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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ           

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας  
Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού  
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών  
Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής  
Ταχ.Δ/νση : Λεωφ. Συγγρού 15-17  
Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα  
Τηλ.: 213-2063532, 536, 775   
fax : 213 2063533  
e-mail : ssona@patt.gov.gr  

 
Συνεδρίαση 24η  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 204/2018 

Σήμερα 19/7/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση 
που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 
(Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα μέλη του Περιφερειακού 
Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 139733/13-7-
2018 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που κοινοποιήθηκε νόμιμα, στις 
13-7-2018, στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες 
καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους. 

Θέμα 8ο Η.Δ. 

Έγκριση τροποποίησης καταστατικού της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας 
«Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά». 

 
Διαπιστώθηκε η απαρτία, με σύνολο ογδόντα (80) παρόντων Περιφερειακών 
Συμβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη 
συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής: 
 
Παρόντες: 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ. Καραμέρος Γεώργιος, Τζόκας Σπυρίδων, Καπάταης 
Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Χατζηπέρος Παναγιώτης (Τάκης), Βασιλείου Ιωάννης. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος  
Ο Αντιπρόεδρος κ. Σμέρος Ιωάννης 
  
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελάκη Δήμητρα, Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαμόπουλος 
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Νικόλαος, Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεξίου Αθανάσιος, 
Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη, Αποστολάκη 
Ευαγγελία, Αποστολοπούλου Μαλάμω, Αστρινάκη - Τσίτσου Ελένη, Βασιλάκη Άννα, 
Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Βλάχος Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, 
Βρύνα Φωτεινή, Γάκης Αντώνιος, Γιάμαλη Αναστασία, Δαμάσκος Χαράλαμπος 
(Χάρης), Δαμιανός Πέτρος, Δανάκος Χριστόφορος, Δανιά Νικολέττα, Δημάκος 
Δημήτριος, Δήμου Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Ευσταθιάδης 
Μιλτιάδης, Ζωγραφάκη -Τελεμέ Ελένη, Θανοπούλου Αικατερίνη, Θεοχάρη Αικατερίνη 
(Καίτη), Καλογεράκος Κυριάκος, Καμάρας Παύλος, Καραμάνος Χρήστος, Καράμπελας 
Κωνσταντίνος, Καστανιάς Νικόλαος, Κορδής Νεκτάριος, Κοροβέσης Στυλιανός, 
Κορομάντζος Βασίλειος, Κορωναίου - Καμπά Σοφία, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), 
Κωστόπουλος Νικόλαος, Λαμπρίδου Μαρία, Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, 
Λεβέντη Αγγελική, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντάς Ασημάκης (Μάκης), 
Μαραβέλιας Δημήτριος, Μεγάλης Ιωάννης, Μεθυμάκη Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας 
Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαλού Αλεξάνδρα, 
Μπαρμπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, Νικηταρά Φωτεινή, Νικολιδάκη 
Φλωρεντία (Φλώρα), Παλιού Αικατερίνη, Παναγιώταρος Ηλίας, Πάντζας Σπυρίδων, 
Παππά Παναγιώτα, Πατσαβός Παναγιώτης, Πελέκης Ζαχαρίας, Ράικου Ζωή, 
Ροκοφύλλου Άννα, Σγουρός Ιωάννης, Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, 
Στεφανοπούλου Αναστασία, Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζήμερος Γλαύκος -
Αθανάσιος,  Τζίβα Αιμιλία, Τουτουντζή Παρασκευή (Βούλα), Τσαβαλιά Παρασκευή 
(Βιβή), Τσούπρα Ιωάννα, Φαρμάκης Ταξιάρχης, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χρήστου -
Γερμενή Ευγενία, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος. 
 
Απόντες: 
Η Περιφερειάρχης Αττικής κ. Δούρου Ρένα. 
 
Οι Αντιπεριφερειάρχες κ. Κυπριανίδου Ερμιόνη (Ερμίνα) και κ. Φιλίππου Πέτρος. 
 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αδαμοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), 
Βάβουλα Αριστέα, Βέττα Καλλιόπη, Βλάχος Γεώργιος, Γαβράς Παναγιώτης, 
Γιαννακάκη Μαρία, Γούλας Απόστολος, Δημοπούλου Ελένη, Ζαφειρίου Ελένη, 
Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Κουκά Μαρίνα, Μαντούβαλος Πέτρος, 
Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Πρωτούλης Ιωάννης, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), 
Χαρδαλιάς Νικόλαος.  
 
Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής  κ. 
Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία - Αναστασία. 
 
Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Θεόδωρος Σχινάς, αφού   
διαπίστωσε την απουσία του Γραμματέα του Π.Σ. κ. Γεωργίου Βλάχου, όρισε 
αναπληρώτριά του την Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Ευαγγελία Αποστολάκη, σύμφωνα 
με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής (ΦΕΚ 1497/τ. Β’/17-06-2011). 
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Θεόδωρος Σχινάς 
δίνει το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη κ. Γ. Γαβρίλη, ο οποίος θέτει υπ’ όψιν του 
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Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. πρωτ. 135606/10-7-2018 εισήγησή του, με 
τη συνημμένη κωδικοποίηση της τροποποίησης του καταστατικού της αστικής 
εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Δίκτυο Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης Π.Ε. Πειραιά» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ), που έχει σταλεί μαζί με την πρόσκληση 
και έχει ως εξής : 

   
Έχοντας υπόψη: 

 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.   

2. Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85Α - 11/04/2012).  

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/2010 ((ΦΦΕΕΚΚ  223388//ΑΑ ́ ́//2277--1122--22001100)) «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 37419/13479/8-5-2018 
(ΦΕΚ 1661/τ.Β’/11.05.2018) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής και ισχύει. 

4. Την υπ’ αριθμ. 67/2005 απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Πειραιά με την 
οποία εγκρίθηκε η σύσταση αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με τίτλο 
«Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νομαρχίας Πειραιά», με εταίρους τη Νομαρχία 
Πειραιά, το Σωματείο Ναυτικών Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες  «Η ΑΡΓΩ» και το 
Σύλλογο Γονέων – Φίλων ΑΜΕΑ Σαλαμίνας. 

5. Το από 25−7−2005 καταστατικό λειτουργίας της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας 
με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ   ΠΕΙΡΑΙΑ», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

6. Την υπ΄ αρίθμ. 456/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με θέμα 
«Συγκρότηση του  Διοικητικού Συμβουλίου του «ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Π.Ε.  ΠΕΙΡΑΙΑ» , όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 719 τ. Υ.Ο.Δ.Δ./29-
12-2017.  

7. To από 28-3-2018 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου  της Αστικής Εταιρείας μη 
Κερδοσκοπικού χαρακτήρα «ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Π.Ε.  ΠΕΙΡΑΙΑ» 
με την οποία εγκρίθηκε  η  τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας. 
8. Το υπ’ αρ. 424  / 7 -7-2018 έγγραφο του Γραφείου Νομικού Συντονισμού & 
Δικαστικών Υποθέσεων  Π.Ε. Πειραιά και Νήσων. 
 

Εισηγούμαστε 
 

α) να  εγκρίνετε τις προτεινόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο τροποποιήσεις 
του καταστατικού, όπως αναφέρονται στο από 28-3-2018 επισυναπτόμενο απόσπασμα 
πρακτικού συνεδρίασης, την κωδικοποίησή του και την καταχώριση της τροποποίησής 
του στο βιβλίο εταιρειών του Πρωτοδικείου Πειραιά και την αρμόδια ΔΟΥ. 

β) να εγκρίνετε την καταβολή της ετήσιας εισφοράς της Περιφέρειας Αττικής 
στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΠΕΙΡΑΙΑ» ύψους 100.000 €, από τον προϋπολογισμό 
της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά  ΚΑΕ 0873.  

Το ποσό των 100.000 € θα καταβάλετε το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους. Ειδικά για 
την τρέχον έτος θα καταβληθεί αμέσως μετά την ολοκλήρωση της  διαδικασίας 
τροποποίησης του καταστατικού. 

 Μέχρι την 30η Ιουνίου κάθε έτους θα κατατίθεται  στο Περιφερειακό Συμβούλιο 
οικονομικός απολογισμός του προηγούμενου έτους. 

 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής 

μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 
Α) Εγκρίνει τις τροποποιήσεις του καταστατικού της αστικής εταιρείας μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ», όπως προτάθηκαν από το Διοικητικό της 
Συμβούλιο, την κωδικοποίηση του τροποποιημένου καταστατικού, όπως 
επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ), και 
την καταχώριση της τροποποίησης του στο βιβλίο εταιρειών του Πρωτοδικείου Πειραιά 
και την αρμόδια ΔΟΥ. 

Β)  Εγκρίνει την καταβολή της ετήσιας εισφοράς της Περιφέρειας Αττικής στην Αστική 
μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ», ύψους 100.000€ από τον προϋπολογισμό 
της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά  ΚΑΕ 0873.  

Το ποσό των 100.000€ θα καταβάλλετε το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους. Ειδικά για 
το τρέχον έτος θα καταβληθεί αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
τροποποίησης του καταστατικού. 

Μέχρι την 30η Ιουνίου κάθε έτους θα κατατίθεται στο Περιφερειακό Συμβούλιο 
οικονομικός απολογισμός του προηγούμενου έτους. 

 
 

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Σγουρός, Δ. 
Αγγελάκη, Μ. Αναγνωστοπούλου, Χ. Δαμάσκος, Στ. Δήμου, Κ. Καράμπελας, Ν. 
Καστανιάς,  Α. Μεθυμάκη, Α. Ροκοφύλλου, Ι. Σμέρος, Η. Παναγιώταρος, Ι. Μεγάλης, 
Π. Μουλιανάκης, Ε. Μπαρμπούρης, Α. Φωτόπουλος, Ε. Χρήστου – Γερμενή, Ι. 
Μανουσογιαννάκης, Χρ. Αγγελονίδη,  Α. Μπαλού, Γλ. Τζήμερος, Κ.  Ψαραδέλης, Ν. 
Αδαμόπουλος, Α. Βασιλάκη, Αικ. Θανοπούλου, Φ. Νικολιδάκη, Ζ. Ράικου. 
 
Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ. Π. Καμάρας, Α. Μαντάς. 
 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. 
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ 

Π.Σ. 

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

«ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ » 

 

Στον Πειραιά, σήμερα την   -7-2018  οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 

 1. Η Περιφέρεια Αττικής- Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά που εκπροσωπείται  

από τον Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά Γιώργο Γαβρίλη.  

2. Ο Σύλλογος Γονέων –Φίλων ΑΜΕΑ Σαλαμίνας που εδρεύει στην Σαλαμίνα και 

εκπροσωπείται νόμιμα από την  Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. 

Παπαϊσιδώρου Καλομοίρα   και 

 3. Το Σωματείο Ναυτικών γονέων παιδιών με ειδικές ανάγκες  «Η ΑΡΓΩ» που 

εκπροσωπείται νόμιμα από την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. 

Παπαστελιανού Δέσποινα   ,  

 

Με το από 25-07-2005 ιδιωτικό συμφωνητικό, η Νομαρχία Πειραιά,  καθολικός 

διάδοχος της οποίας είναι η Περιφέρεια Αττικής και τα δυο σωματεία  συνέστησαν την 

αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, κατ’ άρθρον 21, παρ. 12 του Ν. 2218/94 με την 

επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ» που 

καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Πειραιά με 

αριθμ.1603/2005 και έλαβε αριθμό μητρώου 60040/2005. 

 

Σήμερα οι παραπάνω συμβαλλόμενοι έχοντας υπόψη έχοντας υπόψη  : 

α) την υπ’ αριθμ.   / - 7 -2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Αττικής,  

β) την υπ’ αριθμ.    /  - 7 -2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

«Συλλόγου Γονέων –Φίλων ΑΜΕΑ Σαλαμίνας» και 
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 γ) την υπ’ αριθμ.    /  - 7 -2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Διοικητικού Συμβουλίου του «Σωματείου Ναυτικών γονέων παιδιών με ειδικές ανάγκες  

«Η ΑΡΓΩ»  

 συμφωνούν και συναποδέχονται  την τροποποίηση του ισχύοντος 

καταστατικού της  Εταιρίας, την προσθήκη νέου  άρθρου με αριθμό 20  και την 

κωδικοποίησή του,  ως ακολούθως:  

 
Άρθρο 1 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
 

Η επωνυμία της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας είναι: «ΔΙΚΤΥΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ». Ο διακριτικός τίτλος είναι «ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ».  

Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή, η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία της 
σε πιστή μετάφραση. 

 
Άρθρο 2 

ΕΔΡΑ 
 

Έδρα της επιχείρησης ορίζονται τα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας 
Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής επί της οδού Ζωσιμάδων 44, στο Δήμο  Πειραιά.  

Η εταιρεία δύναται να μεταβάλλει διεύθυνση στα όρια της έδρας της χωρίς να 
απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού της.  

Η επιχείρηση μπορεί επίσης, να ιδρύει παραρτήματα και να διατηρεί γραφεία και 
σε Δήμους της περιοχής των Διοικητικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά  
της Περιφέρειας Αττικής. 

 
Άρθρο 3 

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ 
 

3.1.  Σκοπός του «ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» είναι η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών 
κοινωνικής υποστήριξης, υγείας, πρόληψης, φροντίδας και μέριμνας σε ευάλωτες και 
ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που διαβιούν και διαμένουν στα όρια της Περιφέρειας 
Αττικής. Ειδικότερα:  

Α) Παροχή υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας, υγείας και πρόληψης σε 
κοινωνικές ομάδες που θα μπορούσαν να είναι: (ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά) άτομα με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και 
μαθησιακές δυσκολίες, άστεγοι, μετανάστες και πρόσφυγες, άτομα τρίτης 
ηλικίας, κακοποιημένες γυναίκες και παιδιά, χρήστες εξαρτησιογόνων 
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ουσιών, ανύπαντρες μητέρες και μονογονεϊκές οικογένειες, πολύτεκνοι και  
τρίτεκνοι.  
Β) Οικογένειες που βρίσκονται μέσα στα  όρια της Περιφέρειας Αττικής και 
που αποδεδειγμένα αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης ή/και στέγασης 
λόγω έλλειψης επαρκούς εισοδήματος. 
Γ) Κοινωνική υποστήριξη, εμψύχωση και υποβοήθηση ευαίσθητων 
κοινωνικών ομάδων (νέοι, γυναίκες, άνεργοι, άτομα τρίτης ηλικίας, ΑΜΕΑ, 
άτομα με μαθησιακές και εκπαιδευτικές δυσκολίες κλπ) μέσα από 
προγράμματα της αυτοδιοίκησης, της κεντρικής διοίκησης, της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή άλλων φορέων, κλπ. 
Δ) Η  ενεργοποίηση, ο συντονισμός και η δραστηριοποίηση των συλλογικών 
φορέων της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά (επιστημονικοί σύλλογοι, 
συνδικαλιστικοί φορείς, οργανώσεις νεολαίας, πολιτιστικοί και καλλιτεχνικοί 
οργανισμοί, κ.α.) προς την κατεύθυνση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής 
αντιμετώπισης των οξύτατων κοινωνικών προβλημάτων της Περιφερειακής 
Ενότητας Πειραιά. 
Ε) Η ενθάρρυνση, ενίσχυση και υποστήριξη ομάδων και δομών κοινωνικής 
αλληλεγγύης που στηρίζονται στην εθελοντική και ανιδιοτελή προσφορά 
ενεργών πολιτών. 

3.2. Η επίτευξη των σκοπών του φορέα θα γίνει με κάθε πρόσφορο μέσον όπως 
ενδεικτικά οι εξής: 
 

Α) Με την  ανάπτυξη προγραμμάτων σίτισης, ένδυσης, ατομικής υγιεινής και 
στέγασης ατόμων που βρίσκονται σε ένδεια χωρίς διακρίσεις και 
αποκλεισμούς.  
Β) Με την ανάπτυξη προγραμμάτων ιατρικής φροντίδας, εμβολιασμών και 
πρόληψης, οδοντιατρικής περίθαλψης, χορήγησης φαρμάκων σε άπορους, 
ανασφάλιστους και άνεργους.  
Γ) Με την ανάπτυξη θεραπευτικών προγραμμάτων Λογοθεραπείας, 
Εργοθεραπείας, Φυσιοθεραπείας, Ψυχολογικής υποστήριξης σε παιδιά 
προσχολικής και σχολικής ηλικίας με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες και μαθησιακές δυσκολίες, των οποίων οι γονείς είναι άνεργοι και 
ανασφάλιστοι κατά προτεραιότητα και περαιτέρω, ανάλογα με το 
οικογενειακό εισόδημα και τις λοιπές οικογενειακές συνθήκες τους (πχ. 
τριτεκνία, πολυτεκνία κλπ). 
Δ) Με τη λειτουργία Συμβουλευτικών Σταθμών και Κέντρων Εξυπηρέτησης 
των ευπαθών και ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. 
Ε) Με τη συνεργασία εξειδικευμένων συμβούλων και την εκπόνηση μελετών 
για αξιοποίηση κοινοτικών κονδυλίων για προγράμματα σχετικά με την 
επίτευξη των σκοπών της Εταιρίας. 
Ζ) Με συνεργάτες: τους Δήμους της περιοχής, Υπουργεία, το Πανεπιστήμιο 
Πειραιά και άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα που λόγω του επιστημονικού 
αντικειμένου τους μπορούν να συνεισφέρουν, τις Διευθύνσεις Α΄βάθμιας και 
Β΄θμιας εκπαίδευσης, κ.λπ. 
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Η) Με δωρεές και χορηγίες από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και φυσικά 
πρόσωπα, που θα εξυπηρετήσουν την επίτευξη των σκοπών της Εταιρίας 
χωρίς να αλλοιώσουν τον χαρακτήρα και τη δράση της. 
Θ) Με την σύναψη συμφωνιών και συμβάσεων με φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, που αφορούν στην υλοποίηση των 
σκοπών της εταιρίας και ιδίως με την σύναψη προγραμματικών συμβάσεων.  
 

Άρθρο 4 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

 
Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται για 20 χρόνια. Λύση και παράταση της 

διάρκειας της  μπορεί να γίνει με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της  
Περιφέρειας Αττικής. 

 
Άρθρο 5 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 850.000 ευρώ και 
προέρχεται από τις εισφορές των μελών της.  

 
Άρθρο 6 

ΕΙΣΟΔΟΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ 
 

6.1. Στην εταιρία μπορούν να εισέρχονται ως μέλη και άλλοι φορείς Αυτοδιοίκησης ή 
κοινωνικοί φορείς, που συμφωνούν με τους σκοπούς της εταιρίας, μετά από απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία 3/5 του 
συνολικού αριθμού των μελών του. 
6.2. Μέλη με την ιδιότητα του τακτικού μέλους της εταιρίας δύνανται να είναι νομικά 
πρόσωπα δημοσίου δικαίου, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, Οργανισμοί Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, σύλλογοι, σωματεία, κοινωνικές αλληλέγγυες δομές καθώς και φυσικά 
πρόσωπα που χαρακτηρίζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες, επιστημονικά κέντρα, 
ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, ινστιτούτα και ιδρύματα, επαγγελματικά σωματεία 
κλπ. κατόπιν αίτησής τους και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του ΔΣ στη Γενική 
Συνέλευση των Εταίρων. 
6.3. Μέλη με την ιδιότητα του επίτιμου μέλους της εταιρίας δύνανται να είναι μόνο 
φυσικά ή και νομικά πρόσωπα, που παρέχουν υπηρεσίες συμβάλλοντας είτε με δωρεές 
είτε με τη δραστηριότητα τους στην πραγμάτωση των σκοπών της εταιρίας κατόπιν 
αποφάσεων του ΔΣ. Τα επίτιμα μέλη εκφράζουν τη γνώμης τους, αλλά δεν έχουν 
δικαίωμα ψήφου. 
6.4. Η είσοδος νέων μελών στην Εταιρία συντελείται με απόφαση του ΔΣ, κατόπιν 
προτάσεως  τουλάχιστον ενός  από τα παλαιά μέλη. 
6.5. Κάθε μέλος υποχρεούται να καταβάλει ετήσια εισφορά στην Εταιρία, το ύψος 
της οποίας ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.  
6.6. Μέλος της εταιρίας αποβάλει την ιδιότητα του αυτοδικαίως εφόσον δεν 
καταβάλει εμπρόθεσμα την αρχική και την ετήσια εισφορά, όπως καθορίζεται από τη 
Γενική Συνέλευση. 
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 6.7. Η είσοδος νέου μέλους στην εταιρία συντελείται έπειτα από αίτηση του 
ενδιαφερόμενου προς το ΔΣ της εταιρίας στην οποία αναφέρει ότι  αποδέχεται το 
ισχύον καταστατικό της εταιρίας και την αρχική και  ετήσια εισφορά. Το νέο μέλος 
υπογράφει την τροποποίηση  του παρόντος καταστατικού, που απαιτείται για την 
είσοδο του στην εταιρία και καταβάλει την εισφορά, που γίνεται αποδεκτή με απόφαση 
του ΔΣ. 
6.8. Τα μέλη υποχρεούνται να διαφυλάσσουν τα συμφέροντα της εταιρίας και να 
παραλείπουν κάθε πράξη ή ενέργεια που είναι αντίθετη προς τους σκοπούς της 
εταιρίας. Οποιαδήποτε παράβαση της υποχρέωσης των μελών να συμβάλλουν στην 
εκπλήρωση των κοινών στόχων, θεωρείται ικανός λόγος για τον αποκλεισμό του από 
την εταιρία με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μελών της εταιρίας, που 
λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία. Στον λόγο αποκλεισμού συμπεριλαμβάνεται και η 
αδυναμία του εταίρου να συμβάλει στην εκπλήρωση των σκοπών της εταιρίας, 
αναγόμενη σε νομικούς ή πραγματικούς λόγους.  
6.9. Τα μέλη της εταιρείας δύναται να αποχωρούν οποτεδήποτε από την εταιρεία 
κοινοποιώντας με έγγραφο την απόφαση της Γ.Σ. και του Δ. Σ. ή του νόμιμου 
αποφασιστικού οργάνου του νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού Δικαίου που 
θεωρείται σπουδαίος λόγος αποχώρησης στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής και 
στον Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά. Εάν είναι φυσικό πρόσωπο απαιτείται κοινοποίηση 
επιστολής περί αποχώρησης που θεωρείται σπουδαίος λόγος στο Περιφερειακό 
Συμβούλιο Αττικής και στον Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά. Σε περίπτωση αποχώρησης τα 
μέλη φυσικά ή νομικά πρόσωπα δεν δικαιούνται να αναλάβουν το κατατεθειμένο 
κεφάλαιο, ούτε τις τυχόν ετήσιες εισφορές τους. Τα μέλη της εταιρείας σε περίπτωση 
αποχώρησης υποχρεούνται να μεταβιβάζουν το μερίδιο τους είτε στη Περιφέρεια 
Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά, είτε σε ένα οποιοδήποτε άλλο εταίρο φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο, άνευ ανταλλάγματος λόγω της φύσης τα εταιρείας ως μη 
κερδοσκοπικής. 

Άρθρο 7 

ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Η εταιρεία δεν είναι κερδοσκοπική και κατά συνέπεια δεν επιτρέπεται να 
πραγματοποιηθεί καμία διανομή κεφαλαίου ή κερδών ή καταβολή τόκων προς τους 
εταίρους . Τα κεφάλαια και γενικά ότι αποκτά η εταιρείας από την δραστηριότητά της 
διατίθενται για την επίτευξη των σκοπών της. 

 

Άρθρο 8 
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
8.1. Τα όργανα διοίκησης και διαχείρισης της εταιρίας είναι το Διοικητικό  Συμβούλιο 
και η Εκτελεστική Επιτροπή. 
8.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι 11μελές και απαρτίζεται από :  
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Τον  Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, που είναι ο  εκάστοτε Αντιπεριφερειάρχης 
Πειραιά ή όποιον Περιφερειακό Σύμβουλο ορίσει ο Περιφερειάρχης  με πρότασή του 
που εγκρίνεται από το Περιφερειακό  Συμβούλιο. 
Οκτώ (8) περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής, εκ των οποίων οι 
τέσσερις (4) προέρχονται από τη μειοψηφία. Οι ως άνω ορίζονται με απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής.  
Ένα (1) μέλος από κάθε κοινωνικό φορέα που συμμετέχει στο Δίκτυο, το οποίο 
ορίζεται με απόφαση του συλλογικού του οργάνου σύμφωνα με το καταστατικό του.  
8.3. Με την ίδια διαδικασία το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ορίζει και δύο (2) 
Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής ως αναπληρωματικά μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 
8.4. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής και παρατείνεται 
μέχρι τη νόμιμη  αναπλήρωσή τους. 
8.5. Το Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας με μυστική ψηφοφορία τον 
Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα της Εταιρίας. 
8.6.  Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούνται έξοδα παραστάσεως 
καθώς και οποιασδήποτε μορφής αποζημίωσης. Η προσφορά στις παραπάνω θέσεις 
είναι εθελοντική  και έκφραση αλληλεγγύης στις ευπαθείς και ευάλωτες κοινωνικές 
ομάδες.  
8.7. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα αναγόμενο στην εκπλήρωση 
των σκοπών του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφερειακής Ενότητας 
Πειραιά-Περιφέρειας Αττικής. Ενδεικτικά: 
(Α)Προσλαμβάνει το κάθε είδους υπαλληλικό, εργατοτεχνικό και επιστημονικό  
προσωπικό καθώς και εξωτερικούς συνεργάτες σύμφωνα με τις δράσεις που 
αναπτύσσει και αποφασίζει για όλες τις μεταβολές της υπηρεσιακούς του κατάστασης 
κατά τους ισχύοντες νόμους.  
(Β)Εγκρίνει ετήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων που εισηγείται η Εκτελεστική Επιτροπή 
μαζί με τον Διευθυντή. 
(Γ)Εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό, τις αναθεωρήσεις αυτού, τον απολογισμό και 
την έκθεση πεπραγμένων που εκπονούν η Εκτελεστική Επιτροπή μαζί με τον 
Διευθυντή και προωθεί προς έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο. 
(Δ)Συντάσσει τον  Εσωτερικό  Κανονισμό Υπηρεσιών, τον κανονισμό Προσωπικού και 
τον κανονισμό Διαχείρισης της Εταιρίας. 
(Ε)Αποφασίζει για την μίσθωση κινητών και ακινήτων που είναι χρήσιμα στην Εταιρία 
καθώς και για την εκμίσθωση κινητών και ακινήτων, ιδιοκτησίας της Εταιρίας. 
(ΣΤ)Το ΔΣ μπορεί να συγκροτεί Επιτροπές, μόνιμες ή έκτακτες και να συντάσσει 
κατάλογο φορών, συνεργατών και χορηγών, οι οποίοι θα συμβάλλουν στην προώθηση 
των σκοπών της Εταιρίας. 
(Ζ) Το  ΔΣ δύναται να μεταβιβάζει με εξουσιοδότηση σειρά αρμοδιοτήτων τρέχουσας 
φύσης για την διεκπεραίωση στην Εκτελεστική Επιτροπή. Στις περιπτώσεις αυτές, η 
Εκτελεστική Επιτροπή αποφασίζει συλλογικά ως να επρόκειτο για ΔΣ. 
(Η) Το ΔΣ δύναται να συνάπτει συμβάσεις μίσθωσης έργου ή προμηθειών , που 
κρίνονται απαραίτητες για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρίας. 
8.8. Το ΔΣ συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μία φορά το μήνα. Βρίσκεται σε 
απαρτία εφόσον είναι παρόντα τα μισά συν ένα μέλη του. Σε περίπτωση έλλειψης 
απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται εντός δύο ημερών και θεωρείται σε απαρτία 
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ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων μελών του και πάντως όχι κάτω του ενός 
τρίτου αυτών. Οι αποφάσεις του ΔΣ λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων 
μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Στο ΔΣ μπορεί 
να συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Διευθυντής και ο Νομικός Σύμβουλος της 
εταιρίας. 
8.9. Σε κάθε συνεδρίαση του ΔΣ τηρούνται πρακτικά με ευθύνη του Γραμματέα του 
ΔΣ, τα οποία υπογράφονται από τον πρόεδρο και τα παρόντα μέλη του ΔΣ.  
8.10.  Το ΔΣ μπορεί να αναθέτει την άσκηση του συνόλου ή μέρους των 
αρμοδιοτήτων του, στον Πρόεδρο, στον Αντιπρόεδρο, στον Γραμματέα, στον 
Διευθυντή και τα άλλα θεσμοθετημένα όργανα της Εταιρίας. 

 
Άρθρο 9 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

9.1. Πρόεδρος του «Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφερειακής Ενότητας 
Πειραιά- Περιφέρειας Αττικής» είναι ο  εκάστοτε Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά ή όποιον 
Περιφερειακό Σύμβουλο ορίσει ο Περιφερειάρχης  με πρότασή του που εγκρίνεται από 
το Περιφερειακό  Συμβούλιο. 
 
9.2.  Ο/Η  Πρόεδρος:  
(Α)  Συντάσσει την Ημερήσια Διάταξη του Διοικητικού Συμβουλίου, 
συνεπικουρούμενος από το Διευθυντή, συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε 
συνεδρίαση και διευθύνει τις συζητήσεις του. 
 
(Β)  Εκπροσωπεί την Εταιρία σύμφωνα με το άρθρο 784 επ. του ΑΚ ενώπιον κάθε 
Αρχής, των Δικαστηρίων, κάθε προσώπου φυσικού, νομικού και κάθε είδους ΝΠΔΔ, 
ΝΠΙΔ ή άλλου φορέα. 
 
(Γ) Εντέλλεται την πληρωμή κάθε δαπάνης που περιέχεται στον εγκεκριμένο 
προϋπολογισμό ή που αποφασίστηκε από το ΔΣ ή την Εκτελεστική Επιτροπή. 
Εισπράττει χρήματα, αποδέχεται και εκδίδει αξιόγραφα για λογαριασμό και μόνο της 
εταιρίας  και υπογράφει τις συμβάσεις, προς εκπλήρωση των σκοπών της εταιρίας και 
εξουσιοδοτεί τρίτο πρόσωπο προς εκπλήρωση των φορολογικών και ασφαλιστικών 
υποχρεώσεων της. 
 
(Δ) Εκτελεί τις αποφάσεις του ΔΣ σύμφωνα με τις γενικές κατευθύνσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου και τις αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής. 
 
(Ε) Διαχειρίζεται όλες τις υποθέσεις της εταιρίας και υπογράφει όλα τα έγγραφα και 
συμβάσεις που συνάπτει η Εταιρία. Ενεργεί οτιδήποτε προβλέπεται και εμπίπτει στην 
αρμοδιότητα του διαχειριστή για την αρτιότερη λειτουργία της εταιρίας, πέρα από όσα 
ενδεικτικά αναγράφονται εδώ, από τους κείμενους και ισχύοντες νόμους και το παρόν 
καταστατικό. 
 
(ΣΤ)  Ο Πρόεδρος της εταιρίας μπορεί να αναθέτει στον Αντιπρόεδρο, τρίτους μέλη ή 
μη του ΔΣ ή στον Διευθυντή μέρος ή το σύνολο των αρμοδιοτήτων του. 
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Άρθρο 10 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

10.1. Ο Αντιπρόεδρος είναι μέλος του  Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και 
εκλέγεται στη θέση του με μυστική ψηφοφορία από το  ΔΣ. 
 
10.2. Όλες οι αρμοδιότητες του προέδρου απόντος ή κωλυόμενου ασκούνται από τον 
αντιπρόεδρο.  
 
10.3. Ο πρόεδρος μπορεί να μεταβιβάσει μέρος των αρμοδιοτήτων του στον 
αντιπρόεδρο. 

 
Άρθρο 11  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

 Ο Γραμματέας είναι μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και εκλέγεται με 
μυστική ψηφοφορία από το  ΔΣ. 
 
 Ο Γραμματέας αναπληρώνει τον Αντιπρόεδρο σε περίπτωση απουσίας του ή 
κωλύματος του. Σε περίπτωση κωλύματος του, αναπληρώνεται από το μεγαλύτερο σε 
ηλικία από τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ. 
 

Άρθρο 12 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ορίζεται Εκτελεστική Επιτροπή (ΕΕ) από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που την 
συγκροτούν ο Πρόεδρος , ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας του ΔΣ. 

Η ΕΕ είναι αρμόδια και υπεύθυνη για: 

(Α) Την προώθηση και υλοποίηση των αποφάσεων του ΔΣ 

(Β) Την κατάρτιση του προϋπολογισμού, των αναθεωρήσεων αυτού, του ισολογισμού 
και του απολογισμού των πεπραγμένων της Εταιρίας σύμφωνα με το νόμο, τα οποία 
υποβάλλονται στην αρχή και στο τέλος εκάστου έτους όπως ορίζει ο νόμος στο ΔΣ. 

(Γ) Για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού και για κάθε θέμα της διοικητικής και 
οικονομικής λειτουργίας της Εταιρίας ( γνωμοδότηση για πρόσληψη, προαγωγή, 
πειθαρχική δικαιοδοσία, απόλυση προσωπικού κλπ). 

(Δ) Τη λήψη πρωτοβουλιών και την εκδήλωση ενεργειών σε περιπτώσεις θεμάτων για 
τα οποία δεν είχε μεν ληφθεί ειδική απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο, σχετίζονται 
όμως οπωσδήποτε με την υλοποίηση του προγράμματος της Εταιρίας. 
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(Ε) Η ΕΕ συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον μία φορά το μήνα και 
έκτακτα όσες φορές κριθεί αναγκαίο. 

(ΣΤ) Η θητεία της ΕΕ είναι διετής. 

Άρθρο 13 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 
13.1 Ο Διευθυντής ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  της Εταιρίας. 
Μπορεί να είναι εξωτερικός συνεργάτης ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Εταιρίας ή αποσπασμένος υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, εφόσον διαθέτει τα 
ειδικά προσόντα και εμπειρία στο αντικείμενο δραστηριότητας της Εταιρίας. Τα ειδικά 
προσόντα του Διευθυντή και η εμπειρία του καθορίζονται με σαφήνεια και λεπτομερώς 
εκ των προτέρων με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Σε περίπτωση 
περισσότερων υποψηφίων, γίνεται επιλογή του καταλληλότερου υποψηφίου με 
αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.  
Ο Διευθυντής δικαιούται αμοιβή, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου . 
13.2. Ο Διευθυντής ασχολείται  με την διοίκηση και τη λειτουργία της Εταιρίας, 
προΐσταται των υπηρεσιών της και είναι ο ιεραρχικά προϊστάμενος του προσωπικού 
της.  Ειδικότερα: 
(1)Μεριμνά για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συστήθηκε η Εταιρία. 
(2)Καταρτίζει μαζί με την Ε.Ε. τον ετήσιο προγραμματισμό δραστηριοτήτων σύμφωνα 
με τις στρατηγικές κατευθύνσεις του Δ.Σ. 
(3)Συντονίζει την πορεία εκτέλεσης του ετήσιου προγράμματος δραστηριοτήτων και σε 
συνεργασία με την ΕΕ λαμβάνει κάθε μέτρο απαραίτητο για την υλοποίηση του 
προγράμματος αυτού. 
(4)Εισηγείται μαζί με την ΕΕ στο Διοικητικό Συμβούλιο για την εκμίσθωση της κινητής 
και ακίνητης περιουσίας της Εταιρίας, τη σύναψη δανείου και κάθε είδους συμβολαίου. 
(5)Διευθύνει την πορεία των διοικητικών υποθέσεων και φροντίζει για την ομαλή 
λειτουργία της Εταιρίας. 
(6)Εισηγείται μαζί με την Εκτελεστική Επιτροπή προς το Διοικητικό Συμβούλιο τη 
σύσταση των τομέων που προβλέπει το Οργανόγραμμα, σύμφωνα με την εξελικτική 
πορεία της Εταιρίας. 
(7)Εισηγείται μαζί με την Εκτελεστική Επιτροπή προς το Διοικητικό Συμβούλιο το 
διορισμό προσωπικού και υποβάλλει προτάσεις που αφορούν την υπηρεσιακή 
κατάσταση του προσωπικού, θέματα απολύσεων και αμοιβών. 
(8)Προτείνει την αγορά ή την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας. 
(9)Καταρτίζει και εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο τον οικονομικό 
προγραμματισμό της Εταιρίας και προτείνει αναθεωρήσεις αυτού με σύμφωνη γνώμη 
της Εκτελεστικής Επιτροπής. 
(10)Προτείνει την ανάθεση εκπόνησης μελετών προς το Διοικητικό Συμβούλιο με την 
σύμφωνη γνώμη της Εκτελεστικής Επιτροπής. 
(11)Υπογράφει όλα τα υπηρεσιακά έγγραφα καθώς και εκείνα με τα  οποία η Εταιρία 
αναλαμβάνει υποχρεώσεις. 
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(12)Αποφασίζει για την συντήρηση των κτιρίων και των εγκαταστάσεων. 
(13)Διαχειρίζεται την Πάγια Προκαταβολή για την αντιμετώπιση μικροδαπανών . 
(14)Υπογράφει τα εντάλματα πληρωμών και τις επιταγές καθώς και τα καθημερινά 
πρωτόκολλά μετρήσεων του Ταμείου, όπως ορίζεται στο Καταστατικό. 
(15)Μαζί με δύο μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής διακηρύττει δημοπρασίες με όρους 
που καθορίζονται κατά περίπτωση από το Διοικητικό Συμβούλιο. 
(16)Επιμελείται την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού 
Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής. Ελέγχει και θεωρεί τα πάσης φύσεως 
τιμολόγια προτού εκδοθούν οι εντολές πληρωμών και θεωρεί τις μισθοδοτικές 
καταστάσεις του προσωπικού. 
(17)Επιμελείται για την τήρηση του ωραρίου εργασίας, χορήγηση αδειών και τιμωρία 
πειθαρχικών παραπτωμάτων του προσωπικού της Εταιρίας. 
(18)Υποβάλλει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο για σύναψη συμφωνιών με 
χορηγούς οι οποίοι θα συμβάλλουν στην προώθηση των σκοπών της Εταιρίας. 
(19)Εισηγείται μαζί με την Εκτελεστική Επιτροπή προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την 
κάλυψη των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας και όποιας άλλης 
ασφαλιστικής κάλυψης κριθεί αναγκαίο. 
13.3. Τον Διευθυντή κωλυόμενο ή απόντα αναπληρώνει ένα από τα μέλη της 
Εκτελεστικής Επιτροπής, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στην 
αρχή της θητείας του. 
13.4. Στη θέση του Διευθυντή μπορεί να διορίζεται με απόσπαση εφόσον διαθέτει τα 
απαιτούμενα προσόντα, λειτουργός ή υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής ή του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένων των ΟΤΑ  Α΄ και Β΄ βαθμού.  
 

Άρθρο 14  
ΠΟΡΟΙ – ΔΑΠΑΝΕΣ 

 
14.1. Οι πόροι και τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας συνίστανται: 
1.Στις νόμιμες εισφορές των μελών της. H ετήσια εισφορά της Περιφέρειας Αττικής 
ορίζεται στο ποσό των 100.000 ευρώ και των δύο άλλων εταίρων στο ποσό των 100 
ευρώ έκαστος και καταβάλλεται με βάσει το αρ.196 του ν.3852/2010. Καταβάλλονται 
δε, στο ταμείο του Δικτύου εντός του 1ου τριμήνου  εκάστου έτους. Η ευθύνη των 
συμβαλλομένων μερών περιορίζεται ρητά στο παραπάνω ποσό της εισφοράς τους. 
2.Σε δωρεές, κληροδοσίες και κληρονομιές, χορηγίες, έσοδα από κοινοτικά και 
ευρωπαϊκά προγράμματα, εθνικούς πόρους, ΕΣΠΑ.. 
 
3.Στα έσοδα από τόκους καταθέσεων σε Τράπεζες ή άλλους πιστωτικούς οργανισμούς. 
 
4.Σε πόρους από προγραμματικές συμβάσεις και την συμμετοχή στο ΕΣΠΑ για την 
υλοποίηση προγραμμάτων που συνάδουν με τους σκοπούς της Εταιρίας. 
 
14.2. Η εταιρία ως μη κερδοσκοπική, δεν διανέμει κέρδη στα μέλη της. Τα 
αποθεματικά που μπορεί να προκύψουν από το πλεόνασμα των εσόδων είτε 
διατίθενται για την επίτευξη των στόχων της εταιρίας είτε παραμένουν ως αποθεματικά 
στην εταιρία με απόφαση του ΔΣ. 
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14.3. Το ΔΣ αποφασίζει για τις λειτουργικές δαπάνες της εταιρίας, οι οποίες μπορεί να 
αφορούν γενικά έξοδα (πχ. ενοικίων, τηλεφώνου, ηλεκτρικού, δικτύου υπολογιστών 
κλπ) , αγορές αναλώσιμων, μισθούς, αμοιβές, μελέτες κλπ. 

Άρθρο 15 

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

Η διαχειριστική περίοδος της εταιρίας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η 
Δεκεμβρίου κάθε έτους.  

Εντός τριών μηνών (3) από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου η Εκτελεστική 
Επιτροπή συντάσσει ισολογισμό που υποβάλλεται για έγκριση στο ΔΣ της εταιρίας. 

Ο τακτικός διαχειριστικός έλεγχος της Εταιρίας διενεργείται από δύο ορκωτούς 
ελεγκτές ή ελεγκτές ανωνύμων εταιριών που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου. Τα αποτελέσματα του Ελέγχου διαχείρισης υποβάλλεται στο ΔΣ της 
εταιρίας. Στην ίδια απόφαση ορίζεται και η αμοιβή τους. 

Άρθρο 16 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Με έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδεται ο Εσωτερικός Κανονισμός 
Υπηρεσιών, ο Κανονισμός Προσωπικού της Εταιρίας και ο Κανονισμός Διαχείρισης, οι 
οποίοι καθορίζουν την οργάνωση και λειτουργία του, τους υπηρεσιακούς τομείς, τις 
θέσεις, τους όρους πρόσληψης προσωπικού, τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, 
καθώς και την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού της εταιρίας. 

Τους κανονισμούς αυτούς εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. 

Για την μεταβατική περίοδο μέχρι την έκδοση των σχετικών κανονισμών και τη 
στελέχωση της Εταιρίας, το Περιφερειακό Συμβούλιο, μπορεί να προβλέψει 
γραμματειακή υποστήριξη με απόσπαση από άλλες υπηρεσίες 3-4 υπαλλήλων 
προκειμένου να υποβοηθήσει το διοικητικό και οικονομικό έργο της Εταιρίας. 

Άρθρο 17 

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

17.1. Η εταιρία λύεται εφόσον: 

(1)Λήξει, χωρίς να παραταθεί, η διάρκεια της. 

(2) Αποφασίσει σχετικά το ΔΣ με πλειοψηφία των ¾ επί τους συνολικού αριθμού των 
μελών του. 
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(3)Πτωχεύσει. 

(4)Κατά τη λήξη της εταιρίας ή σε περίπτωση λύσεώς της, εκτός από την περίπτωση 
της πτώχευσης, οπότε ακολουθείται η πτωχευτική διαδικασία, αυτή τίθεται 
αυτοδικαίως σε εκκαθάριση. Τα τυχόν περιουσιακά στοιχεία που υπάρχουν κατά τη 
διάλυση της εταιρίας, μετά την εκκαθάρισή της, θα διατεθούν ως δωρεά σε φορέα ή 
φορείς που θα αποφασίσει ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση λύσης 
της εταιρίας, οι εταίροι δεν έχουν οποιοδήποτε δικαίωμα ως προς την ανάληψη της 
εισφοράς τους. 

17.2. Υποχρεώσεις που γεννήθηκαν απέναντι σε τρίτους από τη διαχείριση ή την 
αντιπροσώπευση της εταιρίας, βαρύνουν όλα τα μέλη της μέχρι του ποσού της 
εισφοράς τους.  

Άρθρο 18 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ – ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Το καταστατικό αυτό μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου που λαμβάνεται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) επί του συνολικού 
αριθμού των μελών του. 

Κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από το Καταστατικό αυτό και που δεν απαιτεί 
τροποποίηση Καταστατικού, θα αποφασίζεται με απλή πλειοψηφία των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου, στα πλαίσια των διατάξεων του Αστικού Κώδικα περί αστικών 
εταιριών. 

Άρθρο19  
ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

 
 Η Εταιρία διαθέτει σφραγίδα που γράφει κυκλικά «ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ». Στη 
μέση της σφραγίδας αναγράφεται το ακρωνύμιο της εταιρίας (ΔΙΚΑΠΕΠ-ΠΑ) και το 
έτος ίδρυσης της. 
 

Άρθρο 20 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

 
Το Δίκτυο μπορεί να λειτουργήσει για περίοδο δύο ημερολογιακών ετών από την 
σύναψη του παρόντος σε συνεργασία και σύμπραξη με ΜΚΟ με στόχο την εξασφάλιση 
της παροχής υπηρεσιών σε ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που διαβιούν και 
διαμένουν στα όρια της Περιφέρειας Αττικής. Ενδεικτικά, η ΜΚΟ θα εκτελεί σε 
συνεργασία με το Δ.Σ. του Δικτύου τα κοινωφελή προγράμματα του άρθρου 3 του 
παρόντος καταστατικού,  με προσωπικό  που θα διαθέτει και θα απασχολεί η ίδια, με 
δική της αποκλειστικά ευθύνη και υπό τη δική της οργάνωση. Με απόφασή  του το 

ΑΔΑ: ΩΚΞΛ7Λ7-1ΡΛ



 17 

Διοικητικό  Συμβούλιο της εταιρείας μπορεί να διακόψει τη συνεργασία και να αναλάβει 
το ίδιο την εκτέλεση των προγραμμάτων και δράσεων του άρθρου 3». 
 

Η παρούσα απόφαση τροποποίησης να κατατεθεί στο πρωτοδικείο  και την 
αρμόδια ΔΟΥ.                                                                           
 

               ΓΙΑ ΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  

          Ο  ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 

                     ΓΙΩΡΓΟΣ  ΓΑΒΡΙΛΗΣ 

 

 

                 ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ  

             ΓΟΝΕΩΝ-ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ  

           Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

              ΠΑΠΑΪΣΙΔΩΡΟΥ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ 

 

 

         ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΓΟΝΕΩΝ  

          ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ  ΕΙΔΙΚΕΣ  « Η  ΑΡΓΩ» 

 

 

                 ΠΑΠΑΣΤΕΛΙΑΝΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ   
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