
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 4ης/16-02-2022 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Βελβεντού. 
Αριθ. απόφασης: 7/2022 

ΘΕΜΑ: Έγκριση Συμφώνου Συνεργασίας και Συστήματος Διοίκησης για 
τη Διαχείριση της Λίμνης Πολυφύτου. 

 Στο Βελβεντό, σήμερα, στις 16 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 
20:00, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού, συμμετείχαν σε τακτική 
και μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση, σύμφωνα με α) τις διατάξεις του 
άρθρου 67 (παρ.5) του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, β) τις 
διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-
2020/τ.Α’) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19», σε συνδυασμό με την αριθμ. 
643/24.09.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την 
οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για 
τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας», ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 
500/11-02-2022 πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας 
Μαλλού Βάϊας. 
 Στη συνεδρίαση, με τη συμμετοχή και του Δημάρχου κ. Στεργίου Εμμανουήλ, 
διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο η νόμιμη απαρτία δεδομένου, ότι σε σύνολο - 17 - 
μελών δήλωσαν συμμετοχή -17- μέλη και ονομαστικά οι: 
             Παρόντες                                                             Απόντες                                
1 Μαλλού Βάϊα, Πρόεδρος   
2 Κουρτέλης Κωνσταντίνος   
3 Αγγέλης Δημήτριος   
4 Γκίκας Ιωάννης   
5 Εμμανουήλ Δημήτριος   
6 Τράντα Ιωάννα   
7 Καμκούτης Θωμάς   
8 Αχίλλας Γεώργιος   
9 Ζορζοβίλης Ζήνων   

10 Κουκόλη Σοφία   
11 Τσιτσιόκας Νικόλαος   
12 Τσέγκος Νικόλαος   
13 Τέτος Νικόλαος   
14 Παπαδημητρίου Ζήνων   
15 Θεοχαροπούλου Ελευθερία   
16 Μανώλας Αριστείδης   
17 Γκαμπράνη Ειρήνη   
Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, συμμετείχαν οι: 
         Παρόντες                                                        Απόντες                              
1 Μυλωνά Κατίνα  Μύρος Δημήτριος 



2 Ζυγανιτίδου Ειρήνη  Παπανδρίτσα Μαρία 
3 Τζάτσου Βάϊα  Κουκάλης Ζήνων 

Από τους Προέδρους Κοινοτήτων Βελβεντού, συμμετείχαν οι: 
           Παρόντες                                                        Απόντες                                  
1 Αθανασόπουλος Α. – Βελβεντού  Βρακόπουλος Αντ.-Πολυφύτου 
2   Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής 
3   Πούλιος Αθανάσιος-Καταφυγίου 

 
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του Δήμου 

Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού. 
 

Η Πρόεδρος κα. Μαλλού Βάϊα πριν προχωρήσει στα θέματα της 
συνεδρίασης, ζήτησε τη σύμφωνη γνώμη των μελών για την ένταξη στα θέματα 
της ημερήσιας διάταξης, ως έκτακτα θέματα: α)τον καθορισμό ύψους αμοιβής 
δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του 
Δήμου, απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72-π1ιθ Ν 3852/2010) και 
β) ψήφισμα για τον θάνατο του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας Χρήστου 
Σαρτζετάκη.  Το σώμα παρείχε τη σύμφωνη γνώμη του και τα θέματα 
συμπεριλήφθηκαν ως 5ο και 6ο  αντίστοιχα θέμα στα θέματα ημερήσιας διάταξης. 
        
Στη συνέχεια η Πρόεδρος προχώρησε τη συνεδρίαση με το 1ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης και έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο κ. Στεργίου ο οποίος προχώρησε στην 
εξής εισήγηση:  
Έχοντας υπόψη: 
1. Το υπ’ αριθμ.: 68193/16-06-2021 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Χωροταξικής 
και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής 
Μακεδονίας. 
 
2. Το υπ’ αριθμ.:656/410/A5R/27-02-2020 έγγραφο της ΑΝΚΟ με το οποίο 
υποβλήθηκε η πρόταση της ΑΝΚΟ για την υλοποίηση του έργου ανάπτυξης της 
παραλίμνιας περιοχής. 
 
3. Το υπ’ αριθμ.:714/410/A5R/05-03-2020 έγγραφο της ΑΝΚΟ με το οποίο 
κοινοποιήθηκε το Σχέδιο Συμφώνου Συνεργασίας των εμπλεκόμενων φορέων και 
Συστήματος Διοίκησης για την ανάπτυξη της λίμνης και της παραλίμνιας περιοχής 
λίμνης Πολυφύτου, το οποίο επισυνάπτεται στην εισήγηση. 
 
4. Το υπ’ αριθμ.35240/04-03-2020 (ορθή επανάληψη 06/03/2020) έγγραφο της 
Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας  με το οποίο αποστάλθηκε το πρακτικό της τεχνικής 
σύσκεψης για την τουριστική αξιοποίηση της περιοχής. 
 
5. Το από 24/2/2020 Πρακτικό της Τεχνικής Σύσκεψης  
 
 
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετ.1, με το οποίο εκφράζεται από την Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας η υποστήριξη της ανάπτυξης και της 
ανάδειξης της παραλίμνιας περιοχής λίμνης Πολυφύτου στο πνεύμα της αειφόρου 
και ολοκληρωμένης διαχείρισης εφόσον είναι συμβατή με την Οδηγία Πλαίσιο για 
τα Ύδατα, και προκειμένου να ληφθεί η Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Δυτικής Μακεδονίας για την υλοποίηση του Σχεδίου Ανάπτυξης παραλίμνιας 
περιοχής της λίμνης Πολυφύτου, μας ζητείται η σύμφωνη γνώμη για την 
υπογραφή συμφώνου Διοίκησης Φορέων για την ανάπτυξη της λίμνης Πολυφύτου. 
 



Στο σχέδιο της Ανάπτυξης παραλίμνιας περιοχής της λίμνης Πολυφύτου που 
συντάχθηκε το 2015 από την ΑΝΚΟ προβλέπεται μια σειρά γενικότερων 
παρεμβάσεων για τη διαχείριση των οποίων είναι σημαντικό να συσταθεί Φορέας 
Διαχείρισης με βάση το προτεινόμενο και επισυναπτόμενο Σύμφωνο Συνεργασίας 
και Σύστημα Διοίκησης για τη Διαχείριση της Λίμνης Πολυφύτου. 
Παρακαλούμε για την έγκρισή του. 
 
Το λόγο στη συνέχεια έλαβε από την Πρόεδρο ο κ. Τσιουκαρδάνης Νικόλαος, ο 
οποίος πρότεινε στο σώμα και στον Δήμαρχο, εφόσον ο εν λόγω φορέας είναι 
ακόμη υπό σύσταση και δεν έχει ολοκληρωθεί, να ενταχθεί σε αυτόν και το Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βελβεντού-Σιάτιστας. 
 
 
Η Πρόεδρος στη συνέχεια κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την εισήγηση του Δημάρχου και 
αφού έθεσε τις απόψεις και τις προτάσεις του στο συζητούμενο θέμα, όπως 
διαλαμβάνονται στα μαγνητοσκοπημένα πρακτικά (μέσω Microsoft Teams). 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει το Σύμφωνο Συνεργασίας και Συστήματος Διοίκησης για τη Διαχείριση της 
Λίμνης Πολυφύτου, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της. 
 
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 7/2022 
 

Η Πρόεδρος      Τα Μέλη 
 

(σφραγίδα – υπογραφή)          (υπογραφές)   
 

Ακριβές απόσπασμα 
Βελβεντό, 17 Φεβρουαρίου 2022 

 
 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού  
 

 
                                       Μαλλού Βάϊα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Σύμφωνο Συνεργασίας 
και  

Σύστημα Διοίκησης για την ανάπτυξη της λίμνης 
και της παραλίμνιας περιοχής λίμνης Πολυφύτου 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
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Σύμφωνο Συνεργασίας και 

Σύστημα Διοίκησης για την ανάπτυξη της λίμνης 
και της παραλίμνιας περιοχής λίμνης Πολυφύτου 

 

 

Στην Κοζάνη, σήμερα …………………………….., ημέρα ……………………………….., οι 
παρακάτω συνεργαζόμενοι : 

1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, που 
εκπροσωπείται νόμιμα από το Συντονιστή κ. Μιχελάκη Βασίλειο. 

2. Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας, που εκπροσωπείται νόμιμα στο πλαίσιο του 
παρόντος από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Κασαπίδη Γιώργο 
βάσει της Αριθμ. ………………….. απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Δυτικής Μακεδονίας. 

3. Δήμος Κοζάνης, που εκπροσωπείται νόμιμα στο πλαίσιο του παρόντος από 
το Δήμαρχο κ. Μαλούτα Λάζαρο βάσει της Αριθμ. ………………….. απόφασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου. 

4. Δήμος Σερβίων, που εκπροσωπείται νόμιμα στο πλαίσιο του παρόντος από 
το Δήμαρχο κ. Ελευθερίου Χρήστο βάσει της Αριθμ. 100/2021 απόφασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου. 

5. Δήμος Βελβεντού, που εκπροσωπείται νόμιμα στο πλαίσιο του παρόντος 
από το Δήμαρχο κ. Στεργίου Εμμανουήλ βάσει της Αριθμ. ………………….. 
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

6. Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας A.E. - ΑΝΚΟ, που εκπροσωπείται νόμιμα 
στο πλαίσιο του παρόντος από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Μαλούτα 
Λάζαρο βάσει της Αριθμ. ………………….. απόφασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 
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7. Σύλλογος Επαγγελματιών Αλιέων,  που εκπροσωπείται νόμιμα στο πλαίσιο 
του παρόντος από τον Πρόεδρο  κ. Κουρτίδη Νίκο βάσει της Αριθμ. 
………………….. απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. 

8. Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων,  που εκπροσωπείται νόμιμα στο πλαίσιο 
του παρόντος από τον Πρόεδρο  κ. ………………………………….. βάσει της Αριθμ. 
………………….. απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. 

9. Ναυτικός Όμιλος Κοζάνης,  που εκπροσωπείται νόμιμα στο πλαίσιο του 
παρόντος από την Πρόεδρο  κα Μέντζιου Αναστασία βάσει της Αριθμ. 
………………….. απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. 

αφού διαπιστώνουμε ότι 

α. Υπάρχει πολιτική βούληση, σε συνέχεια συναντήσεων που προηγήθηκαν, 
έτσι ώστε το αξιόλογο οικοσύστημα και η ευρύτερη περιοχή της λίμνης 
Πολυφύτου να προστατευθούν, να αναδειχθούν και να αξιοποιηθούν 
εντασσόμενα στον ευρύτερο Περιφερειακό και Εθνικό αναπτυξιακό 
σχεδιασμό και προγραμματισμό. 

β. Η ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της λίμνης Πολυφύτου θα πρέπει να 
έχει συστηματικό και ολοκληρωμένο χαρακτήρα, με σαφή καταμερισμό 
ρόλων και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Φορέων και γενικά των 
εμπλεκόμενων στην αναπτυξιακή διαδικασία. 

γ. Η τοπική παρουσία συμβάλλει στην άμεση στήριξη κάθε πρωτοβουλίας είτε 
αυτή προέρχεται από τους θεσμικούς Φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης 
είτε από κατοίκους που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα είτε από 
φορείς που δραστηριοποιούνται στα θέματα προστασίας και ανάδειξης του 
περιβάλλοντος. 

δ. Η τοπική ενεργοποίηση συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη. 
ε. Η λειτουργία μας στο πλαίσιο κοινών στόχων δημιουργεί οικονομίες 

κλίμακας και συνδράμει στη διάχυση και εφαρμογή πετυχημένων 
πρακτικών και στη συμπληρωματική μας δράση 

στ. Η αναπτυχθείσα μέχρι σήμερα πολύμορφη συνεργασία μεταξύ της 
πλειοψηφίας των συνεργαζόμενων στο πλαίσιο του παρόντος Συμφώνου, 
κατά την εφαρμογή πολιτικών Περιφερειακής και Τοπικής ανάπτυξης, ήταν 
επιτυχής. 

ζ. Η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας A.E. - ΑΝΚΟ αποτελεί επιστημονικό 
φορέα και εκπροσωπεί  τους θεσμικούς και κοινωνικούς εταίρους της 
περιοχής, μέσω της μετοχικής της σύνθεσης, έχει μακρόχρονη παρουσία 
και συμβολή στην αναπτυξιακή διαδικασία της Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας ενώ παράλληλα διαθέτει το αναγκαίο επιστημονικό και 
διοικητικό προσωπικό έτσι ώστε να αποτελέσει τον Συντονιστή Φορέα που 
θα στηρίξει την οργάνωση της κοινής προσπάθειας που προωθείται στο 
πλαίσιο του παρόντος. 

συμφωνούμε 



1. στη συνέχιση της επιτυχημένης συνεργασίας μας, με συγκεκριμένους 
ρόλους και Σύστημα Διοίκησης. 

2. στη συμπληρωματική μας δράση 

3. στον από κοινού σχεδιασμό και στην προώθηση υλοποίησής του, στη 
λίμνη Πολυφύτου και στην ευρύτερη περιοχή αυτής, καθώς και στη 
συνεχή παρακολούθησή του. 

4. στη λειτουργία – συνεργασία μας στο πλαίσιο μόνιμου μηχανισμού ήτοι 
Συστήματος Διοίκησης με Συντονιστή Φορέα. 

5. να συμβάλλουμε στη χρηματοδότηση έργων, δραστηριοτήτων και 
ενεργειών που εξυπηρετούν την ανάπτυξη της περιοχής. 

Για το λόγο αυτό και παίρνοντας υπόψη τα προηγούμενα, 

μας βρίσκει σύμφωνους και αποδεχόμαστε η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας 
Α.Ε. – ΑΝΚΟ να αποτελέσει το Συντονιστή Φορέα της κοινής προσπάθειας, 
σύμφωνα με τα παρακάτω : 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΦΟΡΕΑ (ΣΦ) 

1.1. Ο Συντονιστής Φορέας (Σ.Φ.) είναι αρμόδιος και εξουσιοδοτημένος, από 
τους συμμετέχοντες στο παρόν Σύμφωνο Συνεργασίας, για τα παρακάτω 
ειδικότερα θέματα: 

ü Έχει συντονιστικό  ρόλο για τη διαχρονική οργάνωση και λειτουργία 
της συνεργασίας. 

ü Προετοιμάζει και προτείνει το Πρόγραμμα Δράσης για έγκριση από 
την Επιτροπή Συντονισμού, πριν από την υλοποίησή του. 

ü Έχει συμβουλευτικό ρόλο προς όλους τους εμπλεκόμενους Φορείς και 
κατοίκους, για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων συναφών με την 
ανάδειξη και αξιοποίηση της περιοχής.  

ü Ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τον τοπικό πληθυσμό για τα οφέλη, 
σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. 

ü Καταθέτει προτάσεις για ένταξη σε χρηματοδοτικά προγράμματα 
υλοποίησης έργων ανάπτυξης στην περιοχή.  

ü Πληροφορεί σχετικά με τις προϋποθέσεις και τους όρους συμμετοχής 
των Φορέων και των κατοίκων σε χρηματοδοτικά προγράμματα, για 
έργα και ενέργειες που εντάσσονται στη φιλοσοφία ανάπτυξης της 
λίμνης και της παραλίμνιας περιοχής.  

ü Υποστηρίζει τη λειτουργία του Συστήματος Διοίκησης ήτοι της 
Επιτροπής Συντονισμού και Παρακολούθησης και προσφέρει κάθε 



άλλη αναγκαία υπηρεσία που θα ζητηθεί από τον Πρόεδρο της 
Επιτροπής Συντονισμού. 

1.2. Για την αποτελεσματική επιτέλεση του ρόλου του ο Σ.Φ. διαθέτει: 

ü Την αναγκαία εμπειρία και επαρκές επιστημονικό και διοικητικό 
προσωπικό.  

ü Τις αναγκαίες υποδομές που θα στηρίξουν την κοινή προσπάθεια. 

ü Εξοπλισμό με σύγχρονα μέσα επικοινωνίας και μηχανογράφησης, που 
εξασφαλίζουν την έγκαιρη και ορθή πραγματοποίηση των ενεργειών 
που απορρέουν από τις αρμοδιότητες που του ανατίθενται. 

1.3. Στο πλαίσιο της οργανωτικής της συγκρότησης, η ΑΝΚΟ εντάσσει το 
αντικείμενο του Συντονιστή Φορέα (Σ.Φ.) στη Διεύθυνση 
Προγραμμάτων με Υπεύθυνο Έργου τον Διευθυντή Προγραμμάτων. 

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 
ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΟΥ  

2.1. Σύσταση και λειτουργία Επιτροπής Συντονισμού και Παρακολούθησης 
α. Συστήνεται Επιτροπή Συντονισμού και Παρακολούθησης αποτελούμενη 
από:    

Ø Έναν εκπρόσωπο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής 
Μακεδονίας, 

Ø Έναν εκπρόσωπο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, 

Ø Έναν εκπρόσωπο από κάθε συνεργαζόμενο Δήμο, 

Ø Τον Διευθυντή Προγραμμάτων της  ΑΝΚΟ ως εκπρόσωπο του 
Συντονιστή Φορέα (Σ.Φ.). 

β. Τα παραπάνω μέλη ορίζονται από τα αρμόδια όργανα των Φορέων μαζί με 
τους αναπληρωτές τους. 

γ. Το έργο της Επιτροπής υποστηρίζεται από τον Σ.Φ. 

δ. Η Επιτροπή συνεδριάζει στο Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης ή 
όπου άλλου συμφωνηθεί. 

ε. Κατά τις συνεδριάσεις της Επιτροπής μπορούν να προσκαλούνται, ανάλογα 
με το θέμα και εφόσον αυτό είναι αναγκαίο, εκπρόσωποι των λοιπών 
συνεργαζόμενων φορέων στο πλαίσιο του παρόντος Μνημονίου 
Συνεργασίας καθώς και επιστήμονες ή φορείς με γνώση που μπορούν να 
συμβάλλουν στην προώθηση των στόχων του παρόντος. 



2.2. Έργο της Επιτροπής Συντονισμού και Παρακολούθησης 
Έργο της Επιτροπής Συντονισμού και Παρακολούθησης είναι : 

Ø η μέριμνα, προώθηση και παρακολούθηση υλοποίησης των 
προβλεπόμενων στο παρόν Σύμφωνο όπως ισχύει 

Ø η εισήγηση προς τους αρμόδιους Φορείς για τη λήψη των αναγκαίων 
διορθωτικών μέτρων που συμβάλλουν στην ομαλή πορεία του 
αναπτυξιακού σχεδιασμού της περιοχής, που προωθείται στο πλαίσιο 
του παρόντος, 

Ø η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών, με στόχο τη διάχυση της 
γνώσης προς όφελος όλων των Εταίρων, 

Ø η προώθηση της δικτύωσης και της συνεργασίας σε εθνικό, 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο,  

Ø ο συσχετισμός και η συμπληρωματική δράση των έργων ανάπτυξης 
με στόχο τη βελτίωση της συνέργιας, της συμπληρωματικότητας και 
την αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους, 

Ø η λήψη αιτιολογημένων αποφάσεων για πιθανή τροποποίηση και 
ανασχεδιασμό έργων και δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους 
στόχους ανάπτυξης της περιοχής, 

Ø η πρόταση/εισήγηση και η συμβολή στην προώθηση, όπου 
απαιτείται, των αναγκαίων θεσμικών παρεμβάσεων και ρυθμίσεων, 

Ø η αναζήτηση πόρων για την υλοποίηση του αναπτυξιακού 
σχεδιασμού, 

Ø η συνδρομή προς τον Συντονιστή Φορέα (Σ.Φ.) για θέματα 
επικοινωνίας και υποχρεώσεων προς διαφόρους φορείς, 

Ø η προώθηση ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής της λίμνης 
Πολυφύτου με τη διατύπωση άποψης επί των έργων, δράσεων και 
ενεργειών πριν από την υποβολή τους σε προγράμματα 
χρηματοδότησης, με γνώμονα τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς 
τους. 

2.3. Πρόεδρος της Επιτροπής Συντονισμού είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. 
Κοζάνης.  



2.4. Σύγκληση και λήψη αποφάσεων από την Επιτροπή 
α. Η Επιτροπή Συντονισμού και Παρακολούθησης  συγκαλείται από τον 

Πρόεδρό της τακτικά κάθε έξι (6) μήνες και έκτακτα όταν απαιτηθεί, 
με έγγραφη Πρόσκληση στην οποία αναγράφονται τα θέματα της 
Ημερήσιας Διάταξης. 

β. Η Πρόσκληση με την Ημερήσια Διάταξη και τα σχετικά έγγραφα 
καθώς και το υλικό τεκμηρίωσης που πιθανά απαιτείται για τη 
συνεδρίαση της Επιτροπής, διαβιβάζονται στα μέλη τουλάχιστον 
πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία 
συνεδρίασης. 

γ. Απαρτία υπάρχει όταν παρευρίσκονται, ποσοστιαία, τουλάχιστον το 
60% των μελών της Επιτροπής. Σε περίπτωση δεκαδικού ψηφίου 
μεγαλύτερου ή ίσου της μισής μονάδας στρογγυλοποιείται στον 
αμέσως επόμενο ακέραιο. 

δ. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται σε πνεύμα συναίνεσης. Σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν μπορούν να ληφθούν 
αποφάσεις με τη συναίνεση των μελών της, λαμβάνονται ύστερα από 
ψηφοφορία των παρόντων μελών με απλή πλειοψηφία (50% +1). 

ε. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της 
Επιτροπής. 

στ. Οι αποφάσεις και τα συμπεράσματα υπογράφονται από τον Πρόεδρο 
της Επιτροπής, με την αυτονόητη εξουσιοδότηση των παρόντων κάθε 
φορά μελών της και στέλνονται σ’ όλα τα μέλη της Επιτροπής με 
μέριμνά του. 

ζ. Τα μέλη της Επιτροπής μπορούν να υποβάλλουν θέματα, γραπτά, 
τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την επόμενη σύγκλισή της 
προκειμένου να αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης στην 
συνεδρίαση που θα ακολουθήσει. 

η. Η Επιτροπή συνεδριάζει έκτακτα όταν το ζητήσουν μέλη που 
εκπροσωπούν, ποσοστιαία, τουλάχιστον το 20%. 

θ. Θέματα που τίθενται για συζήτηση κατά τη συνεδρίαση της 
Επιτροπής, συζητούνται ύστερα από συμφωνία του συνόλου των 
παρευρισκόμενων, τίθενται κάτω από τον τίτλο «Διάφορα» και 
ενσωματώνονται στην Ημερήσια Διάταξη. 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ  

3.1. Εταιρική ολομέλεια 

Με στόχο την ουσιαστική ενεργή συμμετοχή και παρακολούθηση της 
πορείας του αναπτυξιακού σχεδιασμού για την περιοχή, προβλέπεται η 
συνεδρίαση της Εταιρικής Ολομέλειας στην οποία συμμετέχουν οι 
συνεργαζόμενοι στο πλαίσιο του παρόντος Συμφώνου Συνεργασίας αλλά 



και οι εμπλεκόμενοι δημόσιοι φορείς, συλλογικοί φορείς, ιδιώτες, κάτοικοι 
της περιοχής  κ.λπ. 

3.2. Έργο και στόχος της Εταιρικής Ολομέλειας 

Έργο και στόχος της Εταιρικής Ολομέλειας είναι: 

Ø η λειτουργία της ως ουσιαστικού οργάνου δημόσιας διαβούλευσης,  
με τη μορφή Γενικής Συνέλευσης όλων των εμπλεκόμενων, που θα 
τους ενεργοποιεί και θα τους κάνει κοινωνούς της προσπάθειας που 
συντελείται. 

Ø η Εταιρική Ολομέλεια έχει τη δυνατότητα να εισηγείται προς την         
Επιτροπή Συντονισμού και Παρακολούθησης για γενικά θέματα που 
αφορούν στην ανάπτυξη της περιοχής και να διατυπώνει προτάσεις 
πιθανής αναπροσαρμογής, με στόχο τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητάς τους.  

Με τον τρόπο αυτό θα μεταφέρονται απόψεις και ζητήματα 
ευρύτερου ενδιαφέροντος και θα ενισχύεται η κοινωνική αποδοχή 
του σχεδιασμού. 

Ø η ενίσχυση της τοπικής δημοκρατίας.  

3.3 Σύγκλιση και λήψη αποφάσεων από την Εταιρική Ολομέλεια  

Η Εταιρική Ολομέλεια συγκαλείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής 
Συντονισμού και Παρακολούθησης, που είναι και ο Πρόεδρός της, τακτικά 
κάθε ένα (1) έτος και έκτακτα όταν απαιτηθεί, με έγγραφη Πρόσκληση 
στην οποία αναγράφονται τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. 

Η Πρόσκληση με την Ημερήσια Διάταξη και τα σχετικά έγγραφα καθώς και 
το αναγκαίο ενημερωτικό υλικό γνωστοποιούνται  έγκαιρα σε όλους τους 
ενδιαφερόμενους τουλάχιστον πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες πριν από 
την ημερομηνία συνεδρίασης. 

 

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η βιωσιμότητα της συνεργασίας στο πλαίσιο του παρόντος Συμφώνου θα 
διασφαλισθεί μέσω: 

α. της συνεργασίας όλων των ενδιαφερόμενων χωρίς αποκλεισμούς, 

β. της ενεργοποίησης των συνεργαζόμενων και της ανάληψης 
πρωτοβουλιών,  με στόχο την προώθηση των δυνατοτήτων και την 
αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων που τους αφορούν, 

γ. της ανάπτυξης και εφαρμογής καινοτόμων ιδεών προς όφελος των 
τοπικών κοινωνιών και της τοπικής οικονομίας, 

δ. της θετικής ενεργοποίησης της τοπικής εταιρικής σχέσης και 



ε. της δημιουργίας θετικών εξαρτήσεων που συμβάλλουν στην κατανόηση 
του κοινού συμφέροντος και στην ανάπτυξη της συνεργασίας. 

 

ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

α. Το παρόν Σύμφωνο Συνεργασίας ισχύει από την υπογραφή του και έχει 
αόριστη διάρκεια.  

β. Διακοπή ή τροποποίηση του παρόντος γίνεται εγγράφως και μόνο με 
συμφωνία τουλάχιστον του 70% των συνεργαζόμενων στο παρόν 
Σύμφωνο Συνεργασίας.  

γ. Σε περίπτωση αποχώρησης του Συντονιστή Φορέα ή συνεργαζόμενου 
Φορέα, για λόγους που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή για έκτακτους 
λόγους, οι υπόλοιποι Φορείς που συμμετέχουν στο παρόν Σύμφωνο 
Συνεργασίας υποχρεούνται να δημιουργήσουν μια προσωρινή δομή 
Συντονισμού που θα αναλάβει το έργο του Συντονιστή Φορέα μέχρι την 
αντικατάστασή του σύμφωνα με τα ανωτέρω 

               Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι 
συνεργαζόμενοι Φορείς και αφού αναγνώσθηκε το περιεχόμενο του 
παρόντος Συμφώνου Συνεργασίας, υπογράφεται σε …………….. όμοια 
πρωτότυπα όπως παρακάτω τα οποία θα επιδοθούν ένα (1) σε κάθε 
συνεργαζόμενο.  

ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ  

Για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας 

 

Για την Περιφέρεια Δυτικής 
Μακεδονίας 

 
 

Μιχελάκης Βασίλειος 
Συντονιστής 

Κασαπίδης Γιώργος 
Περιφερειάρχης 

  

Για το Δήμο Κοζάνης 
 
 

Για το Δήμο Σερβίων 
 

Μαλούτας Λάζαρος 
Δήμαρχος 

Ελευθερίου Χρήστος 
Δήμαρχος 

  

Για το Δήμο Βελεντού 
 
 
 

Για την Αναπτυξιακή Δυτικής 
Μακεδονίας Α.Ε. - ΑΝΚΟ  

 



Στεργίου Εμμανουήλ 
Δήμαρχος 

Μαλούτας Λάζαρος 
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

  
Για το Σύλλογο Επαγγελματιών  

Αλιέων 
Για το Σύλλογο Ερασιτεχνών  

Αλιέων 
 
 

Κουρτίδης Νίκος 
Πρόεδρος 

………………………………  
Πρόεδρος 

  
 Για το Ναυτικό Ομιλο Κοζάνης 

 
 Μέντζιου Αναστασία 

Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
	Σύμφωνο Συνεργασίας
	και
	Σύστημα Διοίκησης για την ανάπτυξη της λίμνης
	και της παραλίμνιας περιοχής λίμνης Πολυφύτου
	ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΦΟΡΕΑ (ΣΦ)
	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΟΥ
	ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
	ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
	ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

