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Πειραιάς, 12/10/2021 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Γενική Συνέλευση των μετόχων του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. 

Νήσων Αττικής και επετειακή εκδήλωση με αφορμή την συμπλήρωση 5 

ετών από την ίδρυση του Δικτύου. 

 

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 30/09/2021, μέσω 

τηλεδιάσκεψης, λόγω των μέτρων προστασίας της δημόσιας 

υγείας από τον κορωνοϊό COVID-19, η ετήσια Τακτική 

Γενική Συνέλευση των μετόχων του Δικτύου Συνεργασίας 

Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής, υπό την Προεδρία του κ. 

Αθανάσιου Λαμπρόπουλου, μέλους της Επιτροπής 

Διαχείρισης Προγράμματος του Δικτύου και Πρόεδρου του ΔΣ του Δήμου Σπετσών. 

 

Τους μετόχους καλωσόρισε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Δικτύου, Δήμαρχος Κυθήρων- 

Αντικυθήρων κ. Ευστράτιος Χαρχαλάκης ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίηση του για 

την πορεία του Δικτύου, εν μέσω της πανδημίας και προσκάλεσε όλους τους μετόχους 

της εταιρείας, στην επετειακή εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Οκτωβρίου 

2021 στον Πειραιά, με αφορμή την συμπλήρωση 5 ετών από την ίδρυση του Δικτύου 

Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής.   

 

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης θα είναι ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής, κ. Κωνσταντίνος Κατσαφάδος και το πλήρες πρόγραμμα της εκδήλωσης 

είναι διαθέσιμο εδώ.  

 

Τα θέματα που συζητήθηκαν στη Γενική Συνέλευση των μετόχων του Δικτύου και 

λήφθηκαν αποφάσεις είναι τα ακόλουθα: 

• Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 

2020 μετά των επ’ αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών  

• Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης 

για τα πεπραγμένα της χρήσης 2020  

• Εκλογή ορκωτού ελεγκτή για τις χρήσεις 2021 - 2022. 

• Έγκριση Προϋπολογισμού της χρήσης 2021. 

 

Κατά τη Συνέλευση, που πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα και πνεύμα 

συνεργασίας, εγκρίθηκαν ομόφωνα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και ορίσθηκε ο 

νέος ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας. 
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Στη συνέχεια έγινε ενημέρωση των μετόχων για τα Προγράμματα που υλοποιεί η 

εταιρεία και τονίστηκε η σημαντικότητα της έκδοσης αποφάσεων ένταξης από την 

Περιφέρεια Αττικής και τον Περιφερειάρχη κ. Γεώργιο Πατούλη, για την ένταξη 12 

επιπλέον Ιδιωτικών Επενδύσεων στο τοπικό πρόγραμμα LEADER/CLLD κατόπιν της 

πρόσθετης υπερδέσμευσης πόρων ύψους 1,4 εκατ. Ευρώ, την οποία ενέκρινε ο Γενικός 

Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών κ. Δημήτρης Οδ. Παπαγιαννίδης. 

 

Με αυτόν τον τρόπο και ένα αναμονή της ένταξης νέων έργων στο πλαίσιο της 1ης 

Πρόσκλησης Ιδιωτικών Επενδύσεων για τους Αλιείς και την τοπική επιχειρηματικότητα, 

η οποία είναι ανοικτή από την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021, το σύνολο των 

ενταγμένων έργων δημοσίου και ιδιωτικού χαρακτήρα ανέρχεται σε 75 και 

δημιουργείται ένα σύνολο δημόσιας δαπάνης ύψους 9 εκατ. Ευρώ, για το Δίκτυο 

Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής. 

 

Επίσης καθοριστικής σημασίας ήταν η συμβολή του Δικτύου στην προετοιμασία έργων 

ΟΤΑ για την υποβολή τους στο Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, τα οποία βρίσκονται σε 

διαδικασία αξιολόγησης και χρηματοδότησης. 

 

Από την πλευρά τους οι μέτοχοι, αφού συνεχάρησαν την διοίκηση και τα στελέχη της 

εταιρείας για την επιτυχή πορεία της μέχρι τώρα, κάλεσαν το ΔΣ και τα στελέχη να 

συνεχίσουν στην ίδια κατεύθυνση, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της αποτελεσματικής 

υλοποίησης των Προγραμμάτων.  

 
Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων 

ΠΕ Νήσων Αττικής 
Φίλωνος 91, 185 35, Πειραιάς 

Τηλ. 2104120002-4-9 

Fax. 2104120006 
Mail: info@atticalag.gr  
Web: www.αtticalag.gr  
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