
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

13  Η     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2016
13η /1-8-2016  τακτική  συνεδρίαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Οργανισμού
Αθλητισμού- Πολιτισμού – Νεολαίας  Δήμου Κοζάνης

Στην Κοζάνη σήμερα, Δευτέρα 1 Αυγούστου 2016 και ώρα 19:30 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  Αθλητισμού-
Πολιτισμού -Νεολαίας Δήμου Κοζάνης (υπ. αρ. 815/τ.Β΄/ 10-5-2011 Φ.Ε.Κ σύστασης),   ύστερα
από την υπ.αρ.πρωτ. 1072/27-7-2016 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 δέκα (10) μέλη και συγκεκριμένα :

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

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

Θέματα Ημερήσιας διάταξης : ( πρόσκληση Αρ. πρωτ. 1072/27-7-2016)
1. Αποδοχή  ποσού  τακτικής  επιχορήγησης  από  το  Δήμο  Κοζάνης  (Αύγουστος  2016)  (εισήγηση

Δ/ντρια)
2. Έγκριση  πίνακα  Ανατροπής  δεσμεύσεων  λόγω  αναμόρφωσης  προϋπολογισμού  2016  (εισήγηση

Λογιστηρίου)
3. Έγκριση δαπανών, διάθεση και 3η δέσμευση των πιστώσεων ποσού 49.250€ από τον προϋπολογισμό

χρήσης 2016 (εισήγηση Λογιστηρίου)
4. Οικονομικός  Απολογισμός  2015  ΟΑΠΝ  (Πίνακας  ΕΣΟΔΩΝ  2015,  Πίνακας  ΕΞΟΔΩΝ  2015  )

(εισήγηση Λογιστηρίου)
5. Ισολογισμός 2015 ΟΑΠΝ  (εισήγηση Λογιστηρίου)
6. Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης/τροποποίησης προϋπολογισμού ΟΑΠΝ 2016  (εισήγηση Λογιστηρίου)
7. Νομική ενημέρωση για μίσθιο του ΟΑΠΝ και λήψη αποφάσεων ΔΣ (εισήγηση Δ/ντρια)
8. Λήψη οριστικής απόφασης για την εφαρμογή αθλητικής ταυτότητας στους αθλητικούς χώρους του

Δήμου Κοζάνης για την περίοδο 2016-2017 (εισήγηση Πρόεδρος)
9. Παραχώρηση  έδρας  σε  ποδοσφαιρικά  αθλητικά  σωματεία  κατόπιν  αιτήσεως  τους  (εισήγηση

Πρόεδρος)
10. Παραχώρηση έδρας σε αθλητικά σωματεία των κλειστών γυμναστηρίων (εισήγηση Πρόεδρος)
11. Αίτηση υπαλλήλου ΟΑΠΝ για επέκταση ωραρίου απασχόλησης (εισήγηση Δ/ντρια)
12. Αιτήσεις - έγγραφα – ανακοινώσεις-ενημερώσεις.
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Πριν την έναρξη συζήτησης της Ημερήσιας Διάταξης :
το  μέλος  του ΔΣ κ.Γ.Χατζαβερίδης,  απεύθυνε  ερώτηση  στην  πρόεδρο  του ΔΣ σχετικά  με  την
αντικατάσταση του τακτικού μέλους του ΔΣ του ΟΑΠΝ κ. Ν.Πλεξίδα (χρήστη των υπηρεσιών του
ΝΠΔΔ) που απέκτησε πρόσφατα την ιδιότητα του Δημοτικού Συμβούλου.
Η απάντηση της προέδρου ήταν αρνητική. Εξήγησε ότι υπάρχει διαδικασία που ακολουθείται σε
παρόμοιες περιπτώσεις δεν αφορά απόφαση του Προέδρου του ΝΠΔΔ – ΟΑΠΝ,  ενώ τόνισε ότι θα
πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσω του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, δεν πραγματοποιήθηκε
λόγω καθυστέρησης και σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα υλοποιηθεί .
Κατόπιν  των εξηγήσεων της προέδρου το μέλος του ΔΣ κ .Γ.Χατζαβερίδης, δήλωσε την ένστασή
του για  μη  σύννομο  Διοικητικό  Συμβούλιο  του ΟΑΠΝ,  ενώ εξήγησε  ότι  δεν  είναι  δυνατή η
συμμετοχή τόσων Δημοτικών Συμβούλων στο Διοικητικό του Συμβούλιο.
Επίσης τόνισε ότι από την ημέρα ορκωμοσίας (16-6-2016) του κ. Πλεξίδα, ο οποίος απέκτησε την
ιδιότητα του Δημοτικού Συμβούλου, έπρεπε ήδη να έχουν γίνει ενέργειες για την αντικάταστασή
του.

Κατόπιν  των  ανωτέρω  το  παρόν  μέλος  του  ΔΣ   κ.  Ν.Πλεξίδας  δήλωσε  ότι  αποχωρεί  για  να
διευκολύνει το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Ο κ .Γ.Χατζαβερίδης  δήλωσε  ότι  άσχετα  από  την αποχώρηση  του κ.  Πλεξίδα  η σύνθεση  του
Διοικητικού Συμβουλίου είναι παράνομη κι ότι όποιες ενέργειες έπρεπε να γίνουν έπρεπε ήδη να
έχουν δρομολογηθεί.

Αποχώρησε ο κ. Ν. Πλεξίδας.

Ο κ. Γ.Βαλαής  πρότεινε για το συγκεκριμένο θέμα να υπάρξει παραίτηση τακτικού μέλους εκ
των αιρετών της συμπολίτευσης, ώστε να μην υπάρχει θέμα νομιμότητας. 

Στη συνέχεια, το λόγο πήρε το μέλος του ΔΣ κ.Κ.Κυριακίδης, ο οποίος κατέθεσε ερώτηση στην
πρόεδρο του ΔΣ σχετικά με πρόστιμο που έλαβε ο ΟΑΠΝ από το ΙΚΑ Κοζάνης για εργατικό
ζήτημα το διάστημα της Αποκριάς και για το οποίο το ΔΣ δεν ενημερώθηκε .
Επίσης  ο  κ.Κ.Κυριακίδης  τόνισε  ότι  η  πρόεδρος  όφειλε  να τον  ενημερώσει  γιατί  γνώριζε  το
συγκεκριμένο  γεγονός  καθώς  του  ζητήθηκε  συμβουλευτική  στήριξη,  αλλά  και  λόγω  της
ιδιότητας  του ως προέδρου του Επιμελητηρίου, θα έπρεπε να γνωρίζει την εξέλιξη της υπόθεσης.
Η πρόεδρος εξήγησε ότι δεν ενημέρωσε το ΔΣ γιατί είναι σε εξέλιξη διαδικασία ένστασης που
κατέθεσε ο ΟΑΠΝ στο  ΙΚΑ Κοζάνης, δεν έχει οριστικοποιηθεί η καταβολή προστίμου καθώς
πρόκειται  να  εξεταστεί  από  Επιτροπή  του  ΙΚΑ  και  γι  ΄  αυτό  δεν  θεώρησε  απαραίτητο  να
ενημερώσει το ΔΣ.
Ο κ. Κ.Κυριακίδης δήλωσε την ένσταση του γιατί δεν ενημερώθηκε για τα παραπάνω κι  ότι
αποχωρεί από τη συνεδρίαση.
Ο κ. Γ.Βαλαής ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι έχει καταλογιστεί ένα πρόστιμο στον ΟΑΠΝ από το ΙΚΑ
Κοζάνης και ο ΟΑΠΝ κατέθεσε ένσταση επ΄αυτού,  η οποία θα εξεταστεί από Επιτροπή. 
Διευκρινίσεις σχετικά με την ένταση του κ. Κυριακίδη έδωσε και η Προϊσταμένη Δ/νσης, όπως
ακούγεται στα μαγνητοφωνημένα αρχεία.
Συμπληρωματικά η πρόεδρος  εξήγησε ότι  το κύριο μέλημα του Οργανισμού ήταν να κινηθεί
γρήγορα και με νομική υπόδειξη ενώ ενημέρωσε την οικονομική υπηρεσία και τον Αντιδήμαρχο
Οικονομικών και μέλος του ΔΣ κ.Βαλαή και εκκρεμεί πλέον εξέταση της έντασης του ΟΑΠΝ. 

Οι ακριβείς τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ. αναφέρονται στα ηχητικά αρχεία της συνεδρίασης.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία αποχώρησαν οι σύμβουλοι κ.κ . Γ.Χατζαβερίδης,
Κ.Κυριακίδης και Γρ. Τζουμερκιώτης .
Τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ κατόπιν της σοβαρότητας των ανωτέρω θεμάτων και ενστάσεων, αλλά
και της σημαντικότητας των θεμάτων της σημερινής συνεδρίασης  ομόφωνα :
συμφωνούν στην αναβολή της 13ης/1-8-2016 συνεδρίασης και στην άμεση επανάληψη της κατόπιν
νομικής καθοδήγησης. 

Μη  υπάρχοντος  άλλου  θέματος  προς  συζήτηση  και  αφού  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό,
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υπογράφεται ως ακολούθως. 
      

 Η πρόεδρος Αντιπρόεδρος του Δ.Σ

    Φανή Φτάκα - Τσικριτζή Γεώργιος Σιαμπανόπουλος
     

 

Τα μέλη   
   

1. Γεώργιος Βαλαής

2. Κων/νος Κυριακίδης

3. Γεώργιος Χατζαβερίδης

4. Χριστίνα Ζιώτα

5. Ελένη Σιούστη 

6. Γρηγόριος  Τζουμερκιώτης 

7. Χρήστος Τοπάλης
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