
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

10Η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2016
10η /21-6-2016  έκτακτη  συνεδρίαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Οργανισμού
Αθλητισμού- Πολιτισμού – Νεολαίας  Δήμου Κοζάνης

Η παρούσα συνεδρίαση κρίνεται ως έκτακτη λόγω του κατεπείγοντος για τη λήψη νέας απόφασης και την
κάλυψη  επιλέξιμων  δαπανών, στη  διοργάνωση  (που  πραγματοποιείται  στις  23-24/6/2016) του  1746ου

πανηγυρικού εορτασμού του Γενέθλιου Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Αγίου Ιωάννη στην Ι.Μ Αγίου
Ιωάννη Βαζελώνος στο Κ.Κ. Αγίου Δημητρίου Ελλησπόντου. 

Κατόπιν της προηγούμενης σχετικής υπ.αρ. 65/2016  ΑΔΑ-ΩΗΞΚΟΚΨΕ-ΨΜ1  απόφασης, καλείται το ΔΣ
του ΝΠΔΔ – ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης να ψηφίσει εκ νέου.

Το Δ.Σ. αποδέχεται, όπως παρακάτω, τη συζήτηση του μοναδικού θέματος.

Στην Κοζάνη σήμερα, Τρίτη 21 Ιουνίου  2016 και ώρα 12:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων – 3ος

όροφος των γραφείων του επί των οδών Π. Μελά & Πλ. Αυλιώτη Κοζάνη, συνήλθε σε  έκτακτη
συνεδρίαση  το  οριζόμενο,(με  την  υπ.  Αρ.  414/18-9-2014  Απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου
Κοζάνης,  την  τροποποίησή  της  με  την  υπ.αρ.28/16-2-2015  και  την  τροποποίησή  της  με  την
υπ.αρ.560/27-11-2015  και  το Υπ.αρ.πρωτ.  80/18-9-2014  έγγραφο  ορισμού  εκπροσώπου  από το
Σύλλογο  Υπαλλήλων   Δήμου  Κοζάνης  )  Διοικητικό  Συμβούλιο  του  Οργανισμού  Αθλητισμού-
Πολιτισμού -Νεολαίας Δήμου Κοζάνης (υπ. αρ. 815/τ.Β΄/ 10-5-2011 Φ.Ε.Κ σύστασης),   ύστερα
από την υπ.αρ.πρωτ. 911/17-6-2016 πρόσκληση του Αντιπροέδρου του, που επιδόθηκε νόμιμα στα
μέλη  του  Δ.Σ.,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν.3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της
Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –Πρόγραμμα  Καλλικράτης»  και  των  Ν.
3463/2006, Ν.2839/2000, για λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω δέκα  (10) μέλη και συγκεκριμένα :

Α/Α ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σιαμπανόπουλος Γεώργιος Φανή Φτάκα -Τσικριτζή
2. Βαλαής Γεώργιος
3. Τασοπούλου Ελένη
4. Κυριακίδης Κων/νος
5. Χατζαβερίδης Γεώργιος
6. Ζιώτα Χριστίνα
7. Τζουμερκιώτης Γρηγόριος
8. Σιούστη Ελένη
9. Πλεξίδας Νικόλαος
10. Τοπάλης Χρήστος

Στην παρούσα συνεδρίαση απουσίαζε για προσωπικούς λόγους η πρόεδρος, η οποία αντικαταστάθηκε από
το νόμιμο αναπληρωτή της κ. Γ.Σιαμπανόπουλο.

Παρευρέθηκε στη συνεδρίαση η Προϊσταμένη Διεύθυνσης κα. Φωτεινή Διάφα, και για την τήρηση των
πρακτικών η υπάλληλος Τ.Ε  - κα.Νικολέττα  Διάφα.

Θέμα Ημερήσιας διάταξης : ( πρόσκληση Αρ. πρωτ. 911/17-6-2016)
Θέμα 1ο : Επανεξέταση αιτήματος υπ.αρ.πρωτ. 869/14-6-2016
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Αριθμός Απόφασης: 67/2016  ΑΔΑ 6Ρ2ΖΟΚΨΕ-ΚΥΕ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ:  «Επανεξέταση αιτήματος υπ.αρ.πρωτ. 869/14-6-2016.»

Έχοντας υπόψη: 
 Τον  Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006 – ΦΕΚ 114/τ.Α΄/ 8-6-2006)
 Το υπ.αρ. 815/τ.Β΄/10-5-2011 Φ.Ε.Κ. με την υπ.αρ.110/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Κοζάνης  «Συγχώνευση Νομικών Προσώπων  Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ)  του Δήμου Κοζάνης   και
σύσταση νέου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία “Οργανισμός Αθλητισμού,
Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Κοζάνης  ”»

 την υπ.αρ.  1/14-1-2016 -  ΑΔΑ 78ΦΘΟΚΨΕ-ΛΞΙ απόφαση ΔΣ ΟΑΠΝ με θέμα :  «Κατάρτιση και
ψήφιση Προϋπολογισμού έτους 2016 του Οργανισμού Αθλητισμού– Πολιτισμού-Νεολαίας  Δήμου
Κοζάνης»  

 την υπ.αρ.πρωτ.  οικ.17383/12-2-2016  απόφαση του Γεν.Γραμματέως Αποκεντρωμένης  Διοίκησης
Ηπείρου-Δυτικής  Μακεδονίας  περί  Επικύρωσης  του  προϋπολογισμού  και  του  Ολοκληρωμένου
Πλαισίου  Δράσης  (Ο.Π.Δ)  οικονομικού  έτους  2016,  του  Οργανισμού  Αθλητισμού-Πολιτισμού-
Νεολαίας του Δήμου Κοζάνης  Π.Ε.Κοζάνης

 το  υπ.αρ.πρωτ.10/12-6-2016  αίτημα  του  Σωματείου  Αγίου  Ιωάννου  Βαζελώνος  που  μας
κοινοποιήθηκε από το Δήμο Κοζάνης με το υπ.αρ.πρωτ.24997/14-6-2016 

 την υπ.αρ. 65/15-6-2016  ΑΔΑ-ΩΗΞΚΟΚΨΕ-ΨΜ1   απόφαση ΔΣ του ΟΑΠΝ με θέμα : «Εξέταση
αιτήματος υπ.αρ.πρωτ. 869/14-6-2016»

Ο Αντιπρόεδρος εισηγήθηκε το σχετικό θέμα .

Αναγνώσθηκε  το  αίτημα  του  Σωματείου  Αγίου  Ιωάννου  Βαζελώνος,  σύμφωνα  με  το  οποίο
περιγράφονται  οι  ανάγκες  διήμερης  διοργάνωσης  εκδηλώσεων  πανηγυρικού  εορτασμού  στη
μνήμη του Βαπτιστού Αγίου Ιωάννη, συνολικού κόστους περίπου 3.200€. 
Ο Αντιπρόεδρος εξήγησε ότι :

 επειδή  δεν  είναι  δυνατή η άμεση οικονομική επιχορήγηση  Σωματείων  από το  ΝΠΔΔ-
ΟΑΠΝ, παρά μόνο η κάλυψη επιλέξιμων δαπανών, 

 λόγω της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης που βρίσκεται η χώρα τα τελευταία χρόνια,
 λόγω της μείωσης  της επιχορήγησης του ΝΠΔΔ-ΟΑΠΝ από το Δήμο Κοζάνης, 
 λόγω ότι ο ΟΑΠΝ δεν διαθέτει τεχνικό προσωπικό για συντήρηση, επισκευές, βαψίματα

κλπ όπως ζητείται
 λόγω ότι το ΝΠΔΔ-ΟΑΠΝ  δεν μπορεί  να παραθέτει γεύματα 

κρίνονται ως επιλέξιμες δαπάνες:
 το  πρώτο  εκ  των  αιτημάτων  του  σωματείου  και  συγκεκριμένα  η  ενοικίαση  λυομένων

σκεπάστρων και καθισμάτων _ σύμφωνα με το αίτημα  _ προϋπολογιζόμενου ποσού 1.200
ευρώ (για δύο ημέρες)  και 

 υλικά συντήρησης και επισκευής .

Κατόπιν επικοινωνίας του Αντιπροέδρου με τον Δήμαρχο Κοζάνης και λόγω της ιστορικότητας
του εορτασμού, της μεγάλης επισκεψιμότητας της εκδήλωσης και ότι γιορτάζεται τα τελευταία 50
χρόνια στο Κ.Κ  Αγ.Δημητρίου Ελλησπόντου, ζητείται από τα μέλη του ΔΣ :
να λάβουν εκ νέου απόφαση, σχετικά με την κάλυψη των επιλέξιμων δαπανών και την αύξηση
του ποσού ενίσχυσης της παραπάνω διοργάνωσης,  έως του ποσού των 800€.

Κατόπιν όλων των παραπάνω ο Αντιπρόεδρος,  καλεί  το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά .

Από τα παρόντα μέλη του Δ.Σ,  η κα. Ελ. Σιούστη και ο κ. Γρ. Τζουμερκιώτης ψηφίζουν αρνητικά
στην ανωτέρω πρόταση όπως στοιχειοθέτησε ο καθένας ξεχωριστά.

Τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ  συμφωνούν και εγκρίνουν την εισήγηση του αντιπροέδρου.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω και έπειτα από διαλογική διεξοδική συζήτηση κατά
πλειοψηφία, με ψήφους οκτώ (8)υπέρ και δύο (2) κατά    
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Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι    

1. αποδέχεται την εισήγηση του αντιπροέδρου 
2. την  υποστήριξη  του  Σωματείου  Αγίου  Ιωάννου  Βαζελώνος  και  της  διήμερης

διοργάνωσης  εκδηλώσεων  πανηγυρικού  εορτασμού  στη  μνήμη  του  Βαπτιστού
Αγίου Ιωάννη με την αύξηση του ποσού και την κάλυψη επιλέξιμης δαπάνης έως
του ποσού των  800 € και

3. εξουσιοδοτεί  τον  Αντιπρόεδρο  να  προβεί  σε  όλες  τις  απαραίτητες  νόμιμες
ενέργειες και για την υπογραφή της παρούσας απόφασης. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 67/2016.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση και αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό,
υπογράφεται ως ακολούθως. 
Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ        Τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου      

Γεώργιος Σιαμπανόπουλος  Γεώργιος Βαλαής

Ελένη Τασοπούλου

Κων/νος Κυριακίδης

Γεώργιος Χατζαβερίδης

Χριστίνα Ζιώτα

Ελένη Σιούστη 

Γρηγόριος  Τζουμερκιώτης 

Νικόλαος Πλεξίδας

Χρήστος Τοπάλης
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