά τα 

προβλεπόμενα ςτθν οικεία εκνικι ι κοινοτικι νομοκεςία. 

Πλοι οι ζλεγχοι πραγματοποιοφνται ςφμφωνα με διεκνϊσ αποδεκτά πρότυπα λογιςτικοφ 

ελζγχου. 
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8. ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 

Οποιαδιποτε τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ, εγκρίνεται από τα οικεία κράτθ μζλθ, ςφμφωνα 

με τθ διαδικαςία που περιγράφεται ςτο άρκρο 4 του Κανονιςμοφ. Χωρίσ τθν ωσ άνω 

ζγκριςθ, ουδεμία τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ και κατϋ επζκταςθ του καταςτατικοφ του 

Ε.Ο.Ε.Σ « EGTC SOLIDARCITY NETWORK», διενεργείται νομίμωσ.  

Η μθ εμπρόκεςμθ δθμοςίευςθ τθσ ανακοίνωςθσ ςφςταςθσ του Ε.Ο.Ε.Σ « EGTC SOLIDARCITY 

NETWORK»ςτθν επίςθμθ εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. ςφμφωνα με το άρκρο 5 του Κανονιςμοφ, δεν 

ςυνεπάγεται ακυρότθτα τθσ ςφςταςισ του. 

 

Σα μέλη ηος «ΔΟΔ EUROCITIES NETWORK» 

 

ΔΛΛΑΓΑ  

Γήμοι  

 ΓΗΜΟ ΑΥΑΡΝΧΝ ,  

 ΓΗΜΟ ΚΤΡΟΤ ΔΤΒΟΙΑ,   

 ΓΗΜΟ ΔΛΔΤΙΝΑ,  

 ΓΗΜΟ ΛΤΚΟΒΡΤΗ-ΠΔΤΚΗ,   

 ΓΗΜΟ ΛΑΜΙΔΧΝ,  

 ΓΗΜΟ ΠΗΝΔΙΟΤ,   

 ΓΗΜΟ ΦΤΛΗ,  

 ΓΗΜΟ ΒΔΡΟΙΑ,  

 ΓΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ,  

 ΓΗΜΟ ΘΔΡΜΗ,  

ΓΗΜΟ ΠΟΡΟΤ ,  

 ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ,  

 ΓΗΜΟ ΟΙΥΑΛΙΑ,  

 ΓΗΜΟ ΠΤΡΓΟΤ,  

 ΓΗΜΟ ΙΔΡΑ ΠΟΛΔΧ ΜΔΟΛΟΓΓΙΟΤ,  

 ΓΗΜΟ ΥΑΛΚΙΓΑ,  

 ΓΗΜΟ ΚΤΜΗ-ΑΛΙΒΑΡΙΟΤ, 

 ΓΗΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΑ,  

 ΓΗΜΟ ΝΑΟΤΑ,  
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ΓΗΜΟ ΠΡΟΠΟΝΣΙΓΑ,  

ΓΗΜΟ ΚΑΑΝΓΡΑ,  

ΓΗΜΟ ΝΑΞΟΤ,  

ΓΗΜΟ ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ, 

ΓΗΜΟ ΝΔΣΟΤ,  

ΓΗΜΟ ΥΑΙΓΑΡΙΟΤ. 

 

Το  Ινςτιτοφτο Αςτικοφ Περιβάλλοντοσ & Ανθρώπινου Δυναμικοφ (ΙΑΡΑΔ) Ράντειο 

Ρανεπιςτιμιο. 

 

ΚΤΠΡΟ  

Διμοσ Ιδαλίου,  

 

ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΣΑΝΙΑ 

The Association of Town Centre Management (ΑTCM)  

 

ΙΣΑΛΙΑ  

Ρεριφζρεια τθσ Σικελίασ (Sicily) 

Νομαρχία τθσ αγκοφςα (Ragusa) 

EOOΣ MARCO POLO 

 

ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ 

Ρεριφζρεια Βίντιν (Vidin) 

Διμοσ άηγκραντ (Razgrad) 

 

ΡΟΤΜΑΝΙΑ 

Διμοσ Βοφλκαν (Vulcan)  

 

ΕΘΟΝΙΑ  

Διμοσ Τάλιν (Talin) 

 

ΙΠΑΝΙΑ 

Ζνωςθ Διμων Ανδαλουςίασ 
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ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ 

του Ελλθνικοφ δικτφου πόλεων  «ΕΤΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ – ΔΙΚΣΤΟ  ΣΟΠΙΚΩΝ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΕΩΝ ΓΙΑ 

ΣΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ, ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ  ΚΑΙ ΑΓΡΟΣΙΚΗ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ» και με διακριτικό τίτλο «ΕΤΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ», ςε ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ 

ΣΟΤ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΕΔΑΦΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ (Ε.Ο.Ε..) με τη μορφή ΣΗ ΑΣΙΚΗ 

ΜΗ ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ υπό την επωνυμία  «ΔΙΚΣΤΟ ΕΤΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ 

ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» με διακριτικό τίτλο «EGTC SolidarCity NETWORK». 

 

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ  

 

Σο «ΓΙΚΣΤΟ ΔΤΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΛΔΩΝ ΓΙΑ ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» κε 

δηαθξηηηθφ ηίηιν «EGTC SOLIDARCITY NETWORK» είλαη ε πξνζαξκνγή θαη  

επέθηαζε ηνπ Διιεληθνχ δηθηχνπ πφιεσλ  «ΔΤΞΔΙΝΗ ΠΟΛΗ – ΓΙΚΣΤΟ  

ΣΟΠΙΚΩΝ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΔΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ, 

ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ  ΚΑΙ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» θαη κε 

δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΔΤΞΔΙΝΗ ΠΟΛΗ», ην νπνίν ηδξχζπθε ην 1995 θαη κέρξη 

31/12/2010 ζπκκεηείραλ ηξηάληα δήκνη, ζε Δπξσπατθφ Όκηιν Δδαθηθήο πλεξγαζίαο 

(ΔΟΔ) ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ ηεο ΔΔ 1082/2006. Σν δίθηπν πφιεσλ 

«ΔΤΞΔΙΝΗ ΠΟΛΗ» είλαη αζηηθή κε θεξδνζθνπηθή εηαηξεία φπσο πξνβιέπεηαη απφ 

ην άξζξν 101 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη ζπκκεηέρεη ζε πνιιέο δηαθξαηηθέο ζπλεξγαζίεο 

γηα ηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ δηαζπλνξηαθψλ, δηαπεξηθεξεηαθψλ ή  

δηαθξαηηθψλ πξνγξακκάησλ , απφ επξσπατθά ηακεία, γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζηφρνπ 

ηνπ. Σα κέιε ηνπ δηθηχνπ ΔΤΞΔΙΝΗ ΠΟΛΗ ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ Ν.3852/2010 

θαη ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ είλαη:  

 

1) ΓΗΜΟ ΦΤΛΗ,  

2) ΓΗΜΟ ΚΤΡΟΤ ΔΤΒΟΙΑ,   

3) ΓΗΜΟ ΔΛΔΤΙΝΑ,  

4) ΓΗΜΟ ΛΤΚΟΒΡΤΗ-ΠΔΤΚΗ,   

5) ΓΗΜΟ ΛΑΜΙΔΧΝ,  

6) ΓΗΜΟ ΠΗΝΔΙΟΤ,   

7) ΓΗΜΟ ΝΑΞΟΤ,  

8) ΓΗΜΟ ΒΔΡΟΙΑ,  
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9) ΓΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ,  

10) ΓΗΜΟ ΘΔΡΜΗ,  

11)ΓΗΜΟ ΠΟΡΟΤ ,  

12) ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ,  

13) ΓΗΜΟ ΟΙΥΑΛΙΑ,  

14) ΓΗΜΟ ΠΤΡΓΟΤ,  

15) ΓΗΜΟ ΙΔΡΑ ΠΟΛΔΧ ΜΔΟΛΟΓΓΙΟΤ,  

16) ΓΗΜΟ ΥΑΛΚΙΓΑ,  

17) ΓΗΜΟ ΚΤΜΗ-ΑΛΙΒΑΡΙΟΤ, 

18)  ΓΗΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΑ,  

19) ΓΗΜΟ ΝΑΟΤΑ,  

20) ΓΗΜΟ ΠΡΟΠΟΝΣΙΓΑ,  

21) ΓΗΜΟ ΚΑΑΝΓΡΑ,  

22) ΓΗΜΟ ΥΑΙΓΑΡΙΟΤ,  

23) ΓΗΜΟ ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ, 

24) ΓΗΜΟ ΝΔΣΟΤ,  

  

Σν Γίθηπν Σνπηθψλ Απηνδηνηθήζεσλ ΔΤΞΔΙΝΗ ΠΟΛΗ έρεη ζήκεξα ηα αθφινπζα 

βαζηθά ζηνηρεία 

Α) ΓΟΜΔ 

ΔΓΡΑ: Γήκνο Αραξλψλ, Θεζζαιίαο 60 (Κεληξηθή Γνκή) 

Άιιεο Γνκέο:  

- Άλσ Ληφζηα (Κεληξηθή Γνκή) . Πέηξνπια 3, Παξάξηεκα: Βπδαληίνπ 34 

(ΙΑΚ-Ιαηξνθνηλσληθφ Κέληξν Σζηγγάλσλ) , 

- Διεπζίλα, Δι.  Βεληδέινπ & Δζληθήο Αληηζηάζεσο , Κνηλσληθέο δνκέο 

- Μεζνιφγγη, Ναππάθηνπ 39 

- Λακία, Σπκθξεζηνχ 58 

- Καιακάηα, Πξψελ Γεκνηηθφ ρνιείν Μηθξνκάλεο  

- Γαζηνχλε, Κνηκήζεσο ηεο Θενηφθνπ 1, Πιαηεία Ηξψσλ (ΙΑΚ-

Ιαηξνθνηλνληθφ Κέληξν Σζηγγάλσλ)  

- Θεζζαινλίθε, Σζνξιίλε 26 

- θχξνο, Γεκνηηθφ Καηάζηεκα θχξνπ 

 

Β) Πποζωπικό. 
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 Ανξίζηνπ Υξφλνπ:  χλνιν έμη (6) – (δχν κεηαπηπρηαθά, δχν 

Παλεπηζηεκηαθήο θαη δχν Μέζεο Δθπαίδεπζεο) 

Οξηζκέλνπ Υξφλνπ-πκβάζεηο Έξγνπ: Αλάινγα ησλ απαηηήζεσλ ησλ έξγσλ. 

 

Γ) Πάγιορ Δξοπλιζμόρ. 

χκθσλα κε ην κεηξψν παγίσλ, ε αμία ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ είλαη πξν 

απνζβέζεσο 860.871,28 θαη αλαπφζβεζηε αμία 78.374,55 ηελ πεξηνπζία 

ππάγνληαη ηέζζεξα νρήκαηα (έλα mini Bus 12+2 ζέζεσλ, δχν ηχπνπ ΒΑΝ θαη έλα 

ΙΥ 

 

Γ) ςμμεηοσή ζε Δςπωπαϊκά Γίκηςα – Γιακπαηικέρ ςνεπγαζίερ. 

Σν Γίθηπν Σνπηθψλ Απηνδηνηθήζεσλ «ΔΤΞΔΙΝΗ ΠΟΛΗ» ζπκκεηείρε ζε 

πιεζψξα δηαθξαηηθψλ ζπλεξγαζηψλ θαη δηθηχσλ απφ ην 1995 έσο ζήκεξα.  

Δνδεικηική λίζηα ππογπαμμάηων ζηα οποία η Δύξεινη Πόλη ήηαν 

ςνηονιζηήρ Δηαίπορ (Leader): 

 2010-2013 PROGRAMME INTERREG IV C – Project “SOLIDARCITY”  

 2009-2012 PROGRAMME MED 2007-2013 – Project “ZERO WASTE, Low 

Cost Zero Waste Municipalities” 

 2009-2011 DG JUSTICE, FREEDOM AND SECURITY, Directorate F Security, 

Programme Prevention of and Fight against Crime 2009 – Project “HOMO 

TRAFFICKENS” 

 2002-2005 PIC EQUAL I, Project “COOPERATION PLUS” 

 2004 PIC EQUAL I, Project “DESMOS – eQUALITY” 

Δνδεικηική λίζηα ππογπαμμάηων ζηα οποία η Δύξεινη Πόλη ήηαν Δηαίπορ 

(Project Partner) 

 2010-2012 PROGRAMME MED 2007-2013 - Project “MEID” 

 2010-2012 PROGRAMME MED 2007-2013 - Project “CYCLO” 

 2009-2011 EEA Grants, Project “Integrated Intervention for migrants: 

+DEVELOPMENT” 

 2009-2010 European Integration Fund 2008, Project “Healthy and 

Wealthy Together” 

 2005-2007 INTERREG IIIC SUD Project “VISTORIA, Historical Landscapes 

of Europe” 
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 2007-2008 INTERREG IIIB MEDOCC Project “MIMARMED, Rehabilitation 

of deserted military and maritime settings” 

 2006-2008 INTERREG IIIB MEDOCC Project “BLEUMED, European Broad 

Band for the  Mediterranean Sea” 

 2005-2007 PIC EQUAL II, Project “+PRAXIS – Cooperation for 

Employment” 

 2005-2007 PIC EQUAL II, Project “XENIOS DIAS” 

 2005-2007 SASTIPEN Network: Project “Reduction of health 

inequalities within the Roma Community” 

 2005-2007 GRUNDTVIG II Educational Partnerships: Project 

“Empowerment of mentors” 

 2004 PIC EQUAL I, Project “IPHAISTOS” 

 2001-2004 LEONARDO DA VINCI II Project “Lingua – in – City” 

ήκεξα ζπκκεηέρεη ζηα δίθηπα 

- Δίκτυο Κζντρων Ραροχισ Συνοδευτικϊν Υποςτθρικτικϊν 

Υπθρεςιϊν  

- Δίκτυο Μεταναςτϊν «MIGRANET»  

- Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τθν Χριςθ Ουςιϊν και τθν πρόλθψθ του 

ιοφ HIV ςτθν κοινότθτα των ομά «SASTIPEN» 

 

Η απφθαζε γηα ηελ κεηεμέιημε ηνπ δηθηχνπ πφιεσλ ΔΤΞΔΙΝΗ ΠΟΛΗ ζε ΔΟΔ 

πάξζεθε ζηελ ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηνπ 2009, αθνχ ην θχξην έξγν ηνπ δηθηχνπ 

είλαη ε πινπνίεζε δηαθξαηηθψλ έξγσλ Δδαθηθήο πλεξγαζίαο. Η ΔΤΞΔΙΝΗ ΠΟΛΗ 

δηαζέηεη Γηαρεηξηζηηθή Δπάξθεηα πινπνίεζεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ ΑΠ. 

153.706/Φ 8686-Γ’ 26-05-2009 ζχκθσλα κε ηελ ΤΑ 1258/ΔΤ 281/11.01.08 (ΦΔΚ 

55Β/18.01.08) , 

 

Με το παρόν καταςτατικό, τροποποιείται το ιςχφον καταςτατικό του δικτφου «ΕΥΞΕΙΝΗ 

ΡΟΛΗ» ωσ πρόσ 

Α) το ιςχφον νομικό πλαίςιο. Ιςχφουν το άρκρο 221 του Ν.3463/2006 όπωσ αυτό ιςχφει 

ςιμερα και τον Κανονιςμό (ΕΚ) 1082/2006. 

Β) ηελ ζπκκεηνρή εηαίξσλ απφ Δπξσπαηθέο Υψξεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1082/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 5
εο

 Ινπιίνπ 2006 γηα ηνλ επξσπατθφ φκηιν εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο 
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(ΔΟΔ).  θαη ηελ ζπλεξγαζία θνξέσλ Βνξξά – Νφηνπ γηα ηελ πηνζέηεζε κεζφδσλ 

βηψζηκεο αλάπηπμεο   θαη αληαιαγήο θαιψλ πξαθηηθψλ.  

Γ) τθν εναρμόνιςθ των άρκρων του καταςτατικοφ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτον 

Κανονιςμό ΕΚ 1082/2006 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ 

Ιουλίου 2006 για τον Ευρωπαϊκό Πμιλο Εδαφικισ Συνεργαςίασ. 

Το παρόν καταςτατικό αποτελεί τροποποίθςθ του υπάρχοντοσ καταςτατικοφ  του Δικτφου 

ΕΥΞΕΙΝΗ ΡΟΛΗ του οποίου θ τελευταία τροποποίθςθ – κωδικοποίθςθ ζχει δθμοςιευτεί ςτο 

Ρρωτοδικείο Ακθνϊν με  αρικμό 12459/2009. 

 

Το νζο καταςτατικό διαμορφϊνεται ωσ ακολοφκωσ: 

 

 

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ  

ΣΟΤ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΕΔΑΦΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ (Ε.Ο.Ε..) 

 με τη μορφή ΣΗ ΑΣΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ υπό την επωνυμία  

 «ΔΙΚΣΤΟ ΕΤΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ»  

με διακριτικό τίτλο 

 «EGTC SolidarCity NETWORK». 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1  

ΔΠΩΝΤΜΙΑ – ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 

 

Η επσλπκία ηνπ ππφ ζχζηαζε Δπξσπατθoχ  Οκίινπ Δδαθηθήο πλεξγαζίαο 

(Δ.Ο.Δ..) είλαη «ΓΙΚΣΤΟ ΔΤΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΛΔΩΝ ΓΙΑ ΒΙΩΙΜΗ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ» με διακπιηικό ηίηλο «EGTC SolidarCity NETWORK», 

ζπλίζηαηαη απφ  Απηνδηνηθεηηθνχο  Οξγαληζκνχο φισλ ησλ βαζκίδσλ, Δλψζεηο 

Απηνδηνηθεηηθνχ  ραξαθηήξα,  Ιδξχκαηα  δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο  ησλ ρσξψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο  θαη νξγαλψλεηαη σο αζηηθή εηαηξεία κε θεξδνζθνπηθνχ 

ραξαθηήξα, δηεπφκελε απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 741 – 784 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, 

ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ Ν.3852/2010, ησλ άξζξσλ 219, 220 θαη 221 ηνπ ΚΓΚ 

(Ν.3463/2006),   ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1082/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Ινπιίνπ 2006 γηα ηνλ Δ.Ο.Δ.. (εθεμήο 
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΄΄Καλνληζκφο΄΄) θαη ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ.  

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΔΓΡΑ  

Χο έδξα ηνπ «EGTC SolidarCity NETWORK», νξίδεηαη ν Γήκνο Αραξλψλ 

Αηηηθήο. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΔΓΑΦΙΚΗ ΔΚΣΑΗ ΔΤΘΤΝΗ 

 

Σν έδαθνο, επί ηνπ νπνίνπ ν EGTC SolidarCity NETWORK, κπνξεί λα 

αζθήζεη ηα θαζήθνληά ηνπ θαη λα νξγαλψζεη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ, 

είλαη εθείλν πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ην ζχλνιν ηεο εδαθηθήο έθηαζεο ηεο δηνηθεηηθήο 

– ρσξηθήο επζχλεο ή δηθαηνδνζίαο ησλ επί κέξνπο κειψλ ηνπ «EGTC 

SOLIDARCITY NETWORK»..  

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΣΟΥΟ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ 

 

4.1 Κχξηνο ζηφρνο ηνπ EGTC SOLIDARCITY NETWORK είλαη ε δηαβίσζε ησλ 

ιαψλ ηεο Δπξσπατθήο  Έλσζεο ζε πεξηβάιινλ δηαξθνχο εηξήλεο θαη αεηθφξνπ 

αλάπηπμεο, νηθνλνκηθά απνηειεζκαηηθήο, θνηλσληθά δίθαηεο θαη πεξηβαιινληηθά 

βηψζηκεο, κε ζπλνρή θαη αζθάιεηα ησλ πεξηνρψλ ηνπο.  

4.2 Σα επηκέξνπο θαζήθνληα θαη νη ιεηηνπξγηθνί ζηφρνη ηνπ ΔΟΔ  πνπ 

ζπλεηζθέξνπλ ζηελ επίηεπμε ηεο απνζηνιήο ηνπ είλαη ηα εμήο: 

•Η θνηλή δξάζε θαη ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο. 

•Ο ζεβαζκφο ζε φια ηα επίπεδα ησλ αξρψλ ηεο ειεπζεξίαο, ηεο δεκνθξαηίαο, ηεο 

δηθαηνζχλεο, ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

• Η δηεπθφιπλζε θαη ε πξναγσγή ηεο δηαζπλνξηαθήο, δηαθξαηηθήο ή/θαη 

δηαπεξηθεξεηαθήο ζπλεξγαζίαο, κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη 

θνηλσληθήο ζπλνρήο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο. 
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• Η πινπνίεζε πξνγξακκάησλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

(Δ.Δ), κέζσ ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλσληθνχ Σακείνπ ή/θαη ηνπ Σακείνπ πλνρήο.  

• Η πινπνίεζε δξάζεσλ εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο κε ή ρσξίο ηελ 

νηθνλνκηθή ζπλεηζθνξά ηεο Δ.Δ.  

• Η ζπλεξγαζία κε επηζηεκνληθά θέληξα θαη ηδξχκαηα πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηηο 

ρψξεο ηεο Δ.Δ., κε ηνπο ζεζκνχο ηεο Δ.Δ. θαη ηνπο Γηεζλείο Απηνδηνηθεηηθνχο θαη κε 

νξγαληζκνχο.  

• Η αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, εκπεηξηψλ, πξνβνιήο θαη εθαξκνγήο επηηπρψλ 

πξαθηηθψλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο. 

• Η πξφζβαζε ζηελ πιεξνθφξεζε θαη ηελ γλψζε κε ηελ αμηνπνίεζε ηξαπεδψλ 

δεδνκέλσλ, λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο.  

• Η έξεπλα, αλαδήηεζε, δηαθχιαμε, πξνβνιή θαη αμηνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ηεο 

πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ησλ Λαψλ, ζηελ θαηεχζπλζε ηεο δηαζθάιηζεο ηνπ 

δηαπνιηηηζκηθνχ δηαιφγνπ, ηεο αλάπηπμεο δεζκψλ θηιίαο, ζπλεξγαζίαο, ζεβαζκνχ 

θαη απνδνρήο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. 

• Η ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ Πνιίηε θαη ησλ θνξέσλ ησλ Σνπηθψλ Κνηλσληψλ 

ζην πιαίζην ηεο εδαθηθήο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ 

κειψλ ηεο.  

• Η πιεξνθφξεζε, ε ππνζηήξημε, ε ζπκβνπιεπηηθή, ε εθπαίδεπζε, ε θαηάξηηζε θαη ε 

πξνψζεζε ζηελ απαζρφιεζε εηδηθψλ νκάδσλ φπσο νη άλεξγνη, εξγαδφκελνη 

απεηινχκελνη απφ αλεξγία, πξφζθπγεο, κεηαλάζηεο, ηζηγγάλνη, Α.Μ.Δ.Α., 

καθξνρξφληα άλεξγνη, αλήιηθνη παξαβάηεο, θ.ι.π.), ψζηε λα επηηεπρζεί νκαιά θαη 

άκεζα ε θνηλσληθή, επαγγεικαηηθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο έληαμε ζην ζχγρξνλν 

πεξηβάιινλ. 

• Η ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Κέληξσλ Κνηλσληθήο ηήξημεο εππαζψλ νκάδσλ 

πιεζπζκνχ , Κέληξα Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Παηδηψλ εππαζψλ νκάδσλ,  

Κέληξα θαη Πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο, θιπ 

• Η ζπκκεηνρή ζε δηεζλή πξνγξάκκαηα ζε έδαθνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή θαη 

εθηφο απηήο ζε ζπλεξγαζία κε αληίζηνηρνπο θνξείο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο. 

• Σελ παξνρή επείγνπζαο αλζξσπηζηηθήο επηζηηηζηηθήο θαη αλαπηπμηαθήο βνήζεηαο 

πξνο ηνπο πιεζπζκνχο ησλ αλαπηπζζφκελσλ ή ππφ κεηάβαζε ρσξψλ, πξνθεηκέλνπ λα 

ζπληειέζνπλ  ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ηνπο θαζψο θαη ζηε κείσζε 

ηεο θηψρεηαο .    
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•Η αλάπηπμε θαη δηάζεζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη εξγαιείσλ, έληππα ή ειεθηξνληθά 

θπξίσο γηα εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο. 

• Η παξνρή Πιεξνθφξεζεο , Δλεκέξσζεο θαη Πξνβνιήο ησλ πνιηηηζηηθψλ , 

θαιιηηερληθψλ , ηνπξηζηηθψλ θαη άιισλ πφξσλ αλάπηπμεο ησλ ζπλεξγαδφκελσλ 

Γήκσλ, ηδηαίηεξα ησλ κηθξψλ θαη απνκαθξπζκέλσλ.    

• Η παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζε Γπλαίθεο (άλεξγεο θαη εξγαδφκελεο) γηα 

ηελ ζηήξημή ηνπο ζηελ έληαμε θαη παξακνλή ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη ε ίδξπζε 

Κέληξσλ Πιεξνθφξεζεο – ζηήξημεο απηψλ θαη Έξεπλαο Γπλαηθείσλ Θεκάησλ θαη 

ζπλεξγαζία κε θνξείο Ιζφηεηαο Γεκφζηνπο, Ιδησηηθνχο θαη ΜΚΟ. 

•Η παροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν και εργαςιϊν  ςε  Θζματα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ , 

Τουριςτικισ Ανάπτυξθσ , Διαχείριςθσ τθσ Ρολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ και Διαχείριςθσ του 

Ρεριβάλλοντοσ 

 

4.3 Η διάρκεια του Ε.Ο.Ε.Σ ςυμφωνείται ςε 25 ζτθ, με δυνατότθτα παράταςισ τθσ, μετά από 

ςχετικι απόφαςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ του (Γ.Σ), ςφμφωνα με το άρκρο 17 του 

καταςτατικοφ του.  

 

4.4 Η λφςθ του Ε.Ο.Ε.Σ , επζρχεται μετά από απόφαςθ τθσ Γ.Σ., θ οποία λαμβάνεται με 

πλειοψθφία των 2/3 του ςυνόλου των μελϊν του. Φςτερα από αίτθςθ οποιαςδιποτε 

αρμόδιασ αρχισ που διακζτει ζννομο ςυμφζρον, το αρμόδιο δικαςτιριο ι θ εποπτεφουςα 

αρχι, που προβλζπεται ςτο άρκρο 4 του Κανονιςμοφ, αποφαςίηει τθ λφςθ του Ε.Ο.Ε.Σ , για 

τουσ λόγουσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 14 παρ. 1 του Κανονιςμοφ . Το αρμόδιο 

δικαςτιριο ι θ διοικθτικι αρχι, μποροφν να τάξουν προκεςμία για κεραπεία τθσ 

κατάςταςθσ. Εάν δεν ςυμμορφωκεί, το αρμόδιο δικαςτιριο ι θ αρμόδια διοικθτικι αρχι, 

αποφαςίηει τθν λφςθ του. Σε περίπτωςθ λφςθσ, τα υφιςτάμενα περιουςιακά ςτοιχεία, 

κινθτά ι ακίνθτα, κατανζμονται μεταξφ των μελϊν του Ε.Ο.Ε.Σ κατά το λόγο τθσ μερίδασ 

κακενόσ εξ αυτϊν. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΜΕΛΗ  

5.1 ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΜΕΛΩΝ 

(Θα οριςτικοποιηθεί  ςτην καταςτατική Γενική Συνέλευςη) 

Μζλθ του Ε.Ο.Ε.Σ  «EGTC SOLIDARCITY NETWORK» είναι τα εξισ: 

ΕΛΛΑΔΑ  
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Οη Γήκνη ΑΥΑΡΝΩΝ , ΚΤΡΟΤ ΔΤΒΟΙΑ,  ΔΛΔΤΙΝΑ,  ΛΤΚΟΒΡΤΗ-

ΠΔΤΚΗ,   ΛΑΜΙΔΩΝ,  ΠΗΝΔΙΟΤ,   ΓΗΜΟ ΦΤΛΗ,  ΒΔΡΟΙΑ,  

ΚΑΛΑΜΑΣΑ,  ΘΔΡΜΗ,  ΠΟΡΟΤ ,  ΜΔΗΝΗ, ΟΙΥΑΛΙΑ, ΠΤΡΓΟΤ, 

ΙΔΡΑ ΠΟΛΔΩ ΜΔΟΛΟΓΓΙΟΤ, ΥΑΛΚΙΓΑ, ΚΤΜΗ-ΑΛΙΒΔΡΙΟΤ, 

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΑ, ΝΑΟΤΑ, ΠΡΟΠΟΝΣΙΓΑ,  ΚΑΑΝΓΡΑ,  ΝΑΞΟΤ,  

ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ,  ΝΔΣΟΤ,  

ΥΑΙΓΑΡΙΟΤ. 

Το  Ινςτιτοφτο Αςτικοφ Περιβάλλοντοσ & Ανθρώπινου Δυναμικοφ (ΙΑΡΑΔ) Ράντειο 

Ρανεπιςτιμιο. 

 

ΚΤΠΡΟ  

Διμοσ Ιδαλίου  

 

ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΣΑΝΙΑ 

The Association of Town Centre Management (ΑTCM) είναι το μεγαλφτερο δίκτυο που 

αφορά ςτθν ανάπτυξθ πόλεων τθσ Μεγάλθσ Βρετανίασ.  

Τα μζλθ (600) τθσ Ζνωςθσ που εδρεφει ςτο Λονδίνο είναι Τοπικζσ Αυτοδιοικιςεισ και 

επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςε τοπικό επίπεδο . 

 

ΙΣΑΛΙΑ  

Ρεριφζρεια τθσ Σικελίασ (Sicily) 

Νομαρχία τθσ αγκοφςα (Ragusa) 

EOOΣ MARCO POLO 

 

ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ 

Ρεριφζρεια Βίντιν (Vidin) 

Διμοσ άηγκραντ (Razgrad) 

 

ΡΟΤΜΑΝΙΑ 

Διμοσ Βοφλκαν (Vulcan)  

 

ΕΘΟΝΙΑ  

Διμοσ Τάλιν (Talin) 
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ΙΠΑΝΙΑ 

Ζνωςθ Διμων Ανδαλουςίασ 

 

5.2 Συμφωνείται ότι, μζλθ του Ε.Ο.Ε.Σ μποροφν ςτο εξισ να γίνουν Οργανιςμοί Τοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ  όλων των βακμίδων , Ενϊςεισ αυτοδιοικθτικοφ χαρακτιρα, Ερευνθτικά  και 

άλλα ιδρφματα δθμοςίου ςυμφζροντοσ   που ανικουν ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ε.Ε), 

ςφμφωνα και με τα όςα προβλζπονται από τον Κανονιςμό (άρκρο 4) και το καταςτατικό 

του, κακϊσ και τρίτων χωρϊν εφόςον αυτό επιτρζπεται από τον Κανονιςμό τθσ ΕΕ, όπωσ 

διαλαμβάνει το προοίμιο του ανωτζρω Κανονιςμοφ και το καταςτατικό του Ε.Ο.Ε.Σ.  

5.3 Πςοι φορείσ, κατά τα ανωτζρω, επικυμοφν να καταςτοφν μζλθ του Ε.Ο.Ε.Σ , οφείλουν 

να υποβάλουν αίτθςθ ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο, το οποίο ειςθγείται ςχετικά, ςτθν πρϊτθ 

Γενικι Συνζλευςθ, μετά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ. Η τελευταία εξετάηει το αίτθμα για 

είςοδο νζου μζλουσ, υπό τθν προχπόκεςθ τθσ προθγοφμενθσ ςχετικισ ζγκριςθσ τθσ οικείασ 

εκνικισ αρχισ, ςφμφωνα με το άρκρο 4 του Κανονιςμοφ.  

5.4 Ρζραν των περιπτϊςεων που προβλζπει το άρκρο 13 του Κανονιςμοφ, παφουν να είναι 

μζλθ του Ε.Ο.Ε.Σ  όςα για δφο ςυνεχι ζτθ δεν εκπλθρϊνουν τισ καταςτατικζσ και 

οικονομικζσ τουσ υποχρεϊςεισ ι δεν ανταποκρίνονται ςτισ εργαςίεσ που αναλαμβάνουν, ι 

δρουν αντίκετα με τουσ ςτόχουσ και τουσ ςκοποφσ του Ε.Ο.Ε.Σ.  

Αρμόδιο όργανο για τθν απόφαςθ περί άρςεωσ τθσ ιδιότθτασ μζλουσ του «EGTC 

SOLIDARCITY NETWORK» είναι θ Γενικι Συνζλευςθ, θ οποία αποφαςίηει με τθν πλειοψθφία 

του ςυνόλου των μελϊν τθσ.  

Το μζλοσ που επικυμεί να αποχωριςει, οφείλει να το γνωςτοποιιςει γραπτά και 

αιτιολογθμζνα ςτο Δ.Σ τουλάχιςτον ζξθ (6) μινεσ νωρίτερα από τθν ετιςια Τακτικι Γενικι 

Συνζλευςθ. Η απόφαςθ για αποχϊρθςθ δεν απαλλάςςει το μζλοσ από τισ οικονομικζσ του 

υποχρεϊςεισ προσ τον «EGTC SOLIDARCITY NETWORK». 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΕΦΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ  

Εφαρμοςτζο δίκαιο για τθν ερμθνεία και εφαρμογι τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, τον 

προςδιοριςμό των ςχζςεων του EGTC SOLIDARCITY NETWORK με τα μζλθ του και τθν 

επίλυςθ των οποιωνδιποτε ηθτθμάτων που προκφπτουν κατά τθ λειτουργία του, είναι το 
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δίκαιο τθσ ζδρασ του, δθλ. το Ελλθνικό Δίκαιο, με τθν επιφφλαξθ τθσ εφαρμογισ, όπου 

τοφτο επιβάλλεται, των κανόνων του κοινοτικοφ δικαίου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΖΗΣΗΜΑΣΑ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ 

 

Ο ζλεγχοσ τθσ διαχείριςθσ των δθμοςίων κεφαλαίων του Ε.Ο.Ε.Σ « EGTC SOLIDARCITY 

NETWORK» , διενεργείται από τισ αρμόδιεσ ελλθνικζσ αρχζσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα 

ςτισ διατάξεισ του άρκρου 4 τθσ υπ’ αρικ.36808/2008 (ΦΕΚ 1262/Βϋ/1-7-2008) Κοινισ 

Υπουργικισ Απόφαςθσ των Υπουργϊν Εςωτερικϊν, Οικονομίασ και Οικονομικϊν και 

Εξωτερικϊν περί φκμιςθσ κεμάτων για τθν εφαρμογι του Κανονιςμοφ (ΕΚ) 1082/2006 του 

Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Ιουλίου 2006 για τον Ευρωπαϊκό 

Πμιλο Εδαφικισ Συνεργαςίασ (ΕΟΕΣ). 

Ο ζλεγχοσ τθσ διαχείριςθσ, ειδικότερα των κοινοτικϊν πόρων, διενεργείται κατά τα 

προβλεπόμενα ςτθν οικεία εκνικι ι κοινοτικι νομοκεςία. 

Πλοι οι ζλεγχοι πραγματοποιοφνται ςφμφωνα με διεκνϊσ αποδεκτά πρότυπα λογιςτικοφ 

ελζγχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 

Οποιαδιποτε τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ, εγκρίνεται από τα οικεία κράτθ μζλθ, ςφμφωνα 

με τθ διαδικαςία που περιγράφεται ςτο άρκρο 4 του Κανονιςμοφ. Χωρίσ τθν ωσ άνω 

ζγκριςθ, ουδεμία τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ και κατϋ επζκταςθ του καταςτατικοφ του 

Ε.Ο.Ε.Σ « EGTC SOLIDARCITY NETWORK» , διενεργείται νομίμωσ.  

Η μθ εμπρόκεςμθ δθμοςίευςθ τθσ ανακοίνωςθσ ςφςταςθσ του Ε.Ο.Ε.Σ « EGTC SOLIDARCITY 

NETWORK»  ςτθν επίςθμθ εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. ςφμφωνα με το άρκρο 5 του Κανονιςμοφ, 

δεν ςυνεπάγεται ακυρότθτα τθσ ςφςταςισ του. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΔΟΜΗ 

Πργανα του «EGTC SOLIDARCITY NETWORK» είναι  

- θ Γενικι Συνζλευςθ 
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- το Διοικθτικό Συμβοφλιο 

- ο Ρρόεδροσ του Δ.Σ. 

- θ Εκτελεςτικι Επιτροπι 

- θ Ελεγκτικι Επιτροπι 

- ο Διευκφνων Σφμβουλοσ και 

- ο Γενικόσ Διευκυντισ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ 

 

10.1 Η Γενικι Συνζλευςθ των μελϊν του «EGTC SOLIDARCITY NETWORK» είναι το ανϊτατο 

όργανο αυτισ, το οποίο εκλζγει το Διοικθτικό Συμβοφλιο και τθν Ελεγκτικι Επιτροπι. 

Εγκρίνει τον διοικθτικό και οικονομικό απολογιςμό του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, τον ετιςιο 

προχπολογιςμό, τθν είςοδο νζων μελϊν ωσ και τθν διαγραφι τουσ, κακϊσ και τθν απονομι 

τθσ ιδιότθτασ του παρατθρθτι. Κακορίηει τθ γενικι πολιτικι του «EGTC SOLIDARCITY 

NETWORK» και γενικά αποφαςίηει για κάκε κζμα που παραπζμπεται ςε αυτιν.  

10.2 Η Γ. Σ. των μελϊν του «EGTC SOLIDARCITY NETWORK» αποτελείται από το ςφνολο των 

εκπροςϊπων των μελϊν τθσ, οι οποίοι υποχρεωτικά υποδεικνφονται από το ανϊτατο 

όργανό τουσ , και ςυνζρχεται τακτικά, μια φορά τον χρόνο ςτθν ζδρα τθσ και εκτάκτωσ, 

όποτε το αποφαςίςει το Δ.Σ. ι το ηθτιςει το 1/3 των μελϊν τθσ Γ.Σ. με αίτθςθ που 

υποβάλλει προσ το Δ.Σ. ορίηοντασ και τα κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ. Η Γ.Σ. είναι 

δυνατόν να ςυνζλκει και ςε πόλθ – ζδρα μζλουσ του «EGTC SOLIDARCITY NETWORK», 

εφόςον τοφτο ζχει προτακεί από το αντίςτοιχο μζλοσ και ζχει γίνει δεκτι θ πρόταςθ από το 

Δ.Σ. του «EGTC SOLIDARCITY NETWORK».  

Για τθ ςφγκλθςθ τθσ Γ.Σ. επιδίδεται ςτα μζλθ αυτισ πρόςκλθςθ, ςτθν οποία αναγράφονται 

και τα κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ. Ο χρόνοσ επίδοςθσ τθσ πρόςκλθςθσ δεν μπορεί να 

είναι μικρότεροσ από τριάντα (30) θμζρεσ από τθν θμζρα ςφγκλθςθσ τθσ ετιςιασ τακτικισ 

Γ.Σ. και δεκαπζντε (15) θμζρεσ για τισ ζκτακτεσ Γ.Σ.  

10.3  Κάκε Αυτοδιοικθτικόσ Οργανιςμόσ αϋ ι βϋ βακμοφ, Ζνωςθ ι Ρεριφζρεια 

εκπροςωπείται ςτθ Γ.Σ. από ζνα εκπρόςωπο, αν ζχει πλθκυςμό ζωσ 10 χιλιάδεσ κατοίκουσ, 

δφο εκπροςϊπουσ, αν ζχει πλθκυςμό ζωσ 30 χιλιάδεσ κατοίκουσ,  τρεισ εκπροςϊπουσ αν 

ζχει πλθκυςμό ζωσ 60 χιλιάδεσ και τζςςαρεσ εκπροςϊπουσ εφόςον ο πλθκυςμόσ 

υπερβαίνει τουσ 60 χιλιάδεσ κατοίκουσ. Η εκπροςϊπθςθ των μελϊν ορίηεται ωσ εξισ:  
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Αν κατά τα ανωτζρω, εκπρόςωποσ είναι ζνασ, αυτόσ είναι αντίςτοιχα ο Διμαρχοσ,  ο 

Ρρόεδροσ τθσ Ενϊςεωσ, ο Ρεριφερειάρχθσ ι ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτϊν. Στθν 

περίπτωςθ που μζλοσ εκπροςωπείται με δφο εκπροςϊπουσ, τότε ζνασ εξ αυτϊν ορίηεται ο 

επικεφαλισ τθσ μείηονοσ μειοψθφίασ, ι εκπρόςωπόσ του οριηόμενοσ από αυτόν. Στθν 

περίπτωςθ που το μζλοσ εκπροςωπείται από τρεισ εκπροςϊπουσ, ο τρίτοσ υποδεικνφεται 

από το οικείο ανϊτερο ςυλλογικό όργανο διοίκθςθσ του μζλουσ. Στθν περίπτωςθ που το 

μζλοσ εκπροςωπείται από τζςςαρεσ εκπροςϊπουσ, ο τζταρτοσ υποδεικνφεται από το οικείο 

ανϊτερο ςυλλογικό όργανο διοίκθςθσ του μζλουσ. Κάκε εκπρόςωποσ διακζτει ςτθ Γ.Σ. μία 

ψιφο. Τα λοιπά Νομικά Ρρόςωπα (Ινςτιτοφτα, ενϊςεισ κλπ) εκπροςωποφνται από δφο 

εκπροςϊπουσ υποδεικνυόμενα από το οικείο ανϊτερο ςυλλογικό όργανο διοίκθςθσ. 

10.4 Η Γ.Σ. είναι ςε απαρτία, αν παρευρίςκονται τα μιςά ςυν ζνα των ταμιακά 

τακτοποιθμζνων μελϊν. Σε περίπτωςθ μθ απαρτίασ, θ Γ.Σ. επαναλαμβάνεται τθν επόμενθ 

θμζρα και ίδια ϊρα, ανεξάρτθτα από τον αρικμό των παρόντων μελϊν.  

Κακικοντα Ρροζδρου τθσ Γ.Σ. αςκεί προςωρινά ο Ρρόεδροσ του Δ.Σ. μζχρι τθν εκλογι 

Ρροεδρείου τθσ Γ.Σ. 

Οι εκλογζσ διενεργοφνται με ενιαίο ψθφοδζλτιο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 

 

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο (Δ.Σ) αποτελείται από δεκατρία (13) μζλθ, τα οποία εκλζγονται με 

μυςτικι ψθφοφορία από τθ Γ.Σ. και τα οποία εν ςυνεχεία ςε ςυνεδρίαςθ εκλζγουν με 

απόλυτθ πλειοψθφία τον Ρρόεδρο, τουσ Αϋ και Βϋ Αντιπροζδρουσ, τον Γραμματζα και τον 

Ταμία. Τα πζντε (5) πρϊτα μζλθ ςτθν προτίμθςθ ψιφων μετά τθν εκλογι των δζκα τριϊν 

(13) μελϊν του Δ.Σ. αποτελοφν τα αναπλθρωματικά μζλθ του Δ.Σ.  

Η κθτεία των μελϊν του Δ.Σ. είναι διετισ. Η κθτεία των μελϊν του Δ.Σ. μπορεί να 

παρατακεί μζχρι τθν εκλογι του νζου Δ.Σ. και πάντωσ όχι πζραν των τριϊν (3) μθνϊν.  

Εάν κατά τθν διάρκεια τθσ κθτείασ του ζνα μζλοσ του Δ.Σ. αποβιϊςει θ παραιτθκεί από τθν 

ιδιότθτά του αυτι, ι παφςει για τον οποιοδιποτε λόγο να είναι αιρετόσ, αντικακίςταται 

ςτθν επόμενθ Γ.Σ από το πρϊτο κατά ςειρά προτεραιότθτασ αναπλθρωματικό μζλοσ.  

Ομοίωσ το μζλοσ του Δ.Σ αντικακίςταται, εάν παφςει ι λιξει για οποιοδιποτε λόγο θ ςχζςθ 

εκπροςϊπθςθσ με το μζλοσ που τον ζχει υποδείξει. 
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Το Δ.Σ. για να υποβοθκθκεί ςτο ζργο του μπορεί να ςυςτινει επιτροπζσ εργαςίασ από τα 

μζλθ του ι από τα μζλθ τθσ Γ.Σ. ι και από τρίτουσ, που ζχουν αποδεδειγμζνθ εμπειρία ι 

ειδικζσ γνϊςεισ ςε ςχζςθ με τα ηθτιματα που εκάςτοτε απαςχολοφν τον «EGTC 

SOLIDARCITY NETWORK». Στισ επιτροπζσ αυτζσ είναι δυνατι θ ςυμμετοχι και εργαηομζνων 

των μελϊν του «EGTC SOLIDARCITY NETWORK».  

 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΠΡΟΔΓΡΟ 

  

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. εθπξνζσπεί ηνλ «EGTC SOLIDARCITY NETWORK» 

ελψπηνλ παληφο δηθαζηεξίνπ, θάζε αξρήο εζληθήο ή θνηλνηηθήο θαη θάζε δηεζλνχο 

νξγάλνπ ή νξγαληζκνχ. Δλεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηεο θάζε αλαγθαία πξάμε 

δεζκεχνληαο απηήλ έλαληη ησλ ηξίησλ. Τπνγξάθεη θάζε έγγξαθν, θαζψο θαη ηα 

εληάικαηα πιεξσκψλ. Με απφθαζή ηνπ δχλαηαη λα αλαζέηεη ζηνπο Αληηπξνέδξνπο 

κέξνο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, ζηνλ δε Γηεπζπληή ην δηθαίσκα ππνγξαθήο 

ζπγθεθξηκέλσλ θαηεγνξηψλ εγγξάθσλ.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ – ΓΔΝΙΚΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ  

 

Σελ επζχλε γηα ηελ νκαιή θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ ηνπ «EGTC 

SOLIDARCITY NETWORK», έρεη ν Γιεςθύνων ύμβοςλορ απηήο. Παξάιιεια 

δηαρεηξίδεηαη φια ηα δεηήκαηα πνπ ηνπ έρνπλ αλαηεζεί απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.., 

εηζεγείηαη πξνο απηφ κέηξα θαη δξάζεηο, θξνληίδεη γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ησλ 

απνθάζεψλ ηνπ θαη κεξηκλά γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ δξάζεσλ ηνπ «EGTC 

SOLIDARCITY NETWORK». Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο  νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ 

Γ. θαη δελ απαηηείηαη λα είλαη αηξεηφο, κπνξεί λα πξνέξρεηαη θαη απφ ην κφληκν 

πξνζσπηθφ. 

Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο πξνέξρεηαη απφ ην πξνζσπηθφ, αζθεί ηελ Γεληθή Γηεχζπλζε 

ησλ Τπεξεζηψλ θαη πξνΐζηαηαη φισλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Οξγαληζκνχ. Δπηιέγεηαη 

απφ ην Γ θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη νξηζηεί Γηεπζχλσλ χκβνπινο εθηειεί ρξέε 

Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ. 
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ΑΡΘΡΟ 14 

ΔΛΔΓΚΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

 

Η Διεγθηηθή Δπηηξνπή απνηειείηαη απφ ηξία (3) κέιε, ηα νπνία εθιέγνληαη 

ηαπηφρξνλα κε ηα κέιε ηνπ Γ. θαη έρνπλ ζεηεία δχν (2) εηψλ. Σα δχν (2) πξψηα 

κέιε ζηελ πξνηίκεζε ςήθσλ, κεηά ηελ εθινγή ησλ ηξηψλ (3) κειψλ ηεο Διεγθηηθήο 

Δπηηξνπήο, απνηεινχλ ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο. 

Έξγν ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο, ε νπνία ζε ζπλεδξίαζε ησλ κειψλ ηεο κεηά ηελ 

εθινγή ηνπο εθιέγεη ηνλ Πξφεδξφ ηεο, είλαη ν έιεγρνο ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζηελ ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο θαη πξηλ ηελ έγθξηζε απφ ηελ Γ.. ηνπ 

λένπ νηθνλνκηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Ο έιεγρνο απηφο είλαη δπλαηφλ επίζεο λα 

δηελεξγεζεί θαη θαηά πάληα ρξφλν κεηά απφ παξαγγειία ηνπ Γ..  

Η ζρεηηθή έθζεζε ππνβάιιεηαη ζηε Γ.., θαζψο θαη ζην Γ.., ζηελ πεξίπησζε πνπ 

απηφ έρεη πξνθαιέζεη ηνλ αλσηέξσ έιεγρν. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 15 

ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

 

Σελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή (Δ.Δ.) ζπγθξνηνχλ, ν Πξφεδξνο, ν Γξακκαηέαο, θαη ν 

Σακίαο ηνπ Γ..  

Αξκνδηφηεηα ηεο Δ.Δ. είλαη ε δηαρείξηζε ησλ ηξερνπζψλ ππνζέζεσλ ηνπ «EGTC 

SOLIDARCITY NETWORK». Πεξί ηνπ ραξαθηήξα ππνζέζεσλ σο ηξερνπζψλ 

απνθαζίδεη ην Γ.., ην νπνίν κε απφθαζή ηνπ είλαη δπλαηφλ λα κεηαβηβάζεη ζηελ 

Δ.Δ. νξηζκέλεο αξκνδηφηεηέο ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλεη ηελ απνηειεζκαηηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ, φπσο είλαη ε έγθξηζε ησλ δαπαλψλ πνπ γίλνληαη εληφο ησλ νξίσλ ηνπ 

εγθεθξηκέλνπ απφ ηελ Γ.. πξνυπνινγηζκνχ θ.ι.π.  

Η Δ.Δ. ππνρξεψλεηαη λα ελεκεξψλεη ην Γ.. γηα ηηο ελέξγεηεο, ζηηο νπνίεο έρεη πξνβεί 

ζην πιαίζην ησλ κεηαβηβαδνκέλσλ αξκνδηνηήησλ ζηελ ακέζσο επφκελε ζπλεδξίαζε 

ηνπ Γ.. απφ ηφηε πνπ νη ελέξγεηεο απηέο έιαβαλ ρψξα. Σν Γ.. εγθξίλεη ή φρη ηηο 

ελέξγεηεο ηεο Δ.Δ. Σπρφλ κε έγθξηζε ηνπ Γ.. δελ κπνξεί λα αληηηαρζεί ζηνπο 

θαιφπηζηνπο ηξίηνπο.  
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ΑΡΘΡΟ 16 

ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΑ ΟΡΓΑΝΑ 

16.1 Οη Αληηπξφεδξνη αλαπιεξψλνπλ θαηά ζεηξά νξηζκνχ ηνπο ηνλ Πξφεδξν ηνπ 

Γ.., φηαλ απηφο θσιχεηαη, θαζψο επίζεο αζθνχλ ηηο κεηαβηβαζζείζεο ζε απηνχο 

αξκνδηφηεηέο.  

16.2 Ο Γξακκαηέαο επηκειείηαη ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γ. 

θαη επεμεξγάδεηαη, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Πξφεδξν, ηα ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο.  

16.3 Ο Σακίαο έρεη ηελ επζχλε ηνπ ηακείνπ, πξνβαίλεη ζε πιεξσκέο κε έληαικα πνπ 

θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ θαζψο θαη απηήλ ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. Παξαθνινπζεί θαη 

ελεκεξψλεηαη γηα ηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ «EGTC SOLIDARCITY NETWORK» πνπ 

ηεξείηαη ζηελ εθάζηνηε Σξάπεδα. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 17 

ΓΛΩΔ ΔΡΓΑΙΑ 

 

Χο επίζεκεο γιψζζεο ηνπ «EGTC SOLIDARCITY NETWORK» αλαγλσξίδνληαη 

φιεο νη γιψζζεο ησλ κειψλ ηεο.  

Γιψζζεο εξγαζίαο νξίδνληαη ε Διιεληθή, ε Αγγιηθή θαη ε Ιηαιηθή.  

 

ΑΡΘΡΟ 18 

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΔΟΔ 

  

18.1 Ο «EGTC SOLIDARCITY NETWORK» απαζρνιεί πξνζσπηθφ κε ζρέζε 

εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ην νπνίν πξνζιακβάλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο 

θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηηο αζηηθέο εηαηξείεο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα ησλ 

ειιεληθψλ ΟΣΑ.  

18.2 Παξάιιεια, είλαη δπλαηή ε απφζπαζε πξνζσπηθνχ ζηνλ «EGTC 

SOLIDARCITY NETWORK», ην νπνίν ππεξεηεί κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο 

ζε θνξείο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 2 θαη 3 ηνπ λ. 

2000/1991. 

ΑΔΑ: 4ΑΣΟΩ6Μ-ΜΚΘ



32 

 

 

18.3 Ο «EGTC SOLIDARCITY NETWORK» πεξαηηέξσ κπνξεί λα ζπλάπηεη 

ζπκβάζεηο έξγνπ ή παξνρήο ππεξεζηψλ γηα εηδηθφηεξα δεηήκαηα κε ηξίηα πξφζσπα 

κε αληίζηνηρεο εηδηθέο γλψζεηο ή εκπεηξία(Δηδηθνί  πλεξγάηεο ή/θαη  Δπηζηεκνληθνί 

χκβνπινη), θαζψο επίζεο λα αμηνπνηεί πξνζσπηθφ κέζσ πξνγξακκαηηθψλ 

ζπκβάζεσλ γηα ηελ εθηέιεζε πξνγξακκάησλ θαη έξγσλ εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο κε 

θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. 

 

18.4 Γηα ηελ γξακκαηεηαθή ηεο ππνζηήξημε, εθαξκνγή έρνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζην 

άξζξν 219 ηνπ λ. 3463/2006 «Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» ηνπ Διιεληθνχ 

Κξάηνπο.  

 

18.5. Ο «EGTC SOLIDARCITY NETWORK» κπνξεί λα ηδξχεη γξαθεία,  κε 

απφθαζε ηνπ Γ , ζηελ έδξα  νπνηνπδήπνηε κέινο ηνπ, κεηά απφ αίηεκα κέινπο. ε 

πεξίπησζε πνπ δελ ηθαλνπνηεζεί απηφ ην αίηεκα κέινπο απφ ην Γ, ηφηε ηελ 

απφθαζε παίξλεη ε Γ, ζηελ πξψηε ζχγθιηζή ηεο. 

 

 18.6. Ο «EGTC SOLIDARCITY NETWORK» ζε ρψξεο εθηφο Διιάδαο, κπνξεί 

λα απαζρνιεί πξνζσπηθφ κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ην 

νπνίν πξνζιακβάλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηνπο ΔΟΔ ηεο ρψξαο 

απηήο. Η Καηαλνκή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ αλά παξάξηεκα γίλεηαη κε απφθαζε ηεο 

Γεληθήο πλέιεπζεο κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Γ. 

 

18.7. Σν Γ ηνπ  «EGTC SOLIDARCITY NETWORK», νθείιεη εληφο ηξηψλ 

κελψλ απφ ηελ ζπγθξφηεζε ζε ψκα, λα ςεθίζεη θαλνληζκφ εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο, 

ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ηφζν γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ δνκψλ ζηελ Διιάδα, φζν θαη 

γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ δνκψλ ζηηο ππφινηπεο ρψξεο ησλ κειψλ ηνπ ΔΟΔ. Ο 

Οξγαληζκφο απηφο δεκνζηεχεηαη ζην site ηνπ ΔΟΔ θαη ηζρχεη απφ ηελ έγθξηζε απφ 

ην Γ θαη ηελ δεκνζίεπζε απηή. Ο νξγαληζκφο πξέπεη λα ςεθηζηεί ζηελ πξψηε 

Γεληθή πλέιεπζε. 

 

18.8.  Ο  «EGTC SOLIDARCITY NETWORK» οθείλει να παπέσει 

πιζηοποιημένερ ςπηπεζίερ καηά ηα ππόηςπα ηος ISO 9001:2008 , καθώρ και 
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πιζηοποίηζη διασειπιζηικήρ επάπκειαρ ζηην ςλοποίηζη ζςγσπημαηοδοηούμενων 

έπγων ζηα κπάηη μέλη όπος δπαζηηπιοποιείηαι.  

 

ΑΡΘΡΟ 19 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 

Οη νηθνλνκηθνί πφξνη ηνπ «EGTC SOLIDARCITY NETWORK» είλαη νη εμήο :  

(α) Η εηήζηα εηζθνξά ησλ κειψλ ηεο, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζψο θαη ηα θξηηήξηα ηνπ 

ππνινγηζκνχ ηεο θαζνξίδεη κε απφθαζή ηεο ε Γ.. κεηά απφ νηθνλνκνηερληθή κειέηε 

θαη εηζήγεζε ηνπ Γ..  

(β) Δπηρνξεγήζεηο, θξαηηθέο, είηε πξνεξρφκελεο απφ θνξείο ηεο Απηνδηνίθεζεο, είηε 

πξνεξρφκελεο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ή εζληθνχο θαη δηεζλείο νξγαληζκνχο.  

(γ) Υξεκαηνδνηήζεηο γηα ηελ πινπνίεζε εηδηθφηεξα πξνγξακκάησλ εδαθηθήο 

ζπλεξγαζίαο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ Κνηλφηεηα, ηδίσο απφ ηα δηαξζξσηηθά ηακεία 

ζην πιαίζην ηνπ θαλνληζκνχ (Δ.Κ) 1083/2006 θαη ηνπ θαλνληζκνχ (Δ.Κ) 1080/2006 

ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 5εο Ινπιίνπ 2006 γηα ην 

Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο.  

(δ) Γσξεέο ή ηπρφλ πεξηνπζία πνπ παξαρσξείηαη απφ θνξείο ή ηδηψηεο, ηηο νπνίεο 

αηηηνινγεκέλα απνδέρεηαη ην Γ.. 

(ε) Πφξνη πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο θηλεηήο θαη αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο ηνπ «EGTC SOLIDARCITY NETWORK». 

 

ΑΡΘΡΟ 20 

ΔΤΘΤΝΗ - ΓΙΚΑΙΟΓΟΙΑ  

20.1 Ο «EGTC SOLIDARCITY NETWORK» είλαη ππεχζπλνο γηα ηα πάζεο 

θχζεσο ρξέε ηνπ.  

20.2 Ο «EGTC SOLIDARCITY NETWORK» θέξεη ηελ επζχλε γηα ηηο πξάμεηο 

ησλ νξγάλσλ ηνπ έλαληη ηξίησλ, αθφκε θαη φηαλ νη πξάμεηο απηέο δελ εκπίπηνπλ ζηα 

θαζήθνληα ηνπ «EGTC SOLIDARCITY NETWORK» 

20.3 Σξίηνη, νη νπνίνη ζεσξνχλ φηη δεκηψλνληαη απφ πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ 

«EGTC SOLIDARCITY NETWORK», δηθαηνχληαη λα δηεθδηθήζνπλ ηηο 

απαηηήζεηο ηνπο δηθαζηηθψο. Καηά ην βαζκφ πνπ ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ 

«EGTC SOLIDARCITY NETWORK» δελ επαξθνχλ γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

νηθνλνκηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, ηα κέιε ηνπ θέξνπλ ηελ επζχλε γηα ηα θάζε θχζεσο 
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ρξέε ηνπ «EGTC SOLIDARCITY NETWORK» ην δε κεξίδην ηεο επζχλεο 

εθάζηνπ κέινπο νξίδεηαη αλάινγα κε ηε ζπλεηζθνξά ηνπ.  

20.4 Αξκφδηα δηθαζηήξηα γηα ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ πνπ πξνθχπηνπλ ζε ζρέζε 

κε ηνλ «EGTC SOLIDARCITY NETWORK» είλαη εθείλα πνπ θαζνξίδνληαη απφ 

ηε θνηλνηηθή λνκνζεζία πεξί δηθαηνδνζίαο. ε θάζε άιιε πεξίπησζε αξκφδηα ζα είλαη 

ηα αληίζηνηρα δηθαζηήξηα ησλ Αζελψλ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 

15, παξ.2, εδάθην γ΄ ηνπ Καλνληζκνχ.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 21 

ΙΥΤ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ 

 

21.1 Σν παξφλ Καηαζηαηηθφ, θαζψο θαη νη νηεζδήπνηε ηξνπνπνηήζεηο απηνχ, 

θαηαρσξνχληαη θαη δεκνζηεχνληαη ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο πξνβιέςεηο ηνπ 

ειιεληθνχ δηθαίνπ. Δληφο 10 εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ θαηαρψξεζε ηνπ 

Καηαζηαηηθνχ απνζηέιιεηαη ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία Δπηζήκσλ Δθδφζεσλ ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ αίηεζε γηα θαηαρψξεζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ. 

ζρεηηθά κε ηελ ίδξπζε ηνπ «EGTC SOLIDARCITY NETWORK». 

21.2 Σν Καηαζηαηηθφ απηφ, ην νπνίν εγθξίζεθε απφ ηελ Γ.. ησλ κειψλ ηνπ «EGTC 

SOLIDARCITY NETWORK», ηξνπνπνηείηαη κε απφθαζε ηεο Γ.., ε νπνία 

ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία ¾ ησλ παξφλησλ κειψλ ηεο. Δάλ νη ηξνπνπνηήζεηο είλαη 

νπζηψδεηο, απαηηείηαη θαη ε ζρεηηθή έγθξηζε ησλ θξαηψλ κειψλ, ζχκθσλα κε ηελ 

δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Καλνληζκνχ.  

 

ΑΡΘΡΟ 22 

ΣΔΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

 

 22.1. Ο «EGTC SOLIDARCITY NETWORK» απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ  Γηθηχνπ 

«ΔΤΞΔΙΝΗ ΠΟΛΗ – ΓΙΚΣΤΟ  ΣΟΠΙΚΩΝ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΔΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ, ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ  ΚΑΙ 

ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» θαη κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΔΤΞΔΙΝΗ ΠΟΛΗ», θαη 

ζπλερίδεη κε ην  πθηζηάκελν θεθάιαην, ηνλ εμνπιηζκφ, ην πξνζσπηθφ, ηηο  ζπκβάζεηο 

έξγσλ θαη αλαδφρσλ θαζψο θαη φια ηα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο πνπ ππήξραλ 

κέρξη ζήκεξα ηνπ Γηθηχνπ «ΔΤΞΔΙΝΗ ΠΟΛΗ – ΓΙΚΣΤΟ  ΣΟΠΙΚΩΝ 
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ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΔΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ, 

ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ  ΚΑΙ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» θαη κε 

δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΔΤΞΔΙΝΗ ΠΟΛΗ» 

  

22.2 Σα φξγαλα δηνίθεζεο (Σν πξψην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ ΔΟΔ)  είλαη: (θα 

οριστεί στην καταστατική Γενική Συνέλευση) 

…………………………………………………………………………………………

…….. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………. θαη Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή πνπ απνηειείηαη απφ ηνλ 

Πξφεδξν,  ηνλ Γξακκαηέα θαη ηνλ Σακία ηνπ ΔΟΔ 

22.3 Η εηήζηα ζπλδξνκή ησλ κειψλ πξνηείλεηαη γηα ηα κέιε πνπ εθπξνζσπνχλ 

Σνπηθέο Απηνδηνηθήζεηο πξνζδηνξίδεηαη ζε 0,12€ αλά θάηνηθν ην ρξφλν   κε ειάρηζην 

ηα 2.000,00€ θαη κέγηζην ηηο 12.000,00€, ελψ γηα ηα ππφινηπα κέιε ηζρχεη ην 

ειάρηζην ησλ 2.000,00€  ,  κέρξη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο απφ ηελ Γ.. φπσο 

πξνβιέπεηαη παξαπάλσ.  

 

 

 

 

 

 

 

Σα μέλη ηος «EGTC SOLIDARCITY NETWORK» 

 

ΔΛΛΑΓΑ  

Γήμοι  

 ΓΗΜΟ ΑΥΑΡΝΧΝ ,  

 ΓΗΜΟ ΚΤΡΟΤ ΔΤΒΟΙΑ,   

 ΓΗΜΟ ΔΛΔΤΙΝΑ,  

 ΓΗΜΟ ΛΤΚΟΒΡΤΗ-ΠΔΤΚΗ,   

 ΓΗΜΟ ΛΑΜΙΔΧΝ,  

 ΓΗΜΟ ΠΗΝΔΙΟΤ,   

 ΓΗΜΟ ΦΤΛΗ,  
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 ΓΗΜΟ ΒΔΡΟΙΑ,  

 ΓΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ,  

 ΓΗΜΟ ΘΔΡΜΗ,  

ΓΗΜΟ ΠΟΡΟΤ ,  

 ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ,  

 ΓΗΜΟ ΟΙΥΑΛΙΑ,  

 ΓΗΜΟ ΠΤΡΓΟΤ,  

 ΓΗΜΟ ΙΔΡΑ ΠΟΛΔΧ ΜΔΟΛΟΓΓΙΟΤ,  

 ΓΗΜΟ ΥΑΛΚΙΓΑ,  

 ΓΗΜΟ ΚΤΜΗ-ΑΛΙΒΑΡΙΟΤ, 

 ΓΗΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΑ,  

 ΓΗΜΟ ΝΑΟΤΑ,  

ΓΗΜΟ ΠΡΟΠΟΝΣΙΓΑ,  

ΓΗΜΟ ΚΑΑΝΓΡΑ,  

ΓΗΜΟ ΝΑΞΟΤ,  

ΓΗΜΟ ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ, 

ΓΗΜΟ ΝΔΣΟΤ,  

ΓΗΜΟ ΥΑΙΓΑΡΙΟΤ. 

 

Το  Ινςτιτοφτο Αςτικοφ Περιβάλλοντοσ & Ανθρώπινου Δυναμικοφ (ΙΑΡΑΔ) Ράντειο 

Ρανεπιςτιμιο. 

 

ΚΤΠΡΟ  

Διμοσ Ιδαλίου,  

 

ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΣΑΝΙΑ 

The Association of Town Centre Management (ΑTCM)  

 

ΙΣΑΛΙΑ  

Ρεριφζρεια τθσ Σικελίασ (Sicily) 

Νομαρχία τθσ αγκοφςα (Ragusa) 

EOOΣ MARCO POLO 
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ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ 

Ρεριφζρεια Βίντιν (Vidin) 

Διμοσ άηγκραντ (Razgrad) 

 

ΡΟΤΜΑΝΙΑ 

Διμοσ Βοφλκαν (Vulcan)  

 

ΕΘΟΝΙΑ  

Διμοσ Τάλιν (Talin) 

 

ΙΠΑΝΙΑ 

Ζνωςθ Διμων Ανδαλουςίασ 

 

 

 

 

ΣΟ ΠΑΡΧΝ ΠΡΟΑΡΣΑΣΑΗ ΣΖΝ ΤΠ` ΑΡΗΘΜ. 824/11 ΠΓ 
 
 
    Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 
 
 
 
                           ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ  ΜΠΔΖ 
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