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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                          
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 5ης/27-02-2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Βελβεντού. 
Αριθ. απόφασης: 26/2020 
 
ΘΕΜΑ: 
Έκτακτο 

Υποβολή αιτήματος στην Π.Ε. Κοζάνης για τη μεταφορά του 
πλωτού λιμενίσκου του Βελβεντού από την σημερινή θέση του επί 
της ακτής Πλατανόλακκα στον όρμο της θέσης «Βαμβακιές» της 
παραλίμνιας περιοχής Βελβεντού.  

 Στο Βελβεντό, σήμερα, την 27η του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2020, ημέρα 
της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 8.00 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο Βελβεντού, 
συνήλθε σε τακτική  Συνεδρίαση, στο Πνευματικό Κέντρο Βελβεντού,  ύστερα από 
την αριθμ. πρωτ. 408/21-02-2020 πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού 
Συμβουλίου κας Μαλλού Βάϊας. 
 Παρόντος του Δημάρχου κ. Στεργίου Εμμανουήλ, διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο, 
η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο - 17 - μελών παραβρέθηκαν -15- μέλη και 
ονομαστικά οι: 
             Παρόντες                                                        Απόντες 
1 Μαλλού Βάϊα, Πρόεδρος 1 Γκαμπράνη Ειρήνη 
2 Κουρτέλης Κωνσταντίνος 2 Θεοχαροπούλου Ελευθερία 
3 Αγγέλης Δημήτριος   
4 Τσιτσιόκας Νικόλαος   
5 Γκίκας Ιωάννης   
6 Εμμανουήλ Δημήτριος   
7 Τράντα Ιωάννα   
8 Καμκούτης Θωμάς   
9 Αχίλλας Γεώργιος   

10 Ζορζοβίλης Ζήνων   
11 Κουκόλη Σοφία   
12 Τσέγκος Νικόλαος   
13 Τέτος Νικόλαος (Αποχ. στο 1ο 

θέμα) 
  

14 Παπαδημητρίου Ζήνων (Αποχ. στο 
1ο θέμα) 

  

15 Μανώλας Αριστείδης (Αποχ. στο 1ο 
θέμα) 

  

       Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, παραβρέθηκαν οι: 
           Παρόντες                                                          Απόντες 
1 Αθανασόπουλος Αθανάσιος,Πρόεδρος 1 Μυλωνά Κατίνα 
2 Κουκάλης Ζήνων   
3 Μύρος Δημήτριος   
4 Ζυγανιτίδου Ειρήνη   
5 Τζάτσου Βάϊα   
6 Παπανδρίτσα Μαρία   

       Από τους Προέδρους Κοινοτήτων παραβρέθηκαν οι: 
           Παρόντες                                                          Απόντες 
1 Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής 1 Πούλιος Αθανάσιος-Καταφυγίου 
  2 Βρακόπουλος Αντώνιος-Πολυφύτου 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του Δήμου 
Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού. 
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Στην αρχή της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας 
διάταξης, η Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το θέμα: « Υποβολή 
αιτήματος στην Π.Ε. Κοζάνης για τη μεταφορά του πλωτού λιμενίσκου του 
Βελβεντού από την σημερινή θέση του επί της ακτής Πλατανόλακκα στον 
όρμο της θέσης «Βαμβακιές» της παραλίμνιας περιοχής του Βελβεντού» π να 
συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον. Το δημοτικό συμβούλιο ομόφωνα 
χαρακτήρισε το θέμα ως κατεπείγον προς συζήτηση μετά την ολοκλήρωση των 
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 95 
του Δ.Κ.Κ. σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν. 
3852/2010. 

Συνεχίζοντας τη συνεδρίαση με το έκτακτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η 
Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο, ο οποίος ανέφερε τα εξής: 

Όπως είναι γνωστό πριν από δέκα περίπου χρόνια η Π.Ε. Κοζάνης στα πλαίσια 
του έργου «Πλωτοί λιμενίσκοι λίμνης Πολυφύτου» κατασκεύασε μεταξύ των άλλων κι 
έναν λιμενίσκο στην ακτή Πλατανόλακκα ένα χιλιόμετρο πριν το φράγμα Πολυφύτου 
και 7 χλμ βορείως του οικισμού Βελβεντού (ακριβής θέση Χ=338607,50 
Υ=4461940,50) ως χώρο προσέγγισης σκαφών και για διάφορες ναυταθλητικές 
δραστηριότητες.   

Με την πάροδο των ετών αποδείχτηκε ότι ο λιμενίσκος παραμένει 
αχρησιμοποίητος διότι βρίσκεται σε θέση απομονωμένη και δύσκολη ως προς το να  
προσεγγιστεί από επισκέπτες. Επίσης όταν η στάθμη των νερών της λίμνης πέφτει τους 
καλοκαιρινούς μήνες το μεγαλύτερο μέρος της πλωτής κατασκευής παραμένει εκτός 
υδάτων και δεν προσφέρεται για λιμναίες δραστηριότητες, όπως αρχικά είχε 
σχεδιαστεί.  

Ο επανασυσταθείς από 1/9/2019 Δήμος Βελβεντού  στα πλαίσια του τοπικού 
προγράμματος CLLD/LEADER του ΕΠΑλΘ 2014 – 2020 με ΕΦ την Αναπτυξιακή Δυτικής 
Μακεδονίας – ΑΝΚΟ προτίθεται να υποβάλει πρόταση αξιοποίησης του μικρού όρμου 
της λίμνης στη θέση Βαμβακιές, δύο χιλιόμετρα δυτικά του Βελβεντού (ακριβής θέση 
Χ=333324,00 Υ=4458584,50). Ο όρμος αυτός βρίσκεται μεταξύ τριών επισκέψιμων 
οινοποιείων (Βογιατζή, Ζανδέ & Καμκούτη) και πλησίον των δύο αγροτικών 
Συνεταιρισμών (ΑΣΕΠΟΠ & ΔΗΜΗΤΡΑ), ενώ στην βορειοανατολική του πλευρά 
υπάρχει φυσικός χώρος συγκέντρωσης ορνιθοπανίδας της λίμνης. Ο Δήμος 
αξιοποιώντας αυτό το πλεονέκτημα θέσης θα υποβάλει πρόταση στο τοπικό πρόγραμμα 
CLLD/LEADER του ΕΠΑλΘ 2014-2020 για τη διαμόρφωση του χώρου 
οικοπαρατήρησης και αναψυχής με ελαφριές ξύλινες κατασκευές όπως παρατηρητήριο 
πανίδας, κιόσκια, παγκάκια  και χώρους εξυπηρέτησης κοινού. Με αυτές τις 
παρεμβάσεις θα δημιουργηθούν οι υποδομές για την ανάπτυξη περιβαλλοντικών και 
ναυταθλητικών δραστηριοτήτων καθώς και εκδηλώσεων αναψυχής στην προτεινόμενη 
περιοχή φυσικού κάλους. 

Για το παρατηρητήριο πανίδας υπάρχει ήδη σε εξέλιξη μια συνεργασία με το 
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βελβεντού με στόχο την αξιοποίησή του από 
τους επισκέπτες, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς στα πλαίσια των παιδαγωγικών 
προγραμμάτων του. Αξίζει να σημειωθεί ότι περισσότεροι από 35.000 μαθητές και 
εκπαιδευτικοί συμμετείχαν στα περιβαλλοντικά εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΠΕ 
Βελβεντού τα 14 χρόνια της λειτουργίας του. Με το νέο έργο, μοναδικό στο είδος του 
στην περιοχή της λίμνης Πολυφύτου, η επισκεψιμότητα θα αυξηθεί πολλαπλά ενώ τα 
περιβαλλοντικά προγράμματα θα αποκτήσουν άμεση σύνδεση με πρακτικό μέρος στο 
φυσικό περιβάλλον. Το έργο θα έχει φορέα υλοποίησης και λειτουργίας τον 
επανασυσταθέντα Δήμο Βελβεντού.  

Γενικότερος στόχος του Δήμου Βελβεντού είναι η δημιουργία μιας ακόμα θέσης, 
πέραν των άλλων που ήδη έχει, για ανάπτυξη οικοτουριστικών δραστηριοτήτων στην 
περιοχή και για πρώτη φορά με άξονα την λίμνη Πολυφύτου.  

Για τον λόγο αυτό θεωρούμε σκόπιμη την μεταφορά του λιμενίσκου από την 
σημερινή θέση του Πλατανόλακκα στον όρμο της θέσης Βαμβακιές ώστε να αποτελεί 
ενιαίο σύνολο με τις λοιπές κατασκευές ώστε να εξυπηρετεί εργονομικά και 
λειτουργικά τον γενικότερο στόχο της πολύπλευρης αξιοποίησης της λίμνης, 
συνδυαστικά και με άλλα έργα που πρόκειται να γίνουν στην παραλίμνια περιοχή και 
των άλλων δύο Δήμων Σερβίων και Κοζάνης που χωροταξικά περιβάλλουν τη λίμνη.  
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Παρακαλείται το σώμα να συναινέσει στην υποβολή αιτήματος προς την Διεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Κοζάνης που σήμερα είναι η αρμόδια υπηρεσία 
διαχείρισης των πλωτών λιμενίσκων για την μεταφορά του πλωτού λιμενίσκου 
Βελβεντού από τη υπάρχουσα στην νέα προτεινόμενη θέση για όλους τους παραπάνω 
λόγους.        

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος, κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την εισήγηση, έθεσε τις απόψεις και τις 

προτάσεις στο συζητούμενο θέμα, όπως διαλαμβάνονται στα μαγνητοφωνημένα 
πρακτικά  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει την υποβολή αιτήματος προς την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. 

Κοζάνης, που σήμερα είναι η αρμόδια υπηρεσία διαχείρισης των πλωτών λιμενίσκων, 
για την μεταφορά του πλωτού λιμενίσκου Βελβεντού από την σημερινή θέση του, επί 
της ακτής Πλατανόλακκα, στον όρμο της θέσης «Βαμβακιές» της παραλίμνιας περιοχής 
του  Δήμου Βελβεντού. 
  
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 26/2020. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 
ακολούθως. 

Η Πρόεδρος 
(σφραγίδα – υπογραφή) 

Τα Μέλη 
(υπογραφές) 

Ακριβές απόσπασμα 
Βελβεντό, 28 Φεβρουαρίου 2020 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού  
 
 

Βάϊα Μαλλού 
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