
 

 

 

                                                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           
ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ       
Απόσπασμα από το πρακτικό της 1/2023 Τακτικής Συνεδρίασης Διά ζώσης του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Αμοργού. 
 
Αριθμ. Απόφασης: 11/2023. 
Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης 
με την επωνυμία «AEGEAN REBREATH ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» και  έγκριση προσχώρησης του 
Δήμου Αμοργού στην Αστική Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Εταιρεία με το διακριτικό 
τίτλο ΄΄ΔΙΚΤΥΟ ΜΠΛΕ ΔΗΜΩΝ΄΄. 
Στην Αμοργό, σήμερα την 19η του μηνός Ιανουαρίου του Έτους 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
17:00 μ.μ, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε Τακτική Διά ζώσης Συνεδρίαση, ύστερα 
από την υπ’ αρ. πρωτ.: 197 πρόσκληση του Προέδρου κ. Γρίσπου Σταματίου με ημερομηνία 13-
01-2023, η οποία δόθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους, καθώς και στους 
Προέδρους/Εκπροσώπους των Τ. Κοινοτήτων του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
67 του Ν.3852/2010, των άρθρων 95 και 96 του Ν.3463/2006, τις σχετικές διατάξεις του 
Ν.4555/2018, αλλά και με όσα αναφέρονται στις σχετικές περί σύγκλησης και λειτουργίας των 
συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση 
της πανδημίας σχετικές εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. 
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 
13 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα και συμμετείχαν τα 9 μέλη, παρόντων – 
συμμετεχόντων επίσης του Δημάρχου Αμοργού κ. Καραϊσκου Ελευθερίου και της Γραμματέως 
του Δήμου κας Μενδρινού Ειρήνης, για τη τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.  
Έτσι κατά τη συζήτηση του θέματος: 
 
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι                                      Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 
 Γρίσπος Σταμάτιος                                                                     Γρίσπος Κων/νος            
 Δεσποτίδη Καλλιόπη                                                                  Παναγάκης Γεώργιος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 Νομικού – Ψακή Δήμητρα                                                          Βασσάλος Εμμανουήλ 
 Λουδάρος Γεώργιος                                                                   Ψυχογυιού  Ελευθερία 
 Γαβαλά Άννα             
 Γιαννακοπούλου Ειρήνη  
 Πράσινος Νικόλαος                                                                                                
 Σπανός Θεόδωρος   
 Κωβαίος Ευάγγελος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                       

   Παρόντες Πρόεδροι  Τοπ. Κοινοτήτων                Απόντες Πρόεδροι Τοπ. Κοινοτήτων  
Δεσποτίδης Ευάγγελος (Αμοργού)                                       Γαβαλάς Ιωάννης   (Αιγιάλης)                                              

Δ                                                                                             Κωβαίος Αντώνιος (Καταπόλων) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
   Παρόντες Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων         Απόντες Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων  
      --------------------------------                                                   Κωβαίος Ελευθέριος (Αρκεσίνης)                                      
                                                                                                Μαρίνης  Αντώνιος (Θολαρίων)                                                                                                   
                                                                                                Νομικού Μαρία  (Βρούτση) 

                                                                                                                                                                  

 
 
 

 
Οι παραπάνω αναφερόμενοι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι Πρόεδροι / Εκπρόσωποι των Τ. 
Κοινοτήτων δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόμιμα.          
Μετά τη συζήτηση του 10ου θέματος της Η.Δ., το Δ.Σ. προχώρησε στη συζήτηση του 11ου θέματος 
της Η.Δ., όπως αυτό επιγράφεται παραπάνω. 

Το εν λόγω θέμα (11ο Ημερησίας Διάταξης) εισήχθη από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ως εξής: 
Η Aegean Rebreath είναι ένας πολυδύναμος Οργανισμός Κοινωνικού Σκοπού που, μεταξύ 
άλλων,  εργάζεται στοχευμένα για τη προστασία και αναβάθμιση του θαλάσσιου και παράκτιου 
περιβάλλοντος. Μέσω ολιστικών δράσεων επιδιώκει την αλλαγή κουλτούρας σε τοπικό και εθνικό 
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επίπεδο όπως και τη δημιουργία συνεργειών μεταξύ τοπικών κοινωνιών, της κοινωνίας των 
πολιτών, τοπικών, περιφερειακών και εθνικών αρχών για το θαλάσσιο περιβάλλον. 
Βασικές της αρχές είναι η περιβαλλοντική δημοκρατία και η ατομική ευθύνη καθώς το θαλάσσιο 
περιβάλλον αποτελεί κοινωνικό αγαθό το οποίο οφείλουμε να προστατέψουμε ως ενεργοί πολίτες 
και να το παραδώσουμε υγιές στις νέες γενεές. 
Στα πλαίσια των προαναφερθέντων, απεστάλη πρόταση προς το Δήμο μας για συνεργασία, 
διερεύνηση δυνατοτήτων και ανταλλαγής τεχνογνωσίας από τους δύο Φορείς στον τομέα της 
διαχείρισης θαλάσσιων απορριμμάτων προς όφελος των πολιτών. 
Για το λόγο αυτό έχει συνταχθεί ένα μνημόνιο κατανόησης, όπως ονομάζεται, με το οποίο 
επισημοποιείται η συνέργεια και η δέσμευση μεταξύ της Aegean Rebreath ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. και του 
Δήμου Αμοργού για τα αναφερόμενα σε αυτό, για το οποίο χρειάζεται σχετική εγκριτική απόφαση 
από το Δημοτικό Συμβούλιο (το εν λόγω μνημόνιο ακολουθεί συνημμένα την εισήγηση), ώστε ο 
Φορέας μας να προχωρήσει στην υπογραφή του. 
Μεταξύ της προαναφερομένης Επιχείρησης και των Δήμων που έχουν υπογράψει μέχρι τώρα το 
σχετικό μνημόνιο έχει συσταθεί η Αστική Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα Εταιρεία με το διακριτικό 
τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΜΠΛΕ ΔΗΜΩΝ» και έχει συνταχθεί συγκεκριμένο Καταστατικό της λειτουργίας το 
οποίο σας το παρουσιάζω και το οποίο συνημμένα ακολουθεί την εισήγηση, ώστε να υπάρχει 
νομική οντότητα στη συνεργασία των Φορέων, στην οποία θα προσχωρήσουν και όσοι άλλοι 
Δήμοι επιθυμούν να συμμετάσχουν. 
Κατόπιν των προαναφερομένων καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει το μνημόνιο 
συνεργασίας μεταξύ της Aegean Rebreath ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. και του Δήμου Αμοργού και  τα 
αναφερόμενα σε αυτό, καθώς και την προσχώρηση του Δήμου Αμοργού στη συσταθείσα Αστική 
Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα Εταιρεία με το διακριτικό τίτλο΄΄ΔΙΚΤΥΟ ΜΠΛΕ ΔΗΜΩΝ΄΄ και 
τους όρους που αναφέρονται στο Καταστατικό λειτουργίας. 
 
Πρόταση: Προτείνεται: 

- η έγκριση του μνημονίου και η υπογραφή του από το Δήμο μας, καθότι πρόκειται για μια 
αξιόλογη πρωτοβουλία που στόχο έχει την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και 
τη διαμόρφωση σχετικών πολιτικών σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και επίσης δίδεται η 
ευκαιρία στο Δήμο μας να συνεργαστεί με διάφορους άλλους Φορείς επί του θέματος που 
ήδη έχουν συμπράξει. 

- Η έγκριση προσχώρησης του Δήμου Αμοργού στη συσταθείσα Αστική Μη Κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα Εταιρεία με το διακριτικό τίτλο΄΄ΔΙΚΤΥΟ ΜΠΛΕ ΔΗΜΩΝ΄΄ και των όρων 
λειτουργίας της που αναφέρονται στο Καταστατικό. 

- Η εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του μνημονίου και όποιων άλλων 
ενεργειών απαιτηθούν να γίνουν.  

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

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του: 

- την παραπάνω εισήγηση και τα  αναφερόμενα σ΄ αυτή. 

- τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν.3852/2010, των άρθρων 75 και 93 του 

Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/06), τις σχετικές διατάξεις του Ν.4555/2018, αλλά και τα όσα αναφέρονται 

στις σχετικές περί σύγκλησης και λειτουργίας των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά 

το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας σχετικές 

εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

1. Εγκρίνει το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Aegean Rebreath ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. και του 
Δήμου Αμοργού και  τα αναφερόμενα σε αυτό (επισυνάπτεται παρακάτω), καθότι 
πρόκειται για μια αξιόλογη πρωτοβουλία που στόχο έχει την προστασία του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος και τη διαμόρφωση σχετικών πολιτικών σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και 
επίσης δίδεται η ευκαιρία στο Δήμο μας να συνεργαστεί με διάφορους άλλους Φορείς επί 
του θέματος που ήδη έχουν συμπράξει. 

2. Εγκρίνει την προσχώρηση του Δήμου Αμοργού στη συσταθείσα για το σκοπό αυτό Αστική    
Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα Εταιρεία με το διακριτικό τίτλο ΄΄ΔΙΚΤΥΟ ΜΠΛΕ ΔΗΜΩΝ΄΄ και 
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τους όρους λειτουργίας της που αναφέρονται στο Καταστατικό της, καθότι δίδεται η ευκαιρία 
στο Δήμο μας να συνεργαστεί με διάφορους άλλους Φορείς επί του θέματος που ήδη έχουν 
συμπράξει και προσχωρήσει στην προαναφερόμενη Εταιρεία.    
3. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Αμοργού για την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας και για 
τις περαιτέρω άλλες ενέργειες που απαιτηθούν να γίνουν επί του θέματος. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμ. 11/2023 

                         

Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

   Ο Πρόεδρος                                                                           Τα  μέλη 
 
   Γρίσπος Σταμάτιος                                                               Δεσποτίδη Καλλιόπη 

                                                                                              Νομικού – Ψακή Δήμητρα 
                                                                        Λουδάρος Γεώργιος 

                                                              Γαβαλά  Άννα 
                                                                                                Γιαννακοπούλου Ειρήνη    
                                                                                                Πράσινος Νικόλαος  

                                                               Σπανός Θεόδωρος 
    Η Γραμματέας                                                                    Κωβαίος Ευάγγελος        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                               
  Μενδρινού Ειρήνη    
 
 
 

                                                     Πιστό απόσπασμα 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 
 

ΓΡΙΣΠΟΣ   ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 
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ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ  

μεταξύ της Aegean Rebreath ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ και  

του Δήμου Αμοργού  

 

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ επισημοποιεί τη συνέργεια και τη δέσμευση 

μεταξύ της Aegean Rebreath ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., του Δήμου Αμοργού (στο εξής αμφότεροι τα  

«Μέρη» και έκαστος το «Μέρος»).  

 

Σκοπός συνεργασίας των μερών είναι για :  

 

● τη συνεργασία στο πλαίσιο του Δικτύου Μπλε Δήμων 
● την ενίσχυση της τοπικής κοινότητας με σκοπό την ενίσχυση της τεχνογνωσίας,  
● την  από κοινού ανάπτυξη εργαλείων, βέλτιστων πρακτικών και τη δημιουργία  

επιμέρους συμπράξεων και συνεργειών,   
● την ανάληψη δράσεων ευαισθητοποίησης για θέματα σχετικά με την 

προστασία  του θαλάσσιου περιβάλλοντος και  
● την υλοποίηση ενεργειών  σε σχέση με την ανακύκλωση και την 

επαναχρησιμοποίηση θαλάσσιων απορριμμάτων.  
 

Άρθρο I  

Τα Μέρη 

 

1. Η Aegean Rebreath ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. είναι ένας Αστικός Συνεταιρισμός 

Κοινωνικού Σκοπού που, μεταξύ άλλων, υλοποιεί  στοχευμένες 

πρωτοβουλίες για την προστασία του θαλάσσιου και παράκτιου 

περιβάλλοντος. 

2. Ο Δήμος Αμοργού .... 

 

3. Πλαίσιο και Κατευθυντήριες Γραμμές που διέπουν τον Προγραμματισμό 

Δράσεων  

 

Πλαίσιο:  

1. Η Aegean Rebreath ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., ο Δήμος Αμοργού θα εδραιώσουν μια στενή 

συνεργασία και θα διερευνήσουν τις  δυνατότητες για περαιτέρω συνεργασία 
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στον τομέα της διαχείρισης θαλάσσιων απορριμμάτων προς όφελος των 

πολιτών. Το παρόν Μνημόνιο Κατανόησης στοχεύει στον εντοπισμό δυνητικών  

πεδίων συνεργατικής δράσης και την εδραίωση ενός πλαισίου που θα διέπει 

την υλοποίηση αυτών των δράσεων.  

2. Στο πλαίσιο του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης μπορούν να συμφωνηθούν 

περαιτέρω πεδία συνεργατικής δράσης. Για την επίτευξη του σκοπού της 

συνεργασίας, τα Μέρη θα προβούν στην ενίσχυση των υφιστάμενων 

πρακτικών και εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων, καθώς και την ανταλλαγή 

τεχνογνωσίας μεταξύ τους.  

 

Κατευθυντήριες Αρχές 

Οι παρακάτω κατευθυντήριες αρχές θα διέπουν την προσέγγιση για τον 

προγραμματισμό των δράσεων που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο του Μνημονίου  

Κατανόησης: 

⮚ Αμοιβαίος σεβασμός, που αξιώνει από τα Μέρη να αναγνωρίζουν τις 

αρχές του εθελοντισμού και της κυκλικής οικονομίας. 

⮚ Ισότητα και δικαιοσύνη, που αξιώνει από τα Μέρη να λειτουργούν με 

γνώμονα τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών για κάθε πρόσωπο που 

συμμερίζεται  τις ίδιες ανησυχίες. 

⮚ Ειλικρίνεια και διαφάνεια,  που αξιώνει από τα Μέρη να λογοδοτούν 

μεταξύ τους σε όλα τα επίπεδα για την αποτελεσματικότητα των 

ενεργειών τους και να επιδεικνύουν ειλικρίνεια στις αποφάσεις που 

λαμβάνουν και την επικοινωνία που έχουν με τρίτους.  

⮚ Ανεξαρτησία από κάθε θρησκευτική ή πολιτική/κομματική εξουσία.  

  

Άρθρο II 

Πεδία Συνεργασίας στο πλαίσιο του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης 

 

Η Aegean Rebreath ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. και ο Δήμος Αμοργού θα συνεργαστούν στα 

ακόλουθα  πεδία:  

● Υλοποίηση ευρύτερων δράσεων στο πλαίσιο του Δικτύου Μπλε Δήμων 

● Αποκομιδή και αποθήκευση θαλάσσιων απορριμμάτων,  

● προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος,  
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● εκπαίδευση και κατάρτιση,  

● ευαισθητοποίηση πολιτών και φορέων,  

● προώθηση εθελοντισμού,  

● ανάπτυξη απαραίτητης τεχνογνωσίας.  

 

Η Aegean Rebreath ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. θα εστιάσει στην ανάπτυξη ολιστικών δράσεων 

για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Θα εργαστεί για την 

απομάκρυνση θαλάσσιων απορριμμάτων από τον πυθμένα και τις ακτές, με 

στόχο την ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση των σχολικών κοινοτήτων και 

των αλιέων. Ειδικότερα, μέσω της σύμπραξης με τον Δήμο Αμοργού θα 

αξιοποιηθεί το υφιστάμενο δίκτυο για την ανακύκλωση και την 

επαναχρησιμοποίηση των θαλάσσιων απορριμμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, τα 

«Μέρη» θα συνεργάζονται για την καταγραφή και μεταφορά των 

ανακυκλώσιμων υλικών στις υφιστάμενες  εγκαταστάσεις ανακύκλωσης.  

 

Αμφότερα τα Μέρη θα συνεργάζονται με στόχο την ενίσχυση της τεχνογνωσίας 

σε τοπικό επίπεδο και την προώθηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας μέσα 

από κοινές συνέργειες.  

 

Άρθρο IΙΙ 

Εφαρμογή της Σύμπραξης των Μερών   

 

1. Η Aegean Rebreath ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. και ο Δήμος Αμοργού θα συγκροτήσουν 

έναν μηχανισμό με στόχο τη στενή συνεργασία για την εξυπηρέτηση και τη 

διαχείριση αυτής της σύμπραξης.  

2. Κάθε Μέρος θα ενημερώνει το έτερο Μέρος σχετικά με τον συντονιστικό 

ρόλο που αναλαμβάνει στο πλαίσιο αυτής της σύμπραξης.  

3. Τα Μέρη θα λειτουργούν επί τη βάση ενός κοινού σχεδίου εργασίας 

προκειμένου να υλοποιήσουν τους στόχους της σύμπραξης, και θα 

συναντώνται κατά διαστήματα για να επανεξετάζουν το περιεχόμενο της 

σύμπραξης, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν 

και των προκλήσεων που αντιμετωπίστηκαν. 

 

Άρθρο ΙV  
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Οικονομικές Ρυθμίσεις  

 

1. Το παρόν Μνημόνιο Κατανόησης δεν συνεπάγεται καμία νομική ή/και 

οικονομική δέσμευση ή υποχρέωση από οποιοδήποτε Μέρος προς το έτερο 

Μέρος.  

2. Η συμμετοχή κάθε Μέρους στην παρούσα σύμπραξη θα εξαρτάται από την 

ενεργοποίηση επαρκών οικονομικών και άλλων πόρων για την υποστήριξη  

των δραστηριοτήτων του.   

3. Το παρόν Μνημόνιο Κατανόησης δεν περιέχει καμία οικονομική 

υποχρέωση ή/και οικονομική επίπτωση για τα Μέρη.  

4. Όλα τα Μέρη δεσμεύονται να αναζητήσουν τρόπους για την ενεργοποίηση 

εξωτερικών πόρων με στόχο την περαιτέρω μελλοντική επέκταση του 

πεδίου δράσης της μεταξύ τους συνεργασίας, διαθέτοντας  ιδία κεφάλαια 

για κοινές ενέργειες, σύμφωνα με τις δυνατότητες του αντίστοιχου 

προϋπολογισμό τους και αποκλειστικά και μόνο κατόπιν έγγραφης 

συμφωνίας μεταξύ τους.  

5. Με μελλοντικές συμφωνίες, τα Μέρη μπορούν να προβούν σε 

συμπληρωματικές ρυθμίσεις προκειμένου να υλοποιούν τους στόχους του 

παρόντος Μνημονίου Κατανόησης.  

6. Ωστόσο, αμφότερα τα Μέρη θα διερευνούν και άλλους πιθανούς τρόπους 

για την διασφάλιση της βιωσιμότητα των υλοποιούμενων δράσεων.  

 

Άρθρο V 

Συμπληρωματικοί Όροι της Συμφωνίας  

 

Διανοητική Ιδιοκτησία 

 

Εφόσον δεν προβλέπεται ρητά κάτι διαφορετικό στο παρόν Μνημόνιο Κατανόησης, 

κάθε Μέρος θα διατηρεί όλα τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας καθώς και κάθε 

άλλο δικαίωμα ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των ευρεσιτεχνιών, 

των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των εμπορικών σημάτων αναφορικά 

με προϊόντα, εφευρέσεις, ιδέες, τεχνογνωσία ή έγγραφα και άλλα υλικά που το 

δικαιούχο Μέρος ενδέχεται να αποκαλύπτει στο έτερο Μέρος για τους σκοπούς της 

παρούσας συνεργασίας.  
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Χρήση του ονόματος, λογοτύπου και εμβλήματος της Aegean Rebreath ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., 

του  Δήμου Αμοργού 

 
 

Καθένα από τα Μέρη επιτρέπεται να χρησιμοποιεί το όνομα,  το λογότυπο και το 

έμβλημα του έτερου Μέρους,  κατά περίπτωση και μόνο σε σχέση με την παρούσα 

συμφωνία, εκτός αν οποιοδήποτε Μέρος ανακαλέσει την εν λόγω συγκατάθεση 

οποτεδήποτε και το γνωστοποιήσει εγγράφως στο έτερο Μέρος. Ωστόσο, αμφότερα 

τα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προβάλλουν και να αναγνωρίζουν τη  

συνεργασία όλων των «Μερών» σε κάθε υλικό επικοινωνίας ή/και κάθε άλλη  

προωθητική δράση ή/και δημόσιες ανακοινώσεις, δελτία τύπου ή δημοσιεύσεις, 

συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών δικτύων.  
 

Προνόμια και Ασυλίες 

Τίποτα στο παρόν Μνημόνιο Κατανόησης ή σχετικό με αυτό δεν θα  θεωρείται ότι 

συνιστά ρητή ή σιωπηρή παραίτηση από οποιοδήποτε προνόμιο ή ασυλία 

αμφότερων των Μερών και καμία διάταξη του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης 

δεν θα ερμηνεύεται ούτε θα εφαρμόζεται κατά τρόπο ή στον βαθμό που δεν συνάδει 

με τα εν λόγω προνόμια και ασυλίες. 

 

Μη Δεσμευτικός Χαρακτήρας  

Τα Μέρη δεν έχουν πρόθεση να προσδώσουν δεσμευτικό χαρακτήρα στο παρόν 

Μνημόνιο Κατανόησης, το οποίο δεν προορίζεται να δημιουργήσει οποιαδήποτε 

οικονομική υποχρέωση, νομικά εκτελεστό δικαίωμα ή υποχρέωση για οποιοδήποτε 

από τα Μέρη.  

 

Ατομική Ευθύνη 

Καθένα από τα Μέρη ευθύνεται ατομικά για τις δικές του πράξεις ή παραλείψεις,  

καθώς και για αυτές των δικών του εργαζομένων, αναδόχων και κάθε άλλου 

προσωπικού που απασχολείται από αυτά.   

 

Τροποποιήσεις 

Κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης ή των 

προσαρτημάτων του μπορεί να γίνεται μόνο κατόπιν έγγραφης συμφωνίας μεταξύ  

των Μερών. 
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Άρθρο VI 

Διάρκεια του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης  

 

1. Το παρόν Μνημόνιο Κατανόησης θα τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία 

υπογραφής του από αμφότερα τα Μέρη και θα παραμένει σε ισχύ για χρονικό 

διάστημα δύο (2) ετών, εκτός εάν κάποιο από τα Μέρη  προβεί σε καταγγελία 

αυτού, με έγγραφη ειδοποίηση προ τριών (3) μηνών προς το έτερο Μέρος.  

2. Μετά την καταγγελία,  αμφότερα τα Μέρη θα προβούν στις απαραίτητες 

ενέργειες για την έγκαιρη και οργανωμένη αποπεράτωση των αντίστοιχων 

δράσεών τους δυνάμει του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης, με στόχο την 

επιτυχή ολοκλήρωση όλων των εκκρεμών δράσεων αυτής της συνεργασίας.  

 

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες, δεόντως εξουσιοδοτημένοι προς τον 

σκοπό αυτό και ενεργώντας ως εκπρόσωποι των Μερών, υπέγραψαν την παρούσα 

Συμφωνία κατά την ημερομηνία που αναγράφεται κατωτέρω.  

 

Υπογραφή: 

__________________ 

κ. Γεώργιος Σαρελάκος 

Aegean Rebreath ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. 

 

 

Ημερομηνία __________ 

Υπογραφή: 

__________________ 

κ. Λευτέρης Καραϊσκος 

Δήμαρχος Αμοργού 

 

 

Ημερομηνία __________ 
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2190/1920 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ MH KEΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 
 

ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΔΙΚΤΥΟ ΜΠΛΕ ΔΗΜΩΝ» 
(άρθρ. 101 Ν. 3852/2010, 741 επ. ΑΚ & 270 Ν. 4072/2012) 

 
 

Στην Αθήνα  σήμερα, …/…/2022, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: 

α) οι Δήμοι (ΟΤΑ Ά Βαθμού): 
Οι Δήμοι: 1) Ανάφης που εδρεύει …… και εκπροσωπείται νόμιμα από ….. (στοιχεία), ο 
οποίος εξουσιοδοτείται για την υπογραφή του παρόντος και ορίζεται ως εκπρόσωπος του 
Δήμου στην ΓΣ του Δικτύου, με βάση την υπ’ αριθ……….. απόφαση ………. (ΑΔΑ……), η 
οποία ενέκρινε τη συμμετοχή του δήμου στο υπό σύσταση Δίκτυο ως και το παρόν 
καταστατικό, 2) Αλοννήσου που εδρεύει …… και εκπροσωπείται νόμιμα από ….. (στοιχεία), 
ο οποίος εξουσιοδοτείται για την υπογραφή του παρόντος και ορίζεται ως εκπρόσωπος του 
Δήμου στην ΓΣ του Δικτύου, με βάση την υπ’ αριθ……….. απόφαση ………. (ΑΔΑ……), η 
οποία ενέκρινε τη συμμετοχή του δήμου στο υπό σύσταση Δίκτυο ως και το παρόν 
καταστατικό, 3) Αντιπάρου που εδρεύει …… και εκπροσωπείται νόμιμα από ….. (στοιχεία), 
ο οποίος εξουσιοδοτείται για την υπογραφή του παρόντος και ορίζεται ως εκπρόσωπος του 
Δήμου στην ΓΣ του Δικτύου, με βάση την υπ’ αριθ……….. απόφαση ………. (ΑΔΑ……), η 
οποία ενέκρινε τη συμμετοχή του δήμου στο υπό σύσταση Δίκτυο ως και το παρόν 
καταστατικό, 4) Αργοστολίου Κεφαλλονιάς που εδρεύει …… και εκπροσωπείται νόμιμα 
από ….. (στοιχεία), ο οποίος εξουσιοδοτείται για την υπογραφή του παρόντος και ορίζεται ως 
εκπρόσωπος του Δήμου στην ΓΣ του Δικτύου, με βάση την υπ’ αριθ……….. απόφαση 
………. (ΑΔΑ……), η οποία ενέκρινε τη συμμετοχή του δήμου στο υπό σύσταση Δίκτυο ως 
και το παρόν καταστατικό, 5) Ζακύνθου που εδρεύει …… και εκπροσωπείται νόμιμα από ….. 
(στοιχεία), ο οποίος εξουσιοδοτείται για την υπογραφή του παρόντος και ορίζεται ως 
εκπρόσωπος του Δήμου στην ΓΣ του Δικτύου, με βάση την υπ’ αριθ……….. απόφαση 
………. (ΑΔΑ……), η οποία ενέκρινε τη συμμετοχή του δήμου στο υπό σύσταση Δίκτυο ως 
και το παρόν καταστατικό, 6) Ηρωϊκής Νήσου Κάσου που εδρεύει …… και εκπροσωπείται 
νόμιμα από ….. (στοιχεία), ο οποίος εξουσιοδοτείται για την υπογραφή του παρόντος και 
ορίζεται ως εκπρόσωπος του Δήμου στην ΓΣ του Δικτύου, με βάση την υπ’ αριθ……….. 
απόφαση ………. (ΑΔΑ……), η οποία ενέκρινε τη συμμετοχή του δήμου στο υπό σύσταση 
Δίκτυο ως και το παρόν καταστατικό, 7) Καλαμάτας που εδρεύει …… και εκπροσωπείται 
νόμιμα από ….. (στοιχεία), ο οποίος εξουσιοδοτείται για την υπογραφή του παρόντος και 
ορίζεται ως εκπρόσωπος του Δήμου στην ΓΣ του Δικτύου, με βάση την υπ’ αριθ……….. 
απόφαση ………. (ΑΔΑ……), η οποία ενέκρινε τη συμμετοχή του δήμου στο υπό σύσταση 
Δίκτυο ως και το παρόν καταστατικό, 8) Κέας που εδρεύει …… και εκπροσωπείται νόμιμα 
από ….. (στοιχεία), ο οποίος εξουσιοδοτείται για την υπογραφή του παρόντος και ορίζεται ως 
εκπρόσωπος του Δήμου στην ΓΣ του Δικτύου, με βάση την υπ’ αριθ……….. απόφαση 
………. (ΑΔΑ……), η οποία ενέκρινε τη συμμετοχή του δήμου στο υπό σύσταση Δίκτυο ως 
και το παρόν καταστατικό, 9) Κεντρικής Κέρκυρας & Διαπόντιων Νήσων που εδρεύει …… 
και εκπροσωπείται νόμιμα από ….. (στοιχεία), ο οποίος εξουσιοδοτείται για την υπογραφή 
του παρόντος και ορίζεται ως εκπρόσωπος του Δήμου στην ΓΣ του Δικτύου, με βάση την υπ’ 
αριθ……….. απόφαση ………. (ΑΔΑ……), η οποία ενέκρινε τη συμμετοχή του δήμου στο 
υπό σύσταση Δίκτυο ως και το παρόν καταστατικό, 10) Λευκάδας που εδρεύει …… και 
εκπροσωπείται νόμιμα από ….. (στοιχεία), ο οποίος εξουσιοδοτείται για την υπογραφή του 
παρόντος και ορίζεται ως εκπρόσωπος του Δήμου στην ΓΣ του Δικτύου, με βάση την υπ’ 
αριθ……….. απόφαση ………. (ΑΔΑ……), η οποία ενέκρινε τη συμμετοχή του δήμου στο 
υπό σύσταση Δίκτυο ως και το παρόν καταστατικό, 11) Νάξου που εδρεύει …… και 
εκπροσωπείται νόμιμα από ….. (στοιχεία), ο οποίος εξουσιοδοτείται για την υπογραφή του 
παρόντος και ορίζεται ως εκπρόσωπος του Δήμου στην ΓΣ του Δικτύου, με βάση την υπ’ 
αριθ……….. απόφαση ………. (ΑΔΑ……), η οποία ενέκρινε τη συμμετοχή του δήμου στο 
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υπό σύσταση Δίκτυο ως και το παρόν καταστατικό, 12) Πάρου που εδρεύει …… και 
εκπροσωπείται νόμιμα από ….. (στοιχεία), ο οποίος εξουσιοδοτείται για την υπογραφή του 
παρόντος και ορίζεται ως εκπρόσωπος του Δήμου στην ΓΣ του Δικτύου, με βάση την υπ’ 
αριθ……….. απόφαση ………. (ΑΔΑ……), η οποία ενέκρινε τη συμμετοχή του δήμου στο 
υπό σύσταση Δίκτυο ως και το παρόν καταστατικό, 13) Ραφήνας που εδρεύει …… και 
εκπροσωπείται νόμιμα από ….. (στοιχεία), ο οποίος εξουσιοδοτείται για την υπογραφή του 
παρόντος και ορίζεται ως εκπρόσωπος του Δήμου στην ΓΣ του Δικτύου, με βάση την υπ’ 
αριθ……….. απόφαση ………. (ΑΔΑ……), η οποία ενέκρινε τη συμμετοχή του δήμου στο 
υπό σύσταση Δίκτυο ως και το παρόν καταστατικό, 14) Σύρου που εδρεύει …… και 
εκπροσωπείται νόμιμα από ….. (στοιχεία), ο οποίος εξουσιοδοτείται για την υπογραφή του 
παρόντος και ορίζεται ως εκπρόσωπος του Δήμου στην ΓΣ του Δικτύου, με βάση την υπ’ 
αριθ……….. απόφαση ………. (ΑΔΑ……), η οποία ενέκρινε τη συμμετοχή του δήμου στο 
υπό σύσταση Δίκτυο ως και το παρόν καταστατικό, 15) Τήνου που εδρεύει …… και 
εκπροσωπείται νόμιμα από ….. (στοιχεία), ο οποίος εξουσιοδοτείται για την υπογραφή του 
παρόντος και ορίζεται ως εκπρόσωπος του Δήμου στην ΓΣ του Δικτύου, με βάση την υπ’ 
αριθ……….. απόφαση ………. (ΑΔΑ……), η οποία ενέκρινε τη συμμετοχή του δήμου στο 
υπό σύσταση Δίκτυο ως και το παρόν καταστατικό , 16) Πόρου που εδρεύει …… και 
εκπροσωπείται νόμιμα από ….. (στοιχεία), ο οποίος εξουσιοδοτείται για την υπογραφή του 
παρόντος και ορίζεται ως εκπρόσωπος του Δήμου στην ΓΣ του Δικτύου, με βάση την υπ’ 
αριθ……….. απόφαση ………. (ΑΔΑ……), η οποία ενέκρινε τη συμμετοχή του δήμου στο 
υπό σύσταση Δίκτυο ως και το παρόν καταστατικό 
 
Και β) Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση με την επωνυμία «AEGEAN REBREATH 
ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.», που εδρεύει ……..και εκπροσωπείται….. 
 
συμφωνούν, συνομολογούν, συναποδέχονται τα ακόλουθα: 
 
 

Κεφάλαιο Ά 

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΈΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Άρθρο 1 
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

 

1. Συνιστάται Αστική Εταιρεία μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με νομική προσωπικότητα 
(στο εξής: «η Εταιρεία») σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 101 Ν. 3852/2010, 220§5 Ν. 
3463/2006, 741 επ. ΑΚ σε συνδ. με τα άρθρ. 249 – 269, 270 Ν.4072/2012. 
 
2. Η Επωνυμία της Εταιρείας ορίζεται σε «ΔΙΚΤΥΟ ΜΠΛΕ ΔΗΜΩΝ». Η Εταιρεία δύναται 
να χρησιμοποιεί την επωνυμία της σε ακριβή μετάφραση στην αγγλική γλώσσα. Ο διακριτικός 
τίτλος της Εταιρείας είναι «ΔΙΚΤΥΟ ΜΠΛΕ ΔΗΜΩΝ» ο οποίος αποδίδεται στην αγγλική 
γλώσσα ως «BLUE MUNICIPALITIES NETWORK». 
 

Άρθρο 2 
ΈΔΡΑ 

 
1. Ως έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος……... 
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η Εταιρεία δύναται να ιδρύει Υποκαταστήματα, 
Παραρτήματα και Γραφεία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας ή/και του Εξωτερικού, 
καθορίζοντας τους ιδιαίτερους λόγους που υπαγορεύουν την εγκατάσταση και λειτουργία 
τους, καθώς και την έκταση της αρμοδιότητάς τους. 
 

Άρθρο 3 
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
 
1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται για δεκαπέντε (15) έτη και αρχίζει από την ημέρα 
της καταχώρησης του Καταστατικού στο ΓΕΜΗ. 
2. Η διάρκεια της Εταιρείας δύναται πριν από την παρέλευση του χρόνου διάρκειας της 
να παρατείνεται για ορισμένο ή αόριστο χρόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και 
αντίστοιχη τροποποίηση του Καταστατικού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρ. 13§§1-2 του 
παρόντος. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
ΣΚΟΠΟΣ – ΜΕΣΑ ΕΠΙΔΙΩΞΗΣ 

 
Άρθρο 4 

Σκοπός της Εταιρείας – Επιμέρους Δράσεις 
 

Ο σκοπός της Αστικής Εταιρείας είναι η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και η 
διαμόρφωση σχετικών πολιτικών σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Η Εταιρεία σε καμία 
περίπτωση δεν επιδιώκει σκοπό κερδοσκοπικό ή εμπορικό.  

Το Δίκτυο Μπλε Δήμων είναι ένα δίκτυο δήμων, που συνεργάζονται με στόχο την υλοποίηση 
συντονισμένων δράσεων και παρεμβάσεων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο για το θαλάσσιο 
περιβάλλον, την ανταλλαγή πρακτικών και τεχνογνωσίας, την προώθηση της έρευνας και της 
εκπαίδευσης και την ανάπτυξη χρηματοδοτικών συνεργειών. 

Το Δίκτυο Μπλε Δήμων ακολουθεί τόσο στη δομή, όσο και στη λειτουργία του προσέγγιση 
bottom-up, εξασφαλίζοντας ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται με τη συμμετοχή όλων των δήμων 
ανεξαρτήτως μεγέθους και ως εκ τούτου συμβάλλει θετικά στην εκπροσώπηση των 
μικρότερων δήμων. Στους σκοπούς της Εταιρείας εντάσσονται επιπλέον η ανάπτυξη και η 
διεύρυνση συνεργασιών του Δικτύου με άλλες περιοχές σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και 
διεθνές επίπεδο. 

Επιπλέον σκοπός της εταιρείας είναι η ανάπτυξη δράσεων με στόχο την ενημέρωση, 
ευαισθητοποίηση του πληθυσμού και την ανάπτυξη και προώθηση του εθελοντισμού στους 
τομείς δραστηριότητας της εταιρείας, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, τη βιώσιμη διαχείριση 
των φυσικών πόρων και των οικοσυστημάτων στο θαλάσσιο περιβάλλον. 

Για την επίτευξη των σκοπών της, η εταιρεία μπορεί, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά να:  

- Διεξάγει προγράμματα ερευνών, καταγραφών και μελετών, να διαθέτει έντυπα, newsletters, 
ηλεκτρονική πλατφόρμα (επικοινωνίας και προβολής), social media, site (ιστοσελίδα) κλπ 
καθώς και να οργανώνει εκδηλώσεις, ημερίδες κλπ για την προώθηση των σκοπών της. 

- Αποδέχεται κληρονομίες ή κληροδοσίες, δωρεές ή χορηγίες, επιχορηγήσεις, 
χρηματοδοτήσεις κλπ υπέρ της Εταιρείας. 

- Συνεργάζεται, συμπράττει, συνάπτει συμβάσεις (πχ προγραμματικές, μνημόνια συνεργασίας 
κλπ) με τα μέλη της ή τρίτους, συμμετέχει σε άλλους φορείς ή δίκτυα ή άλλους οργανισμούς 
προς εκπλήρωση της αποστολής της και εν γένει συμμετέχει μόνη της ή από κοινού με 
αυτούς σε προγράμματα, δράσεις κλπ με εθνικό, τοπικό, διαπεριφερειακό, κοινοτικό ή διεθνές 
χαρακτήρα προς υλοποίηση των στόχων της. 

- Αναπτύσσει αυτοχρηματοδοτούμενες δράσεις και εθελοντικές μονάδες/δομές. 

- Εκπαιδεύει μέλη άλλων οργανώσεων, ενώσεων ή φυσικά πρόσωπα, τα οποία εκδηλώνουν 
ενδιαφέρον ενασχόλησης με τους σκοπούς που παρατίθενται. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΠΟΡΟΙ 

 
Άρθρο 5 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 
1. Η Εταιρεία αποτελεί μη κερδοσκοπικό Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), 
με νομική προσωπικότητα. 
2. Διαθέτει κεφάλαιο το οποίο ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων ευρώ 
(24.000,00€). Το κάθε μέλος του Δικτύου καλύπτει το κεφάλαιο με εισφορές ίσες με το ποσό 
των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500 €), εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή του 

παρόντος στο οποίο περιορίζεται και η ευθύνη κάθε συμβαλλόμενου μέρους, με εξαίρεση την 
Aegean Rebreath KOIN.Σ.ΕΠ., η οποία θα καλύψει την εισφορά της παρέχοντας υπηρεσίες 
σε είδος και συγκεκριμένα ως εξής: 
 

- Συντονισμό, διαχείριση  και  υποστήριξη των λειτουργιών του Δικτύου, 

- Δικτύωση με φορείς του ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου και αναζήτηση 
χρηματοδοτήσεων για το Δίκτυο, 

- Υλοποίηση περιβαλλοντικών δράσεων στη βάση εξασφαλισμένων πόρων, 

- Συγκέντρωση και παροχή δεδομένων για τη σύνταξη στοιχειοθετημένων προτάσεων, 

- Διασύνδεση και ανάπτυξη συνεργειών με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος 

  

Άρθρο 6 
ΠΟΡΟΙ 

 

1. Άλλοι πόροι της Εταιρείας για την πραγμάτωση των σκοπών της είναι: 

[α] Οι ετήσιες (τακτικές) εισφορές των Εταίρων, οι οποίες μπορεί να αναπροσαρμόζονται 
δυνάμει ομόφωνης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Με το παρόν, η ετήσια εισφορά 
ορίζεται στο ποσό των 1.500 ευρώ, η οποία καταβάλλεται εντός του πρώτου τριμήνου κάθε 
έτους. 

[β] Οι έκτακτες ετήσιες εισφορές των Εταίρων, τις οποίες θα αποφασίζουν ομόφωνα οι 
εταίροι, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της εταιρείας. 

[γ] Τα έσοδα από τη διάθεση εντύπων, οπτικοακουστικών παραγωγών, πολιτιστικών οδηγών 
και λοιπών αντικειμένων, καθώς και από την οργάνωση εκδηλώσεων που 
πραγματοποιούνται στα πλαίσια της δράσης της. 

[δ] Έκτακτες ενισχύσεις, δωρεές ή επιχορηγήσεις από το Κράτος, Διεθνείς Οργανισμούς, 
φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου του εσωτερικού ή εξωτερικού, 
καθώς και συνδρομές ή χορηγίες από τους εκάστοτε συμβαλλομένους εταίρους, φίλους ή 
υποστηρικτές της Εταιρίας, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 

[ε] Ενισχύσεις και έσοδα από τη διεξαγωγή προγραμμάτων, ερευνών, καταγραφών και 
μελετών, στα οποία μετέχει με οποιοσδήποτε τρόπο η Εταιρία. 

[στ] Κάθε άλλο έσοδο που μπορεί να προκύψει νόμιμα από τη λειτουργία και τη δράση της. 

[ζ] Αμοιβές από την ανάθεση προς αυτήν από το Ελληνικό ή άλλα Κράτη, την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, από Ελληνικούς ή Αλλοδαπούς Οργανισμούς, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ., καθώς και από 
φυσικά πρόσωπα του σχεδιασμού, προγραμματισμού και της υλοποίησης προγραμμάτων, 
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μελετών, της ανάθεσης συμβουλευτικών, εκπαιδευτικών, ερευνητικών ή άλλων υπηρεσιών 
καθώς και της διοργάνωσης εκδηλώσεων. 

[η] Κληρονομίες ή κληροδοσίες υπέρ της Εταιρείας. 

            [θ] Συνέργειες με εταιρείες από τον ιδιωτικό τομέα εφόσον δεν αναγνωρίζονται 
πρακτικές περιβαλλοντικού ξεπλύματος (greenwashing) 

[ι] Εν γένει οι πόροι της Εταιρείας μπορεί να προέρχονται από κάθε εισόδημα του οποίου η 
αποδοχή δεν αντίκειται στους σκοπούς της Εταιρείας και στις ισχύουσες νομικές διατάξεις. 

2. Η Εταιρεία δύναται προς επίτευξη των σκοπών της να συνάπτει δάνεια με πιστωτικά 
ιδρύματα. 

3. Η Εταιρεία είναι μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο και η λειτουργία της διέπεται από 
τις διατάξεις του άρθρ. 784 ΑΚ και 270 Ν. 4072/2012. Δεν επιτρέπεται η διανομή κερδών 
στους Εταίρους, τόσο κατά τη διάρκεια, όσο και κατά τη διάλυση της Εταιρείας για όσο χρόνο 
διαρκεί η εκκαθάριση. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης και εφόσον έχουν εξοφληθεί 
όλες οι υποχρεώσεις προς τους εταιρικούς δανειστές, ακολουθεί η διανομή της προϊόντος της 
εκκαθάρισης στους Εταίρους. Τα έσοδά της αναλώνονται αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση 
των σκοπών της.  

4.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

ΕΤΑΙΡΟΙ – ΦΙΛΟΙ 

Άρθρο 7 
Εταίροι – Είσοδος νέων Εταίρων 

 

1. Η επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας επιτυγχάνεται, μεταξύ άλλων, με τη διεύρυνση 
του αριθμού των συμβαλλομένων Εταίρων. Πέραν των Ιδρυτικών Μελών που υπογράφουν 
την παρούσα συστατική πράξη, Εταίροι μπορεί να είναι και άλλοι ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού, 
Κοινωνικοί Φορείς, Συνεταιριστικές και Συλλογικές Οργανώσεις, Κοινωνικά Ιδρύματα, 
Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρείες, Πανεπιστημιακά & Ερευνητικά Ιδρύματα.  

Ήδη στο παρόν συμμετέχουν ως μη τακτικά μέλη προς εξυπηρέτηση του σκοπού της 
εταιρείας τα Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία (α) «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας» που εδρεύει 
στη Σαντορίνη και εκπροσωπείται νόμιμα (β) «Λιμενικό Ταμείο Σκύρου» που εδρεύει στη 
Σκύρο και εκπροσωπείται νόμιμα.  

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία δύναται να συγκαλείται και εκτάκτως 
για το σκοπό αυτό γίνεται δεκτή έγγραφη αίτηση περί εισόδου νέου Εταίρου στην Εταιρεία, η 
οποία συνοδεύεται με αποδοχή των όρων του παρόντος καταστατικού και με την καταβολή 
της προβλεπόμενης ετήσιας εισφοράς. 3] Η είσοδος νέου Εταίρου στην Εταιρεία 
γνωστοποιείται στις αρμόδιες Αρχές σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

 

Άρθρο 8 
Δικαιώματα & Υποχρεώσεις Εταίρων 

 

1. [α] Όλοι οι Εταίροι έχουν δικαίωμα ψήφου. [β] Όλοι οι Εταίροι μετέχουν στη Γενική 
Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρ. 13 του παρόντος. [γ] Οι Εταίροι έχουν δικαίωμα να 
πληροφορούνται αυτοπροσώπως για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να 
λαμβάνουν γνώση των Βιβλίων της Εταιρείας. 
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2. [α] Οι οικονομικές υποχρεώσεις κάθε Εταίρου συνίστανται [i] στην καταβολή αρχικής 
εφάπαξ εισφοράς με την οποία συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο όπως ρητά προσδιορίζεται 
στο άρθρο 5 παρ. 2.. [ii] Στην καταβολή ετήσιων συμπληρωματικών τακτικών ή έκτακτων 
εισφορών, όπως αυτές ορίζονται κάθε φορά από τη Συνέλευση των Εταίρων να διευκρινιστεί 
εάν θα καταβάλει εισφορές και η ΚΟΙΝΣΕΠ – βλ και άρθρο 6)  [β] Κάθε Εταίρος υποχρεούται 
να συμβάλει στο μέτρο των θεσμικών, επιστημονικών και επαγγελματικών δυνατοτήτων του 
στην εξυπηρέτηση των σκοπών και την υλοποίηση των στόχων της Εταιρείας. [γ] Κανένας 
Εταίρος δεν δικαιούται να ενεργεί για δικό του ή ξένο λογαριασμό πράξεις αντίθετες με τα 
συμφέροντα της Εταιρείας. 

 
Άρθρο 9 

Ευθύνη των Εταίρων 
 
Η Εταιρεία είναι μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο, κατά την έννοια του Άρθρου 784 του 
Αστικού Κώδικα και η ευθύνη των Εταίρων για τυχόν χρέη και υποχρεώσεις της περιορίζεται 
αποκλειστικά και εξαντλείται στο ποσό της εισφοράς εκάστου (αρθ. 267 ΚΔΚ). 
 

Άρθρο 10 
Αποχώρηση & Αποκλεισμός Εταίρων 

 
1. Κάθε Εταίρος δύναται να αποχωρεί ελεύθερα από την Εταιρεία οποτεδήποτε μετά 
από ειδοποίηση των άλλων Εταίρων προ μηνός από την ημερομηνία αποχώρησης. Η 
Εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών Εταίρων. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η 
εταιρική μερίδα του αποχωρούντος Εταίρου μπορεί να μεταβιβαστεί σε τρίτο πρόσωπο. 
2. Ομοίως, σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης Εταίρου η Εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ 
των λοιπών Εταίρων, η δε εταιρική μερίδα μπορεί με απόφαση της Γ.Σ. των μελών να 
μεταβιβάζεται σε τρίτο πρόσωπο. 
3. Μη τήρηση των οικονομικών υποχρεώσεων των Εταίρων, καθώς και η συστηματική 
παραβίαση του Καταστατικού της Εταιρείας ή η συστηματική απουσία από τις τακτικές και 
έκτακτες Συνελεύσεις και τις λοιπές δραστηριότητες της Εταιρείας, δημιουργούν λόγο 
αποβολής (διαγραφής) του Εταίρου, μετά από προηγούμενη έγγραφη κλήση του, για να 
εκφέρει τις απόψεις του. Η διαγραφή ή αποβολή χωρεί μετά από προηγούμενη απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης με αυξημένη πλειοψηφία σύμφωνα με το άρθρ. 13§2 της παρούσας 
Συστατικής Πράξης. 
4. Σε περίπτωση εξόδου με οποιονδήποτε τρόπο Εταίρου από την Εταιρεία ο 
αποχωρών Εταίρος δεν έχει αξίωση για καταβολή της αξίας της συμμετοχής του. 
 

Άρθρο 11 
Υποστηρικτές – Συνεργάτες 

 
1. Η πρωτοβουλία έχει προσελκύσει από την πρώτη στιγμή το ενδιαφέρον διεθνών και 
εθνικών οργανώσεων, εταιρειών, μέσων μαζικής ενημέρωσης, πανεπιστημίων & ερευνητικών 
ιδρυμάτων που έχουν υποστηρίξει το τεχνικό της σκέλος σε άμεση πάντα συνάρτηση με τις 
προτεραιότητες που τίθενται από τους δήμους - μέλη του Δικτύου Μπλε Δήμων. H Aegean 
Rebreath ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, προχώρησε στη 
συγκρότηση του Δικτύου Μπλε Δήμων, ενώ παράλληλα προσέλκυσε πλήθος δωρεών και 
συνεργειών με στόχο την κάλυψη των αναγκών των δήμων όσον αφορά το θαλάσσιο 
περιβάλλον. Στη συνέχεια η Aegean Rebreath ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. οργάνωσε γύρους διαβούλευσης 
με τα μέλη του Δικτύου με στόχο να αποτυπωθούν οι ανάγκες, οι πρακτικές και η δομή, να 
δρομολογηθεί η ανάπτυξη εσωτερικών εργαλείων.  

Πέραν των πρωτοβουλιών αυτών η Aegean Rebreath ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. παρακολουθεί και 
συντονίζει τις λειτουργίες του δικτύου των σταθμών συλλογής θαλάσσιων απορριμμάτων, 
ενώ κατά τα τελευταία χρόνια οργανώνει διευρυμένες επιχειρήσεις για την αποφόρτιση του 
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θαλάσσιου περιβάλλοντος στην επικράτεια των μελών του Δικτύου. Στο πλαίσιο αυτό, η 
Aegean Rebreath ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. προσέλκυσε το ενδιαφέρον ερευνητικών και εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων, ενώσεων αλιεών, εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών οι οποίοι και 
συμμετέχουν ενεργά στις εργασίες του Δικτύου. Τέλος, η Aegean Rebreath ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. 
βρίσκεται σε συνεχή επαφή με φορείς της κεντρικής διοίκησης προκειμένου να προωθούνται 
τα ενδιαφέροντα των μελών του Δικτύου. 

2. Μέλη της Εταιρείας μπορεί, εκτός από τα τακτικά (ιδρυτικά και νέοι εταίροι) να είναι και 
Μη Τακτικά - Επίτιμα.  

Την ιδιότητα του Μη Τακτικού Μέλους αποκτούν χορηγοί, φίλοι, υποστηρικτές, εθελοντές, 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου που μπορούν άπαντες κατά την 
άποψη του Δ.Σ. της Εταιρείας να συμβάλουν στην επιδίωξη των σκοπών της. Η ιδιότητα του 
Μη Τακτικού Μέλους αποκτάται με τη γραπτή εκδήλωση ενδιαφέροντος του υποψηφίου και 
την εγγραφή του στο οικείο μητρώο «Μη Τακτικών- Επίτιμων μελών» που θα διατηρεί η 
Εταιρεία. Η επιλογή και η διαγραφή ενός τέτοιου μέλους γίνεται με απόφαση του Δ.Σ.. Τα Μη 
Τακτικά Μέλη δεν καταβάλλουν εισφορές στερούνται των δικαιωμάτων ψήφου, εκλέγειν και 
εκλέγεσθαι, μπορεί όμως να κληθούν να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις για να 
εκφέρουν τη γνώμη τους. 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ 

 
Άρθρο 12 
Όργανα 

 
Τα όργανα της Εταιρείας είναι: [α] Η Γενική Συνέλευση, [β] Το Διοικητικό Συμβούλιο [γ] η 
Πολιτική Ολομέλεια [δ] Η Τεχνική Επιτροπή  (ε)  Η Ελεγκτική Επιτροπή [στ] Ο Πρόεδρος του 
Δ.Σ.  [g ] Ο Διαχειριστής. 
 

Άρθρο 13 
Γενική Συνέλευση 

 
1. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ως 
εξής: Οι Δήμοι από το Δήμαρχο ή τον εκπρόσωπο που θα ορίσει το Δημοτικό Συμβούλιο με 
απόφαση του  και τα λοιπά Νομικά Πρόσωπα από τον Πρόεδρο του Συλλογικού τους 
Οργάνου ή το εκπρόσωπο που θα ορίσουν με απόφαση τους.  Ανώτατο όργανο της 
Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των Εταίρων. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο, μία φορά το χρόνο, και έκτακτα μετά από αίτηση Εταίρου/-ων του/των 
οποίου/-ων η εταιρική συμμετοχή αντιστοιχεί στο 25% τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου. 
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες εκπρόσωποι των οποίων η 
κεφαλαιακή συνεισφορά καλύπτει τουλάχιστον το 75% του εταιρικού κεφαλαίου. Σε 
περίπτωση αδυναμίας σχηματισμού απαρτίας, ακολουθεί δεύτερη πρόσκληση, υφίσταται δε 
απαρτία αν παρίστανται στη Γενική Συνέλευση το ένα δεύτερο (1/2) του αριθμού των Εταίρων 
ανεξαρτήτως του ποσοστού εταιρικής συνεισφοράς τους επί του κεφαλαίου. Η Γενική 
Συνέλευση αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία με απλή πλειοψηφία  των 
Εταίρων, εκτός από τα ειδικά θέματα της παρ. 2 του παρόντος, για τη λήψη απόφασης επί 
των οποίων απαιτείται ενισχυμένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των Εταίρων των οποίων 
επιπλέον η κεφαλαιακή συνεισφορά ανέρχεται τουλάχιστον σε ποσοστό 75%. 
2. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ιδίως: [α] Για τη λύση της Εταιρείας, [β] Για τη 
μετατροπή της Εταιρείας σε άλλη νομική μορφή ή τη συγχώνευση της σε άλλη υφιστάμενη 
εταιρεία οποιασδήποτε μορφής, για τον με οποιοδήποτε τρόπο μετασχηματισμό της 
Εταιρείας, [γ] Για την τροποποίηση του Καταστατικού, [δ] Την αύξηση και τη μείωση του 
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εταιρικού κεφαλαίου, [ε] Την είσοδο ή διαγραφή μελών, [στ] Την έγκριση των ετήσιων 
προϋπολογισμών, απολογισμών, ισολογισμών και έκθεσης πεπραγμένων της Εταιρείας και 
την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη, [ζ] Για τη συμμετοχή σε άλλα νομικά 
πρόσωπα, επιχειρήσεις, κοινοπραξίες ή συνεταιρισμούς, [η] Για την επικύρωση του ορισμού 
των μελών Δ.Σ. και την εκλογή των εκκαθαριστών. [θ] Για την καταβολή και τον καθορισμό 
του ύψους των τακτικών και έκτακτων ετήσιων εισφορών των Εταίρων και [ι] Για την έγκριση 
των Κανονισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας, Λειτουργίας και Προσωπικού. 
3. Κάθε διαφωνία των εταίρων σχετικά με την ερμηνεία των όρων του Καταστατικού, τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εταίρων λύνεται από τη Γ.Σ. 
4. Η Γ.Σ. συγκαλείται με ατομικές προσκλήσεις, που αποστέλλονται ή κοινοποιούνται με 
τηλεομοιοτυπία (fax) ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα στη νόμιμη διεύθυνση των μελών ή στην 
υποδεικνυόμενη από τα μέλη ηλεκτρονική τους διεύθυνση και γραμμή τηλεομοιοτυπίας (fax) 
τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γ.Σ. καθώς και με καταχώρηση 
της ανακοίνωσης στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Δικτύου στο διαδίκτυο. Στη σχετική 
πρόσκληση (και ηλεκτρονική ανακοίνωση) του Δ.Σ., καθορίζεται ο τόπος και ο χρόνος 
σύγκλησης και προσδιορίζονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν. Για 
τις αποφάσεις που λαμβάνονται τηρούνται πρακτικά τα οποία καταχωρούνται στο οικείο 
Βιβλίο Πρακτικών. Τηρείται Βιβλίο Αλληλογραφίας. Tα ανωτέρω δύνανται να τηρούνται 
ηλεκτρονικά. 
 

Άρθρο 14 
Διοικητικό Συμβούλιο 

 
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικτύου αποτελείται από εννέα (9) μέλη που ορίζονται 
από τα μέλη του Δικτύου και ένα (1) μέλος νόμιμο εκπρόσωπο της Aegean Rebreath. Η 
θητεία του Δ.Σ. ακολουθεί τη δημοτική περίοδο και παρατείνεται μέχρι την εκλογή νέου 
Δημοτικού Συμβουλίου και πάντως όχι πέραν των έξι (6) μηνών. Τα μέλη του Δ.Σ. (πλην του 
μέλους - εκπροσώπου της Aegean Rebreath) ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 
των Εταίρων ως ακολούθως: Ο εκπρόσωπος κάθε συμβαλλόμενου εταίρου στη Γ.Σ. 
προτείνει τα μέλη που θα συμμετάσχουν στο Δ.Σ. της Εταιρείας και ακολουθεί εκλογή τους, η 
οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα. Ακολουθεί επικύρωση του ορισμού των 
μελών με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία ορίζει και τα αναπληρωματικά. Στην 
πρώτη Συνεδρίαση το Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα με την εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, 
Γραμματέα. 
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ασκεί τη γενική διαχείριση και διοίκηση των 
υποθέσεων του Δικτύου. Είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε ζήτημα που άπτεται της 
επιδίωξης του σκοπού και της διαχείρισης της περιουσίας του Δικτύου, επιλαμβάνεται, δε, 
κάθε θέματος που αφορά το Δίκτυο και δεν υπάγεται κατά νόμο ή σύμφωνα με το 
Καταστατικό στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Ιδίως: [α] Χαράσσει την 
πολιτική του Δικτύου στο πλαίσιο των καταστατικών σκοπών του και αποφασίζει για την 
υλοποίηση των αποφάσεων της Γ.Σ.. [β] Υλοποιεί τα ετήσια ή πολυετή προγράμματα 
ανάπτυξης και στόχων του Δικτύου, όπως αυτά έχουν καθοριστεί από τη Γενική Συνέλευση. 
[γ] Συντάσσει τον Προγραμματισμό Δράσης, τον Προϋπολογισμό, τον Ισολογισμό και 
Απολογισμό του Δικτύου. [δ] Συντάσσει τους Κανονισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας, 
Λειτουργίας και Προσωπικού του Δικτύου. [ε] Εξειδικεύει τις αρμοδιότητες του Διαχειριστή και 
ασκεί έλεγχο επί των πράξεών του, καθώς και έλεγχο των πράξεων κάθε άλλου 
εξουσιοδοτημένου από το Δ.Σ. οργάνου. [στ] Αποφασίζει τις προσλήψεις ή απολύσεις του 
προσωπικού ύστερα από εισήγηση του Διαχειριστή, επιλέγει, δε, κατά περίπτωση τον τύπο 
εργασιακής σχέσης. [ζ] Αποφασίζει για τη συμμετοχή της Εταιρείας σε ευρωπαϊκά 
προγράμματα και κοινοτικές χρηματοδοτήσεις, διαγωνιστικές διαδικασίες και για την τυχόν 
απαιτούμενη συγκρότηση των οργάνων, που απαιτούνται για κάθε Έργο. [η] Αποφασίζει την 
κατάρτιση και συνάπτει κάθε είδους σύμβασης. 
3. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε τρείς (3) μήνες και έκτακτα 
όποτε παρίσταται ανάγκη με πρόσκληση του Προέδρου, η οποία αποστέλλεται τουλάχιστον 
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επτά (7) μέρες πριν τη συνεδρίαση και κοινοποιείται σε όλους τους φορείς που συμμετέχουν 
στην Εταιρεία με τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Σε περίπτωση που δεν 
συγκαλέσει ο Πρόεδρος το Δ.Σ., αυτό συγκαλείται με πρόταση των τριών εκ των μελών του. 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. μπορεί να συγκαλέσει το Δ.Σ. και εκτός της έδρας της Εταιρείας, 
δηλαδή στους χώρους κάποιου παραρτήματος ή και αλλού. Όλα τα θέματα σύγκλησης και 
συνεδρίασης του Δ.Σ. της Εταιρείας δύνανται να υλοποιούνται με τη χρήση προηγμένων 
τεχνολογικών μέσων, ήτοι τηλεδιάσκεψη (δηλαδή σε απευθείας επικοινωνία μέσω του 
προγράμματος skype), σελίδα ελεγχόμενης πρόσβασης στο internet για τα μέλη του Δ.Σ., 
αποστολή πρόσκλησης και θεμάτων ημερησίας διάταξης, ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των 
μελών (επέχουσα θέση διαλογικής συζήτησης) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ. 
4. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά τουλάχιστον από τα μέλη 
του και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκηση και στην εύρυθμη λειτουργία της 
Εταιρείας με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Για τις αποφάσεις που λαμβάνονται 
τηρούνται πρακτικά τα οποία καταχωρούνται στο οικείο Βιβλίο Πρακτικών. Τηρείται επίσης 
Βιβλίο Αλληλογραφίας. Τα ανωτέρω δύνανται να τηρούνται ηλεκτρονικά. 
 

Ο Πρόεδρος 
 
1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται από αυτό με απόλυτη πλειοψηφία 
του συνόλου των μελών του. Επίσης, με την ίδια πλειοψηφία ανακαλείται οποτεδήποτε 
εφόσον υπάρχει προς τούτο λόγος που προτείνεται από τρία τουλάχιστον μέλη του 
Συμβουλίου. 
2. Ο Πρόεδρος είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας, συνάπτει συμφωνίες και 
συμβάσεις και δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή του, εποπτεύει τη διαχείριση, και 
εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως. Παρακολουθεί επίσης εάν οι πράξεις του 
Διαχειριστή είναι σύμφωνες προς τις σχετικές διατάξεις και το Καταστατικό. Προς τούτο ο 
Διαχειριστής της Εταιρείας σε κάθε συνεργασία με τον Πρόεδρο εκθέτει τα θέματα που 
αφορούν στην πορεία των υποθέσεων της Εταιρείας. Στον Πρόεδρο όπως και στο 
Διαχειριστή καταβάλλονται έξοδα παραστάσεων, ημερήσιες αποζημιώσεις και έξοδα 
μετακινήσεως και διαμονής. 
3. Με απόφαση του το Δ.Σ. εξειδικεύει τις αρμοδιότητες του Προέδρου. 
4. Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. 
 

Ο Αντιπρόεδρος 
 
Αναπληρώνει στα καθήκοντά του τον Πρόεδρο όταν εκείνος απουσιάζει. Μπορεί το Δ.Σ. να 
του αναθέτει συγκεκριμένες αρμοδιότητες. 
 
 

Γραμματέας 
 
Τηρεί τα Μητρώα και τα Αρχεία της Εταιρείας, φυλάσσει τη σφραγίδα αυτής και συντάσσει τα 
πρακτικά των συνεδριάσεων, προσυπογράφει τα πρακτικά, τα έγγραφα της εταιρείας και 
επιμελείται της αλληλογραφίας. 
 

Άρθρο 17 
Διαχειριστής 

 
Ο Διαχειριστής προέρχεται από ομάδα στελεχών του οργανισμού Aegean Rebreath 
ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. και η θέση του θα είναι αμοιβόμενη για την οποία θα συναφθεί σχετική σύμβαση 
εργασίας/απασχόλησης. Οι αρμοδιότητες του Διαχειριστή εξειδικεύονται περαιτέρω με 
απόφαση του Δ.Σ και σύμφωνα με τον Κανονισμούς Λειτουργίας της Εταιρείας. Στις 
αρμοδιότητες του Διαχειριστή ανήκουν ιδίως: [α] Η είσπραξη των εσόδων της Εταιρείας. [β] Η 
διενέργεια χρηματικών καταβολών της Εταιρείας. [γ] Η επίβλεψη των λογιστικών και 
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φορολογικών Βιβλίων της Εταιρείας, η σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων, η 
μέριμνα για την έγκαιρη εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Εταιρείας προς το Δημόσιο, τους 
ασφαλιστικούς οργανισμούς, το προσωπικό της Εταιρείας και γενικά προς οποιονδήποτε 
τρίτο. [δ] Η μεριμνά για την έγκαιρη κατάρτιση και υποβολή στα αρμόδια όργανα της 
Εταιρείας του προς έγκριση προϋπολογισμού, του απολογισμού και του ισολογισμού της 
Εταιρείας. [ε] Η από κοινού με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου συνυπογραφή του 
ετήσιου προϋπολογισμού και του ετήσιου οικονομικού απολογισμού καθώς και των 
ενταλμάτων πληρωμής για δαπάνη άνω των 10.000 ευρώ. [στ] Η εισήγηση Σχεδίου 
Κανονισμού Λειτουργίας και Προσωπικού προς το Δ.Σ. [ζ] Η δικτύωση, η εκπροσώπηση του 
Δικτύου [η] ο ετήσιος προγραμματισμός και η υλοποίηση δράσεων στην επικράτεια των 
μελών του Δικτύου [θ] ο συντονισμός των συναντήσεων της Πολιτικής Ολομέλειας και της 
Τεχνικής Επιτροπής  
 

Άρθρο 18 
Ελεγκτική Επιτροπή 

 
1. Η Ελεγκτική Επιτροπή του Δικτύου αποτελείται από τρία (3) μέλη. Η θητεία της 
ακολουθεί τη δημοτική περίοδο και παρατείνεται μέχρι την εκλογή νέου Δημοτικού 
Συμβουλίου και πάντως όχι πέραν του εξαμήνου. Τα μέλη της ορίζονται με απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία: Ο εκπρόσωπος 
κάθε συμβαλλόμενου εταίρου στη Γ.Σ. υποδεικνύει μεταξύ των μελών του Ανώτατου 
Συλλογικού Οργάνου του Εταίρου που εκπροσωπεί ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό 
μέλος για την Ελεγκτική Επιτροπή. Ακολουθεί επικύρωση του ορισμού των μελών με 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Στην πρώτη συνεδρίαση η Ελεγκτική Επιτροπή 
συγκροτείται σε σώμα με την εκλογή Προέδρου. 
2. Αρμοδιότητα της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι ο έλεγχος της διαχείρισης των 
οικονομικών της Εταιρείας ο οποίος διενεργείται μέχρι το τέλος κάθε έτους και αφορά την 
προηγούμενη χρήση και έκτακτα όταν ζητηθεί από οποιοδήποτε μέλος της Εταιρείας. Στην 
τελευταία περίπτωση ο έλεγχος μπορεί να αναφέρεται και στην τρέχουσα χρήση. Υποβάλλει 
σχετική έκθεση στη Γ.Σ. της Εταιρείας. 
 

Άρθρο 19 
Πολιτική Ολομέλεια-Τεχνική Επιτροπή 

 
1. H Πολιτική Ολομέλεια του Δικτύου αποτελείται από τους Δημάρχους ή αιρετούς 
εκπροσώπους των Δήμων μελών του Δικτύου Μπλε Δήμων. Η θητεία της ακολουθεί τη 
δημοτική περίοδο και συγκροτείται αμέσως μετά την εκλογή νέων δημοτικών αρχών.  
Αρμοδιότητα της είναι ο καθορισμός των στρατηγικών προτεραιοτήτων κάθε δήμου και του 
Δικτύου συνολικότερα. 
2. H Τεχνική Επιτροπή απαρτίζεται από τους αρμόδιους τεχνικούς εκπροσώπους, που 
έχουν ορίσει οι δήμοι-μέλη του Δικτύου Μπλε Δήμων και από τις τεχνικές ομάδες με άτομα 
αναφοράς ανά πεδίο υποστήριξης. Οι αρμόδιοι τεχνικοί εκπρόσωποι είναι δημοτικοί 
υπάλληλοι, καθώς και προσωπικό λιμενικών ταμείων, τοπικών αναπτυξιακών και δημοτικών 
κοινωφελών επιχειρήσεων ή άλλων νομικών προσώπων που έχουν γνώση και ασχολούνται 
με προγράμματα προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Στην Τεχνική Επιτροπή 
δύνανται να συμμετέχουν εκπρόσωποι ερευνητικών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, της 
κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στα μέλη του Δικτύου, δημοτικοί υπάλληλοι, 
εκπρόσωποι των αλιευτικών κοινοτήτων ή φυσικά πρόσωπα με εξειδίκευση και τεχνογνωσία 
στον συγκεκριμένο τομέα. Αρμοδιότητα της είναι ο καθορισμός των επιχειρησιακών  
προτεραιοτήτων κάθε δήμου και του Δικτύου συνολικότερα και η κατάρτιση του Σχεδίου 
Δράσης του Δικτύου. Παράλληλα, η Τεχνική Επιτροπή παρέχει κατευθύνσεις τεχνικού 
χαρακτήρα στην Πολιτική Ολομέλεια σχετικά με το ετήσιο χρονοδιάγραμμα ενεργειών.  
 

Άρθρο 20 
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Αμοιβές Οργάνων της Εταιρείας 
 
1. Οι αιρετοί εκπρόσωποι των συμβαλλόμενων μελών οι οποίοι μετέχουν στη διοίκηση 
της Εταιρείας, δεν δικαιούνται αμοιβής για τις υπηρεσίες τους.. Με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί 
να προβλέπεται καταβολή σε αυτούς αποζημίωσης για τις δαπάνες μετακίνησης και τυχόν 
διαμονής. 
2. Η Εταιρεία δύναται να συνάπτει συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με μέλη του Δ.Σ. για 

συγκεκριμένο αντικείμενο το οποίο δεν θα συμπίπτει με  υπηρεσίες που προσφέρει  ο 
Διαχειριστής  
 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ 

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΈΡΓΩΝ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 

Άρθρο 21 
Ομάδες Εργασίας 

 
Στα πλαίσια λειτουργίας του Δικτύου δύνανται να συγκροτούνται Ομάδες Εργασίας ανά 
θεματική ενότητα και ανά περιοχή παρέμβασης. 
1. Οι Ομάδες Εργασίας: [α] Επεξεργάζονται προτάσεις σχετικές με την ανάπτυξη της 
Εταιρείας τις οποίες εισηγούνται στην Τεχνική Επιτροπή. [β] Επεξεργάζονται προτάσεις 
σχετικές με τον τρόπο προώθησης και συντονισμού της συνεργασίας των συμβαλλομένων 
φορέων και τις εισηγούντα στην Τεχνική Επιτροπή. [γ] Επεξεργάζονται προτάσεις σχετικές με 
την προετοιμασία προτάσεων για χρηματοδοτικά προγράμματα και τον τρόπο διεκδίκησης 
των χρηματοδοτήσεων και τις εισηγούνται στην Τεχνική Επιτροπή. [δ] Εισηγούνται στην 
Τεχνική Ομάδα. για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τις επιλογές της Εταιρείας, τις 
συνεργασίες και γενικώς τη λειτουργία της Εταιρείας. Τις εργασίες των Ο.Ε. τις συντονίζει ο 
Διαχειριστής της Εταιρείας. 
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικτύου μπορεί με απόφαση του να συγκροτεί 
Επιτροπές Διαχείρισης Έργων και Δράσεων και να καθορίζει τις αρμοδιότητές τους. 
3. Με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να προβλέπεται η καταβολή αμοιβής και λοιπών 
δαπανών στα μέλη των Ομάδων Εργασίας και τις Επιτροπές Διαχείρισης Έργων. 

 

Άρθρο 22 
Σχέδιο Δράσης 

 

Μέχρι σήμερα οι τεχνικές ομάδες του Δικτύου Μπλε Δήμων σε συνεργασία με την ομάδα 
υποστήριξης του Δικτύου Μπλε Δήμων, έχουν ολοκληρώσει μια σειρά διαδικασιών που 
θέτουν ισχυρές βάσεις για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση τεκμηριωμένων παρεμβάσεων. 
Το ετήσιο σχέδιο δράσης θα διαμορφώνεται με βάση τις ανάγκες και τις προτεραιότητες που 
καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και ακολουθούν τις αποφάσεις και τα ετήσια ή 
πολυετή προγράμματα ανάπτυξης και στόχων του Δικτύου, όπως αυτά καθορίζονται κάθε 
φορά από τη Γενική Συνέλευση. 

 
          Άρθρο 23 

               Προσωπικό της Εταιρείας 
 
1. Το προσωπικό της Εταιρείας διακρίνεται σε τακτικό και έκτακτο. 
2. Το τακτικό προσωπικό προσλαμβάνεται για την κάλυψη θέσεων βάσει Κανονισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΚΕΥ), ο οποίος θα εγκριθεί από τη Γ.Σ., και με τον οποίο θα 
καθορίζονται η εσωτερική διάρθρωση των υπηρεσιών, η Γενική Διεύθυνση και οι επιμέρους 
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Διευθύνσεις, Τμήματα και Γραφεία, οι αρμοδιότητες τους και οι θέσεις κατά κατηγορίες και 
κλάδους προσωπικού. 
3. Το έκτακτο προσωπικό προσλαμβάνεται για την κάλυψη θέσεων της Εταιρείας είτε με 
συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή με συμβάσεις μίσθωσης έργου είτε με μετακινήσεις 
και διάθεση προσωπικού από τον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, σύμφωνα με τον 
νόμο και σε συνάρτηση με τις ανάγκες τις εταιρείας. 
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
Άρθρο 24 

Εταιρική Χρήση – Έλεγχοι 
 
1. Η Εταιρεία υποχρεούται στην έκδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου και στη 
θεώρηση και τήρηση των απαιτουμένων από το νόμο λογιστικών βιβλίων. Η εταιρική χρήση 
είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή 
πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. 2] Ο διαχειριστικός έλεγχος της Εταιρείας λαμβάνει 
χώρα σύμφωνα με το άρθρ. 267§1α΄ Ν. 3463/2006. 
 

Άρθρο 25 
Διανομή Κερδών 

 
Η Εταιρεία είναι μη κερδοσκοπική. Ουδεμία διανομή κερδών κατά τη λειτουργία της ή κατά τη 
διάλυση αυτής επιτρέπεται να λαμβάνει χώρα προς τους εταίρους. Η περιουσία της Εταιρείας 
διατίθεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της για την πραγματοποίηση του σκοπού της. 
Κατά το στάδιο της εκκαθάρισης επιστρέφονται οι εισφορές και τυχόν υπολειπόμενο προϊόν 
εκκαθάρισης καταβάλλεται στους Εταίρους κατά το λόγο της εταιρικής συμμετοχής τους. 
 

Άρθρο 26 
Λύση & Εκκαθάριση 

 
Η Εταιρεία όταν με οποιοδήποτε τρόπο λυθεί (άρθρ. 767 ΑΚ) ή λήξει η διάρκειά της, θα 
εκκαθαρισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 777 επ. ΑΚ. 
 

Άρθρο 27 
Γενικές Διατάξεις 

 
1. Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Α.Κ. 
(άρθρ.741 έως άρθρ. 784). 
2. Κάθε διαφορά σχετική με τους όρους του παρόντος επιλύεται από τα Δικαστήρια των 
Αθηνών. 
 

Άρθρο 28 
Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο 

 
1. Με το παρόν ορίζονται ως πρώτη προσωρινή Διοίκηση της Εταιρείας οι ακόλουθοι: [α] 
… [β] … [γ] … [δ] … [ε] … 
2. Ως προσωρινός πρόεδρος ορίζεται ο … Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Εταιρεία 
δικαστικώς και εξωδίκως, ενώπιον κάθε διοικητικής ή δικαστικής Αρχής ή κάθε ιδιώτη. 
Δεσμεύει την Εταιρεία θέτοντας την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας. 
3] Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την …/…/202…, τότε και θα συγκληθεί 
η τακτική Γενική Συνέλευση των Εταίρων. 
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Άρθρο 29 

Ακροτελεύτια διάταξη 
 
Το παρόν καταστατικό αποτελείται από είκοσι εννέα (29) άρθρα. Αφού αναγνώσθηκε και έγινε 
αποδεκτό από όλους τους συμβαλλόμενους, υπογράφεται από αυτούς σε 16 όμοια αντίτυπα. 
Ο κάθε Συμβαλλόμενος λαμβάνει από ένα όμοιο αντίτυπο και ακολουθείται η νόμιμη 
διαδικασία δημοσίευσής του στο ΓΕΜΗ. 
 
Τέλος, με το παρόν εξουσιοδοτείται ο………………. προκειμένου να ενεργήσει όλες τις 
απαραίτητες ενέργειες ενώπιον πάσης αρμόδια αρχής για την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
σύστασης του παρόντος Δικτύου. 
 
 

Σφραγίδες υπογραφές 
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