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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.:  213 20 63 822 
   213 20 63 776 

             
Συνεδρίαση 55η 

Απόφαση υπ’ αριθ.  2439/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 25-10-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή, η οποία πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη,  ύστερα από την υπ’ αριθ. 
πρωτ: 1044480/20-10-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της στις 20-10-2022. 
  

Θέμα 64ο  
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στην αστική μη 
κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «Δίκτυο Περιφερειών και Δήμων για την κλιματική αλλαγή-
Climattica» με την καταβολή της αρχικής εισφοράς ένταξης στο δίκτυο ποσού 38.680,00 € καθώς και 
της ετήσιας συνδρομής ποσού 38.680,00 €, σύμφωνα με το άρθρο 7 του καταστατικού ίδρυσης του 
δικτύου. 
 
Στην συνεδρίαση συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Κουρή Μαρία 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βλάχου Γεωργία 

• Κατσιγιάννης Αθανάσιος 

• Βερελή Βασιλική  

• Λογοθέτη Αικατερίνη  

• Κατσικάρης Δημήτριος  

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος  

• Δημητρίου Γεώργιος 

• Αγγελάκη Δήμητρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος 

• Βάρσου Μαργαρίτα  

• Μελάς Σταύρος 
Απόντες από την συνεδρίαση:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Γιαννακόπουλος Βασίλειος 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 
 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά 
μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Μαρία 
Ντόβα. 
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 13 από τα 13 μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα Ασημακοπούλου, η οποία 
ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 

 
Έχοντας υπόψη :  

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

2. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - 
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Το Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α΄/09-08-2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, Διατάξεις 
για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα», και 
ειδικότερα το άρθρο 3 «Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής περιφερειών». 

4. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α΄/05-08-2016) περί «Αναλήψεων υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238Α/2010) «περί οργανισμού λειτουργίας της Περιφέρειας», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 1661/τ.Β΄/11-05-2018.  

6. Την υπ’ αριθ. 2/2022 (ΑΔΑ: 63957Λ7-ΓΜ8) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 
περί εκλογής Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής. 

7. Την υπ’ αριθ. 5164/14-01-2022 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί ελέγχου 
νομιμότητας του πρακτικού εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής της 1ης, 9-1-202 Ειδικής Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής για την 
περίοδο από 9-1-2022 έως 31-12-2023  

8. Την υπ’ αριθ. 23612/11-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού Προέδρου 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 9/Υ.Ο.Δ.Δ./12-1-2022). 

9. Την υπ’ αριθ. 32099/13-01-2022 (ΑΔΑ:9ΒΛ57Λ7-ΥΝ8) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής 
περί ορισμού δύο (2) Αντιπεριφερειαρχών ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής. 

10. Τις υπ’ αριθ. 179/22-12-2021 (ΑΔΑ : 660Ι7Λ7-Ξ7Χ) και 100/2022 (ΑΔΑ : ΨΥΚΕ7Λ7-1ΚΛ) 
αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός 
της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2022 και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης 2022 
και της 3ης αναμόρφωσης αυτού αντιστοίχως. 

11. Τις υπ’ αριθ. 169047/30-12-21 και  94234/12-08-2022 Αποφάσεις της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής με την οποία επικυρώθηκε ο Προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων της 
Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2022 και η 3η αναμόρφωσης αυτού αντιστοίχως.  

12. Την υπ’ αριθ. 126/28-07-2021 (ΑΔΑ:9ΒΥΒ7Λ7-ΚΤ4) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής περί έγκρισης σκοπιμότητας και συμμετοχής της Περιφέρειας Αττικής στην υπό 
σύσταση Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Δίκτυο Περιφερειών και Δήμων 
για την κλιματική Αλλαγή – Climattica»  

13. Τον Οδικό Χάρτη Σύστασης και Λειτουργίας Δικτύου ΟΤΑ για το περιβάλλον με την επωνυμία 
CLIMATTICA (Ιούλιος 2021) 

14. Το από 16/12/2021 Καταστατικό ίδρυσης Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την 
επωνυμία: «Δίκτυο Περιφερειών και Δήμων για την κλιματική Αλλαγή – Climattica», της 
οποίας ιδρυτικό μέλος, μεταξύ άλλων, είναι και η Περιφέρεια Αττικής. Σύμφωνα με το άρθρο 6.4 
του ανωτέρω καταστατικού, αναφορικά με τις υποχρεώσεις μελών, το μέλος που εισέρχεται 
στην εταιρεία , καταβάλει το ποσό της εισφοράς για την συμμετοχή του, καθώς και την αναλογία 
της συνδρομής για το έτος κατά το οποίο εισέρχεται. Το ποσό της αρχικής εισφοράς, σύμφωνα 
με το άρθρο 7, παρ.2, περ. α΄, στ. i, καθορίζεται ως εξής: ‘’Για Περιφέρειες και Δήμους : 
πεντακόσια ευρώ (500 €) για Δήμους/Περιφέρειες έως δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους και για 
Δήμους/Περιφέρειες άνω των 10.000 κατοίκων, προσαύξηση, επί του ως άνω ποσού, εκατό 
ευρώ (100) για κάθε επιπλέον δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους’’. Οι ετήσιες συνδρομές που 
οφείλουν να καταβάλουν τα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 7 του καταστατικού, παρ.2, περ. β΄: 
‘’Το ποσό της ετήσιας συνδρομής ορίζεται δια του παρόντος ίσο με το ποσό της αρχικής 
εισφοράς κατά τις διακρίσεις που γίνονται ανωτέρω υπό (α) για τα πρώτα τρία (3) έτη λειτουργίας 
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της εταιρείας. Μετά την πάροδο των τριών (3) ετών μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση 
της Γενικής Συνέλευσης, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση καταστατικού’’. 

15. Την υπ’ αριθ. 2835/23-03-2022 Ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με την οποία την 21/03/2022 
καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2820399, το 
από 16/12/2021 καταστατικό  σύστασης της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την 
επωνυμία «Δίκτυο Περιφερειών και Δήμων για την κλιματική Αλλαγή – CLIMATICA ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ 
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «», και αριθμό ΓΕΜΗ 163419501000, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4072/2012 και 4635/2019, όπως ισχύουν 

16. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., ο πληθυσμός της Περιφέρειας 
Αττικής, με βάση την απογραφή του 2011 (στοιχεία που λήφθηκαν υπόψη στην υπ’ αριθ. 
126/28-07-2021 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής), ήταν 3.828.434, οπότε από 
σχετικούς υπολογισμούς της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Κ.Τ. Αθηνών και κατ’ εφαρμογή των 
προβλεπομένων στο σχετικό ως ανωτέρω άρθρο του καταστατικού του δικτύου, το ποσό τόσο 
της αρχικής εισφοράς όσο και της ετήσιας συνδρομής ανέρχεται με ακρίβεια σε 38.684,34 €  

17. Το υπ’ αριθ. 1005866/13-10-2022 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Βιώσιμης Ανάπτυξης & 
Κλιματικής Αλλαγής με αίτημα, και σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, την έγκριση δαπάνης για την καταβολή της αρχικής 
εισφοράς ένταξης της Περιφέρειας Αττικής στο δίκτυο Climattica ποσού 38.680,00 €, καθώς 
επίσης και της ετήσιας συνδρομής της ποσού 38.680,00 €, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 
του καταστατικού ίδρυσης του δικτύου  
Κατόπιν των ανωτέρω: 

    ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ: 
Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 77.360,00 € ( 38.680,00€ 

αρχική εισφορά + 38.680,00 € ετήσια συνδρομή) για την καταβολή στην Αστική Μη 
Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Δίκτυο Περιφερειών και Δήμων για την κλιματική 
Αλλαγή – CLIMATICA ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», της αρχικής εισφοράς 
ένταξης της Περιφέρειας Αττικής στο δίκτυο Climattica, ποσού 38.680,00 €, καθώς επίσης και 
της ετήσιας συνδρομής της ποσού 38.680,00 €, σύμφωνα με το άρθρο 7 του καταστατικού 
ίδρυσης του δικτύου. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ. 01.072 και τον ΚΑΕ 0873, προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2022. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

 
Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 77.360,00 € ( 38.680,00€ αρχική 
εισφορά + 38.680,00 € ετήσια συνδρομή) για την καταβολή στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με 
την επωνυμία «Δίκτυο Περιφερειών και Δήμων για την κλιματική Αλλαγή – CLIMATICA ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ 
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», της αρχικής εισφοράς ένταξης της Περιφέρειας Αττικής στο δίκτυο 
Climattica, ποσού 38.680,00 €, καθώς επίσης και της ετήσιας συνδρομής της ποσού 38.680,00 €, 
σύμφωνα με το άρθρο 7 του καταστατικού ίδρυσης του δικτύου. 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ. 01.072 και τον ΚΑΕ 0873, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022. 
 
 
➢ Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Βερελή Βασιλική και Λογοθέτη Αικατερίνη 

υπερψηφίζουν την ανωτέρω απόφαση με την παρατήρηση: «ΥΠΕΡ, καθώς η παρούσα Διοίκηση μέχρι 
σήμερα δεν έχει προχωρήσει στην υλοποίηση του Περιφερειακού Σχεδίου Προσαρμογής στην Κλιματική 
Αλλαγή το οποίο εκπονήθηκε σύμφωνα με τον Ν.4414/2016 (ΦΕΚ 149/τ.Α/09-08-2016) και των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτό για την  Κλιματική Αλλαγή, τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την 
προστασία του Περιβάλλοντος. Τον Ιούλιο 2021 όπου υπερψηφίστηκε η σκοπιμότητας και συμμετοχή της 
Περιφέρειας Αττικής στην υπό σύσταση Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Δίκτυο 
Περιφερειών και Δήμων για την Κλιματική Αλλαγή- Climattica», η Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ανάπτυξης 
και Κλιματικής Αλλαγής της Π.Α. έθετε το ζήτημα της έλλειψης συντονισμού για δράσεις Κλιματικής 
Αλλαγής αλλά και για τις υπόλοιπες δράσεις, όπως για την Ενεργειακή Μετάβαση, την Κυκλική Οικονομία 
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και τον Ψηφιακό και Τεχνολογικό Μετασχηματισμό. Ελπίζουμε ότι το δίκτυο θα συμβάλλει στα παραπάνω 
αλλά απαραίτητο στοιχείο είναι η πολιτική βούληση.».  

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος καταψηφίζει την ανωτέρω 
απόφαση.   

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος καταψηφίζει την ανωτέρω 

απόφαση με την παρατήρηση: «Έχουμε καταψηφίσει στην υπ’ αριθ. 126/28-07-2021 Απόφαση του 

Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής τη σκοπιμότητα και τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής 

στην τότε υπό σύσταση Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Δίκτυο Περιφερειών 

και Δήμων για την κλιματική Αλλαγή – Climattica». Συνεπώς θα καταψηφίσουμε την έγκριση 

δαπάνης και διάθεση πίστωσης 77.360,00 € (38.680,00€ αρχική εισφορά + 38.680,00 € ετήσια 

συνδρομή) για την καταβολή στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία της αρχικής εισφοράς 

ένταξης της Περιφέρειας Αττικής στο δίκτυο Climattica.». 
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος καταψηφίζει την ανωτέρω 

απόφαση.   
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Κουρή Μαρία 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Κατσιγιάννης Αθανάσιος 
Βερελή Βασιλική  
Λογοθέτη Αικατερίνη  
Κατσικάρης Δημήτριος  
Τημπλαλέξης Γρηγόριος  
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα 
Βάρσου Μαργαρίτα  
Μελάς Σταύρος 
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