ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
12Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2016
12 /8-7-2016 τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού
Αθλητισμού- Πολιτισμού – Νεολαίας Δήμου Κοζάνης
η

Στην Κοζάνη σήμερα, Παρασκευή 8 Ιουλίου 2016 και ώρα 19.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων – 3ος
όροφος των γραφείων του επί των οδών Π. Μελά & Πλ. Αυλιώτη Κοζάνη, συνήλθε σε τακτική
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 ΑθλητισμούΠολιτισμού -Νεολαίας Δήμου Κοζάνης (υπ. αρ. 815/τ.Β΄/ 10-5-2011 Φ.Ε.Κ σύστασης), ύστερα
από την υπ.αρ.πρωτ. 961/4-7-2016 πρόσκληση της προέδρου 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 έξι (6) μέλη και συγκεκριμένα :
Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Φανή Φτάκα -Τσικριτζή
Βαλαής Γεώργιος
Τασοπούλου Ελένη
Κυριακίδης Κων/νος
Ζιώτα Χριστίνα
Σιούστη Ελένη

ΑΠΟΝΤΕΣ
Σιαμπανόπουλος Γεώργιος
Χατζαβερίδης Γεώργιος
Πλεξίδας Νικόλαος
Τζουμερκιώτης Γρηγόριος
Τοπάλης Χρήστος

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

Θέματα Ημερήσιας διάταξης : ( πρόσκληση Αρ. πρωτ. 961/4-7-2016)
1. Αποδοχή ποσού τακτικής επιχορήγησης από το Δήμο Κοζάνης (Ιούλιος 2016) (εισήγηση
Δ/ντρια)
2. Λήψη απόφασης για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών με δίμηνη απασχόληση στον
ΟΑΠΝ (εισήγηση Δ/ντρια)
3. Έναρξη διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ(με αντίτιμο) για
την κάλυψη αναγκών του ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης (εισήγηση Δ/ντρια)
4. Έγκριση δέσμευση ψήφιση δαπάνης για την προμήθεια συστήματος χλωρίωσης(εισήγηση
Δ/ντρια)
5. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για προμήθεια ηχητικού συστήματος ΟΑΠΝ(εισήγηση
Δ/ντρια)
6. Έγκριση εφαρμογής αθλητικής ταυτότητας στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου
Κοζάνης από 1-9-2016 (εισήγηση Πρόεδρος)
7. Διοργάνωση προκριματικής φάσης Πανευρωπαϊκού κυπέλλου volleyball Ανδρών 1517/9/2016. Λήψη αποφάσεων για διαδικασίες διακήρυξης υπαίθριου χώρου για
εγκατάσταση catering και διαφημιστικής προβολής (εισήγηση Πρόεδρος)
8. Οικονομικός απολογισμός 2ης γιορτής πολυγλωσσίας 2016(εισήγηση Πρόεδρος)
9. Αιτήσεις - έγγραφα – ανακοινώσεις-ενημερώσεις.
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Αριθμός Απόφασης: 69/2016 ΑΔΑ -6ΙΗ6ΟΚΨΕ-ΦΔΖ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ: «Αποδοχή μέρους τακτικής επιχορήγησης 90.909,090 € του ΝΠΔΔΟργανισμός Αθλητισμού-Πολιτισμού-Νεολαίας από το Δήμο Κοζάνης»
Θέμα 1ο : Αποδοχή ποσού τακτικής επιχορήγησης από το Δήμο Κοζάνης( Ιούλιος 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. 12/1-2-2016- ΑΔΑ 72ΘΔΩΛΠ-ΖΓΞ απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης με θέμα :
«Έγκριση της αρ. 1/2016 Α.Δ.Σ του Οργανισμού Αθλητισμού– Πολιτισμού-Νεολαίας Δήμου
Κοζάνης που αφορά Κατάρτιση και ψήφιση Προϋπολογισμού έτους 2016»

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-ΠολιτισμούΝεολαίας του Δήμου Κοζάνης Π.Ε.Κοζάνης

την υπ.αρ. 47/18-5-2016 - ΑΔΑ 6ΑΙΛΟΚΨΕ-ΠΦ9 απόφαση ΔΣ ΟΑΠΝ με θέμα : «Έγκριση 1 ης
Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ – ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης έτους 2016»

την υπ.αρ. 236/2016- ΑΔΑ 6ΕΙΥΩΛΠ-3Ρ3 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης με θέμα :
«Έγκριση της αρ. 47/2016 Α.Δ.Σ του Οργανισμού Αθλητισμού– Πολιτισμού-Νεολαίας του Δήμου
Κοζάνης που αφορά Έγκριση 1 ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ – ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης
έτους 2016»

την υπ.αρ.πρωτ. 90517/24-6-2016 απόφαση του Γεν.Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «Έγκριση της αρ.236/2016 Απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Κοζάνης »

Η Πρόεδρος εισηγείται το σχετικό θέμα .
Ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι για την λειτουργία του Οργανισμού που περιλαμβάνει τα
αντικείμενα του Αθλητισμού – Πολιτισμού – Νεολαίας και τις εγκαταστάσεις αυτών, σύμφωνα με
τα παραπάνω σχετικά προκαλείται ετήσια δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του Δήμου
Κοζάνης και ως εκ τούτου για την λήψη της τακτικής επιχορήγησης απαιτείται σχετική απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού περί αποδοχής του ποσού.
Προτείνει δε τη λήψη μέρους του ποσού που εγκρίθηκε στον αντίστοιχο προϋπολογισμό του
Δήμου Κοζάνης και συγκεκριμένα 90.909,090 € (για τον μήνα Ιούλιο).
Και κατόπιν όλων των παραπάνω η Πρόεδρος, καλεί το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά .
Τα παρόντα μέλη του Δ.Σ συμφωνούν και εγκρίνουν την εισήγηση της προέδρου.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω και έπειτα από διαλογική διεξοδική συζήτηση
ομόφωνα
Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι
1.
2.

Αποδέχεται μέρος της τακτικής επιχορήγησης του ΝΠΔΔ-Οργανισμός
Αθλητισμού – Πολιτισμού – Νεολαίας Δήμου Κοζάνης από τον προϋπολογισμό
του Δήμου Κοζάνης και συγκεκριμένα ποσού 90.909,090 € και
Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες
και για την υπογραφή της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 69/2016.
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Αριθμός Απόφασης: 70/2016 ΑΔΑ - 62ΙΗΟΚΨΕ-ΡΗΦ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ: «Έγκριση πρόσληψης ενός (1) ατόμου με δίμηνη σύμβαση (Ι.Δ.Ο.Χ)
για την κάλυψη κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών του ΝΠΔΔ - ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης»
Θέμα 2ο : Λήψη απόφασης για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών με δίμηνη απασχόληση στον
ΟΑΠΝ
Έχοντας υπόψη:

Τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006 – ΦΕΚ 114/τ.Α΄/ 8-6-2006)

Τις διατάξεις του Ν.3584/07, «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/ 28-6-2007)

Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/ 7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»

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 ”»

Το υπ.αρ. 2249/τ.Β΄/10-10-2011 Φ.Ε.Κ. με την υπ.αρ.10/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
του ΟΑΠΝ «Σύσταση προσωποπαγών θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ) στο ΝΠΔΔ του Οργανισμού Αθλητισμού-Πολιτισμού-Νεολαίας Δήμου
Κοζάνης»

Το υπ.αρ. 419/τ.Β΄/23-2-2012 Φ.Ε.Κ. με την υπ.αρ.71738/3739 απόφαση της Γεν.Γραμματέως
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας «Σύσταση προσωποπαγών θέσεων
προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ) στο ΝΠΔΔ Οργανισμός
Αθλητισμού-Πολιτισμού-Νεολαίας» του Δήμου Κοζάνης

Το υπ.αρ. 566/τ.Β΄/2-3-2012 Φ.Ε.Κ. με την υπ.αρ.90 απόφαση Προέδρου του ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης
«Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση
εργασίας δημοσίου δικαίου των Νομικών Προσώπων (ΝΠΔΔ) Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο και
Δημοτικό Ωδείο Δήμου Κοζάνης, κατ΄εφαρμογή της παρ. 1 α του άρθρου 33 του Ν.4024/2011.

Το υπ.αρ. 1996/τ.Β΄/19-6-2012 Φ.Ε.Κ. με την υπ.αρ.24051 απόφαση των Υπουργών Διοικητικής
Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης-Εσωτερικών περί κατάργησης είκοσι εννέα (29)
κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στο ΝΠΔΔ Ο.Α.Π.Ν. Δήμου Κοζάνης.

Το υπ.αρ. 2414/τ.Β΄/27-9-2013 Φ.Ε.Κ. με την υπ.αρ.39200/2598 απόφαση της Γ.Γ Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Ηπείρου –Δυτικής Μακεδονίας «Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του
ΝΠΔΔ Οργανισμός Αθλητισμού-Πολιτισμού-Νεολαίας του Δήμου Κοζάνης της Περιφερειακής
Ενότητας Κοζάνης»

Το υπ.αρ. 1371/τ.Γ΄/27-11-2013 Φ.Ε.Κ. με την υπ.αρ. 90/30-10-2013 απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ.
του
ΝΠΔΔ «Οργανισμός Αθλητισμού-Πολιτισμού-Νεολαίας Δήμου Κοζάνης» Περιφερειακής
Ενότητας Κοζάνης περί κατάταξης προσωπικού.

Την υπ.αρ. 96/28-11-2013 –ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΟΚΨΕ-ΠΞΣ Απόφαση Προέδρου του ΟΑΠΝ περί
τοποθέτησης προσωπικού βάσει του ΟΕΥ ΟΑΠΝ.

Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στον Οργανισμό Αθλητισμού, Πολιτισμού & Νεολαίας
Δήμου Κοζάνης.

Τις έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια του έτους 2016

Την υπ.Αρ. Πρωτ.2/1015/ΔΕΠ/05-01-2016 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα :
«Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφ.Β΄του Ν 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α΄/ 1612-2015)» «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, των
ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, καθώς και των ΔΕΚΟ του κεφ. Α΄ του Ν. 3429/2005 (Α΄134) και άλλες
μισθολογικές διατάξεις»

Τις διατάξεις του Ν.4369/2016 (Α’33) Διαφάνεια – Αξιοκρατία και Αποτελεσματικότητα της Δημόσιας
Διοίκησης, Μέρος Γ’ Βαθμολογική Διάρθρωση Θέσεων-Σύστημα Προαγωγών

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-ΠολιτισμούΝεολαίας του Δήμου Κοζάνης Π.Ε.Κοζάνης

την υπ.αρ. 47/18-5-2016 - ΑΔΑ 6ΑΙΛΟΚΨΕ-ΠΦ9 απόφαση ΔΣ ΟΑΠΝ με θέμα : «Έγκριση 1 ης
Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ – ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης έτους 2016»
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την υπ.αρ. 236/2016- ΑΔΑ 6ΕΙΥΩΛΠ-3Ρ3 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης με θέμα :
«Έγκριση της αρ. 47/2016 Α.Δ.Σ του Οργανισμού Αθλητισμού– Πολιτισμού-Νεολαίας του Δήμου
Κοζάνης που αφορά Έγκριση 1 ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ – ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης
έτους 2016»
την υπ.αρ.πρωτ. 90517/24-6-2016 απόφαση του Γεν.Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «Έγκριση της αρ.236/2016 Απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Κοζάνης »
ότι η ανωτέρω δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω απασχόληση θα αντιμετωπισθεί από τις
πιστώσεις των : ΚΑ 6041.00 «Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων επί σύμβαση εκτάκτων
υπαλλήλων, ημερομ. – ωρομ.» και ΚΑ 6054.00 «Εργοδοτικές Εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων» του
προϋπολογισμού του ΟΑΠΝ οικονομικού έτους 2016

Η προϊσταμένη Διεύθυνσης εισηγήθηκε το θέμα .
Εξήγησε ότι ο Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού & Νεολαίας Δήμου Κοζάνης συμμορφούμενος
με το νέο μισθολόγιο – βαθμολόγιο πρέπει άμεσα να προβεί στον έλεγχο υπηρεσιακών φακέλων
των υπαλλήλων του και να προχωρήσει στη νέα κατάταξή τους.
Ανέλυσε ότι στο ΝΠΔΔ - Οργανισμός Αθλητισμού-Πολιτισμού - Νεολαίας Δήμου Κοζάνης
απασχολούνται : Α).ως μόνιμο τακτικό προσωπικό (3) τρία άτομα και Β). ως προσωπικό με σχέση
εργασίας Ι.Δ.Α.Χ (32) τριάντα δύο άτομα.
Από το προσωπικό που εργάζεται στον ΟΑΠΝ, δύο (2) άτομα είναι κλάδου-κατηγορίας ΤΕ
Διοικητικού από τα οποία το ένα έχει τοποθετηθεί από το 2014 σε θέση Προϊσταμένου Δ/νσης και
το άλλο στο Αυτοτελές Γραφείο Διοίκησης-Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων (Γραμματεία
Διοικητικού Συμβουλίου-πρωτόκολλο).
Εξήγησε ότι ο φόρτος εργασίας σε διοικητικά θέματα για την εξυπηρέτηση των πολλαπλών
αντικειμένων του Ο.Α.Π.Ν. είναι πολύ μεγάλος σε αντίθεση με τα άτομα που είναι λίγα και η
κατανομή των αρμοδιοτήτων ξεπερνά τις φυσικές αντοχές των εργαζομένων.
Άτυπα έχει οριστεί μια Υπάλληλος Γραφείου ΤΕ προκειμένου να λειτουργήσει το Γραφείο
Προσωπικού η οποία απασχολείται παράλληλα στο Γραφείο Προμηθειών και στο Λογιστήριο.
Για τη νέα χρονιά 2016-2017 και τη λειτουργία των δομών του, ο ΟΑΠΝ έχει προγραμματίσει
την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. συγκεκριμένων ειδικοτήτων για τις δομές
του Δημοτικού Ωδείου(Δ.Ω.Κ.), του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου (Δ.Α.Κ.), και των Εικαστικών
Εργαστηρίων του(Ζωγραφικής-Χαρακτικής-Κοσμήματος-Φωτογραφίας-Γραφικών Τεχνών) και
έχουν εγκριθεί προσλήψεις (48) ατόμων με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.
Λόγω υποστελέχωσης και απασχόλησης του ήδη υπάρχοντος προσωπικού με πολλαπλά
αντικείμενα, για την εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού & Νεολαίας
Δήμου Κοζάνης, καθώς επίσης και ότι δεν προβλέπονται προσλήψεις και διορισμοί μόνιμου
προσωπικού με αποτέλεσμα να αδυνατεί το προσωπικό να ανταπεξέλθει αλλά και του γεγονότος
ότι μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος και η νέα κατάταξη στο Νέο ΜισθολόγιοΒαθμολόγιο κρίνεται ως επιτακτική ανάγκη και προτείνεται:
Η πρόσληψη ενός (1) ατόμου κλάδου-κατηγορίας ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού για χρονικό
διάστημα δύο (2) μηνών για την κάλυψη παροδικών αναγκών του ΝΠΔΔ - ΟΑΠΝ Δήμου
Κοζάνης.
Σύμφωνα
με
το
άρθρο
206
του
ν.
3584/07 ,
ορίζονται
τα
εξής:
"1.Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας
ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων
αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο
(2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.
Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 13 του υπ.αρ. 2414/τ.Β΄/27-9-2013 Φ.Ε.Κ. «Έγκριση του
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ Οργανισμός Αθλητισμού-Πολιτισμού-Νεολαίας
του Δήμου Κοζάνης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης», προβλέπονται θέσεις προσωπικού
για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
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Κατόπιν όλων των παραπάνω η πρόεδρος, καλεί το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά .
Τα μέλη του ΔΣ συμφωνούν και εγκρίνουν την ανωτέρω εισήγηση.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω και έπειτα από διαλογική διεξοδική συζήτηση
ομόφωνα
Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι
1.
2.

3.

4.

αποδέχεται την εισήγηση της προϊσταμένης Διεύθυνσης
εγκρίνει την έναρξη διαδικασίας για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου κλάδουκατηγορίας ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού (Ι.Δ.Ο.Χ.) για χρονικό διάστημα δύο (2)
μηνών με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών του ΝΠΔΔ
- ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης όπως αναλύεται στην εισήγηση
η ανωτέρω δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω απασχόληση θα
αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις των : ΚΑ 6041.00 «Τακτικές αποδοχές εκτάκτων
υπαλλήλων επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομ. – ωρομ.» και ΚΑ 6054.00
«Εργοδοτικές Εισφορές εκτάκτων υπαλλ.» του προϋπολογισμού του ΟΑΠΝ
οικονομικού έτους 2016 και
εξουσιοδοτεί την πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες και
για την υπογραφή της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 70/2016.
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Αριθμός Απόφασης: 71/2016 ΑΔΑ 6ΤΔ9ΟΚΨΕ-ΞΥΟ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ: «Έναρξη διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ )με αντίτιμο, για την κάλυψη αναγκών των δομών
του ΝΠΔΔ- ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης»

Θέμα 3ο : Έναρξη διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ(με αντίτιμο) για την
κάλυψη αναγκών του ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης
Έχοντας υπόψη:
1. Τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006 – ΦΕΚ 114/τ.Α΄/ 8-6-2006)
2. Τις διατάξεις του Ν.3584/07, «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/ 28-6-2007)
3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/ 7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»
4. 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 ”»
5. Το υπ.αρ. 2249/τ.Β΄/10-10-2011 Φ.Ε.Κ. με την υπ.αρ.10/2011 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΟΑΠΝ «Σύσταση προσωποπαγών θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ) στο ΝΠΔΔ του Οργανισμού ΑθλητισμούΠολιτισμού-Νεολαίας Δήμου Κοζάνης»
6. Το υπ.αρ. 419/τ.Β΄/23-2-2012 Φ.Ε.Κ. με την υπ.αρ.71738/3739 απόφαση της Γεν.Γραμματέως
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας «Σύσταση προσωποπαγών θέσεων
προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ) στο ΝΠΔΔ
Οργανισμός Αθλητισμού-Πολιτισμού-Νεολαίας» του Δήμου Κοζάνης
7. Το υπ.αρ. 566/τ.Β΄/2-3-2012 Φ.Ε.Κ. με την υπ.αρ.90 απόφαση Προέδρου του ΟΑΠΝ Δήμου
Κοζάνης «Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού
με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου των Νομικών Προσώπων (ΝΠΔΔ) Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο
και Δημοτικό Ωδείο Δήμου Κοζάνης, κατ΄εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν.4024/2011.
8. Το υπ.αρ. 1996/τ.Β΄/19-6-2012 Φ.Ε.Κ. με την υπ.αρ.24051 απόφαση των Υπουργών Διοικητικής
Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης-Εσωτερικών περί κατάργησης είκοσι εννέα (29)
κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στο ΝΠΔΔ Ο.Α.Π.Ν. Δήμου Κοζάνης.
9. Το υπ.αρ. 2414/τ.Β΄/27-9-2013 Φ.Ε.Κ. με την υπ.αρ.39200/2598 απόφαση της Γ.Γ
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου –Δυτικής Μακεδονίας «Έγκριση του Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ Οργανισμός Αθλητισμού-Πολιτισμού-Νεολαίας του Δήμου
Κοζάνης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης»
10. Το υπ.αρ. 1371/τ.Γ΄/27-11-2013 Φ.Ε.Κ. με την υπ.αρ. 90/30-10-2013 απόφαση του Προέδρου του
Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Αθλητισμού-Πολιτισμού-Νεολαίας Δήμου Κοζάνης» Περιφερειακής
Ενότητας Κοζάνης περί κατάταξης προσωπικού.
11. Την υπ.αρ. 96/28-11-2013 –ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΟΚΨΕ-ΠΞΣ Απόφαση Προέδρου του ΟΑΠΝ περί
τοποθέτησης προσωπικού βάσει του ΟΕΥ ΟΑΠΝ.
12. Τις έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια του έτους 2016
13. Την υπ.Αρ. Πρωτ.2/1015/ΔΕΠ/05-01-2016 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με
θέμα : «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφ.Β΄του Ν 4354/2015 (ΦΕΚ
176/τ.Α΄/ 16-12-2015)» «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. α΄ και
β΄ βαθμού, των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, καθώς και των ΔΕΚΟ του κεφ. Α΄ του Ν. 3429/2005 (Α΄134) και
άλλες μισθολογικές διατάξεις»
14. 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»
15. 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-ΠολιτισμούΝεολαίας του Δήμου Κοζάνης Π.Ε.Κοζάνης
16. την υπ.αρ. 47/18-5-2016 - ΑΔΑ 6ΑΙΛΟΚΨΕ-ΠΦ9 απόφαση ΔΣ ΟΑΠΝ με θέμα : «Έγκριση 1 ης
Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ – ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης έτους 2016»
17. την υπ.αρ. 236/2016- ΑΔΑ 6ΕΙΥΩΛΠ-3Ρ3 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης με θέμα :
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«Έγκριση της αρ. 47/2016 Α.Δ.Σ του Οργανισμού Αθλητισμού– Πολιτισμού-Νεολαίας του Δήμου
Κοζάνης που αφορά Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ – ΟΑΠΝ Δήμου
Κοζάνης έτους 2016»
18. την υπ.αρ.πρωτ. 90517/24-6-2016 απόφαση του Γεν.Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «Έγκριση της αρ.236/2016 Απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Κοζάνης »
19. Την υπ.αρ.: 38/2016 ΑΔΑ - Ψ1ΔΦΟΚΨΕ-ΣΙΞ Απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΠΝ με θέμα:
«Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ΟΑΠΝ για το έτος 2016 υπό τη μορφή
αντιτίμου »
20. Την υπ.αρ.πρωτ. 11295/27-4-2016 «΄Εγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (με αντίτιμο)» που απεστάλει στο ΝΠΔΔ -ΟΑΠΝ από το
Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης
21. τις διατάξεις του Ν.2190/1994 όπως ισχύει και τις όμοιες του Ν.3812/2009, καθώς και τις
διατάξεις του Π.Δ. 524/1980

Η προϊσταμένη Διεύθυνσης εισηγήθηκε το θέμα .
Ενημέρωσε ότι σύμφωνα με το υπ.αρ.πρωτ. 11295/27-4-2016 έγγραφο του Υπουργείου
Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης εγκρίθηκε η πρόσληψη προσωπικού με σχέση
εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. (με αντίτιμο) για όλες τις ειδικότητες συνολικά σαράντα οκτώ(48) ατόμων.
Τα απαιτούμενα προσόντα για την πρόσληψη του προσωπικού θα αναφέρονται στην προκήρυξη
που θα συνταχθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2190/1994 όπως ισχύει και τις όμοιες του
Ν.3812/2009, καθώς και τις διατάξεις του Π.Δ. 524/1980, θα αφορά σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για
χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες Ή έως εννέα (9)μήνες (για αναγνωρισμένο εκπαιδευτήριο)
από την ημερομηνία πρόσληψης, σύμφωνα πάντα με το υποβληθέν αίτημα του ΟΑΠΝ.
Ενώ η δαπάνη μισθοδοσίας τους θα αντιμετωπίζεται αποκλειστικά και μόνο από την καταβολή
αντιτίμου που θα καταβάλλουν οι ωφελούμενοι δημότες .
Σχετικά με τις ειδικότητες Καλλιτεχνικού προσωπικού διευκρίνισε ότι η μοριοδότηση δεν
επιβάλλεται εκ του νόμου και θα ακολουθηθεί η διαδικασία που ορίζεται στο Π.Δ. 524/1980,
βάσει του οποίου γίνονται οι προσλήψεις.
Ενώ η επιλογή των υποψηφίων βάσει των προσόντων τους, θα γίνει από την Επιτροπή που θα
οριστεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου –Δυτικής Μακεδονίας σύμφωνα με το Π.Δ.
524/1980 σε πίνακα κατάταξης.
Τα προσόντα καθορίζονται βάση του Π.Δ. 523/1980 «Περί ορισμού των απαιτούμενων ειδικών
τυπικών προσόντων επί συμβάσει Ιδιωτικού Δικαίου προς πλήρωσιν οργανικών θέσεων ΟΤΑ»,
όπως ισχύει και όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.476/1981.
Η προϊσταμένη Διεύθυνσης, λόγω του ότι η διαδικασία για την ειδικότητα Δ/νσης Φιλαρμονικής
ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ πραγματοποιείται από τον ΟΑΠΝ πρώτη φορά, ζήτησε από το Δ.Σ. να
διευκρινιστούν τα τυπικά προσόντα.
Εξήγησε ότι σύμφωνα με το Π.Δ.476/1981 τα προσόντα τεχνικού προσωπικού – θέση
Αρχιμουσικού είναι : διπλώματα ή πτυχία ενοργανώσεως πνευστών οργάνων και Διευθύνσεως
μπάντας αρμονίας ή ωδικής αντιστίξεως και φυγής και τριετής προϋπηρεσία ως μουσικού
εκτελεστού.
Ελλείψει υποψηφίων αρκούν τα λοιπά διπλώματα ή πτυχία .
Κατόπιν διαλογικής συζήτησης για την ανωτέρω ειδικότητα ομόφωνα συμφωνείται από το ΔΣ του
ΟΑΠΝ συμπληρωματικά όσων προβλέπονται να προστεθεί: 1).εκτέλεση πνευστών οργάνων με
πτυχίο και 2). τριετή προϋπηρεσία στη Διεύθυνση Φιλαρμονικής και ελλείψει αυτού του
προσόντος να διαθέτει τριετή προϋπηρεσία στη μουσική εκτέλεση πνευστών οργάνων .
Τέλος, η προϊσταμένη Διεύθυνσης επισημαίνει ότι :
Σε πρώτη φάση θα προκηρυχθούν οι ειδικότητες που αφορούν στο Καλλιτεχνικό Διδακτικό
προσωπικό (δομές ΔΩΚ και Εικαστικό /Φωτογραφικό Εργαστήρι) διότι επείγουν οι διαδικασίες

λόγω έναρξης της νέας σχολικής περιόδου και οι προσλήψεις των ανωτέρω ειδικοτήτων
θα γίνουν σύμφωνα με τις ανάγκες που θα προκύψουν μετά τις εγγραφές
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Οι ακριβείς τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ. ακούγονται στα ηχητικά αρχεία της
συνεδρίασης .
Και κατόπιν όλων των παραπάνω η Πρόεδρος, καλεί το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά .
Τα μέλη του ΔΣ συμφωνούν και εγκρίνουν την ανωτέρω εισήγηση.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω και έπειτα από διαλογική διεξοδική συζήτηση
ομόφωνα
Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι
1. αποδέχεται και εγκρίνει την ανωτέρω εισήγηση
2. την έναρξη της διαδικασίας για την πρόσληψη των κάτωθι ειδικοτήτων :
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Α. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ω.Κ.)
Δ/ΝΣΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΙΑΝΟΥ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΙΟΛΙΟΥ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟΥ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΛΑΟΥΤΟΥ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΜΠΟΕ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΑΞΟΦΩΝΟΥ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΡΟΜΠΕΤΑΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΡΟΥΣΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΧΟΡΩΔΙΑΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΝΗΠΙΩΝ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΟΝΩΔΙΑΣ
JAZZ ΠΕ ή ΤΕ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΠΑΣΟ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΤΡΑΜΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΕ ή ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΕΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

1
5
4
2
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1

ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ
ΠΕ ή ΤΕ
ΠΕ ή ΤΕ
ΠΕ ή ΤΕ
ΠΕ ή ΤΕ
ΠΕ ή ΤΕ
ΠΕ ή ΤΕ
ΠΕ ή ΤΕ
ΠΕ ή ΤΕ
ΠΕ ή ΤΕ
ΠΕ ή ΤΕ
ΠΕ ή ΤΕ
ΠΕ ή ΤΕ
ΠΕ ή ΤΕ
ΠΕ ή ΤΕ
ΠΕ ή ΤΕ
ΠΕ ή ΤΕ
ΠΕ ή ΤΕ

1
1
1

ΠΕ ή ΤΕ
ΠΕ ή ΤΕ
ΠΕ ή ΤΕ

1

ΤΕ
ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΕΣ
ΤΕ
ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΕΣ
ΤΕ
ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΕΣ
ΤΕ
ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΕΣ
ΤΕ
ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΕΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΛΑΡΙΝΟΥ

1

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΛΥΡΑΣ

1

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΒΙΟΛΙΟΥ

1

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΑΚΙ

1

ΣΥΝΟΛΟ Α
Γ. ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ &
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ Γ
ΣΥΝΟΛΟ Α+ Γ = 44 ατόμων

37
4

ΠΕ ή ΤΕ

1
2
7

(ΔΕ)
ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ

ΕΙΔΟΣ

διάρκεια
έως 9 μήνες
Σ.Ο.Χ. ΜΕ
ΑΝΤΙΤΙΜΟ

ή
ή

διάρκεια
έως 9 μήνες
Σ.Ο.Χ. ΜΕ
ΑΝΤΙΤΙΜΟ

ή
ή
ή

διάρκεια
έως 9 μήνες
Σ.Ο.Χ. ΜΕ
ΑΝΤΙΤΙΜΟ

και την άμεση εξυπηρέτηση των αναγκών του ΟΑΠΝ στις αντίστοιχες δομές του.
8

Σε πρώτη φάση θα προκηρυχθούν οι ειδικότητες που αφορούν στο Καλλιτεχνικό διδακτικό
προσωπικό (δομές ΔΩΚ και Εικαστικό /Φωτογραφικό Εργαστήρι) διότι επείγουν οι διαδικασίες
λόγω έναρξης της νέας σχολικής περιόδου και οι προσλήψεις των ανωτέρω ειδικοτήτων θα γίνουν
σύμφωνα με τις ανάγκες που θα προκύψουν μετά τις εγγραφές .
3.Τα απαιτούμενα προσόντα για την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα αναφέρονται
στην προκήρυξη που θα γίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2190/1994 όπως ισχύει και τις
όμοιες του Ν.3812/2009, καθώς και τις διατάξεις του Π.Δ. 524/1980, θα αφορά σχέση εργασίας
Ι.Δ.Ο.Χ. για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες Ή έως εννέα (9)μήνες (για αναγνωρισμένο
εκπαιδευτήριο) από την ημερομηνία πρόσληψης, σύμφωνα πάντα με το υποβληθέν αίτημα του
ΟΑΠΝ.
Ενώ η δαπάνη μισθοδοσίας τους θα αντιμετωπίζεται αποκλειστικά και μόνο από την καταβολή
αντιτίμου που θα καταβάλλουν οι ωφελούμενοι δημότες
4. για την ειδικότητα ενός (1) ατόμου στη Δ/νση Φιλαρμονικής ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ
συμπληρωματικά όσων προβλέπονται στο σχετικό Π.Δ. να προστεθεί: 1).εκτέλεση πνευστών
οργάνων με πτυχίο και 2). τριετή προϋπηρεσία στη Διεύθυνση Φιλαρμονικής και ελλείψει αυτού
του προσόντος να διαθέτει τριετή προϋπηρεσία στη μουσική εκτέλεση πνευστών οργάνων .
5. Η παρούσα να προωθηθεί στη Γ.Γ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου –Δυτικής
Μακεδονίας για τη σύσταση της Επιτροπής Επιλογής υποψηφίων και του γραμματέα αυτής,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 άρθρο 4 του Π.Δ 524/1980 και
6. εξουσιοδοτεί την πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες και για
την υπογραφή της παρούσας απόφασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 71/2016.
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Αριθμός Απόφασης: 72/2016 ΑΔΑ - 6990ΟΚΨΕ-6Σ1
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ: «Έγκριση δέσμευση ψήφιση δαπάνης για την προμήθεια συστήματος
χλωρίωσης στο Κολυμβητήριο του ΔΑΚ Κοζάνης »
Θέμα 4ο : Έγκριση δέσμευση ψήφιση δαπάνης για την προμήθεια συστήματος χλωρίωσης
Έχοντας υπόψη:

Τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006 – ΦΕΚ 114/τ.Α΄/ 8-6-2006)

Τις διατάξεις του Ν.3584/07, «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/ 28-6-2007)

Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/ 7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Το υπ.αρ. 1362/τ.Β΄/18-10-2001 Φ.Ε.Κ. απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης &
Αποκέντρωσης και Πολιτισμού, του «Πρότυπος Κανονισμός λειτουργίας ΝΠΔΔ Δημοτικών και
Κοινοτικών χώρων άθλησης της χώρας»

την υπ. Αρ. 635/21-11-2011 – ΑΔΑ Β491ΩΛΠ- Α5Δ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης με
θέμα : «Παραχώρηση της χρήσης Αθλητικών χώρων στον Οργανισμό Αθλητισμού, Πολιτισμού και
Νεολαίας (ΟΑΠΝ) Δήμου Κοζάνης»»

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. 12/1-2-2016- ΑΔΑ 72ΘΔΩΛΠ-ΖΓΞ απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης με θέμα :
«Έγκριση της αρ. 1/2016 Α.Δ.Σ του Οργανισμού Αθλητισμού– Πολιτισμού-Νεολαίας Δήμου
Κοζάνης που αφορά Κατάρτιση και ψήφιση Προϋπολογισμού έτους 2016»

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-ΠολιτισμούΝεολαίας του Δήμου Κοζάνης Π.Ε.Κοζάνης

την υπ.αρ. 47/18-5-2016 - ΑΔΑ 6ΑΙΛΟΚΨΕ-ΠΦ9 απόφαση ΔΣ ΟΑΠΝ με θέμα : «Έγκριση 1 ης
Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ – ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης έτους 2016»

την υπ.αρ. 236/2016- ΑΔΑ 6ΕΙΥΩΛΠ-3Ρ3 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης με θέμα :
«Έγκριση της αρ. 47/2016 Α.Δ.Σ του Οργανισμού Αθλητισμού– Πολιτισμού-Νεολαίας του Δήμου
Κοζάνης που αφορά Έγκριση 1 ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ – ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης
έτους 2016»

την υπ.αρ.πρωτ. 90517/24-6-2016 απόφαση του Γεν.Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «Έγκριση της αρ.236/2016 Απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Κοζάνης »

την υπ.αρ. 52/2016
ΑΔΑ 76ΣΖΟΚΨΕ-77Κ απόφαση ΔΣ ΟΑΠΝ με θέμα : «Έγκριση
εγκατάστασης/βελτίωσης συστήματος χλωρίωσης στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Κοζάνης»

Η προϊσταμένη Διεύθυνσης εισηγήθηκε το σχετικό θέμα .
Ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. σχετικά με το σύστημα χλωρίωσης του Δημοτικού Κολυμβητηρίου
Κοζάνης και την ανάγκη βελτίωσης του υπάρχοντος συστήματος .
Υπενθύμισε ότι είχε συζητηθεί το θέμα και σε προηγούμενη συνεδρίαση, όπου είχε αποφασιστεί
να διερευνηθεί με τη συνδρομή ειδικού ο τρόπος της βελτίωσης του συστήματος σύμφωνα με τις
ανάγκες του Κολυμβητηρίου.
Είναι επιτακτική η ανάγκη να γίνουν επεμβάσεις και εργασίες όπως :
 τοποθέτηση πίνακα ένδειξης θερμοκρασίας
 κεντρικός πίνακας ένδειξης λειτουργίας οργάνων και ένδειξης χλωρίου
 εξαερισμός του χώρου
 αυτόματη χλωρίωση με ένδειξη στο γραφείο ελέγχου κλπ
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Οι εργασίες θα γίνουν με απευθείας ανάθεση και το ποσό θα είναι έως 5.000€ .
Ζητείται η έγκριση δέσμευσης και ψήφιση της δαπάνης.
Ακολούθησε διαλογική
συνεδρίασης.

συζήτηση,

όπως

ακούγεται

στα

μαγνητοφωνημένα

αρχεία

της

Κατόπιν όλων των παραπάνω η πρόεδρος, καλεί το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά .
Τα παρόντα μέλη του ΔΣ συμφωνούν και εγκρίνουν την εισήγηση.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω και έπειτα από διαλογική διεξοδική συζήτηση
ομόφωνα
Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι
αποδέχεται την ανωτέρω εισήγηση
την βελτίωση του υπάρχοντος συστήματος χλωρίωσης του Κολυμβητηρίου του ΔΑΚ
Κοζάνης, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και εγκρίνει, δεσμεύει, ψηφίζει
δαπάνη συνολικού κόστους έως 5.000€ για το σκοπό αυτό και
3. εξουσιοδοτεί την πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες και για την
υπογραφή της παρούσας απόφασης.
1.
2.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 72/2016.
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Αριθμός Απόφασης: 73/2016 ΑΔΑ -6ΥΕΤΟΚΨΕ-ΞΗΛ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ:
«Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για προμήθεια ηχητικού
συστήματος ΟΑΠΝ»
Θέμα 5ο : Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για προμήθεια ηχητικού συστήματος ΟΑΠΝ
Έχοντας υπόψη:

Τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006 – ΦΕΚ 114/τ.Α΄/ 8-6-2006)

Τις διατάξεις του Ν.3584/07, «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/ 28-6-2007)

Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/ 7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»

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. 12/1-2-2016- ΑΔΑ 72ΘΔΩΛΠ-ΖΓΞ απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης με θέμα :
«Έγκριση της αρ. 1/2016 Α.Δ.Σ του Οργανισμού Αθλητισμού– Πολιτισμού-Νεολαίας Δήμου
Κοζάνης που αφορά Κατάρτιση και ψήφιση Προϋπολογισμού έτους 2016»

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-ΠολιτισμούΝεολαίας του Δήμου Κοζάνης Π.Ε.Κοζάνης

την υπ.αρ. 47/18-5-2016 - ΑΔΑ 6ΑΙΛΟΚΨΕ-ΠΦ9 απόφαση ΔΣ ΟΑΠΝ με θέμα : «Έγκριση 1 ης
Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ – ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης έτους 2016»

την υπ.αρ. 236/2016- ΑΔΑ 6ΕΙΥΩΛΠ-3Ρ3 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης με θέμα :
«Έγκριση της αρ. 47/2016 Α.Δ.Σ του Οργανισμού Αθλητισμού– Πολιτισμού-Νεολαίας του Δήμου
Κοζάνης που αφορά Έγκριση 1 ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ – ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης
έτους 2016»

την υπ.αρ.πρωτ. 90517/24-6-2016 απόφαση του Γεν.Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «Έγκριση της αρ.236/2016 Απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Κοζάνης »

το υπ.αρ.749/20-5-2016 έγγραφο του ΟΑΠΝ προς την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κοζάνης

την υπ.αρ.πρωτ.20759/7-7-2016 «Σύνταξη μελέτης ηχητικού εξοπλισμού» του τμήματος Μελετών
της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κοζάνης –Αρ.Μελέτης 73/2016

την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Ωδείου που λειτουργεί ο ΟΑΠΝ

Η προϊσταμένη Διεύθυνσης εισηγήθηκε το σχετικό θέμα .
Για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Ωδείου Κοζάνης (Δ.Ω.Κ) που αποτελεί έναν από τους
σημαντικότερους παράγοντες πολιτισμού στην πόλη και στο Δήμο Κοζάνης τη λειτουργία του
οποίου έχει το ΝΠΔΔ ΟΑΠΝ , η προϊσταμένη Διεύθυνσης εισηγείται την προμήθεια ηχητικού
εξοπλισμού κλειστού χώρου.
Ανέλυσε ότι μέσα από τις προσπάθειες των παιδιών – σπουδαστών του, των μαθητικών
συναυλιών, της συμφωνικής ορχήστρας, της ορχήστρας δωματίου, της χορωδίας και της
ορχήστρας κιθάρας έχει καθιερωθεί το Δημοτικό Ωδείο Κοζάνης ως κύτταρο μουσικής παιδείας
και καλλιέργειας.
Όλες οι εκδηλώσεις και δράσεις του στέφονται με επιτυχία και αγκαλιάζονται από τον κόσμο,
αναδεικνύοντας την καθημερινή προσπάθεια των παιδιών αλλά και την υψηλού επιπέδου
διδασκαλία των καθηγητών του. Πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά σεμινάρια, πανελλήνιοι
διαγωνισμοί και πολλές συναυλίες σχεδόν σε εβδομαδιαία βάση.
Με βάση τα οικονομικά στοιχεία, το ποσό που δαπανάται ετησίως για την ηχητική κάλυψη όλων
αυτών των εκδηλώσεων είναι πολύ μεγάλο και πλέον θα πρέπει να μειωθεί δραστικά για να
μπορεί ν’ ανταπεξέλθει ο Οργανισμός.
Για το λόγο αυτό θεωρείται επιτακτικό να αποκτηθεί ένα σύστημα ήχου το οποίο θα μπορεί να
καλύπτει αυτού του είδους τις εκδηλώσεις σε χώρους όπως η αίθουσα ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΑΙΘΟΥΣΑ
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ΤΕΧΝΗΣ, αίθουσες του ωδείου ή το προαύλιο του ωδείου και να είναι ικανό να καλύπτει
ηχητικά το χώρο για περίπου 300-400 άτομα.
Το Τμήμα Μελετών της Τεχνικής Υπηρεσίας έχει συντάξει τεύχος μελέτης ηχητικού εξοπλισμού
με συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού ποσού
17.290,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Προμηθειών ΟΤΑ (Ε.Κ.Π.ΟΤΑ).
Ακολούθησε διαλογική
συνεδρίασης.

συζήτηση,

όπως

ακούγεται

στα

μαγνητοφωνημένα

αρχεία

της

Ο κ.Κ.Κυριακίδης τόνισε ότι εάν η προμήθεια του ηχητικού εξοπλισμού αφορά αποκλειστικά και
μόνο τις ανάγκες του Δ.Ω.Κ. συμφωνεί με την προμήθεια του .
Κατόπιν όλων των παραπάνω η πρόεδρος, καλεί το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά .
Τα παρόντα μέλη του ΔΣ συμφωνούν και εγκρίνουν την εισήγηση.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω και έπειτα από διαλογική διεξοδική συζήτηση
ομόφωνα
Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι
1. αποδέχεται την ανωτέρω εισήγηση
2. την προμήθεια ηχητικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δημοτικού Ωδείου Κοζάνης
(Δ.Ω.Κ) που θα είναι σύμφωνος με την υπ.αρ. 73/2016 Μελέτη του τμήματος Μελετών της
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κοζάνης
3. Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Προμηθειών ΟΤΑ (Ε.Κ.Π.ΟΤΑ)
έως του ποσού των 17.290,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και
4. εξουσιοδοτεί την πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες και για την
υπογραφή της παρούσας απόφασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 73/2016.
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Αριθμός Απόφασης: 74/2016 ΑΔΑ - 6ΙΥ8ΟΚΨΕ-ΨΓΘ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ:
«Έγκριση εφαρμογής αθλητικής ταυτότητας σε αθλητικές
εγκαταστάσεις του Δήμου Κοζάνης από τη νέα αθλητική περίοδο. – Ενημέρωση αθλητικών
συλλόγων»
Θέμα 6ο : Έγκριση εφαρμογής αθλητικής ταυτότητας στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Κοζάνης
από 1-9-2016
Έχοντας υπόψη:

Τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006 – ΦΕΚ 114/τ.Α΄/ 8-6-2006)

Τις διατάξεις του Ν.3584/07, «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/ 28-6-2007)

Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/ 7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Το υπ.αρ. 1362/τ.Β΄/18-10-2001 Φ.Ε.Κ. απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης &
Αποκέντρωσης και Πολιτισμού, του «Πρότυπος Κανονισμός λειτουργίας ΝΠΔΔ Δημοτικών και
Κοινοτικών χώρων άθλησης της χώρας»

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. 635/21-11-2011 – ΑΔΑ Β491ΩΛΠ- Α5Δ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης με
θέμα : «Παραχώρηση της χρήσης Αθλητικών χώρων στον Οργανισμό Αθλητισμού, Πολιτισμού και
Νεολαίας (ΟΑΠΝ) Δήμου Κοζάνης»»

Το υπ.αρ. 2414/τ.Β΄/27-9-2013 Φ.Ε.Κ. με την υπ.αρ.39200/2598 απόφαση της Γ.Γ Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Ηπείρου –Δυτικής Μακεδονίας «Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του
ΝΠΔΔ Οργανισμός Αθλητισμού-Πολιτισμού-Νεολαίας του Δήμου Κοζάνης της Περιφερειακής
Ενότητας 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-ΠολιτισμούΝεολαίας του Δήμου Κοζάνης Π.Ε.Κοζάνης

την υπ.αρ. 47/18-5-2016 - ΑΔΑ 6ΑΙΛΟΚΨΕ-ΠΦ9 απόφαση ΔΣ ΟΑΠΝ με θέμα : «Έγκριση 1 ης
Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ – ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης έτους 2016»

την υπ.αρ. 236/2016- ΑΔΑ 6ΕΙΥΩΛΠ-3Ρ3 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης με θέμα :
«Έγκριση της αρ. 47/2016 Α.Δ.Σ του Οργανισμού Αθλητισμού– Πολιτισμού-Νεολαίας του Δήμου
Κοζάνης που αφορά Έγκριση 1 ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ – ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης
έτους 2016»

την υπ.αρ.πρωτ. 90517/24-6-2016 απόφαση του Γεν.Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «Έγκριση της αρ.236/2016 Απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Κοζάνης »

Την υπ.αρ. 99/27-8-2015 ΑΔΑ : 686ΜΟΚΨΕ-ΞΛΦ Απόφαση ΔΣ του ΟΑΠΝ με θέμα : «Έγκριση
τιμολογιακής πολιτικής - Πιλοτική εφαρμογή Αθλητικής Ταυτότητας - Επεξεργασία προγραμμάτων
λειτουργίας για τα κλειστά δημοτικά γυμναστήρια»

Την υπ.αρ.109/2015 ΑΔΑ: 6ΣΛΩΟΚΨΕ-0ΨΩ Απόφαση ΔΣ του ΟΑΠΝ με θέμα: «Απόσυρση θέματος
σχετικά με την αναθεώρηση του αντιτίμου χρήσης του κολυμβητηρίου από την Κολυμβητική Ένωση.
Εφαρμογή της αθλητικής ταυτότητας και στους χρήστες του Κολυμβητηρίου»

την υπ.αρ. 110/24-9-2015 ΑΔΑ -6ΟΒΕΟΚΨΕ-ΞΝΕ απόφαση ΔΣ ΟΑΠΝ με θέμα : «Έγκριση
εφαρμογής αθλητικών ταυτοτήτων στους αθλητές Ακαδημιών των ποδοσφαιρικών γηπέδων»

την έγγραφη εισήγηση της προέδρου που επιδόθηκε στα μέλη του ΔΣ ΟΑΠΝ

Η πρόεδρος, ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ πως από τα μέσα Απριλίου λειτούργησε Επιτροπή με
πρόεδρο της τον Αντιπρόεδρο του ΔΣ ΟΑΠΝ κ.Γ.Σιαμπανόπουλο στην οποία συμμετείχε και το
μέλος του ΔΣ κ. Ν.Πλεξίδας και η οποία ανέλαβε να καταγράψει τις ανάγκες, τις δυνατότητες, τις
προϋποθέσεις της εφαρμογής της αθλητικής ταυτότητας και να προτείνει σχετικά.

14

Στη συνέχεια η πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα .
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση.
Οι ακριβείς τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ. αναφέρονται στα ηχητικά αρχεία της συνεδρίασης.
Κατόπιν των παραπάνω η πρόεδρος, κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά .
Ο κ.Κ.Κυριακίδης τόνισε ότι πριν αποφασίσει το ΔΣ θα πρέπει να προηγηθεί συζήτηση με τα
σωματεία για να καταθέσουν τις προτάσεις τους, σχετικά με την αθλητική ταυτότητα.
Ο κ.Κ.Κυριακίδης δήλωσε ακόμη την ένστασή του γιατί δεν ενημερώθηκε και δεν συμμετείχε
στην συγκεκριμένη Επιτροπή διερεύνησης για την αθλητική ταυτότητα.
Ο κ.Γ.Βαλαής πρότεινε να σταλεί ενημερωτική επιστολή η οποία θα περιλαμβάνει τις προτάσεις
του ΟΑΠΝ για την αθλητική ταυτότητα προκειμένου να ενημερωθούν οι Αθλητικοί Σύλλογοι για
τις προθέσεις του ΟΑΠΝ να εφαρμόσει την αθλητική ταυτότητα από τη νέα αθλητική περίοδο
και να ζητείται η γνώμη των σωματείων εντός εύλογου χρονικού διαστήματος (10 ημερών από τη
λήψη της ενημερωτικής επιστολής του ΟΑΠΝ) ώστε να καταθέσουν τις προτάσεις τους.
Στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ να οριστικοποιηθεί η τελική απόφαση για την
εφαρμογή της αθλητικής ταυτότητας περιόδου 2016-2017 αφού προηγουμένως κατατεθούν και οι
προτάσεις των αθλητικών σωματείων.
Ανακεφαλαιώνοντας η πρόεδρος για την παρούσα συνεδρίαση τόνισε ότι θα προηγηθεί
ενημερωτική επιστολή προς τα αθλητικά σωματεία και θα δοθεί χρονικό περιθώριο(10 ημερών
από τη λήψη της ενημερωτικής επιστολής του ΟΑΠΝ) ώστε να λάβουν γνώση και να καταθέσουν
εφόσον επιθυμούν τις προτάσεις τους.
Ο κ.Κ.Κυριακίδης επιφυλάσσεται επί του θέματος.
Τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ συμφωνούν και εγκρίνουν την εισήγηση της προέδρου.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω και έπειτα από διαλογική διεξοδική συζήτηση κατά
πλειοψηφία
Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι
1. να προηγηθεί ενημερωτική επιστολή προς τα αθλητικά σωματεία και να δοθεί χρονικό
περιθώριο (10 ημερών από τη λήψη της ενημερωτικής επιστολής του ΟΑΠΝ) ώστε να
λάβουν γνώση και να καταθέσουν εφόσον επιθυμούν τις προτάσεις τους σχετικά με την
εφαρμογή της αθλητικής ταυτότητας.
2. στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση λαμβάνοντας υπόψιν και τις προτάσεις των αθλητικών
σωματείων, εφόσον υπάρξουν, να οριστικοποιηθεί η τελική μορφή της πρότασης για την
εφαρμογή της αθλητικής ταυτότητας για την περίοδο 2016-2017 και
3. εξουσιοδοτεί την πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες και για την
υπογραφή της παρούσας απόφασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 74/2016.
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Αριθμός Απόφασης: 75/2016 ΑΔΑ - 6ΟΥΓΟΚΨΕ-ΙΑΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ: «Ενημέρωση για την ανάληψη διοργάνωσης της προκριματικής φάσης
του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Ανδρών 16-18/9/2016 στο Δ.Α.Κ. Λευκόβρυσης.
Λήψη αποφάσεων για διαδικασίες διακήρυξης υπαίθριου χώρου για εγκατάσταση catering και
εκμίσθωσης χώρου για διαφημιστική προβολή»
Θέμα 7ο : Διοργάνωση προκριματικής φάσης Πανευρωπαϊκού κυπέλλου volleyball Ανδρών 15-17/9/2016.
Λήψη αποφάσεων για διαδικασίες διακήρυξης υπαίθριου χώρου για εγκατάσταση catering και
διαφημιστικής προβολής
Έχοντας υπόψη:

Το υπ.αρ. 1362/τ.Β΄/18-10-2001 Φ.Ε.Κ. απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης &
Αποκέντρωσης και Πολιτισμού, του «Πρότυπος Κανονισμός λειτουργίας ΝΠΔΔ Δημοτικών και
Κοινοτικών χώρων άθλησης της χώρας»

Τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006 – ΦΕΚ 114/τ.Α΄/ 8-6-2006)

Το Π.Δ. 270/1981 «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας
δημοπρασιών δι΄εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων»

Τις διατάξεις του Ν.3584/07, «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/ 28-6-2007)

Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/ 7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Την υπ.αρ. 635/21-11-2011 –ΑΔΑ: Β491ΩΛΠ-Α5Δ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης με
θέμα: «Παραχώρηση της χρήσης των Αθλητικών χώρων στον Οργανισμό Αθλητισμού, Πολιτισμού,
Νεολαίας Δήμου Κοζάνης»

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. Πρωτ.2/1015/ΔΕΠ/05-01-2016 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

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-ΠολιτισμούΝεολαίας του Δήμου Κοζάνης Π.Ε.Κοζάνης

την υπ.αρ. 47/18-5-2016 - ΑΔΑ 6ΑΙΛΟΚΨΕ-ΠΦ9 απόφαση ΔΣ ΟΑΠΝ με θέμα : «Έγκριση 1 ης
Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ – ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης έτους 2016»

την υπ.αρ. 236/2016- ΑΔΑ 6ΕΙΥΩΛΠ-3Ρ3 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης με θέμα :
«Έγκριση της αρ. 47/2016 Α.Δ.Σ του Οργανισμού Αθλητισμού– Πολιτισμού-Νεολαίας του Δήμου
Κοζάνης που αφορά Έγκριση 1 ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ – ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης
έτους 2016»

την υπ.αρ.πρωτ. 90517/24-6-2016 απόφαση του Γεν.Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «Έγκριση της αρ.236/2016 Απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Κοζάνης »

Η πρόεδρος εισηγήθηκε το σχετικό θέμα .
Ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ του ΟΑΠΝ ότι το ΔΣ της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης
(Ε.Ο.ΠΕ)
ανέλαβε την διοργάνωση του ομίλου C για τον 2ο Γύρο του Ευρωπαϊκού
Πρωταθλήματος Βόλεϊ Ανδρών, όπου εκτός από την Εθνική Ελλάδος θα συμμετάσχουν οι
Εθνικές ομάδες Ανδρών του Βελγίου, της Ουκρανίας και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας.
Επίσης η πρόεδρος εξήγησε ότι μετά την επιτυχή διεξαγωγή από πλευράς Δήμου Κοζάνης της
προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου πρωταθλήματος Ανδρών και την άρτια φιλοξενία των
αγώνων που πραγματοποιήθηκαν στις 17-18-19 Ιουνίου 2016 στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού
Αθλητικού Κέντρου Λευκόβρυσης Κοζάνης , η Ε.Ο.ΠΕ αποφάσισε και πρότεινε στο Δήμο
Κοζάνης την ανάληψη της διοργάνωσης της προκριματικής φάσης του Ευρωπαϊκού
Πρωταθλήματος volleyball Ανδρών στις 16-18/9/2016.
Η πρόεδρος ανέλυσε πως στο ΝΠΔΔ- ΟΑΠΝ έχει παραχωρηθεί από το Δήμο Κοζάνης η χρήση
του εν λόγω γυμναστηρίου.
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Λόγω χρονοβόρων διοικητικών διαδικασιών που απαιτούνται για την έγκαιρη έγκριση της άδειας
και λειτουργίας συγκεκριμένων χώρων των εγκαταστάσεων αλλά και για την αποτελεσματική και
άμεση εξυπηρέτηση των φιλάθλων, αθλητικών παραγόντων και αθλητών που θα παρευρεθούν στο
κλειστό γυμναστήριο της Λευκόβρυσης στο πλαίσιο ενός τόσου σημαντικού αθλητικού γεγονότος
η πρόεδρος τονίζει ότι είναι απαραίτητα :
 η εκμίσθωση υπαίθριου χώρου εκατέρωθεν της κεντρικής εισόδου, για ν ΄ αναπτυχθούν
υπηρεσίες catering και
 η εκμίσθωση χώρου για την προβολή/ διαφήμιση επιχειρηματιών
Έχοντας τη σχετική εμπειρία από την πρόσφατη διοργάνωση της προκριματικής φάσης του
Παγκοσμίου πρωταθλήματος πρότεινε η εκμετάλλευση χώρου υπηρεσιών σίτισης (catering ) για
τις ανάγκες της ανωτέρω διοργάνωσης στο Δ.Α.Κ. της Λευκόβρυσης στις 16-18/9/2016 να
πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της Διακήρυξης με φανερή προφορική
πλειοδοτική
δημοπρασία .
Για τις διαδικασίες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν απαιτείται η λήψη απόφασης από το ΔΣ
του ΝΠΔΔ - ΟΑΠΝ για τα παρακάτω :
1. Η συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, η οποία σύμφωνα με το ΠΔ
270/1981 αποτελείται από την Πρόεδρο του ΝΠΔΔ και δύο τακτικά (2) μέλη του Δ.Σ. τα
οποία πρέπει να οριστούν με τους αναπληρωτές τους :
προτείνεται να παραμείνει η
Επιτροπή όπως αποφασίστηκε στην προηγούμενη
διοργάνωση ήτοι : οι κ.κ. Βαλαής και Τζουμερκιώτης ως τακτικά μέλη με αναπληρωτές
τους κ.κ. 1. Γεώργιο Σιαμπανόπουλο και 2. Γεώργιο Χατζαβερίδη αντίστοιχα
2. Επιπλέον, ως προς την διαδικασία το ανωτέρω Π.Δ. προβλέπει τιμή εκκίνησης της
δημοπρασίας.
Το ποσό που προτείνεται είναι : 1.000€ για τις 3 ημέρες της διοργάνωσης (μη
συμπεριλαμβανομένου του νομίμου τέλους χαρτοσήμου) και να συμπεριληφθεί ως
προϋπόθεση η προκαταβολή της μίσθωσης από τον πλειοδότη πριν την εγκατάστασή του
στο χώρο .
3. όσον αφορά στη διαφημιστική κάλυψη και προβολή των αγώνων από τα οποία ο ΟΑΠΝ θα
μπορούσε (βάσει του άρθρου 4- Πόροι του ΝΠΔΔ του υπ.αρ. 815/τ.Β΄/10-5-2011 Φ.Ε.Κ.
σύστασης του) να έχει έσοδα, γίνονται γνωστά τα εξής :
Ο ΟΑΠΝ θα διαθέσει συγκεκριμένο διαφημιστικό χώρο στο ΔΑΚ Λευκόβρυσης ο οποίος
δύναται να εκμισθωθεί για την προβολή/ διαφήμιση επιχειρηματιών. Για το λόγο αυτό
προτείνεται να γίνει ανοιχτή πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόμενο διαφημιστικό γραφείο.
Προτείνεται για την ενοικίαση του διαφημιστικού χώρου στο ΔΑΚ Λευκόβρυσης το
ποσοστό εκμίσθωσης προς τον ΟΑΠΝ να είναι 50% για κάθε μία θέση διαφήμισης
χωριστά.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση.
Οι ακριβείς τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ. αναφέρονται στα ηχητικά αρχεία της συνεδρίασης.
Κατόπιν όλων των παραπάνω η πρόεδρος, καλεί το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά .
Τα μέλη του ΔΣ συμφωνούν και εγκρίνουν την εισήγηση της προέδρου.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω και έπειτα από διαλογική διεξοδική συζήτηση
ομόφωνα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. αποδέχεται και εγκρίνει την εισήγηση της προέδρου
2. ορίζει ως Επιτροπή Διενέργειας της Δημοπρασίας τους κ.κ. Πρόεδρο :Φανή Φτάκα –
Τσικριτζή και μέλη τους Γ. Βαλαή και Γρ.Τζουμερκιώτη με αναπληρωτές τους κ.κ. 1.
Γεώργιο Σιαμπανόπουλο και 2. Γεώργιο Χατζαβερίδη αντίστοιχα
3. ορίζει ως τιμή εκκίνησης της διαδικασίας το ποσό των 1.000€ (μη συμπεριλαμβανομένου
του νομίμου τέλους χαρτοσήμου) για τις 3 ημέρες μίσθωσης υπαίθριου χώρου στο ΔΑΚ –
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κλειστό γυμναστήριο Λευκόβρυσης Κοζάνης, όπου θ' αναπτυχθούν υπηρεσίες catering
για την εξυπηρέτηση της διοργάνωσης της προκριματικής φάσης του Ευρωπαϊκού
Πρωταθλήματος volleyball Ανδρών, το διάστημα 16-18/9/2016,
4. την ανοιχτή πρόσκληση του ΝΠΔΔ – ΟΑΠΝ προς κάθε ενδιαφερόμενο διαφημιστικό
γραφείο, για την εκμίσθωση συγκεκριμένου διαφημιστικού χώρου στο ΔΑΚ Λευκόβρυσης
5. το ποσοστό εκμίσθωσης προς τον ΟΑΠΝ για τον διαφημιστικό χώρο στο ΔΑΚ
Λευκόβρυσης, να είναι 50% για κάθε μία θέση διαφήμισης χωριστά και
6. εξουσιοδοτεί την πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες και για την
υπογραφή της παρούσας απόφασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 75/2016.
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Αριθμός Απόφασης: 76/2016 ΑΔΑ - ΩΩ54ΟΚΨΕ-6ΨΘ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ:
«Έγκριση οικονομικού απολογισμού ΟΑΠΝ για τη 2 η γιορτή
πολυγλωσσίας »
Θέμα 8ο : Οικονομικός απολογισμός 2ης γιορτής πολυγλωσσίας 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-ΠολιτισμούΝεολαίας του Δήμου Κοζάνης Π.Ε.Κοζάνης
την υπ.αρ. 47/18-5-2016 - ΑΔΑ 6ΑΙΛΟΚΨΕ-ΠΦ9 απόφαση ΔΣ ΟΑΠΝ με θέμα : «Έγκριση 1 ης
Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ – ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης έτους 2016»
την υπ.αρ. 236/2016- ΑΔΑ 6ΕΙΥΩΛΠ-3Ρ3 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης με θέμα :
«Έγκριση της αρ. 47/2016 Α.Δ.Σ του Οργανισμού Αθλητισμού– Πολιτισμού-Νεολαίας του Δήμου
Κοζάνης που αφορά Έγκριση 1 ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ – ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης
έτους 2016»
την υπ.αρ.πρωτ. 90517/24-6-2016 απόφαση του Γεν.Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «Έγκριση της αρ.236/2016 Απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Κοζάνης »
την υπ.αρ. 49/2016 ΑΔΑ - ΨΠΦΗΟΚΨΕ-ΟΨΠ απόφαση ΔΣ ΟΑΠΝ με θέμα : «Έγκριση δέσμευση
ψήφιση δαπανών γιορτών πολυγλωσσίας 2016»
την υπ.αρ. 57/2016 ΑΔΑ-7Γ92ΟΚΨΕ-Θ07 απόφαση ΔΣ ΟΑΠΝ με θέμα : «Έγκριση πρακτικού
υπ.αρ.πρωτ.722/17-5-2016 αξιολόγησης προσφορών του ΝΠΔΔ-ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης»
την έγγραφη εισήγηση της προέδρου που επιδόθηκε στα μέλη του ΔΣ ΟΑΠΝ

Η πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα και ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ για τις επιτυχημένες εκδηλώσεις
της 2ης γιορτής πολυγλωσσίας και την συμμετοχή του κόσμου σ ΄αυτές.
Αναλυτικά εξήγησε ότι στη 2η Γιορτή Πολυγλωσσίας που διήρκησε 3 μέρες, περιελάμβανε 63
φορείς, 46 δράσεις και συμμετείχαν καλλιτεχνικά σχήματα από 8 Βαλκανικές και άλλες πιο
μακρινές χώρες, η συνολική συμμετοχή του ΟΑΠΝ στα έξοδα ήταν 1900 ευρώ.
Οι δαπάνες αφορούσαν σε έξοδα διανυκτέρευσης τμήματος του καλλιτεχνικού συγκροτήματος του
Δήμου Σηλυβρίας Κων/πολης, μετακίνηση ξένων αποστολών από Θεσσαλονίκη προς Κοζάνη με
επιστροφή, ηχητική κάλυψη για πολιτιστικές δράσεις τριών ημερών και έξοδα προβολής (αφίσες
κλπ).
Το συνολικό ύψος των δαπανών της γιορτής ξεπέρασε τα 6.000 ευρώ.
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και το ΤΕΙ Κοζάνης, κάλυψαν τη διανυκτέρευση υπολοίπων
μελών των δυο αποστολών από Τουρκία και Βουλγαρία, ενώ οι υπόλοιπες δαπάνες μετακίνησης
των διαφόρων αποστολών από Θεσσαλονίκη καλύφθηκαν με χορηγία από το ταξιδιωτικό γραφείο
Hermes Tours.
Στην πετυχημένη διεξαγωγή και ολοκλήρωση της γιορτής συνέβαλαν οικονομικά με χορηγίες
τους σε υπηρεσίες ή σε είδος διάφοροι σύλλογοι και 20 περίπου επιχειρηματίες του Δήμου και
της ευρύτερης περιοχής, τους οποίους ευχαριστήσαμε δημόσια όπως και οι κυρίες των
πολιτιστικών συλλόγων Νέας Νικόπολης «Αη Γιάννης», Φαρασιωτών Καππαδοκίας Βαθυλάκου,
Πανελλήνιας Ένωσης Κουβουκλιωτών «Ο Όσιος Βαραδάτος εκ Προύσης», Πολιτιστικού
Φυσιολατρικού Συλλόγου Νέας Χαραυγής, Μικρασιωτών Π.Ε Κοζάνης που συμμετείχαν στην
περιποίηση των φιλοξενούμενων ομάδων με την παρασκευή ιδιαίτερων τοπικών εδεσμάτων.
Τέλος, η πρόεδρος κατέθεσε προς έγκριση στα μέλη του Δ.Σ τον οικονομικό απολογισμό που
καλύπτει ο ΟΑΠΝ για τη διοργάνωση των τριήμερων εκδηλώσεων της 2ης γιορτής πολυγλωσσίας
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που πραγματοποιήθηκαν ως εξής :
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΛΙΑΚΜΩΝ
HERMES TOURS
ΗΧΗΤΙΚΑ
ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΟ

420 ,00€
400 ,00€
1.000, 00€
80, 00€
1.900, 00€

Κατόπιν όλων των παραπάνω η πρόεδρος, καλεί το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά .

Οι ακριβείς τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ. αναφέρονται στα ηχητικά αρχεία της
συνεδρίασης.
Ο κ.Κ.Κυριακίδης δεν ψήφισε το παρόν θέμα .

Τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ συμφωνούν και εγκρίνουν την εισήγηση της προέδρου.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω και έπειτα από διαλογική διεξοδική συζήτηση κατά
πλειοψηφία
Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι
1. αποδέχεται την εισήγηση της προέδρου
2. εγκρίνει τον οικονομικό απολογισμό και ψηφίζει τις σχετικές δαπάνες της διοργάνωσης,
όπως αναφέρονται ανωτέρω, για την 2η Γιορτή πολυγλωσσίας που διοργάνωσε ο ΟΑΠΝ
στην Κοζάνη και
3. εξουσιοδοτεί την πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες και για την
υπογραφή της παρούσας απόφασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 76/2016.
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Αριθμός Απόφασης: 77/2016 ΑΔΑ - ΩΥΡΓΟΚΨΕ-ΓΨΖ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ: «Εξέταση υπ.αρ.πρωτ. 949/29-6-2016 εισερχόμενου αιτήματος»
Θέμα 9ο : Αιτήσεις-έγγραφα-ανακοινώσεις-ενημερώσεις
Έχοντας υπόψη:

Τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006 – ΦΕΚ 114/τ.Α΄/ 8-6-2006)

Τις διατάξεις του Ν.3584/07, «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/ 28-6-2007)

Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/ 7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»

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-ΠολιτισμούΝεολαίας του Δήμου Κοζάνης Π.Ε.Κοζάνης

το υπ.αρ.πρωτ. 949/29-6-2016 εισερχόμενο αίτημα της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου ΠΑΟΚ Κοίλων
Κοζάνης

τις διατάξεις του άρθρου 4- Πόροι του ΝΠΔΔ του υπ.αρ. 815/τ.Β΄/10-5-2011 Φ.Ε.Κ. «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 ”»

Η πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα.
Διαβάστηκε η ανωτέρω αίτηση σύμφωνα με την οποία ζητείται άδεια χρήσης του Λιάπειου
Σταδίου Κοίλων Κοζάνης για την πραγματοποίηση συναυλίας στις 23-7-2016 .
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση των μελών του ΔΣ .
Η πρόεδρος ενημέρωσε ότι λόγω έλλειψης προσωπικού του ΟΑΠΝ με συμφωνητικό έχει ανατεθεί
από πέρυσι στην Ακαδημία Ποδοσφαίρου ΠΑΟΚ Κοίλων Κοζάνης η συντήρηση του χλοοτάπητα
του Λιάπειου, υπάρχει καλή συνεργασία μαζί τους μέχρι στιγμής και γι΄ αυτό πρότεινε την
παραχώρηση του χώρου έναντι αντιτίμου 700€, το οποίο θα πρέπει να καταβληθεί πριν τη
διεξαγωγή της συναυλίας στον ΟΑΠΝ.
Οι ακριβείς τοποθετήσεις του Δ.Σ. αναφέρονται στα ηχητικά αρχεία της συνεδρίασης.
Κατόπιν όλων των παραπάνω η πρόεδρος, καλεί το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά .
Τα μέλη του ΔΣ συμφωνούν και εγκρίνουν την εισήγηση της προέδρου.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω και έπειτα από διαλογική διεξοδική συζήτηση
ομόφωνα
Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι
1. αποδέχεται και εγκρίνει την εισήγηση της προέδρου
2. παραχωρεί την άδεια χρήσης του Λιάπειου Σταδίου Κοίλων Κοζάνης στην Ακαδημία
Ποδοσφαίρου ΠΑΟΚ Κοίλων Κοζάνης με την προϋπόθεση καταβολής αντιτίμου 700€ για
την πραγματοποίηση συναυλίας στις 23-7-2016 και
3. εξουσιοδοτεί την πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες και για την
υπογραφή της παρούσας απόφασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 77/2016.
21

Αριθμός Απόφασης: 78/2016 ΑΔΑ - 7Ρ09ΟΚΨΕ-ΘΟ6
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ: «Εξέταση υπ.αρ.πρωτ. 884/15-6-2016 εισερχόμενου αιτήματος»
Θέμα 9ο : Αιτήσεις-έγγραφα-ανακοινώσεις-ενημερώσεις

Έχοντας υπόψη:

Τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006 – ΦΕΚ 114/τ.Α΄/ 8-6-2006)

Τις διατάξεις του Ν.3584/07, «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών








Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/ 28-6-2007)
Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/ 7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»
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-ΠολιτισμούΝεολαίας του Δήμου Κοζάνης Π.Ε.Κοζάνης
το υπ.αρ.πρωτ. 884/15-6-2016 εισερχόμενο αίτημα

Η πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα.
Διαβάστηκε η ανωτέρω αίτηση σύμφωνα με την οποία ζητείται από τον ιδιώτη ζωγράφο κ. Θ.Κ. ο
ΟΑΠΝ να αναλάβει τη διοργάνωση της ατομικής έκθεσης ζωγραφικής του.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση των μελών του ΔΣ .
Η πρόεδρος εξήγησε ότι δυστυχώς ο ΟΑΠΝ δεν διαθέτει σήμερα δημοτικό κατάλληλο χώρο για
την πραγματοποίηση εκθέσεων, ειδικά μετά την εγκατάλειψη της αίθουσας του πρώην ΕΛΚΕΠΑ,
την οποία σταμάτησε να λειτουργεί εδώ και έξι μήνες για λόγους ασφαλείας, λόγω μεγάλων
φθορών και έλλειψη έργων συντήρησης.
Παράλληλα εδώ και πολλά χρόνια δεν αναλαμβάνει τη διοργάνωση ατομικών εκθέσεων πλην των
τμημάτων του Εικαστικού Εργαστηρίου του Δήμου τα οποία διαχειρίζεται και έργα των οποίων
εκτίθενται συνήθως στο Λαογραφικό Μουσείου Κοζάνης.
Οι ακριβείς τοποθετήσεις του Δ.Σ. αναφέρονται στα ηχητικά αρχεία της συνεδρίασης.
Κατόπιν όλων των παραπάνω η πρόεδρος, καλεί το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά .
Τα μέλη του ΔΣ συμφωνούν και εγκρίνουν την εισήγηση της προέδρου.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω και έπειτα από διαλογική διεξοδική συζήτηση
ομόφωνα
1.
2.

3.

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι
αποδέχεται και εγκρίνει την εισήγηση της προέδρου
να απαντηθεί αρνητικά το αίτημα λόγω ότι ο ΟΑΠΝ δεν διαθέτει χώρο για την
πραγματοποίηση εικαστικής έκθεσης, και ούτε αναλαμβάνει τη διοργάνωση
ατομικών εκθέσεων πλην των τμημάτων του Εικαστικού Εργαστηρίου που
διαχειρίζεται και
εξουσιοδοτεί την πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες και
για την υπογραφή της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 78/2016.
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Αριθμός Απόφασης: 79/2016 ΑΔΑ - 7ΩΣΠΟΚΨΕ-6 Ο4
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ: «Εξέταση υπ.αρ.πρωτ. 795/30-5-2016 εισερχόμενου αιτήματος»
Θέμα 9ο : Αιτήσεις-έγγραφα-ανακοινώσεις-ενημερώσεις
Έχοντας υπόψη:

Τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006 – ΦΕΚ 114/τ.Α΄/ 8-6-2006)

Τις διατάξεις του Ν.3584/07, «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/ 28-6-2007)

Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/ 7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»

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-ΠολιτισμούΝεολαίας του Δήμου Κοζάνης Π.Ε.Κοζάνης

το υπ.αρ.πρωτ. 795/30-5-2016 εισερχόμενο αίτημα του Συλλόγου Φίλοι Μουσείου & Αρχαιοτήτων
Αιανής

Η πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα.
Διαβάστηκε η ανωτέρω αίτηση σύμφωνα με την οποία ο Σύλλογος Φίλοι Μουσείου &
Αρχαιοτήτων Αιανής ζητά οικονομική ενίσχυση για το Δρόμο Απολλοδώρου .
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση των μελών του ΔΣ .
Η πρόεδρος ενημέρωσε ότι είχε τηλεφωνική επαφή με το Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής και τους
διοργανωτές του ανωτέρω αθλήματος και μετά από συνεννόηση μαζί τους πρότεινε την κάλυψη
δαπάνης για την αγορά (120) μεταλλίων και (1) κυπέλλου, προκειμένου τα μεν μετάλλια να
διατεθούν για τη βράβευση όλων των μικρών παιδιών-μαθητών που θα συμμετέχουν στο Δρόμο
Απολλοδώρου, ενώ το κύπελλο θα δοθεί στους φοιτητές του Πανεπιστημίου του Bristol
αντιπροσωπεία των οποίων θα έρθει όπως κάθε χρόνο και θα συμμετάσχει στον εν λόγω δρόμο..
Οι ακριβείς τοποθετήσεις του Δ.Σ. αναφέρονται στα ηχητικά αρχεία της συνεδρίασης.
Κατόπιν όλων των παραπάνω η πρόεδρος, καλεί το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά .
Τα μέλη του ΔΣ συμφωνούν και εγκρίνουν την εισήγηση της προέδρου.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω και έπειτα από διαλογική διεξοδική συζήτηση
ομόφωνα
Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι
1.
2.
3.

αποδέχεται και εγκρίνει την εισήγηση της προέδρου
την κάλυψη δαπάνης για την αγορά (120) μεταλλίων και (1) κυπέλλου και
εξουσιοδοτεί την πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες και
για την υπογραφή της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 79/2016.
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Αριθμός Απόφασης: 80/2016 ΑΔΑ - ΩΚΚΞΟΚΨΕ-Ν7Ω
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ: «Εξέταση υπ.αρ.πρωτ.111600/Δ5/7-7-2016 εγγράφου της Δ/νσης
Φυσικής Αγωγής του Ενιαίου Δ/κού τομέα Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
του ΥΠ.Π.Ε.Θ»

Θέμα 9ο : Αιτήσεις-έγγραφα-ανακοινώσεις-ενημερώσεις
Έχοντας υπόψη:

Το υπ.αρ. 1362/τ.Β΄/18-10-2001 Φ.Ε.Κ. απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης &
Αποκέντρωσης και Πολιτισμού, του «Πρότυπος Κανονισμός λειτουργίας ΝΠΔΔ Δημοτικών και
Κοινοτικών χώρων άθλησης της χώρας»

Τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006 – ΦΕΚ 114/τ.Α΄/ 8-6-2006)

Τις διατάξεις του Ν.3584/07, «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/ 28-6-2007)

Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/ 7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Την υπ.αρ. 635/21-11-2011 –ΑΔΑ: Β491ΩΛΠ-Α5Δ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης με
θέμα: «Παραχώρηση της χρήσης των Αθλητικών χώρων στον Οργανισμό Αθλητισμού, Πολιτισμού,
Νεολαίας Δήμου Κοζάνης»

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 ”»

το υπ.αρ.πρωτ.111600/Δ5/7-7-2016 έγγραφο της Δ/νσης Φυσικής Αγωγής του Ενιαίου Δ/κού τομέας
Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και
Θρησκευμάτων που κοινοποιήθηκε στον ΟΑΠΝ

Η πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα.
Από τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ στο πλαίσιο ενός έγκαιρου προγραμματισμού
ζητείται η αποστολή συγκεκριμένων στοιχείων(επισυναπτόμενος πίνακας), μέχρι και τις 15
Ιουλίου 2016 (καταληκτική ημερομηνία) προκειμένου να διεξαχθεί το μάθημα της κολύμβησης
στα Δημοτικά Σχολεία της Ελλάδας με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς (2016-2017) .
Σύμφωνα με το έγγραφο που κοινοποιήθηκε στον ΟΑΠΝ, το ΥΠ.Π.Ε.Θ. μέσω της Δ/νσης
Φυσικής Αγωγής, σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και τη Γενική
Γραμματεία Αθλητισμού και μετά από την επιτυχημένη εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος
κολύμβησης στις σχολικές μονάδες Α β/θμιας εκπαίδευσης του νομού Αττικής κατά το τρίτο
τρίμηνο της σχολικής χρονιάς 2015-16, σκοπεύει να εφαρμόσει τη διδασκαλία του αντικειμένου
της κολύμβησης στους μαθητές της Γ και Δ τάξης των δημοτικών σχολείων της χώρας για το
σχολικό έτος 2016-2017 (20/9/2016-15/6/2017).
Για τις ανάγκες διεξαγωγής του μαθήματος κολύμβησης, ζητείται η διάθεση των κολυμβητηρίων
αρμοδιότητάς ΟΑΠΝ κατά τις πρωινές ώρες από τις 8:30 μέχρι τις 13:30
Παράλληλα για τις ανάγκες διεξαγωγής του ίδιου μαθήματος, το κολυμβητήριο του ΔΑΚ
χρειάζεται να παρέχει:
- 2-3 ακριανές διαδρομές και τη μικρή πισίνα όπου υπάρχει,
-

βοηθητικό υλικό (σωσίβια, σανίδες, αφρώδης σωλήνες, κ.α.).

Στις παρατηρήσεις του επισυναπτόμενου πίνακα, να αναφέρονται:
1. η ύπαρξη κάποιας εναλλακτικής λύσης (ιδιωτικής ή πλωτής πισίνας) στην οποία να
μπορεί να διεξαχθεί το μάθημα, σε περίπτωση έλλειψης κολυμβητηρίου.
2. η δυνατότητα εξασφάλισης, από μέρους του ΟΑΠΝ, της μετακίνησης των μαθητών στα
κολυμβητήρια προκειμένου να διευκολυνθούν οι σχολικές μονάδες.
3. όπως και ο αριθμός πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα κολύμβησης που
ανήκουν στον Αθλητικό Οργανισμό και μπορούν να συμμετέχουν στη διδασκαλία
Η πρόεδρος περιγράφοντας την κατάσταση στο χώρο του Δημοτικού Κολυμβητηρίου επεσήμανε
την αναβάθμιση λειτουργίας της πρωινής του ζώνης τα τελευταία δύο χρόνια κατά τα οποία
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εφαρμόστηκαν από τον ΟΑΠΝ με μεγάλη επιτυχία διάφορα προγράμματα μαζικού αθλητισμού,
τα οποία βρήκαν μεγάλη ανταπόκριση στους δημότες και κάλυπταν όλο σχεδόν το εύρος της
πρωινής ζώνης. Ανέφερε ενδεικτικά τα προγράμματα aqua-aerobic για γυναίκες, θεραπευτικής
γυμναστικής και εκμάθησης κολύμβησης για ενήλικες κλπ
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση.
Οι ακριβείς τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ. αναφέρονται στα ηχητικά αρχεία της συνεδρίασης.
Κατά τη συζήτηση τονίστηκε ότι στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Κοζάνης τα δύο τελευταία χρόνια
έχει εφαρμοστεί ένα πλήρες πρόγραμμα χρήσης του στη μεν πρωινή ζώνη με προγράμματα
μαζικού αθλητισμού, που επιλέγει και διαχειρίζεται αποκλειστικά ο ΟΑΠΝ και στην
απογεματινή ζώνη με προγράμματα κολύμβησης που διαχειρίζεται η Κολυμβητική Ένωση για τα
οποία πληρώνει ενοίκιο στον ΟΑΠΝ. Υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη της λειτουργίας του
Δημοτικού Κολυμβητηρίου με διάφορα προγράμματα όλες τις ώρες της ημέρας εκτός των άλλων
οφελών, απέφερε και σημαντικά έσοδα, τα οποία επανατοποθετήθηκαν στη συντήρηση και
λειτουργία των εγκαταστάσεων του.
Το πιλοτικό πρόγραμμα κολύμβησης στις σχολικές μονάδες α/θμιας εκπαίδευσης κρίνεται ως
ιδιαίτερα ενδιαφέρον, εξάλλου από πέρυσι με απόφαση ΔΣ του ΟΑΠΝ διατέθηκε για την
κολύμβηση των μαθητών των σχολείων η πρώτη ώρα της πρωινής ζώνης (8.00-9.00) χωρίς καμία
απολύτως ανταπόκριση.
Ωστόσο υπάρχει αδυναμία από τον Οργανισμό Πολιτισμού-Αθλητισμού-Νεολαίας του Δήμου
Κοζάνης να υποστηρίξει το πρόγραμμα που προτείνει η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του
ΥΠ.Π.Ε.Θ παραχωρώντας για τις ανάγκες του προγράμματος όλη την πρωϊνή του ζώνη, για τους
εξής λόγους :
 Το Δημοτικό Κολυμβητήριο του ΔΑΚ είναι το μοναδικό Κολυμβητήριο που διαθέτει ο Δήμος
σε λειτουργία σήμερα και προσπαθεί μ΄ αυτό να εξυπηρετήσει όλες τις κατηγορίες, τις ηλικίες
και τις ανάγκες κολύμβησης όλων των δημοτών του( τόσο μέσω προγραμμάτων κοινού, aquaaerobic, εκμάθησης ενηλίκων, θεραπευτικά προγράμματα κλπ, όσο και των αθλητών –
σωματείων και των τμημάτων τους ).
 Δεν διαθέτει τακτικό προσωπικό πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα κολύμβησης
 Αδυνατεί να καλύψει τα έξοδα μετακίνησης των μαθητών από τις σχολικές μονάδες στο
κολυμβητήριο.
Η μοναδική δυνατότητα που υπάρχει σήμερα για το συγκεκριμένο Κολυμβητήριο είναι η
παραχώρηση μίας ώρας πρωινής ζώνης και συγκεκριμένα κατά τις ώρες 8.00-9.00 με την
προϋπόθεση ότι το σχολείο θα διαθέσει δικό του πτυχιούχο Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα
κολύμβησης όπως προβλέπεται από το Νόμο και θα αναλάβει η σχολική μονάδα τον καθαρισμό
του χώρου (πισίνα, αποδυτήρια) μετά το πέρας της χρήσης της.
Κατόπιν όλων των παραπάνω η πρόεδρος, καλεί το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά .
Τα μέλη του ΔΣ συμφωνούν και εγκρίνουν την εισήγηση της προέδρου.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω και έπειτα από διαλογική διεξοδική συζήτηση
ομόφωνα
Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι
1. αποδέχεται και εγκρίνει την εισήγηση της προέδρου
2. την παραχώρηση πρωινής ζώνης του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Κοζάνης και
συγκεκριμένα κατά τις ώρες 8.00-9.00 στη Δ/νση Φυσικής Αγωγής του Ενιαίου
Δ/κού τομέα Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με
την προϋπόθεση ότι το σχολείο θα διαθέσει δικό του πτυχιούχο Φυσικής Αγωγής
με ειδικότητα κολύμβησης όπως προβλέπεται από το Νόμο και θα αναλάβει η
σχολική μονάδα τον καθαρισμό του χώρου (πισίνα, αποδυτήρια) μετά το πέρας
της χρήσης της και
3. εξουσιοδοτεί την πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες και
για την υπογραφή της παρούσας απόφασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 80/2016.
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Αριθμός Απόφασης: 81/2016 ΑΔΑ - Ω8ΣΙΟΚΨΕ-ΦΧΚ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ: «Εξουσιοδότηση μέλους του ΔΣ του ΝΠΔΔ-ΟΑΠΝ με τον αναπληρωτή
του για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση της Ε.Τ.ΔΥ.ΜΑ »
Θέμα 9ο : Αιτήσεις-έγγραφα-ανακοινώσεις-ενημερώσεις
Έχοντας υπόψη:

Τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006 – ΦΕΚ 114/τ.Α΄/ 8-6-2006)

Τις διατάξεις του Ν.3584/07, «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/ 28-6-2007)

Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/ 7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»

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. 414/18-9-2014 ΑΔΑ-7ΗΡΝΩΛΠ-4ΨΑ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης με
θέμα: «Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου
Κοζάνης με την επωνυμία Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας»

Την υπ.αρ.28/16-2-2015 ΑΔΑ-Ω5ΠΗΩΛΠ-32Φ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης με θέμα:
«Τροποποίηση της αρ. 414/2014 Α.Δ.Σ. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ του Δήμου
Κοζάνης με την επωνυμία Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας ύστερα από την
παραίτηση του τακτικού μέλους Δημόπουλου Παναγιώτη»

την υπ.αρ.560/27-11-2015 ΑΔΑ-7ΝΗΙΩΛΠ-ΗΟΟ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης με θέμα:
«Τροποποίηση της αρ. 414/2014 Α.Δ.Σ. (όπως τροποποιήθηκε με την υπ.αρ.28/2015 Α.Δ.Σ. ) που
αφορά “Ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου
Κοζάνης με την επωνυμία Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας (ΟΑΠΝ)»

το Υπ.αρ.πρωτ. 80/18-9-2014 έγγραφο ορισμού εκπροσώπου από το Σύλλογο Υπαλλήλων Δήμου
Κοζάνης στο ΔΣ του ΟΑΠΝ

την υπ.αρ. 104/2014 -ΑΔΑ : 67Ε7ΟΚΨΕ-2Α0 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΟΑΠΝ με θέμα:
«Συμμετοχή του ΟΑΠΝ στην Εταιρία Τουρισμού Δυτ. Μακεδονίας – Ορισμός εκπροσώπου με τον
αναπληρωτή του»

την υπ.αρ.πρωτ.838/7-7-2016 Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση της Εταιρίας Τουρισμού Δυτικής
Μακεδονίας

Η πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα .
Ενημέρωσε ότι με έγγραφο της η Εταιρία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας (Ε.Τ.ΔΥ.ΜΑ)
προσκαλεί σε Γενική Συνέλευση τα μέλη της με συγκεκριμένα θέματα ημερήσιας διάταξης.
Υπενθυμίζει ότι το ΝΠΔΔ-ΟΑΠΝ αποτελεί μέλος της εν λόγω Εταιρίας και γι΄ αυτό
προσκαλείται να συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση της 14-7-2016 στην Καστοριά.
Η πρόεδρος προτείνει να εκπροσωπήσει το ΝΠΔΔ –ΟΑΠΝ στη Γενική Συνέλευση ο κ.
Κ.Κυριακίδης με αναπληρωτή του τον κ. Ν.Πλεξίδα.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση.
Οι ακριβείς τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ. αναφέρονται στα ηχητικά αρχεία της συνεδρίασης.
Κατόπιν όλων των παραπάνω η πρόεδρος, καλεί το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά .
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω και έπειτα από διαλογική διεξοδική συζήτηση
ομόφωνα
Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι
αποδέχεται και εγκρίνει την εισήγηση της προέδρου
ορίζει ως εκπρόσωπο του ΝΠΔΔ –ΟΑΠΝ στη Γενική Συνέλευση της Ε.Τ.ΔΥ.ΜΑ τον κ.
Κ.Κυριακίδη με αναπληρωτή του τον κ. Ν.Πλεξίδα και
3. εξουσιοδοτεί την πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες και για την
υπογραφή της παρούσας απόφασης.
1.
2.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 81/2016.
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Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση και αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό,
υπογράφεται ως ακολούθως.
Η Πρόεδρος του Δ.Σ

Τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Φανή Φτάκα - Τσικριτζή

Γεώργιος Βαλαής
Ελένη Τασοπούλου
Κων/νος Κυριακίδης
Χριστίνα Ζιώτα
Ελένη Σιούστη
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