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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                          
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 14ης/24-06-2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Βελβεντού. 
Αριθ. απόφασης: 66/2020 

ΘΕΜΑ: 
 

Υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία & 
Θάλασσα 2014-2020», Μέτρο 8.3.3.:Αρ.63.1 του Καν. 508/2014 
«Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των 
τοπικών κοινοτήτων. 

 Στο Βελβεντό σήμερα στις 24 Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 
20:30, το Δημοτικό Συμβούλιο Βελβεντού, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση 
κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με 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. 18318/13-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών,  ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 1569/19-06-2020 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 
-16- μέλη και ονομαστικά οι: 
Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, δήλωσαν συμμετοχή οι: 
       Από τους Προέδρους Κοινοτήτων Βελβεντού, δήλωσαν συμμετοχή οι: 
             Παρόντες                                                        Απόντες 
1 Μαλλού Βάϊα, Πρόεδρος  Τσέγκος Νικόλαος 
2 Κουρτέλης Κωνσταντίνος  Κουκόλη Σοφία 
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 Παπαδημητρίου Ζήνων   
12 Τέτος Νικόλαος   
13 Θεοχαροπούλου Ελευθερία   
14 Μανώλας Αριστείδης   
15 Γκαμπράνη Ειρήνη   
Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, δήλωσαν συμμετοχή οι: 
           Παρόντες                                                          Απόντες 
1 Αθανασόπουλος Αθανάσιος,  Παπανδρίτσα Μαρία 
2 Κουκάλης Ζήνων   
3 Μύρος Δημήτριος   
4 Ζυγανιτίδου Ειρήνη   
5 Τζάτσου Βάϊα   
6 Μυλωνά Κατίνα   

       Από τους Προέδρους Κοινοτήτων Βελβεντού, δήλωσαν συμμετοχή οι: 
           Παρόντες                                                          Απόντες 
1   Πούλιος Αθανάσιος-Καταφυγίου 
2   Βρακόπουλος Αντώνιος-Πολυφύτου 
3   Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής 



[2] 
 

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

Δήμου Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού. 
Συνεχίζοντας τη συνεδρίαση με το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η 

Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο, ο οποίος ανέφερε τα εξής: 
Έχει δημοσιευθεί η με αρ. πρωτ. 302/241/YSG/30-01-2020 πρώτη 

πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αλιεία & 
Θάλασσα 2014-2020» Προτεραιότητα 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της 
εδαφικής συνοχής» η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΘΑ με τίτλο « Δημόσιες 
επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών» Μέτρο 8.3.3:Άρ. 
63.1 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με 
πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων’ [για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα], 
στις Π.Ε. Κοζάνης και Π.Ε. Γρεβενών από την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας 
Α.Ε. - Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ. 
Στο πλαίσιο της ανωτέρω προκήρυξης με σκοπό τη συμβολή στην ανάπτυξη της 
τοπικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης των περιβαλλοντικών 
πλεονεκτημάτων του λιμναίου μετώπου προτείνουμε να υποβληθούν προς 
χρηματοδότηση οι παρακάτω προτάσεις:  
 
1Η ΠΡΟΤΑΣΗ 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014 – 2020  

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 04 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης 
και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού. 

ΜΕΤΡΟ ΕΤΘΑ: (8.3.3.) Άρθρο 63 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ :«Δημιουργία χώρου αναψυχής και 
οικοπαρατήρησης» 
 

 
Η πρόταση θα περιλαμβάνει τη χωροθέτηση πλωτών κατασκευών 

και συγκεκριμένα: πλωτής πλατφόρμας, πλωτών σκαλών, καθώς και μιας 
μικρής πλωτής νησίδας για ημερήσια προσέγγιση και προσωρινή 
πρόσδεση μικρών σκαφών. Επάνω στην πλατφόρμα θα χωροθετηθεί 
πέργκολα – ορθογωνικής κάτοψης, για δυνατότητα προβολής των 
αλιευτικών προϊόντων της περιοχής, καθώς και ξύλινα παγκάκια. Συνολικά 
η κατασκευή θα είναι πλωτή. 

2Η ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014 – 2020  

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 04 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης 
και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού. 

ΜΕΤΡΟ ΕΤΘΑ: (8.3.3.) Άρθρο 63 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ : «Δημιουργία αίθουσας προβολής της 
βιοποικιλότητας της Λίμνης Πολυφύτου» 
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Η πρόταση θα περιλαμβάνει την διαμόρφωση αίθουσας στο Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Δήμου Βελβεντού με συστήματα ήχου και 
προβολής εικόνας και βίντεο.  

Σκοπός είναι, όταν τα έργα ολοκληρωθούν στο σύνολό τους, να 
συντελέσουν στην ανάπτυξη ημερήσιων δραστηριοτήτων οικοξενάγησης και 
οικοπαρατήρησης στην περιοχή, στην υλοποίηση προγραμμάτων βιωματικής 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και τη στήριξη 
αντίστοιχων σχολικών προγραμμάτων σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευσης του Δήμου Βελβεντού και άλλους φορείς εκπαίδευσης, την παραγωγή 
εκπαιδευτικού – υποστηρικτικού υλικού, την οργάνωση εκδηλώσεων και δράσεων 
για το περιβάλλον και την προώθηση της έρευνας του περιβάλλοντος της Λίμνης 
Πολυφύτου.  

Η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της πράξης συνοψίζετε με: 

• Την βελτίωση της επισκεψιμότητας 

• Την διευκόλυνση πρόσβασης των τοπικών επαγγελματιών αλιέων 

• Την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων 

• Την προώθηση των αλιευτικών προϊόντων 

• Την έμμεση διαφοροποίηση του εισοδήματος των επαγγελματιών αλιέων  

• Την δημιουργία οργανωμένου χώρου – τοπίου άσκησης της ερασιτεχνικής – 

αθλητικής αλιείας.  

Τα ανωτέρω στοιχεία με έμμεσο τρόπο θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της 
τοπικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης των περιβαλλοντικών 
πλεονεκτημάτων της περιοχής και της προώθησης της πολιτιστικής κληρονομιάς 
του Βελβεντού. 

Τα έργα θα χρηματοδοτηθούν εξ ολοκλήρου από το συγκεκριμένο 
πρόγραμμα.  
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βελβεντού να αποφασίσει: 
 
Α. για την συμμετοχή του Δήμου Βελβεντού στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: 
ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014 – 2020 με την υποβολή των προτάσεων: 
1. «Δημιουργία χώρου αναψυχής και οικοπαρατήρησης». 
2. «Δημιουργία αίθουσας προβολής της βιοποικιλότητας της Λίμνης Πολυφύτου».  
 
Β. για τη εξουσιοδότηση (νόμιμου εκπροσώπου)  υποβολής των προτάσεων στο 
πρόγραμμα και λοιπών  ενεργειών που θα απαιτηθούν. 
 
Γ. για τον ορισμό Φορέα λειτουργίας/συντήρησης των έργων (Δήμος Βελβεντού 
και Κ.Π.Ε.). 
 
Δ. για ένταξη των ανωτέρω πράξεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και στο  
Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την εισήγηση, τις 
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει και αφού έθεσε τις απόψεις και τις προτάσεις του στο συζητούμενο θέμα, 
όπως διαλαμβάνονται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά  

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
 
Α) Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Βελβεντού στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: 
ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014 – 2020 με την υποβολή των προτάσεων: 
1. «Δημιουργία χώρου αναψυχής και οικοπαρατήρησης» 
2. «Δημιουργία αίθουσας προβολής της βιοποικιλότητας της Λίμνης Πολυφύτου».  
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Β) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Βελβεντού, κ. Στεργίου Μανώλη, ως νόμιμο 
εκπρόσωπο για την υποβολή των προτάσεων στο πρόγραμμα και λοιπών  
ενεργειών που θα απαιτηθούν 
Γ) Ορίζει ως Φορέα λειτουργίας/συντήρησης των έργων το Δήμο Βελβεντού και το 
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βελβεντού 
Δ) Εντάσσει τις ανωτέρω πράξεις στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και στο  Τεχνικό 
Πρόγραμμα του Δήμου.  
 
 
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 66/2020. 

 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 

ακολούθως. 
 

Η Πρόεδρος 
(σφραγίδα – υπογραφή) 

 
Τα Μέλη 

(υπογραφές) 
 

Ακριβές απόσπασμα 
Βελβεντό, 25 Ιουνίου 2020 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού  
 

 
Βάϊα Μαλλού 
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