
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

14Η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2016
14η /2-8-2016  έκτακτη  συνεδρίαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Οργανισμού
Αθλητισμού- Πολιτισμού – Νεολαίας  Δήμου Κοζάνης

Λόγω της από 1-8-2016 αναβολής της συνεδρίασης του ΔΣ  και των τρεχόντων θεμάτων  που είναι
ανάγκη να συζητηθούν, η παρούσα συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα .

Λόγω παραίτησης του τακτικού μέλους του ΔΣ του ΟΑΠΝ κ. Ν.Πλεξίδα (χρήστη των υπηρεσιών
του ΝΠΔΔ) που απέκτησε πρόσφατα την ιδιότητα του Δημοτικού Συμβούλου, κλήθηκε βάσει της
υπ.αρ.  414/18-9-2014  Απόφασης  Δημοτικού  Συμβουλίου  Κοζάνης  ΑΔΑ  :  7ΗΡΝΩΛΠ-4ΨΑ  ο
αναπληρωτής του κ.Γ.Μπουζαλής.

Το Δ.Σ. αποδέχεται, όπως παρακάτω, τη συζήτηση των θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης.

Στην Κοζάνη σήμερα, Τρίτη 2 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. 1103/2-8-2016 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 εννιά (9) μέλη και συγκεκριμένα :

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

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. 1103/2-8-2016)
1. Επικύρωση προηγούμενων αποφάσεων συνεδριάσεων του ΔΣ ΟΑΠΝ Κοζάνης
2. Αποδοχή  ποσού  τακτικής  επιχορήγησης  από  το  Δήμο  Κοζάνης  (Αύγουστος  2016)

(εισήγηση Δ/ντρια)



3. Έγκριση  πίνακα  Ανατροπής  δεσμεύσεων  λόγω  αναμόρφωσης  προϋπολογισμού  2016
(εισήγηση Λογιστηρίου)

4. Έγκριση  δαπανών,  διάθεση  και  3η δέσμευση  των  πιστώσεων  ποσού  49.250€  από  τον
προϋπολογισμό χρήσης 2016 (εισήγηση Λογιστηρίου)

5. Οικονομικός  Απολογισμός  2015 ΟΑΠΝ  (Πίνακας ΕΣΟΔΩΝ 2015,  Πίνακας  ΕΞΟΔΩΝ
2015 )  (εισήγηση Λογιστηρίου)

6. Ισολογισμός 2015 ΟΑΠΝ  (εισήγηση Λογιστηρίου)
7. Έγκριση  2ης Αναμόρφωσης/τροποποίησης  προϋπολογισμού  ΟΑΠΝ  2016   (εισήγηση

Λογιστηρίου)
8. Έγκριση  Σύμβασης  προμήθειας  καυσίμων  του  ΝΠΔΔ  –  ΟΑΠΝ  Δήμου  Κοζάνης   για

χρονικό διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της(εισήγηση Λογιστηρίου)
9. Απευθείας  ανάθεση  σε  ιδιώτη  για  την  ενοικίαση  χώρου  για  την  προβολή/διαφήμιση

επιχειρηματιών  στη  διοργάνωση  του Ευρωπαϊκού  Πρωταθλήματος  Βόλεϊ  Ανδρών  16-
18/9/2016 στο Δ.Α.Κ. Λευκόβρυσης(εισήγηση Δ/ντρια)

10. Ορισμός εκπροσώπων ΔΣ σε εξέταση ένστασης ΙΚΑ (εισήγηση Δ/ντρια)
11. Νομική ενημέρωση για μίσθιο του ΟΑΠΝ και λήψη αποφάσεων ΔΣ (εισήγηση Δ/ντρια)
12. Λήψη οριστικής  απόφασης για  την εφαρμογή αθλητικής  ταυτότητας στους αθλητικούς

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

Πρόεδρος)
14. Παραχώρηση  έδρας  σε  αθλητικά  σωματεία  των  κλειστών  γυμναστηρίων  (εισήγηση

Πρόεδρος)
15. Αίτηση υπαλλήλου ΟΑΠΝ για επέκταση ωραρίου απασχόλησης (εισήγηση Δ/ντρια)
16. Αιτήσεις - έγγραφα – ανακοινώσεις-ενημερώσεις.

Με την έναρξη της  συνεδρίασης  ενημερώθηκε  το  Δ.Σ  του  ΟΑΠΝ  ότι  κατατέθηκε  η
υπ.αρ.πρωτ. 1098/2-8-2016 παραίτηση του μέλους του κ. Νικολάου Πλεξίδα του Λαζάρου
(χρήστη των υπηρεσιών του ΝΠΔΔ), που απέκτησε πρόσφατα την ιδιότητα του Δημοτικού
Συμβούλου, η οποία απεστάλει στη Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου για περαιτέρω
ενέργειες.
Κατόπιν της ανωτέρω παραίτησης κλήθηκε βάσει της υπ.αρ. 414/18-9-2014 Απόφασης
Δημοτικού  Συμβουλίου  Κοζάνης  ΑΔΑ  :  7ΗΡΝΩΛΠ-4ΨΑ  ο  αναπληρωτής  του  κ.
Ν.Πλεξίδα, κ.Γ.Μπουζαλής με την υπ.αρ.πρωτ.1099/2-8-2016 επιστολή / πρόσκληση.
Το  Δ.Σ.  αποδέχτηκε  τα  παραπάνω  και  συνεχίζει  τη  συζήτηση  των  Θεμάτων  της
Ημερήσιας διάταξης με την παρουσία και συμμετοχή του ανωτέρω αναπληρωτή.

Σχετικά  με  το  1ο θέμα  της  πρόσκλησης  της  συνεδρίασης  με  θέμα  :  «Επικύρωση
προηγούμενων αποφάσεων συνεδριάσεων του ΔΣ ΟΑΠΝ Κοζάνης» κατόπιν διαλογικής
συζήτησης  αποφασίζεται  η  ματαίωση  και  μη  εξέταση  του  θέματος  λόγω  μη  γραπτής
νομικής εισήγησης.

Ως εκ τούτου  το ΔΣ προχωρά στην συζήτηση του 2ου θέματος.

Διευκρινίζεται ότι η αρίθμηση των αποφάσεων – θεμάτων ακολουθεί τη σειρά με την
οποία συζητήθηκαν τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.



Αριθμός Απόφασης: 82/2016  ΑΔΑ - 7ΧΦΜΟΚΨΕ-ΗΓ8
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ:  «Αποδοχή μέρους τακτικής επιχορήγησης 90.909,090 € του

ΝΠΔΔ-Οργανισμός Αθλητισμού-Πολιτισμού-Νεολαίας από το Δήμο Κοζάνης»

Θέμα 2ο : Αποδοχή ποσού τακτικής επιχορήγησης από το Δήμο Κοζάνης (Αύγουστος)

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. 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-Πολιτισμού-Νεολαίας του Δήμου Κοζάνης  Π.Ε.Κοζάνης

 την υπ.αρ. 47/18-5-2016 -  ΑΔΑ 6ΑΙΛΟΚΨΕ-ΠΦ9 απόφαση ΔΣ ΟΑΠΝ με θέμα : «Έγκριση
1ης 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 1ης 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 Αύγουστο).

Οι ακριβείς τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ. αναφέρονται στα ηχητικά αρχεία της συνεδρίασης.
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. 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

2. εξουσιοδοτεί την πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες και
για την υπογραφή της παρούσας απόφασης. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 82/2016.



Αριθμός Απόφασης: 83/2016  ΑΔΑ - 7ΗΩΠΟΚΨΕ-ΓΩ2
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ:  «Έγκριση πίνακα Ανατροπής δεσμεύσεων λόγω αναμόρφωσης

προϋπολογισμού 2016»

Θέμα 3ο : Έγκριση πίνακα Ανατροπής δεσμεύσεων λόγω αναμόρφωσης προϋπολογισμού
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.  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. 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-Πολιτισμού-Νεολαίας του Δήμου Κοζάνης  Π.Ε.Κοζάνης

 την υπ.αρ. 47/18-5-2016 -  ΑΔΑ 6ΑΙΛΟΚΨΕ-ΠΦ9 απόφαση ΔΣ ΟΑΠΝ με θέμα : «Έγκριση
1ης 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 1ης 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  Φ.Ε.Κ.  194/τ.Α/22-11-2010  –  Π.Δ  υπ.αρ.113  -Ανάληψη  υποχρεώσεων  από  τους
Διατάκτες

 Τον πίνακα Ανατροπής δεσμεύσεων λόγω αναμόρφωσης προϋπολογισμού, ποσού 18.000,00€
που εξέδωσε το λογιστήριο του ΟΑΠΝ

Με βάση τις ανωτέρω διατάξεις η πρόεδρος του ΟΑΠΝ καταθέτει τον σχετικό πίνακα

ποσών στα μέλη του Δ.Σ., ενώ η υπεύθυνη υπάλληλος λογιστηρίου κα. Ε.Χατζοπούλου

δίνει διευκρινίσεις, όπως ακούγονται στα ηχητικά αρχεία της συνεδρίασης .

Διευκρινίζεται ότι με βάση το άρθρο 4 –τρόπος ανάληψης παρ. β του Φ.Ε.Κ. 194/τ.Α/22-

11-2010  –  Π.Δ  υπ.αρ.113  «Σε  περίπτωση  ματαίωσης  της  δαπάνης,  η  ανάληψη

ανατρέπεται με την προαναφερόμενη διαδικασία (παρ.1α του ίδιου άρθρου),  μετά από

αιτιολογημένη απόφαση του διατάκτη »

Η  πρόεδρος  ζητά  τη  λήψη  απόφασης  σχετικά  με  την  Ανατροπή  δεσμεύσεων  λόγω

αναμόρφωσης  προϋπολογισμού,  ποσού  18.000,00€  στις  λειτουργικές  δαπάνες  χρήσης

όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ  ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016

Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ  

Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ  
6117.07 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΑΠΟΚΡΙΑ) 8.000,00
6236.07 ΕΝΟΙΚΙΑ (ΗΧΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΚΡΙΑ) 2.000,00
6431.07 ΕΞΟΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΑΠΟΚΡΙΑ) 3.000,00
6471.07 ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ , ΚΛΠ ΕΚΔΗΛΩΣ. (ΑΠΟΚΡΙΑ) 3.000,00

6474.07
ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΑΡΜΑΤΑ, ΟΝΤΑΔΕΣ 
( ΑΠΟΚΡΙΑ) 2.000,00

18.000,00

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

Το παρόν θέμα δεν ψηφίζουν τα μέλη του ΔΣ κ.κ. Κ.Κυριακίδης και Γρ.Τζουμερκιώτης.

Το Δ.Σ αφού άκουσε την εισήγηση της προέδρου του ΟΑΠΝ  καθώς και διευκρινίσεις,
από  την  υπεύθυνη  υπάλληλο  λογιστηρίου  κα.  Ε.Χατζοπούλου,  περί  της  σχετικής
διαδικασίας ανατροπής  δεσμεύσεων  λόγω αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και αφού
έλαβε  υπόψη  του  όλα  τα  παραπάνω  έπειτα  από  διαλογική  διεξοδική  συζήτηση  κατά
πλειοψηφία

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι    

1. Εγκρίνει την Ανατροπή δεσμεύσεων λόγω αναμόρφωσης προϋπολογισμού,
ποσού 18.000,00€, όπως αυτές φαίνονται στον ανωτέρω πίνακα και

2. εξουσιοδοτεί  την  πρόεδρο  να  προβεί  σε  όλες  τις  απαραίτητες  νόμιμες
ενέργειες και για την υπογραφή της παρούσας απόφασης. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 83/2016.



Αριθμός Απόφασης: 84/2016  ΑΔΑ - ΩΘΙΥΟΚΨΕ-9ΚΒ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ:  «Έγκριση δαπανών, διάθεση και 3η δέσμευση των πιστώσεων

ποσού 49.250€ από τον προϋπολογισμό χρήσης 2016 »

Θέμα 4ο : Έγκριση δαπανών, διάθεση και 3η δέσμευση των πιστώσεων ποσού 49.250€ από
τον προϋπολογισμό χρήσης 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.  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. 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-Πολιτισμού-Νεολαίας του Δήμου Κοζάνης  Π.Ε.Κοζάνης

 την υπ.αρ. 47/18-5-2016 -  ΑΔΑ 6ΑΙΛΟΚΨΕ-ΠΦ9 απόφαση ΔΣ ΟΑΠΝ με θέμα : «Έγκριση
1ης 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 1ης 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  Φ.Ε.Κ.  194/τ.Α/22-11-2010  –  Π.Δ  υπ.αρ.113  -Ανάληψη  υποχρεώσεων  από  τους
Διατάκτες

 Την  υπ.αρ.83/2016   προηγούμενη  απόφαση  ΔΣ  ΟΑΠΝ με  θέμα  :   «Έγκριση  πίνακα
Ανατροπής δεσμεύσεων λόγω αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2016» 

 Τον πίνακα –σκέλος εξόδων – Τρίτη δέσμευση  που εξέδωσε το λογιστήριο του ΟΑΠΝ

Στο άρθρο 72 παρ.1 εδαφ.8 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –Πρόγραμμα  Καλλικράτης»   (ΦΕΚ  87/τ.Α΄/7-6-2010)
αναφέρεται ότι η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη
διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού,  εκτός  από εκείνες  που σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο.
Επίσης  στην  εγκ.30  (αρ.19664/20-4-2011)  των  Γ.Γ  των  Υπουργείων  Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Οικονομικών με θέμα : «Εφαρμογή
των διατάξεων του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»» (ΦΕΚ
194/τ.Α’/ 22-10-2010) στους  Δήμους και στα Δημοτικά ΝΠΔΔ αναφέρεται ότι διατάκτες
κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθ. 20 του Ν.2362/1995 είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, η
Οικονομική Επιτροπή και ο Δήμαρχος κατά περίπτωση.
Με βάση τις ανωτέρω διατάξεις η πρόεδρος του ΟΑΠΝ καταθέτει τον σχετικό πίνακα
ποσών στα μέλη του Δ.Σ. ενώ η υπεύθυνη υπάλληλος λογιστηρίου κα. Ε.Χατζοπούλου
δίνει διευκρινίσεις, όπως ακούγονται στα ηχητικά αρχεία της συνεδρίασης .
Η πρόεδρος  ζητά  τη  λήψη απόφασης  σχετικά  με  την  έγκριση  δαπανών,  διάθεση  και
δέσμευση  πίστωσης  συνολικού  ποσού  49.250,00€ σε  βάρος  Κ.Α.  του  προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2015 για την πληρωμή υποχρεωτικών δαπανών όπως φαίνεται στον
παρακάτω πίνακα:



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ  ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2016

ΤΡΙΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ

Δεσμευθέντα 
από το Δ.Σ.       

6056.00 ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΤΑΔΚΥΤ (ΑΡΘΡΑ 3Ν 1726/44,30 Ν 2262/52 100 ν.δ. 4260/61 ΚΑΙ ν.δ. 5441/66) 6.000,00
6073.00 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΜΟPΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Κ.Α. 1.500,00
6115.00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 5.000,00
6232.00 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  ΑΚΙΝΗΤΩΝ 8.700,00
6233.02 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΩΔΕΙΟ) 1.250,00
6264.00 ΣΥΝΤΗΡΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 4.000,00
6265.00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1.500,00
6279.00 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 2.000,00
6323.00 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ    300,00
6414.00 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ    500,00
6693.00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ 3.000,00
7135.00 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 5.000,00
6662.00 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 5.000,00
7131.00 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 5.000,00
7134.00 Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ. ΣΥΓΚΡ. ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ    500,00

49.250,00
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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 παρόν θέμα δεν ψηφίζουν τα μέλη του ΔΣ κ.κ. Κ.Κυριακίδης και Γρ.Τζουμερκιώτης.

Το Δ.Σ αφού άκουσε την εισήγηση της προέδρου του ΟΑΠΝ  καθώς και διευκρινίσεις,
από  την  υπεύθυνη  υπάλληλο  λογιστηρίου  κα.  Ε.Χατζοπούλου,  περί  της  σχετικής
διαδικασίας έγκρισης δαπανών διάθεσης και τρίτης δέσμευσης των πιστώσεων από τον
προϋπολογισμό χρήσης 2016 και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω  έπειτα από
διαλογική διεξοδική συζήτηση  κατά πλειοψηφία

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι    

1. Εγκρίνει  τις  δαπάνες,  διαθέτει  και  δεσμεύει  τις  πιστώσεις  ποσού
49.250,00€ σε  βάρος  Κ.Α.  του  προϋπολογισμού  έτους  2016  για  την
πληρωμή διαφόρων δαπανών, όπως αυτές φαίνονται στον ανωτέρω πίνακα
και

2. εξουσιοδοτεί  την  πρόεδρο  να  προβεί  σε  όλες  τις  απαραίτητες  νόμιμες
ενέργειες και για την υπογραφή της παρούσας απόφασης. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 84/2016.
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Αριθμός Απόφασης: 85/2016  ΑΔΑ - 6ΜΨ6ΟΚΨΕ-ΟΨΖ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ:  «Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού 2015 του  ΝΠΔΔ  –

Οργανισμός  Αθλητισμού-Πολιτισμού –Νεολαίας του Δήμου Κοζάνης »

Θέμα 5ο :  Οικονομικός Απολογισμός 2015 ΟΑΠΝ  (Πίνακας ΕΣΟΔΩΝ 2015, Πίνακας
ΕΞΟΔΩΝ 2015 )

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. 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-Πολιτισμού-Νεολαίας του Δήμου Κοζάνης  Π.Ε.Κοζάνης

 την υπ.αρ. 47/18-5-2016 -  ΑΔΑ 6ΑΙΛΟΚΨΕ-ΠΦ9 απόφαση ΔΣ ΟΑΠΝ με θέμα : «Έγκριση
1ης 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 1ης 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 » 

 Τον πίνακα Εσόδων Οικονομικού Απολογισμού έτους 2015 του ΟΑΠΝ, που εξέδωσε η 
Οικονομική του υπηρεσία   

 Τον πίνακα Εξόδων Οικονομικού Απολογισμού έτους 2015 του ΟΑΠΝ, που εξέδωσε η  
Οικονομική του υπηρεσία
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Η πρόεδρος εισηγείται το σχετικό θέμα.
Εξηγεί ότι ο Απολογισμός από τεχνικής πλευράς εμφανίζει σε κατάσταση τη λογοδοσία
του Ν.Π.Δ.Δ . Παρουσιάζει με απόλυτη ακρίβεια τα πραγματοποιηθέντα έσοδα και έξοδα
κατά το κλείσιμο της χρήσης , σε αντίθεση με τον προϋπολογισμό , ο οποίος περιέχει
προβλέψεις . 
Αναλυτικότερα  στον  απολογισμό  περιλαμβάνονται  τα  οικονομικά  αποτελέσματα  της
διαχείρισης των εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού του έτους που έληξε, όπως αυτά
διαμορφώθηκαν τελικά κατά τη διάρκεια του έτους .
Πληροφορεί γενικά για τις υποχρεώσεις,  οφειλές, δράσεις και υποδομές του Ο.Α.Π.Ν.
ενώ ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. για την λειτουργία του Οργανισμού που περιλαμβάνει
τα αντικείμενα του Αθλητισμού – Πολιτισμού – Νεολαίας και τις εγκαταστάσεις αυτών. 

Η  υπεύθυνη  υπάλληλος  λογιστηρίου  κα.  Ε.Χατζοπούλου  διαβάζει  τον  εισαχθέντα
Οικονομικό Απολογισμό 2015 (ΕΣΟΔΑ/ΕΞΟΔΑ) του ΝΠΔΔ - Ο.Α.Π.Ν. Δήμου Κοζάνης
όπως αυτός συντάχθηκε από την Οικονομική του υπηρεσία και προτείνει όπως το Δ.Σ.
υποβάλλει  τις  ερωτήσεις  του  για  τους  κωδικούς  και  τα  ποσά  όπως  αυτά  αναλύονται
παρακάτω .

Η πρόεδρος  στη συνέχεια ζητά από τα μέλη του Δ.Σ. να εκφράσουν τις εκτιμήσεις και
απόψεις τους.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση των μελών του Δ.Σ, με ερωτήσεις  και διευκρίνιση επί
των κωδικών και των ποσών που αναφέρονται.
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 παρόν θέμα δεν ψηφίζουν τα μέλη του ΔΣ κ.κ. Κ.Κυριακίδης και Γρ.Τζουμερκιώτης.

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. Εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό χρήσεως 2015 του ΝΠΔΔ- Ο.Α.Π.Ν Δήμου
Κοζάνης ότι έχει καλώς στους λογαριασμούς όπως φαίνεται στους υποβληθέντες
απολογιστικούς πίνακες εσόδων και εξόδων του, δηλαδή :
εισπράχθηκαν  ένα  εκατομμύριο  επτακόσιες  εβδομήντα  δύο  χιλιάδες,  εκατόν
σαράντα έξι Ευρώ και εξήντα επτά  λεπτά (1.772.146,67€)  και 
πληρώθηκαν  ένα  εκατομμύριο  πεντακόσιες  ογδόντα  μία  χιλιάδες,  πεντακόσια
εβδομήντα εννιά Ευρώ και ενενήντα εννιά λεπτά (1.581.579,99€),
το  δε  χρηματικό  υπόλοιπο  στις  31-12-2015  ήταν  εκατόν  ενενήντα  χιλιάδες,
πεντακόσια  εξήντα  έξι  Ευρώ  και  εξήντα  οκτώ   λεπτά  (190.566,68  €) που
αντιστοιχεί στο σύνολο των ταμειακών αποθεμάτων αλλά και των τραπεζών και
μεταφέρθηκε  στη  χρήση  2016,  πλήρη   δε  και  καλώς  έχουν  τα  παραστατικά
στοιχεία των γενομένων δαπανών 

2. στην  παρούσα  απόφαση  συμπεριλαμβάνονται  οι   πίνακες  Εσόδων  και  Εξόδων
Οικονομικού Απολογισμού έτους 2015 του ΝΠΔΔ- ΟΑΠΝ 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 85/2016.
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Αριθμός Απόφασης: 86/2016  ΑΔΑ - ΩΒΞ9ΟΚΨΕ-ΟΧΔ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΘΕΜΑΤΟΣ:   «Έγκριση  Ισολογισμού  2015  του  ΝΠΔΔ  –  Οργανισμός

Αθλητισμού-Πολιτισμού –Νεολαίας του Δήμου Κοζάνης»

Θέμα 6ο : Ισολογισμός 2015 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.  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. 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-Πολιτισμού-Νεολαίας του Δήμου Κοζάνης  Π.Ε.Κοζάνης

 την υπ.αρ. 47/18-5-2016 -  ΑΔΑ 6ΑΙΛΟΚΨΕ-ΠΦ9 απόφαση ΔΣ ΟΑΠΝ με θέμα : «Έγκριση
1ης 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 1ης 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 Κατάσταση Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης 2015,  που εξέδωσε η  Οικονομική
του υπηρεσία

 το πίνακα Ισολογισμού 31-12-2015, που εξέδωσε η  Οικονομική του υπηρεσία
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Η πρόεδρος εισηγείται το σχετικό θέμα.

Εξηγεί  ότι  ο  Ισολογισμός  είναι  η  πλήρης  εικόνα  της  οικονομικής  κατάστασης  της
επιχείρησης κατά τη χρήση στην οποία αναφέρεται, δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση
από 1-1-2015 έως και 31-12-2015.

Ο Ισολογισμός χωρίζεται σε δύο μέρη όπου όλα τα στοιχεία ταξινομούνται στις βασικές
κατηγορίες του ενεργητικού και του παθητικού.
Στο ενεργητικό εμφανίζονται τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχει η επιχείρηση στη
χρήση στην οποία αναφέρεται (μετρητά, αποθέματα, πάγια περιουσιακά στοιχεία) και οι
απαιτήσεις.
Ενώ στο παθητικό εμφανίζονται τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης τα αποτελέσματα και
οι υποχρεώσεις(βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες).

Η υπεύθυνη υπάλληλος λογιστηρίου κα. Ε.Χατζοπούλου διαβάζει στο Δ.Σ :
 τον πίνακα Γενικής Εκμετάλλευσης 2015 καθώς και 
 τον Ισολογισμό 2015 του ΝΠΔΔ - Ο.Α.Π.Ν. Δήμου Κοζάνης  όπως αυτός συντάχθηκε
από την Οικονομική του υπηρεσία 

και προτείνει όπως το Δ.Σ. υποβάλλει τις ερωτήσεις του για τους κωδικούς και τα ποσά
όπως αυτά αναλύονται, καθώς και για τα αποτελέσματα χρήσης.

Παρατίθενται  οι  σχετικοί  πίνακες  που  υπογράφονται  από  την  πρόεδρο  του  ΝΠΔΔ –
ΟΑΠΝ και τον Συντάξα του Ισολογισμού, όπως φαίνονται παρακάτω  : 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

4 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 1 ΠΩΛΗΣΕΙΣ
60 _Αμοιβές Προσωπικού 597.647,60 73 _Παροχή Υπηρεσιών 289.396,88
61 _Αμοιβές & Έξοδα Τρίτων 188.775,43
62 _Παροχές Τρίτων 165.365,81
63 _Φόροι-Τέλη 2.569,91 2 ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
64 _Διάφορα έξοδα 201.794,24 74 _Έσοδα επιδοτήσεων 1.100.000,00
64 00 'Έξοδα μεταφορών 3320,11 75 _Έσοδα παρεπ.ασχολιών 7.658,24
64 01 Οδοιπορικά έξοδα,αποζημ.μετακιν. 992,54 76 _Έσοδα κεφαλαίων 1,31
64 02 Δημόσιες σχέσεις 17998,92
64 05 Συνδρομές 3281,82 ΣΥΝΟΛΟ 1.397.056,43
64 07 Γραφικής ύλης 4617,66
64 08 Υλικά άμεσης ανάλωσης 25626,47
64 09 'Εξοδα δημοσιεύσεων 186,96

64 15 'Εξοδα καλλιτ,αθλητ,& κοινων.δραστηρ. 119064,64
64 98 Διάφορα έξοδα 15137,94
64 99 Προυπολ-προπληρ.διάφορα έξοδα 11567,18
65 _Τόκοι και συναφή έξοδα 2,20
66 _Αποσβέσεις παγίων 6.054,74

Συνολικό κόστος 1.162.209,93

80.00 Κέρδη χρήσης         234.846,50 

Γενικό Σύνολο Εκμεταλ/σεως       1.397.056,43 Γενικό Σύνολο Εκμεταλ/σεως 1.397.056,43
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31-12-2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ 2015 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ 2015
Αξία 

κτήσης
Μείον 

Αποσβέσ
Αναπόσβ

Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1 Λοιπά Έξοδα Εγκατ/σης 2.453,85 981,57 1.472,28 Ι Κεφάλαιο
  1 Καταβλημένο 61.907,89

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙΙ Διαφορές αναπροσαρμ.
I. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 3 Επιχορηγ.παγιών
1 Γήπεδα-Οικόπεδα 81.790,85 0,00 81.790,85 V Αποτελέσματα σε νέο
3 Κτίρια Εγκατ/σεις κτιρίων 0,06 0,00 0,06 Υπόλ. Κερδών χρήσεως εις νέο 208.641,53

4 Μηχανήματα 3.746,04 790,73 2.955,31
Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων
Χρήσεων σε νέο -131.132,32

5 Μεταφορικά Μέσα 0,01 0,00 0,01 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 139.417,10
6 Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός 13.224,70 8.495,19 4.729,51

Σύνολο Ακινητοποιησ. 101.215,51 10.267,49 90.948,02
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού 90.948,02 ΙΙ Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1 Προμηθευτές 10.363,69

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 5 Υποχρ.από φόρους & τέλη 12.780,87
ΙΙ. Απαιτήσεις 6 Ασφαλ.Οργανισμοί 107.044,52
11 Προκαταβολή φόρου εισοδήματος 3.532,34 11 Πιστωτές Διάφοροι 61.744,95

IV. Διαθέσιμα
1 Ταμείο 2.670,24
3 Καταθέσεις όψεως 234.200,53

Σύνολο Κυκλοφορούν Ενεργητικού 240.403,11 Σύνολο Υποχρεώσεων 191.934,03

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 331.351,13 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 331.351,13

16



ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1/1/2015-31/12/2015)

Ι Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης
Κύκλος εργασιών 1.389.396,88
Μείον: Κόστος Πωλήσεων 929.767,94
Μικτά αποτελέσματα 459.628,94
Πλέον: 1.Αλλα έσοδα εκμετάλλευσης 7.659,55
Σύνολο 467.288,49
Μείον: Εξοδα Διοικητικής λειτουργίας 232.441,99
Μερικά αποτελέσματα 234.846,50
Ολικά αποτελέσματα 234.846,50  

ΙΙ ΠΛΕΟΝ  : Εκτακτα αποτελέσματα
3.¨Εσοδα προηγ.χρήσεων 1.268,59
Μείον:
1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα 22.630,37 -21.361,78
Οργανικά & έκτακτα αποτελεσμ. 213.484,72
Μείον: Αποσβέσεις Παγίων 6.054,74  
Ενσωματωμ. Στο λειτουργικό κόστος 6.054,74
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 213.484,72

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά Αποτελέσματα(Κέρδη ή Ζημιές) Χρήσης 213.484,72
(+) ή  ( -) Υπόλοιπο  Κερδών ή Ζημιών 
πρ.χρήσεων -131.132,32
Σύνολο 82.352,40
Μείον:Φόρος Εισοδήματος 4.843,19
Σύνολο 77.509,21

Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:
Υπόλοιπο Κερδών εις  νέο 77.509,21

Η  πρόεδρος                                                                                                           Ο  Λογιστής

                                          Φτάκα –Τσικριτζή  Φανή       Μάρας Χαρίλαος
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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 παρόν θέμα δεν ψηφίζουν τα μέλη του ΔΣ κ.κ. Κ.Κυριακίδης και Γρ.Τζουμερκιώτης.
Το  Δ.Σ.  αφού  έλαβε  υπόψη  του  τα  παραπάνω  και  έπειτα  από  διαλογική  διεξοδική
συζήτηση κατά πλειοψηφία

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    

1. αποδέχεται και εγκρίνει τον Ισολογισμό του ΝΠΔΔ-ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης 31-12-
2015, όπως αναλύεται και υπογράφεται παραπάνω και

2. εξουσιοδοτεί την πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες και
για την υπογραφή της παρούσας απόφασης. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 86/2016.
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Αριθμός Απόφασης: 87/2016  ΑΔΑ - 7Γ7ΘΟΚΨΕ-ΡΛΘ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ:   «Έγκριση  2ης Αναμόρφωσης  προϋπολογισμού  του ΝΠΔΔ –

ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης  έτους 2016»

Θέμα 7ο : Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης/τροποποίησης προϋπολογισμού ΟΑΠΝ 2016  

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. 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»

6. 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»

7. 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)»

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

9. 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»  

10. 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»  

11. 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

12. την υπ.αρ.  17/24-2-2016 -  ΑΔΑ- Ψ2ΘΕΟΚΨΕ-ΔΑΑ απόφαση ΔΣ ΟΑΠΝ με θέμα :
«Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση των πιστώσεων ποσού 2.018.694,35€ από
τον προϋπολογισμό χρήσης 2016 του ΟΑΠΝ»

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

14. 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 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού
του ΝΠΔΔ – ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης  έτους 2016»  

15. την  υπ.αρ.πρωτ.  90517/24-6-2016   απόφαση  του  Γεν.Γραμματέως  Αποκεντρωμένης
Διοίκησης  Ηπείρου-Δυτικής  Μακεδονίας  με  θέμα:  «Έγκριση  της  αρ.236/2016
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Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κοζάνης » 
16. την  παρ.5  του  άρθρου  23  του  ν.3536/2007,  στον  Γεν.Γραμματέα  της  Περιφέρειας

υποβάλλονται  για  έλεγχο  νομιμότητας  οι  αποφάσεις  των  δημοτικών  ή  κοινοτικών
συμβουλίων  που  αφορούν  αναμορφώσεις  των  προϋπολογισμών  των  Ο.Τ.Α.
συνοδευόμενες από τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών.

17. Τον  πίνακα  Αναμόρφωσης  προϋπολογισμού  2016,  που  εξέδωσε  το  λογιστήριο  του
ΝΠΔΔ - ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης  

Η πρόεδρος ενημέρωσε ότι για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων του ΝΠΔΔ-ΟΑΠΝ
Δήμου Κοζάνης  θα  πρέπει  για  2η φορά να  αναπροσαρμοστεί  ο  προϋπολογισμός  έτους
2016,  να ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία με μετακίνηση ποσών από κωδικούς χωρίς να
επηρεαστεί το συνολικό ποσό του.

Η υπεύθυνη υπάλληλος ΤΕ Λογίστρια κα. Ε.Χατζοπούλου εξήγησε ότι με αφορμή την
αναγνώριση προϋπηρεσίας σε εργαζόμενο του ΟΑΠΝ και της αποζημίωσης που πρόκειται
να λάβει βάσει  νόμου, είναι αναγκαία η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του ΟΑΠΝ 2016
και διάβασε στο Δ.Σ τον πίνακα της 2ης  αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2016 του ΟΑΠΝ,
όπως αυτός συντάχθηκε από την Οικονομική του υπηρεσία  και πρότεινε όπως το Δ.Σ.
υποβάλλει τις ερωτήσεις του για τους κωδικούς και τα ποσά όπως αυτά αναλύονται, ώστε
να δώσει τις απαραίτητες διευκρινίσεις.

Προτείνονται προς το Δ.Σ. οι ακόλουθες μεταφορές πιστώσεων στους κάτωθι κωδικούς με
τα αντίστοιχα ποσά  όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα  :
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A N A M O Ρ Φ Ω Σ Η   Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι  Σ Μ Ο Υ
Αρ. Απόφασης:
Ημ.Απόφασης: 01/08/2016

Αιτιολογία :
ΕΞΟΔΑ

Διαμόρφωση
Πριν

Tελ.
ΔιαμόρφωσηK.A.E. Περιγραφή Λογαριασμού Έγκριση Αναμόρφωση Αιτιολογία

02.10.00.6021.02 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων (ΩΔΕΙΟ) 234.500,00 234.500,00 1.500,00 236.000,00
02.10.00.6041.00 Τακτικές αποδοχές 3.000,00 3.000,00 3.000,00 6.000,00
02.10.00.6052.02 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Ι.Δ (ΩΔΕΙΟ) 64.500,00 64.500,00 400,00 64.900,00
02.10.00.6054.00 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού 150,00 150,00 1.500,00 1.650,00
02.10.00.6117.02 Λοιπές αμοιβές λοιπών ελεύθερων επαγγελματιών (ΩΔΕΙΟ) 

καθ. μουσικής
3.000,00 3.000,00 3.000,00 6.000,00

02.10.00.6117.07 Λοιπές αμοιβές λοιπών ελευθέρων επαγγελμάτων (ΑΠΟΚΡΙΑ) 30.000,00 22.000,00 -890,00 21.110,00
02.10.00.6236.00 Λοιπά μισθώματα (ηχητικά και λοιπού εξοπλισμού) 1.000,00 1.000,00 2.000,00 3.000,00
02.10.00.6236.07 Ενοίκια (ηχητικά και λοιπού εξοπλισμού) ΑΠΟΚΡΙΑ 14.000,00 12.000,00 -548,00 11.452,00
02.10.00.6265.45 Συντήρηση & επισκευή μουσικών οργάνων ΩΔΕΙΟΥ 2.000,00 2.000,00 3.000,00 5.000,00
02.10.00.6431.07 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων (ΑΠΟΚΡΙΑ) 14.000,00 11.000,00 -527,00 10.473,00
02.10.00.6471.00 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 5.000,00 5.000,00 2.000,00 7.000,00
02.10.00.6471.07 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων , Φανοί,κλπ εκδηλ.

( ΑΠΟΚΡΙΑ)
50.000,00 47.000,00 -266,00 46.734,00

02.10.00.6474.07 Έξοδα λοιπών παρεμφερών εκδηλώσεων ,Άρματα, Στολές, Οντάδες (
ΑΠΟΚΡΙΑ )

30.000,00 28.000,00 -23.285,06 4.714,94

02.10.00.6495.07 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως ,Άρματα, Στολές, Οντάδες 
( ΑΠΟΚΡΙΑ )

4.000,00 4.000,00 -1.138,00 2.862,00

02.10.00.6634.00 Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού 300,00 300,00 500,00 800,00
02.10.00.6661.01 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων (ΔΑΚ) 15.000,00 15.000,00 1.933,00 16.933,00
02.10.00.6693.00 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και 

βελτιωτικών εδάφους 
10.500,00 10.500,00 1.933,00 12.433,00

02.10.00.6699.07 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων (ΑΠΟΚΡΙΑ) 2.000,00 2.000,00 -497,00 1.503,00
02.10.00.6822.00 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 500,00 500,00 5.000,00 5.500,00
02.10.00.7134.00 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και 

λογισμικά
2.500,00 3.000,00 1.385,06 4.385,06

Σύνολα  485.950,00 468.450,00 0,00 468.450,00
Έγκριση Προϋπολογισμού 2.183.444,3

5
Διαμόρφωση Προϋπολογισμού 
πριν

2.183.444,3
5

Ποσό αναμόρφωσης με την 
παρούσα

0,00

Τελική διαμόρφωση 2.183.444,3
5
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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 παρόν θέμα δεν ψηφίζει  το μέλος του ΔΣ κ. Γρ.Τζουμερκιώτης, ενώ και το μέλος του
ΔΣ κ.  Κ.Κυριακίδης   συμφωνεί  μόνο  όσον  αφορά  στον  κωδικό  Αναμόρφωσης  για  την
οικονομική κάλυψη του ανωτέρω εργαζομένου και διαφωνεί με τους λοιπούς κωδικούς. 
Το  Δ.Σ.  αφού  έλαβε  υπόψη  του  τα  παραπάνω  και  έπειτα  από  διαλογική  διεξοδική
συζήτηση κατά πλειοψηφία

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    

1. αποδέχεται τον παραπάνω πίνακα με τους αντίστοιχους κωδικούς  και τα ποσά,
όπως αυτά αναλύονται

2. εγκρίνει την 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού  του ΝΠΔΔ-ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης
έτους 2016 και την μεταφορά πιστώσεων 

3. η  παρούσα  απόφαση  να  αποσταλεί  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  Κοζάνης  για  την
σχετική έγκριση και διαδικασία 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 87/2016.
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Αριθμός Απόφασης: 88/2016  ΑΔΑ –ΨΕΔ3ΟΚΨΕ-ΕΦΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ:  «Έγκριση ετήσιας προμήθειας καυσίμων, δέσμευση σχετικής

πίστωσης συνολικού ποσού 29.983,27€ από τον προϋπολογισμό 2016  και υπογραφή
σύμβασης προμήθειας για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ – ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης »

Θέμα 8ο : Έγκριση Σύμβασης προμήθειας καυσίμων του ΝΠΔΔ – ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης
για χρονικό διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της

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»
 Τις  διατάξεις  της  Υ.Α.  ΑΡΙΘΜ.  11389/1993  (ΦΕΚ  185/τ.Α  «Ενιαίος  Κανονισμός

Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης»)
 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. 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-Πολιτισμού-Νεολαίας του Δήμου Κοζάνης  Π.Ε.Κοζάνης

 την υπ.αρ. 47/18-5-2016 -  ΑΔΑ 6ΑΙΛΟΚΨΕ-ΠΦ9 απόφαση ΔΣ ΟΑΠΝ με θέμα : «Έγκριση
1ης 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 1ης 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.56/2016 Απόφαση Οικονομικής  Επιτροπής,  με την οποία εγκρίθηκε ο τρόπος
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εκτέλεσης-καθορίστηκαν οι όροι δημοπρασίας της προμήθειας και εγκρίθηκαν οι τεχνικές
προδιαγραφές

 την  υπ.αρ.109/2016  Απόφαση  Οικονομικής  Επιτροπής,  με  την  οποία  κατακυρώθηκε  το
αποτέλεσμα του Διαγωνισμού

 τους Κ.Α από τον Προϋπολογισμό έτους 2016του ΝΠΔΔ-ΟΑΠΝ : ΚΑ 6641.00 «Προμήθεια
καυσίμων  και  λιπαντικών  για  κίνηση  μεταφοράς  μέσων»,  ΚΑ  6643.00  «Προμήθεια
καυσίμων για θέρμανση, φωτισμό, τηλεθέρμανση» και ΚΑ 6644.00 «Προμήθεια καυσίμων
και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες»

Η υπάλληλος Τ.Ε. Λογιστηρίου του ΟΑΠΝ εισηγήθηκε το θέμα .
Ενημέρωσε  το ΔΣ ότι   έχουν ολοκληρωθεί  οι  διαδικασίες  σχετικά με  την προκήρυξη
προμήθειας καυσίμων από το τμήμα προμηθειών του Δήμου Κοζάνης και κατακυρώθηκε
το αποτέλεσμα.

Εξήγησε  ότι  το  συνολικό  κόστος  των  προς  προμήθεια  καυσίμων  του  ΟΑΠΝ  είναι  :
29.983,27  (συμπεριλαμβάνεται  ΦΠΑ),  προκειμένου  να  καλυφθούν  ανάγκες σε
μετακινήσεις οχημάτων του και θέρμανσης υποδομών του, ενώ τα είδη  καυσίμου πρέπει
να  πληρούν  τα  ειδικά  χαρακτηριστικά  της  τεχνικής  προσφοράς  του  προμηθευτή  και
αφορούν  1.800λίτρα  πετρέλαιο  κίνησης,  20.150λίτρα  πετρέλαιο  θέρμανσης  και
2.000λίτρα βενζίνη αμόλυβδη για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ –ΟΑΠΝ για δώδεκα μήνες από
την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον προμηθευτή. 

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    

1. αποδέχεται και εγκρίνει την ανωτέρω εισήγηση 
2. να συνταχθεί και να υπογραφεί Σύμβαση Προμήθειας με ειδικούς όρους

και  συμφωνίες  μεταξύ  του  ΝΠΔΔ  –  ΟΑΠΝ  Δήμου  Κοζάνης  και  του
κατακυρωθέντα προμηθευτή: ήτοι «Ι.Ταρτάρα & ΣΙΑ Ο.Ε» που θα αφορά σε
χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης

3. δεσμεύει  και  ψηφίζει  σχετική  πίστωση  συνολικού  ποσού  29.983,27€
(συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ) από τους αντίστοιχους σχετικούς κωδικούς του
προϋπολογισμού  2016 του ΝΠΔΔ – ΟΑΠΝ 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 88/2016.

Από το παρόν θέμα και στο εξής προσήλθε και συμμετείχε ο Αντιπρόεδρος του ΟΑΠΝ κ.
Γ.Σιαμπανόπουλος.
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Αριθμός Απόφασης: 89/2016  ΑΔΑ - ΩΩΚΒΟΚΨΕ-ΑΙ2
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ:  «Ενημέρωση σχετικά με μίσθωση ακινήτου του ΟΑΠΝ σε ιδιώτη. 
Λήψη περαιτέρω  αποφάσεων »

Θέμα 11ο : Νομική ενημέρωση για μίσθιο του ΟΑΠΝ και λήψη αποφάσεων ΔΣ

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.  80/2015   ΑΔΑ  -  ΒΜΜΕΟΚΨΕ-9Υ9  Απόφαση  Διοικητικού  Συμβουλίου  του
Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ΟΑΠΝ  με θέμα :  «Αίτημα διακανονισμού οφειλής»

 το  υπ.αρ.1355/21-7-2016 Υπηρεσιακό  /ενημερωτικό  σημείωμα της  Ε.Γκέκα  –  Δικηγόρου
Δήμου  Κοζάνης  με  θέμα  :  Απάντηση  στο  από  26-5-2016  υπηρεσιακό  σημείωμα  ΟΑΠΝ
«Μίσθωση ακινήτου σε ιδιώτη»

Η υπάλληλος Τ.Ε. Λογιστηρίου του ΟΑΠΝ εισηγήθηκε το θέμα σχετικά με ακίνητο που ανήκει
στο ΝΠΔΔ – ΟΑΠΝ και το οποίο μισθώνεται σε ιδιώτη, ο οποίος οφείλει μισθώματα.
Υπενθύμισε στο ΔΣ ότι κατόπιν εισερχόμενης αίτησής του οφειλέτη (υπ.αρ.πρωτ. 968/15-6-2015),
που έγινε αποδεκτή με την υπ.αρ.  80/2015  ΑΔΑ -  ΒΜΜΕΟΚΨΕ-9Υ9 Απόφαση Διοικητικού
Συμβουλίου  του  Νομικού  Προσώπου  Δημοσίου  Δικαίου  ΟΑΠΝ   με  θέμα  :   «Αίτημα
διακανονισμού οφειλής» είχε αποφασιστεί, προκειμένου να ικανοποιηθεί το αίτημά του οφειλέτη
Α.Λ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,  η αποπληρωμή σε εκατό (100)δόσεις. 
Ενημέρωσε ότι κατόπιν των παραπάνω ο οφειλέτης  Α.Λ δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημά του και
δεν συμπορεύθηκε με την απόφαση διακανονισμού οφειλής  .
Στη συνέχεια και κατόπιν των παραπάνω ο ΟΑΠΝ κατέθεσε ερώτημα στη νομική υπηρεσία του
Δήμου Κοζάνης.
Το Γραφείο Νομικής Υποστήριξης του Δήμου Κοζάνης δια της κας. Ελ. Γκέκα - Δικηγόρου με
πάγια έμμισθη εντολή του Δήμου Κοζάνης απάντησε με το υπ.αρ.1355/21-7-2016 Υπηρεσιακό
/ενημερωτικό σημείωμα για το περιεχόμενο του οποίου ενημερώθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο.
Στο Υπηρεσιακό /ενημερωτικό σημείωμα τονίζεται η ανάγκη :
 λεπτομερούς περιγραφής του ιστορικού σχετικά με τη μίσθωση και τις οφειλές  καθώς και
 η εξουσιοδότηση και πληρεξουσιότητα στη Δικηγόρο να ασκήσει αγωγή ώστε : ο μισθωτής να
καταβάλλει το οφειλόμενα μισθώματα και να υποχρεωθεί να αποδώσει τη χρήση του μισθίου
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ακινήτου λόγω επανειλημμένης καθυστέρησης καταβολής μισθώματος.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση.

Οι ακριβείς τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ. αναφέρονται στα ηχητικά αρχεία της συνεδρίασης.

Ο κ. Γ. Βαλαής πρότεινε να αποσταλεί άμεσα επιστολή ενημέρωσης προς τον οφειλέτη Α.Λ. με
την υπενθύμιση για την οικονομική αποπληρωμή των υποχρεώσεών του και στην περίπτωση που
δεν ανταποκριθεί έως 31/8/2016 να του γνωστοποιείται ότι ο ΟΑΠΝ θα κινηθεί σύμφωνα με όσα
σχετικά ορίζει ο νόμος .
 Στην περίπτωση που ο οφειλέτης μετά τα παραπάνω ανταποκριθεί,  προσέλθει στον ΟΑΠΝ
και  επιδείξει  ενδιαφέρον  με  νέο  αίτημα,  να  συζητηθεί   το  νέο  αίτημά  του  σε  επόμενη
συνεδρίαση.

 Στην  περίπτωση  που  ο  οφειλέτης  μετά  τα  παραπάνω  επιδείξει  αδιαφορία  και  δεν
ανταποκριθεί, να προχωρήσει ο ΟΑΠΝ ως οφείλει προς κάλυψη των αναγκών του και για το
δημόσιο συμφέρον στις νόμιμες διεκδικήσεις .

Συμφωνούν ομόφωνα με την παραπάνω πρόταση τα παρόντα μέλη του ΔΣ. 

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

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τις  νομικές υποδείξεις επί του θέματος και όλα τα παραπάνω και
κατόπιν  διαλογικής διεξοδικής συζήτησης ομόφωνα

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι   
1. να αποσταλεί άμεσα επιστολή ενημέρωσης προς τον οφειλέτη Α.Λ. με υπενθύμιση για την

οικονομική αποπληρωμή των υποχρεώσεών του και στην περίπτωση που δεν ανταποκριθεί
έως 31/8/2016 να του γνωστοποιείται ότι ο ΟΑΠΝ θα κινηθεί σύμφωνα με όσα σχετικά
ορίζει  ο νόμος 

2. Στην  περίπτωση  που  ο  ανωτέρω  οφειλέτης  επιδείξει  ενδιαφέρον  με  νέο  αίτημα,  να
συζητηθεί  το νέο αίτημά του σε επόμενη συνεδρίαση.

3. Στην περίπτωση που ο ανωτέρω οφειλέτης μετά τα παραπάνω επιδείξει αδιαφορία και δεν
ανταποκριθεί  έως  31/8/2016,  να  προχωρήσει  ο  ΟΑΠΝ  ως  οφείλει  προς  κάλυψη  των
αναγκών του και για το δημόσιο συμφέρον στις νόμιμες διεκδικήσεις 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 89/2016.
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Αριθμός Απόφασης: 90/2016  ΑΔΑ - 6Υ6ΗΟΚΨΕ-ΜΦΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ:   «Απευθείας  ανάθεση σε  ιδιώτη  για  την ενοικίαση  χώρου και  την
προβολή/διαφήμιση  επιχειρηματιών  στη  διοργάνωση  του Ευρωπαϊκού  Πρωταθλήματος  Βόλεϊ
Ανδρών 16-18/9/2016 στο Δ.Α.Κ. Λευκόβρυσης»

Θέμα 9ο :  Απευθείας  ανάθεση σε ιδιώτη για την ενοικίαση χώρου για την προβολή/διαφήμιση
επιχειρηματιών στη διοργάνωση του Ευρωπαϊκού  Πρωταθλήματος Βόλεϊ Ανδρών  16-18/9/2016
στο Δ.Α.Κ. Λευκόβρυσης

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

6. 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»

7. 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»

8. 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)»

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

10. την υπ.αρ. 75/2016  ΑΔΑ - 6ΟΥΓΟΚΨΕ-ΙΑΣ Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΟΑΠΝ με
θέμα:   «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»

11. την  υπ.αρ.πρωτ.  1048/21-7-2016  Ανακοίνωση-πρόσκληση  ενδιαφέροντος  του  ΟΑΠΝ  σε
Διαφημιστικές εταιρίες

12. την  συνάντηση  σχετικά  με  την  ενημέρωση  του  πλαισίου  συνεργασίας,  που
πραγματοποιήθηκε στις 27-7-2016 στα γραφεία του ΟΑΠΝ 

13. το  υπ.αρ.πρωτ.3238/Π.Μ-Φ.Α./27-7-2016  Έγγραφο  της  Ελληνικής  Ομοσπονδίας
Πετοσφαίρισης

14. το υπ.αρ.πρωτ.1083/29-7-2016 εισερχόμενο έγγραφο, που έλαβε ηλεκτρονικά ο ΟΑΠΝ από
την Swotanalysi I.K.E Πληροφορική-Διαφημιστική -Εμπορία 

Η προϊσταμένη Δ/νσης εισηγήθηκε το θέμα.
Ενημέρωσε  το  ΔΣ  ότι  κατόπιν  προηγούμενης  (υπ.αρ.  75/2016   ΑΔΑ  -  6ΟΥΓΟΚΨΕ-ΙΑΣ)
απόφασης,  ο ΟΑΠΝ προχώρησε σε ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος (υπ.αρ.πρωτ. 1048/21-7-
2016)  μέσω  τύπου  σε  Διαφημιστικές  εταιρίες,  για  την  ενοικίαση  χώρου  στο  Γυμναστήριο
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Λευκόβρυσης και  την εκμετάλλευση του προς  προβολή/διαφήμιση επιχειρήσεων .
Εξήγησε ότι κατόπιν της ανοιχτής πρόσκλησης υπήρξε καταληκτικά ένας ενδιαφερόμενος και
συγκεκριμένα  η  εταιρεία  :  SWOTANALYSI I.K.E  με  την  οποία  προτείνει  αποκλειστική
συνεργασία  για  την  εκμετάλλευση  του χώρου και  απευθείας  ανάθεση για  να προχωρήσει   η
ενδιαφερόμενη εταιρεία σε αναζήτηση διαφημιζόμενων πελατών.
Η πρόεδρος πήρε το  λόγο και εξήγησε σχετικά με το θέμα.
Ενημέρωσε το ΔΣ ότι τους προκριματικούς αγώνες Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Ανδρών
διοργανώνει η Ε.Ο.ΠΕ το τριήμερο 16-18/9/2016 και διευκρίνισε ότι επιτρέπεται στον ΟΑΠΝ η
χρήση του χώρου ώστε από την επινοικίαση του να προβληθούν διαφημιστικά επιχειρήσεις. 
Η επινοικίαση του χώρου θα αφορά σε τρεις ζώνες (θέσεις lead, θέσεις θεατών και είσοδος θεατών
(stand-ταμπλό)) με ποσοστό 50% επί των καθαρών εσόδων για την προβολή /διαφήμιση, χωρίς να
εμπλέκεται ο ΟΑΠΝ στην επιμέρους διαδικασία, την οποία θα αναλάβει η διαφημιστική εταιρεία
με την οποία και θα συναφθεί σύμβαση. 

Το μέλος κα.Ελ.Τασοπούλου πρότεινε να αναλάβουν τη διαχείριση του παρόντος θέματος και
σχετικά  με τις  τιμές  ενοικίασης  των συγκεκριμένων  χώρων που προαναφέρθηκαν  και  οι  δύο
συνδιοργανωτές , δηλαδή για το Δήμο Κοζάνης να είναι υπεύθυνος ο Αντιδήμαρχος κ. Ι.Ιωαννίδη,
και για τον  ΟΑΠΝ  να οριστεί εκπρόσωπος.
Στο σημείο αυτό η πρόεδρος αναθέτει στο νέο μέλος του ΔΣ κ.κ 1). Γ.Μπουζαλή να συνεργαστεί ως
εκπρόσωπος  του  ΟΑΠΝ  με  τον  Αντιδήμαρχο  κ.Ι.Ιωαννίδη  και  να  καταλήξουν  στις  τιμές
ενοικίασης ανά ζώνη στο Γυμναστήριο Λευκόβρυσης που θα συμπεριληφθούν  στη σύμβαση με
την ανάδοχο εταιρεία.

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    

1. αποδέχεται και εγκρίνει την ανωτέρω εισήγηση 
2. μη  υπάρχοντος  άλλου  ενδιαφερομένου,  την   απευθείας  ανάθεση  στην  εταιρεία  :

SWOTANALYSI I.K.E   για την εκμετάλλευση του χώρου και συγκεκριμένα σε τρεις
ζώνες  (θέσεις  lead,  θέσεις  θεατών  και  είσοδος  θεατών  (stand-ταμπλό))  στο  Δημοτικό
Γυμναστήριο  Λευκόβρυσης  κατά τη  διάρκεια  των προκριματικών  αγώνων Ευρωπαϊκού
Πρωταθλήματος Βόλεϊ Ανδρών που διοργανώνει η Ε.Ο.ΠΕ το τριήμερο 16-18/9/2016 

3. ορίζει  ως  εκπρόσωπο  του  ΟΑΠΝ  το  μέλος  του  ΔΣ  κ.κ  1).  Γ.Μπουζαλή  ο  οποίος  θ
συνεργαστεί  με  τον  εκπρόσωπο  του  Δήμου  Κοζάνης  και  θα  καταλήξουν  στις  τιμές
ενοικίασης ανά ζώνη  που θα συμπεριληφθούν  στη σύμβαση με την ανωτέρω  ανάδοχο
εταιρεία 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 90/2016.
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Αριθμός Απόφασης: 91/2016  ΑΔΑ - 69Ε2ΟΚΨΕ-99Χ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ:  «Ορισμός εκπροσώπων του ΟΑΠΝ για την υποστήριξη ένστασης στο

Π.Υ.Ι.Κ.Α.Κοζάνης»

Θέμα 10ο : Ορισμός εκπροσώπων ΔΣ σε εξέταση ένστασης ΙΚΑ

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 πράξη επιβολής εισφορών –ΠΕΕ με αριθμό Μ 264/2016
 την πράξη επιβολής πρόσθετης επιβάρυνσης  –ΠΕΠΕΕ με αριθμό Μ 230/2016
 την πράξη αυτοτελούς προστίμου –ΠΕΑΠ με αριθμό Μ 23/2016
 το  υπ.αρ.πρωτ.ΕΜΠ  695/6-5-2016  έγγραφο  του  Υπ.  Δικαιοσύνης,  Διαφάνειας  &

Ανθρωπίνων  Δικαιωμάτων  –  Σώμα  Επιθεωρητών  Ελεγκτών  Δημόσιας  Διοίκησης
Π.Γρ.Θεσ/κης,  που  απαντήθηκε  από  το  ΝΠΔΔ-ΟΑΠΝ με  το  υπ.αρ.  πρωτ.699/18-5-2016
έγγραφο με θέμα : «Κατάθεση στοιχείων»

 Την υπ.αρ.  πρωτ.  1062/26-7-2016 Ένσταση –Αίτηση θεραπείας  του ΝΠΔΔ – ΟΑΠΝ στο
Π.Υ.Ι.Κ.Α.Κοζάνης

Η προϊσταμένη Δ/νσης εισηγήθηκε το θέμα και εξήγησε σχετικά με τις ανωτέρω αναφερόμενες
πράξεις επιβολής εισφορών, επιβάρυνσης και αυτοτελούς προστίμου κατά του ΝΠΔΔ – ΟΑΠΝ .
Ενημέρωσε  ότι  ο  Οργανισμός  Αθλητισμού-Πολιτισμού  –Νεολαίας  Κοζάνης  προχώρησε  στην
κατάθεση  Ένστασης  -Αίτησης  θεραπείας   για  τα  ανωτέρω  ενώπιον  της  Τοπικής  Διοικητικής
Επιτροπής του Π.Υ.Ι.Κ.Α. Κοζάνης, σύμφωνα με την οποία ζητά την ακύρωση  των παρακάτω
πράξεων   :  1).πράξη  επιβολής  εισφορών  –ΠΕΕ  με  αριθμό  Μ  264/2016,  2).  πράξη  επιβολής
πρόσθετης επιβάρυνσης  –ΠΕΠΕΕ με αριθμό Μ 230/2016 και 3). πράξη αυτοτελούς προστίμου –
ΠΕΑΠ  με  αριθμό  Μ 23/2016,  διαφορετικά  να  ληφθεί  απόφαση  για  την  καταβολή  μόνο  των
ασφαλιστικών  εισφορών  που  αναγράφονται  στην  με  αριθμό  Μ  264/2016  πράξη  επιβολής
εισφορών.

Η  πρόεδρος  παίρνοντας  το  λόγο  εξήγησε  ότι  κατά  την  συζήτηση  και  εξέταση  της  ανωτέρω
ένστασης θα προσκληθεί το ΝΠΔΔ – ΟΑΠΝ να καταθέσει νόμιμα τις απόψεις  και θέσεις του επί
του  θέματος.  Για  το  λόγο  αυτό  και  παρότι  σύμφωνα  με  την  υπ.  Αρ.  414/18-9-2014  ΑΔΑ-
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7ΗΡΝΩΛΠ-4ΨΑ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται
σε  δικαστήρια  και  σε  κάθε  δημόσια  αρχή από τον  πρόεδρο του και  σε  περίπτωση που αυτός
κωλύεται ή απουσιάζει από τον αντιπρόεδρό του, η πρόεδρος ζητά τον ορισμό εκπροσώπων που θα
παρευρεθούν μαζί της κατά την εξέταση   της υπ.αρ. πρωτ. 1062/26-7-2016 Ένσταση –Αίτηση
θεραπείας  του  ΝΠΔΔ  –  ΟΑΠΝ  στο  Π.Υ.Ι.Κ.Α.Κοζάνης,  για  πιο  εξειδικευμένη  ανάλυση  και
υποστήριξη  της  ένστασης  που κατατέθηκε.  Προτείνει  δε  να  ληφθεί  απόφαση από  το  ΔΣ του
ΟΑΠΝ για τον ορισμό  των : 1).κ. Γ.Βαλαή –Αντιδήμαρχο Οικονομικών και μέλος του ΔΣ  του
ΟΑΠΝ και 2). κα. Ελ.Γκέκα – Δικηγόρο με πάγια έμμισθη εντολή του Δήμου Κοζάνης, η οποία
είναι  Δικηγόρος παρ΄ Αρείω Πάγω στο Πρωτοδικείο Κοζάνης, όπως παραστούν κατά την εξέταση
της αναφερόμενης ένστασης.

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    

1. αποδέχεται και εγκρίνει την ανωτέρω εισήγηση
2. ορίζει  ως  εκπροσώπους  του ΝΠΔΔ – ΟΑΠΝ τους  κ.κ.  :  1).  Φανή Φτάκα –  Τσικριτζή

Πρόεδρο και νόμιμη εκπρόσωπο του ΝΠΔΔ – ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης, 2). Γεώργιο Βαλαή –
Αντιδήμαρχο Οικονομικών και μέλος του ΔΣ  του ΟΑΠΝ και 3). Ελένη Γκέκα - Δικηγόρο
με πάγια έμμισθη εντολή του Δήμου Κοζάνης, η οποία είναι  Δικηγόρος παρ΄ Αρείω Πάγω
στο Πρωτοδικείο Κοζάνης, όπως παραστούν και υποστηρίξουν την υπ.αρ. πρωτ. 1062/26-7-
2016 Ένσταση –Αίτηση θεραπείας του ΝΠΔΔ – ΟΑΠΝ στο Π.Υ.Ι.Κ.Α.Κοζάνης  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 91/2016.
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Αριθμός Απόφασης: 92/2016  Α.Δ.Α -7Σ1ΡΟΚΨΕ-ΚΞΜ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΘΕΜΑΤΟΣ:   «Εξέταση  Αίτησης  υπαλλήλου  ΟΑΠΝ  για  επέκταση  ωραρίου

απασχόλησης»

Θέμα 15ο : Αίτηση υπαλλήλου ΟΑΠΝ για επέκταση ωραρίου απασχόλησης

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.πρωτ. 1068/27-7-2016 Αίτηση υπαλλήλου ΟΑΠΝ για επέκταση ωραρίου απασχόλησης
 Τις  διατάξεις  του  Ν.4368/2016  «Μέτρα  για  την  επιτάχυνση  του  κυβερνητικού  έργου  και  άλλες

διατάξεις» (ΦΕΚ 21/τ.Α/21-2-2016)

Αναγνώσθηκε η υπ.αρ.πρωτ. 1068/27-7-2016 Αίτηση υπαλλήλου Ι.Δ.Α.Χ του ΟΑΠΝ, σύμφωνα με
την οποία ζητείται η επέκταση ωραρίου από μερική σε πλήρη απασχόληση. 
Η προϊσταμένη Διεύθυνσης εισηγήθηκε το θέμα .
Ενημέρωσε το ΔΣ  του ΟΑΠΝ σχετικά με την συγκεκριμένη περίπτωση υπαλλήλου καθώς και ότι
σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.4368/2016   «Θέματα εργαζομένων ΟΤΑ» παρ.1α ,  οι Συμβάσεις
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μειωμένου ωραρίου των εργαζομένων σε Ο.Τ.Α. α΄
βαθμού και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, μπορούν να τροποποιούνται, με αύξηση
του ωραρίου εργασίας τους, μέχρι και το ανώτατο όριο της πλήρους απασχόλησης της οικείας
εκπαιδευτικής  βαθμίδας  και  ειδικότητας,  με  αντίστοιχη αύξηση των πάσης φύσεως αποδοχών
τους. 
Η  τροποποίηση  γίνεται  με  απόφαση  του  οικείου  Δημοτικού  Συμβουλίου  ή  του  Διοικητικού
Συμβουλίου  του  νομικού  προσώπου,  κατόπιν  αίτησης  του  ενδιαφερόμενου  και  πρέπει  να
διαλαμβάνει ειδικά περί της ύπαρξης των απαιτούμενων για την αύξηση του ωραρίου πιστώσεων
στον  οικείο  προϋπολογισμό  ενώ  σύμφωνα  με  την  παρ.  1β.  υπάγεται  σε  υποχρεωτικό  έλεγχο
νομιμότητας από την αρμόδια για την εποπτεία του οικείου ΟΤΑ ή νομικού προσώπου αρχή και
περίληψη της δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση.

Οι κ.κ Γρ.Τζουμερκιώτης και Κ.Κυριακίδης δεν συμφωνούν με την εισήγηση και δεν ψηφίζουν
το παρόν θέμα.

Η κα. Ελ.Τασοπούλου δηλώνει παρών. 

Ο  κ.  Γ.  Βαλαής  ζητά  πιο  εμπεριστατωμένη  εισήγηση  και  να  ληφθεί  νομική  άποψη επί  του
θέματος.
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Συμφωνούν και τα λοιπά μέλη με τον  κ. Βαλαή.

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 

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι    

1. το παρόν θέμα να συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση αφού ληφθεί η νομική άποψη επί του
θέματος με μια πιο εμπεριστατωμένη εισήγηση  και

2. εξουσιοδοτεί την πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες και για την
υπογραφή της παρούσας απόφασης. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 92/2016.
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Αριθμός Απόφασης: 93/2016  Α.Δ.Α - 6ΙΘ3ΟΚΨΕ-ΞΛΚ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΘΕΜΑΤΟΣ:   «Συζήτηση  σχετικά  με  τον  τρόπο  εφαρμογής  της  αθλητικής
ταυτότητας στους αθλητικούς χώρους του Δήμου Κοζάνης για την περίοδο 2016-2017. Απόφαση
Διαβούλευσης με τα σωματεία »

Θέμα 12ο : Λήψη οριστικής απόφασης για την εφαρμογή αθλητικής ταυτότητας στους αθλητικούς χώρους
του Δήμου Κοζάνης για την περίοδο 2016-2017

Έχοντας υπόψη: 
1. 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»

2. Τον  Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006 – ΦΕΚ 114/τ.Α΄/ 8-6-2006)
3. Τις  διατάξεις  του  Ν.3584/07,  «Κύρωση  του  Κώδικα  Κατάστασης  Δημοτικών  και  Κοινοτικών

Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/ 28-6-2007)
4. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/ 7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»
5. 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  ”»

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

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

8. 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»

9. 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»

10. 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)»

11. την υπ.αρ. 99/27-8-2015 ΑΔΑ - 686ΜΟΚΨΕ-ΞΛΦ Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Κοζάνης με
θέμα  :  «Έγκριση  τιμολογιακής  πολιτικής  -  Πιλοτική  εφαρμογή  Αθλητικής  Ταυτότητας  -
Επεξεργασία προγραμμάτων λειτουργίας για τα κλειστά δημοτικά γυμναστήρια

12. την υπ.αρ. 74/2016  ΑΔΑ - 6ΙΥ8ΟΚΨΕ-ΨΓΘ Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Κοζάνης με θέμα :
13. «Έγκριση εφαρμογής αθλητικής ταυτότητας σε αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Κοζάνης από

τη νέα αθλητική περίοδο. – Ενημέρωση αθλητικών συλλόγων»
14. το υπ.αρ.πρωτ. 1017/14-7-2016 έγγραφο του ΟΑΠΝ προς τα Αθλητικά σωματεία σχετικά με την

εφαρμογή Αθλητικής Ταυτότητας
15. την υπ.αρ.πρωτ. 14/18-7-2016 απαντητική επιστολή του Α.Σ. «ΠΗΓΑΣΟΣ» ΚΟΖΑΝΗΣ με θέμα :

«Έκδοση Αθλητικής Ταυτότητας» 
16. Την έγγραφη εισήγηση της προέδρου του ΝΠΔΔ-ΟΑΠΝ που στάλθηκε στα μέλη του ΔΣ

Η πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα .
Ενημέρωσε ότι σύμφωνα και με την έγγραφη εισήγησή που απέστειλε στα μέλη του ΔΣ, πρόθεση
του  ΟΑΠΝ  είναι  να  εφαρμόσει  την  αθλητική  ταυτότητα  σε  ευρύτερη  κλίμακα  για  τη  νέα
αθλητική περίοδο 2016/2017.
Υπενθύμισε ότι τη περασμένη χρονιά (2015) ο ΟΑΠΝ με απόφασή του ξεκίνησε  τη πιλοτική
εφαρμογή της αθλητικής  ταυτότητας  σε  μια  πρώτη προσπάθεια   συγκέντρωσης  στοιχείων για
όλους  τους  αθλητές   των  αθλητικών   σωματείων  που  χρησιμοποιούν   τα  κλειστά  δημοτικά
γυμναστήρια του Δήμου Κοζάνης. Στα πλαίσια υλοποίησης της ανωτέρω απόφασης οι αθλητικοί
σύλλογοι των κλειστών δημοτικών γυμναστηρίων είχαν την υποχρέωση να στείλουν στον ΟΑΠΝ
ηλεκτρονικές λίστες με τα στοιχεία των αθλητών  τους και το  τμήμα άθλησης τους  (π.χ. παιδικό,

33



εφηβικό, ανδρικό κλπ). 
Εξήγησε ότι η Αθλητική Ταυτότητα παρότι προβλέπεται στο  «Πρότυπο Κανονισμό λειτουργίας
ΝΠΔΔ  Δημοτικών και Κοινοτικών χώρων άθλησης της χώρας» η σχετική διάταξη μέχρι σήμερα
παρέμενε  ανενεργή  και  ουδέποτε  εφαρμόστηκε  στο  Δήμο  Κοζάνης,,  ενώ   σύμφωνα  με  τον
κανονισμό  η  Αθλητική  Ταυτότητα  θα  αποτελεί  περιουσιακό  στοιχείο  του  Οργανισμού
Αθλητισμού Πολιτισμού και Νεολαίας του Δήμου Κοζάνης (ΟΑΠΝ),μετά την λήξη της αθλητικής
περιόδου θα επιστρέφεται στο Νομικό Πρόσωπο που την εκδίδει και κατά τεκμήριο θα περιέχει
τα εξής στοιχεία: 1.ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ, 2. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ, 3. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΗ, 4. ΑΘΛΗΜΑ και ΤΜΗΜΑ, 5. ΑΘΛΗΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΟ:  Κάθε  περίοδο  εκδίδεται  νέα  αθλητική  ταυτότητα,  6.  ΗΛΙΚΙΑ,  7.  ΑΤΟΜΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΘΛΗΤΗ (τηλέφωνο, Δ/νση, email ) 

Η  πρόεδρος  στην  εισήγησή  της  ανέλυσε  τις  προϋποθέσεις  και  τα  πολλαπλά  οφέλη από  την
εφαρμογή  της Αθλητικής Ταυτότητας

Τέλος, πρότεινε σε πρώτη φάση η έκδοση της ταυτότητας να συμπεριλάβει όλες τις ομάδες που
χρησιμοποιούν  τα  κλειστά  δημοτικά  γυμναστήρια  (ΔΑΚ  Κοζάνης,  Σκ΄ρκα/(Αγ.Νικάνορα),
Βαλταδώρειο,  Φιλίππου, Α.Κ.Λιάπειο ,  Κλειστό γυμναστήριο Λευκοπηγής),  την ποδοσφαιρική
ακαδημία της ομάδας της Κοζάνης όπως και αυτή του τένις που χρησιμοποιούν το ΔΑΚ Κοζάνης
και το Λιάπειο, τους αθλητές της Κολυμβητικής Ένωσης στο κολυμβητήριο του ΔΑΚ Κοζάνης, τις
αθλήτριες της Ενόργανης, τις αθλούμενες σε προγράμματα  μαζικού αθλητισμού του Δήμου στα
κλειστά Γυμναστήρια της Σκ’ρκας, Αγίου Γεωργίου, τις αθλούμενες /ους σε προγράμματα μαζικού
αθλητισμού του κολυμβητηρίου του ΔΑΚ Κοζάνης, τους αθλητές του κλασικού αθλητισμού και
άρσης βαρών του ΔΑΚ Κοζάνης. 

Υπενθύμισε ότι με προηγούμενη απόφαση του το ΔΣ του ΟΑΠΝ, πριν αποφασίσει οριστικά επί
του θέματος, το έθεσε σε διαβούλευση, στέλνοντας σχετική ενημερωτική επιστολή σε  όλες τις
αθλητικές  ομάδες  που  χρησιμοποιούν  τους  Δημοτικούς  χώρους  άθλησης  (ΔΑΚ,  Σκρκα,
Βαλταδώρειο, Φιλίππου, Λιάπειο , Λευκοπηγή) με την οποία ζητούσε να καταθέσουν σχετικές
προτάσεις για τον τρόπο εφαρμογής της αθλητικής ταυτότητας. Δυστυχώς από όλες τις ομάδες
μόνο μια ανταποκρίθηκε.
Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω η πρόεδρος πρότεινε να οργανωθεί μέσα στο Σεπτέμβρη μια
συνάντηση παρουσία  όλων των προέδρων των ομάδων με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων δια
ζώσης για διάφορα θέματα που συνδέονται με την εφαρμογή της αθλητικής  ταυτότητας και έχουν
σχέση με την εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων. 
Γι’ αυτό το λόγο και η διάταξη που αφορούσε στη σύνδεση της αθλητικής ταυτότητας με ένα
εφάπαξ  αντίτιμο  είσπραξης  ανά  αθλητή  από  τον  ΟΑΠΝ  παραπέμπεται  για  αργότερα,  αφού
πρωτίστως προηγηθεί η διαδικασία διαβούλευσης του ΟΑΠΝ  με τα αθλητικά σωματεία μέσα στο
Σεπτέμβρη.
Ενημέρωσε επίσης ότι θα πρέπει σύντομα να ξεκινήσει η μαζική έκδοση ταυτοτήτων για δύο
κυρίως λόγους : α). έως 30/9/2016  θα πρέπει ο ΟΑΠΝ να είναι σε θέση να εκδώσει τις αθλητικές
ταυτότητες  όλων  των συλλόγων και  β).μέχρι  μέσα  Σεπτεμβρίου  να παραδώσει  στις  ομάδες  το
οριστικό  πρόγραμμα  των  κλειστών  γυμναστηρίων  σύμφωνα  με  τις  ηλεκτρονικές  λίστες  των
αθλητών που αυτές θα στείλουν . 
Γι ΄αυτό το λόγο ζήτησε από το διαφημιστικό γραφείο/τυπογραφείο του κ. Χατζηνικολάου την
οικονομική εκτίμηση της διαδικασίας έκδοσης των αθλητικών ταυτοτήτων μέσω χορηγιών  με
στόχο το μηδενικό κόστος  για τον ΟΑΠΝ.
Τόνισε ότι  ένα πρόβλημα που παρουσιάστηκε  πέρυσι και αφορούσε στη φωτογραφία του αθλητή
που πρέπει να περιλαμβάνεται στην αθλητική ταυτότητα καθώς αυτή είναι καθαρά προσωπική θα
πρέπει  να  διευκρινιστεί  άμεσα  με  τα  αθλητικά  σωματεία,  ώστε  οι  σύλλογοι  το  συντομότερο
δυνατόν να αποστείλουν φωτογραφίες των αθλητών τους . 

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Κυριακίδης.
Ζήτησε από την πρόεδρο διευκρινίσεις σχετικά με την ποσότητα, τη μορφή και τον τρόπο έκδοσης
των  αθλητικών  ταυτοτήτων  αλλά  και  τον  τρόπο  ελέγχου  των  αθλητών  που  θα  διαθέτουν
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αθλητικές ταυτότητες.
Επίσης ο κ. Κυριακίδης πρότεινε να γίνει διερεύνηση για μηχάνημα ηλεκτρονικού ελέγχου με
ειδικό κωδικό  (barcode), καθώς και ότι την παραγωγή-έκδοση των ταυτοτήτων πρέπει να την
κάνει ο ΟΑΠΝ.
Εξέφρασε την άποψή του για τη δυνατότητα τοποθέτησης μηχανήματος ηλεκτρονικού ελέγχου
στην είσοδο των αποδυτηρίων του κολυμβητηρίου, απ΄όπου οι γονείς παραλαμβάνουν τα παιδιά
τους που είναι μικρά και πρέπει να φροντίσουν να τα ντύσουν.

Επίσης ο κ. Μπουζαλής υπογράμμισε την ανάγκη ύπαρξης barcode στις αθλητικές ταυτότητες
και σε μελλοντικό χρόνο την προμήθεια μηχανήματος ηλεκτρονικού ελέγχου .
Ο  κ.Βαλαής  τόνισε  ότι  η  χρήση  συστήματος  ηλεκτρονικού  ελέγχου  (barcode)   για  τον
συστηματικό έλεγχο εισόδου στις αθλητικές εγκαταστάσεις προσδίδει κύρος στην απόφαση  της
εφαρμογής  αθλητικής  ταυτότητας,  αποφεύγοντας  έτσι  πλάγιους  τρόπους  αστυνόμευσης  των
αθλουμένων.
Σχετικά με το θέμα της Διαβούλευσης  με τα αθλητικά σωματεία η πρόεδρος τεπεσήμανε ότι θα
πρέπει ν’ ακουστούν  και οι απόψεις των σωματείων και βάσει των θέσεων τους ν ΄αποφασιστούν
σε  επόμενη  συνεδρίαση  του  ΔΣ  του  ΟΑΠΝ  οι  λεπτομέρειες  για  τον  τρόπο  εφαρμογής  της
αθλητικής ταυτότητας, το ύψος του αντιτίμου κλπ.
Η κα. Τασοπούλου τόνισε ότι στη Διαβούλευση ο ΟΑΠΝ οφείλει να συμμετέχει με συγκεκριμένη
πρόταση πάνω στην οποία θα τοποθετηθούν τα αθλητικά σωματεία.
 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    
1. αποδέχεται και εγκρίνει την ανωτέρω εισήγηση  
2. την διαδικασία  διαβούλευσης του ΟΑΠΝ  με τα αθλητικά σωματεία για την εφαρμογή

της Αθλητικής Ταυτότητας μέσα στο μήνα Σεπτέμβριο και σε επόμενη συνεδρίαση να
συζητηθούν όλες οι σχετικές λεπτομέρειες 

3. να  γίνει  διερεύνηση  για  εγκατάσταση  μηχανήματος/ων  ηλεκτρονικού  ελέγχου
(barcode) στα κλειστά δημοτικά γυμναστήρια

4. η  εφαρμογή  της  Αθλητικής  Ταυτότητας  να  συμπεριλάβει  όλες  τις  ομάδες  που
χρησιμοποιούν  τα  κλειστά  δημοτικά  γυμναστήρια  (ΔΑΚ  Κοζάνης,  Σκ΄ρκα/
(Αγ.Νικάνορα),  Βαλταδώρειο,  Φιλίππου,  Α.Κ.Λιάπειο  ,  Κλειστό  γυμναστήριο
Λευκοπηγής),  την ποδοσφαιρική  ακαδημία της ομάδας της Κοζάνης όπως και αυτή
του  τένις  που  χρησιμοποιούν  το  ΔΑΚ Κοζάνης  και  το  Λιάπειο,  τους  αθλητές  της
Κολυμβητικής  Ένωσης  στο  κολυμβητήριο  του  ΔΑΚ  Κοζάνης,  τις  αθλήτριες  της
Ενόργανης,  τις  αθλούμενες  σε  προγράμματα   μαζικού  αθλητισμού  του  Δήμου  στα
κλειστά  Γυμναστήρια  της  Σκ’ρκας,  Αγίου  Γεωργίου,  τις  αθλούμενες  /ους  σε
προγράμματα  μαζικού  αθλητισμού  του  κολυμβητηρίου  του  ΔΑΚ  Κοζάνης,  τους
αθλητές του κλασικού αθλητισμού και άρσης βαρών του ΔΑΚ Κοζάνης  και

5. εξουσιοδοτεί την πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες και για
την υπογραφή της παρούσας απόφασης. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 93/2016.
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Αριθμός Απόφασης: 94/2016  ΑΔΑ -6Χ4ΖΟΚΨΕ-ΤΒΧ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΘΕΜΑΤΟΣ:   «Παραχώρηση  έδρας  σε  ποδοσφαιρικά  αθλητικά  σωματεία
κατόπιν αιτήσεώς τους »

Θέμα 13ο :  Παραχώρηση έδρας σε ποδοσφαιρικά αθλητικά σωματεία κατόπιν αιτήσεως
τους

Έχοντας υπόψη: 
1. 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»

2. Τον  Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006 – ΦΕΚ 114/τ.Α΄/ 8-6-2006)
3. Τις  διατάξεις  του  Ν.3584/07, «Κύρωση  του  Κώδικα  Κατάστασης  Δημοτικών  και

Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/ 28-6-2007)
4. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/ 7-6-2010)  «Νέα Αρχιτεκτονική της

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»
5. 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  ”»

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

7. 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»

8. 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»

9. 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)»

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

11. το  από  6-7-2016  Υπηρεσιακό/Ενημερωτικό  σημείωμα  του  τμήματος  Αθλητικών
δραστηριοτήτων με  θέμα :  «Λειτουργία  ΔΑΚ,  ποδοσφαιρικό  γήπεδο  χρήση 2016-
2017» 

12. Τις αιτήσεις ποδοσφαιρικών σωματείων 
13. Την έγγραφη εισήγηση της προέδρου του ΝΠΔΔ-ΟΑΠΝ που στάλθηκε στα μέλη του

ΔΣ

Η πρόεδρος  εισηγήθηκε  το θέμα σχετικά με την παραχώρηση έδρας σε  ποδοσφαιρικά
αθλητικά  σωματεία  κατόπιν  αιτήσεώς  τους.  Τόνισε  ότι  η  συζήτηση  του  θέματος
περιλαμβάνει δύο σκέλη, ένα σκέλος για το ποδοσφαιρικό γήπεδο της Κοζάνης και ένα
σκέλος ακόμη για τα περιφερειακά ποδοσφαιρικά γήπεδα .  
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Α). Όσον αφορά στο πρώτο σκέλος και το ποδοσφαιρικό γήπεδο της πόλης της Κοζάνης
ανέλυσε τα παρακάτω :
Ενημέρωσε το ΔΣ ότι το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο της πόλης Κοζάνης διαθέτει εκτός
των άλλων αθλητικών εγκαταστάσεων και Εθνικό Στάδιο στο οποίο πραγματοποιούνται
αγώνες ποδοσφαίρου. Εδώ και 30 χρόνια έχει παραχωρηθεί στην ομάδα της Κοζάνης, η
οποία και το χρησιμοποιεί ως έδρα της.  Η παραχώρηση αυτή  έγινε τιμής  ένεκεν επειδή
η ομάδα από παλιά θεωρούνταν ως η κύρια ομάδα της πόλης,  η οποία μάλιστα έπαιζε και
σε αγώνες εθνικής κατηγορίας (Γ’ Εθνικής) για πολλά χρόνια.
Εκτός της ομάδας όμως της Κοζάνης  ο εν λόγω αθλητικός χώρος  παραχωρείται και σε
άλλους  χρήστες  για  τη  διοργάνωση  πολλών  και  ποικίλων  εκδηλώσεων  (τελικών
πρωταθλημάτων κυπέλλων, φιλικών αγώνων, φιλανθρωπικών τουρνουά, αγώνων στίβου,
σχολικών  τοπικών  και  πανελληνίων  πρωταθλημάτων,  εξετάσεων  ΤΕΦΑΑ,  συναυλιών,
πολιτιστικών εκδηλώσεων κλπ.)
Ο  χλοοτάπητας  του  Εθνικού  Σταδίου  λόγω  της   πληθώρας  των  αθλητικών  και
πολιτιστικών  δράσεων  που πραγματοποιήθηκαν εκεί σε διάστημα 32 ετών  θεωρείται
πλέον γερασμένος  και η συντήρηση του με στόχο τη διατήρηση της σημερινής  καλής του
κατάστασης  γίνεται ολοένα και με μεγαλύτερη δυσκολία. 
Η  τελευταία  μελέτη  χρήσης  και  συντήρησης  του  χλοοτάπητα  του  ΔΑΚ,  που
πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία Landaction  το 2012 εισηγήθηκε τη χρήση του εν
λόγω  χλοοτάπητα μέχρι 4 ώρες  εβδομαδιαίως υπό  νορμάλ συνθήκες,  οι οποίες υπό
ορισμένους όρους μπορεί να φθάσουν μέχρι και τις 6 ώρες το ανώτερο .  Πρακτικά αυτό
σημαίνει ότι  επιτρέπεται  να γίνεται ένας αγώνας  και μια  προπόνηση εβδομαδιαίως με
τη δεύτερη προπόνηση υπό αίρεση σε άμεση σχέση πάντα με τον καιρό  και μετά από
άδεια του αρμόδιου συντηρητή του χόρτου. Στην ίδια κατεύθυνση κινούνταν παλιότερα
και  η  Γενική  Γραμματεία  Αθλητισμού  στην  οποία  ανήκε  πριν  το  2010  το  ΔΑΚ και
επέτρεπε τη χρήση του χλοοτάπητα μέχρι τις 6.30 ώρες το πολύ εβδομαδιαίως.
Οι  τοπικές  ομάδες  :  ΑΕ  Κοζάνης  και  Μακεδονικός  Κοζάνης  που   παίζουν  στην  Α’
Ερασιτεχνική κατηγορία, μετά την φετινή υποβίβαση της ομάδας της Κοζάνης στην Α’
Ερασιτεχνική  κατηγορία,  υπέβαλαν  γραπτό  αίτημα  στον  ΟΑΠΝ  με  το  οποίο  ζητούν
αλλαγή έδρας  και  μεταφορά αυτής  από το Στρατιωτικό γήπεδο όπου αγωνίζονταν, στο
ποδοσφαιρικό  γήπεδο  του  ΔΑΚ   για  τη  διεξαγωγή  των  αγώνων  τους   μαζί  με   μια
προπόνηση  κάθε 2η Πέμπτη  στο  κύριο γήπεδο του,  με επιχειρήματα :  πρώτον ότι
ανήκουν   πλέον  στην  ίδια  κατηγορία  με  την  ομάδα  της  Κοζάνης  και  δεύτερον  ότι
στερούνται κερκίδες  στο Στρατιωτικό γήπεδο μετά τη απομάκρυνσή τους .
Η  πρόεδρος  τόνισε  στο  ΔΣ  του  ΟΑΠΝ  ότι  ο  χλοοτάπητας  του  Εθνικού  Σταδίου  δεν
αντέχει λόγω της παλαιότητας του και κινδυνεύει να υποστεί ανεπανόρθωτη φθορά αν
παραχωρηθεί ο χώρος ως έδρα και στις τρεις ομάδες . 

Ο  κίνδυνος  καταστροφής  του  μέχρι  το  Δεκέμβριο  φαντάζει  πολύ  ορατός  και   με  τα
σημερινά οικονομικά δεδομένα η αντικατάσταση του θα είναι αδύνατη . 

Επεσήμανε  τέλος  ότι  με  Υπηρεσιακό/Ενημερωτικό  σημείωμα  το  τμήμα  Αθλητικών
δραστηριοτήτων  εξηγεί ότι ο συγκεκριμένος χλοοτάπητας του ΔΑΚ Κοζάνης μπορεί να
αντέξει, έναν (1) αγώνα και μια (1) προπόνηση  εβδομαδιαίως  και  μια (1) προπόνηση
ακόμα αν το επιτρέπει ο καιρός.

Κατόπιν  των  παραπάνω  η  πρόεδρος  καταθέτει  για  ψηφοφορία  τις  παρακάτω  δύο
προτάσεις υποστηρίζοντας  και προτείνοντας  τη  δεύτερη από αυτές:
 στη 1  η   πρόταση  : η Κοζάνη διατηρεί  μόνη της την ιστορική της έδρα  στο ΔΑΚ Κοζάνη
έχοντας παράλληλα τη δυνατότητα για μία (1) προπόνηση εβδομαδιαίως και μία (1) υπό
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αίρεση   ανάλογα με τις εντολές του συντηρητή.  Όσο για τις άλλες δυο ομάδες  (ΑΕΚ-
Μακεδονικός) θα ισχύσει το ίδιο με πέρυσι καθεστώς με την έδρα τους στο Στρατιωτικό
και την υποχρέωση να κάνουν μόνο μια προπόνηση η καθεμία στο Στρατιωτικό  και την
άλλη στο εφεδρικό της γήπεδο η καθεμία με στόχο την προστασία του χόρτου από την
κατάχρηση  που παρατηρήθηκε την περίοδο 2015/16 . 

 στη 2  η   πρόταση  :  το ΔΑΚ Κοζάνης θα χρησιμοποιηθεί ως έδρα της Κοζάνης για όλους
τους αγώνες της, ενώ οι άλλες δυο ομάδες  (ΑΕΚ- Μακεδονικός) διατηρούν  την  έδρα
τους  στο Στρατιωτικό και χρησιμοποιούν το ΔΑΚ  Κοζάνης για ορισμένο μόνο  αριθμό
αγώνων τους. 

Πιο αναλυτικά η Κοζάνη ως προς τις προπονήσεις της την πρώτη εβδομάδα θα δικαιούται
να κάνει   μία (1) προπόνηση στο ΔΑΚ Κοζάνης και μία (1) ακόμη υπό αίρεση  ανάλογα
με τις εντολές του συντηρητή, ενώ τη δεύτερη εβδομάδα που θα χρησιμοποιείται η έδρα
της για αγώνες από την ΑΕΚ ή το Μακεδονικό θα δικαιούται μια προπόνηση στο ΔΑΚ
Κοζάνης και για τη δεύτερη θα ανεβαίνει στο Στρατιωτικό. Αυτή θα πραγματοποιείται
πάντα  υπό αίρεση  ανάλογα με τις εντολές του αρμόδιου συντηρητή.  

Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι σε  περίπτωση που στη διάρκεια της φετινής αγωνιστικής
περιόδου  2016/2017  διαπιστωθεί   μεγάλη  φθορά  του  χλοοτάπητα   λόγω  της
παρατεταμένης  χρήσης του  για αγώνες  κάθε βδομάδα,  ο ΟΑΠΝ δεσμεύεται  για την
άμεση αλλαγή στο ανακοινωθέν  πρόγραμμα χρήσης   του γηπέδου του ΔΑΚ Κοζάνης
περιόδου   2016/17  ενημερώνοντας  παράλληλα  τους  ενδιαφερόμενους  φορείς
(ποδοσφαιρικές ομάδες  και ΕΠΣ) . 

Με αυτόν τον τρόπο το  ΔΑΚ Κοζάνης  θα  χρησιμοποιείται  για  έναν (1)   αγώνα κάθε
Σαββατοκύριακο και για μια βασική προπόνηση με τη δεύτερη υπό αίρεση , δηλαδή από
4-6  ώρες  εβδομαδιαίως  όπως  εισηγείται  και  ο  μελετητής  ή  η  Γενική  Γραμματεία
Αθλητισμού,  με την ελπίδα ότι  ο χλοοτάπητας του Εθνικού Σταδίου δεν θα υποστεί
ανεπανόρθωτη φθορά  λόγω της μεγάλης του ηλικίας.

Όσον αφορά στους αγώνες  Κυπέλλου της Ένωσης Π.Σ. για τη μεν ομάδα της Κοζάνης θα
διεξάγονται  στην έδρα της   στο  ΔΑΚ Κοζάνης,   για  δε  τις   ομάδες  ΑΕ Κοζάνης  και
Μακεδονικό Κοζάνης στην έδρα τους, στο Στρατιωτικό.

Για το παραπάνω θέμα κατέθεσε πρόταση και ο κ. Κ.Κυριακίδης ο οποίος τελικά την
απέσυρε.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση.

Στις τοποθετήσεις τους τα μέλη του ΔΣ ανέφεραν:

Ο κ.Γρ.Τζουμερκιώτης απήυθυνε ερώτηση στη πρόεδρο γιατί δεν τοποθετεί ως υπεύθυνη
αρχή κερκίδες στο Στρατιωτικό γήπεδο για να λυθεί το παραπάνω θέμα της έδρας, αφού
αυτό αποτελεί τον κινητήριο λόγο της μεταφοράς έδρας των σωματείων ΑΕ Κοζάνης και
Μακεδονικού Κοζάνης. Δεν συμφωνεί και δεν ψηφίζει  την πρόταση της προέδρου.

Ο κ.Γ.Βαλαής εξήγησε ότι η πρόταση της προέδρου δεν είναι η λύση που θα ήθελε κι ότι
θα προτιμούσε να εξυπηρετηθούν περισσότερο και οι άλλες ομάδες γι΄ αυτό το λόγο δεν
την ψηφίζει.
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Η κα.  Ελ.Τασοπούλου έχει  ενδοιασμούς  για την πρόταση της προέδρου κατανοεί  την
καταπόνηση  που  δέχεται  το  γήπεδο,  αλλά  προτείνει  να  δοθούν  ίδιες  ευκαιρίες  στις
ομάδες.  Επίσης  επεσήμανε  ότι  το  ποδοσφαιρικό   γήπεδο  είναι  Εθνικό  Στάδιο  και  ως
τέτοιο θα πρέπει να παραμείνει, δεν ψηφίζει  την πρόταση της προέδρου.

Ο κ  Κ.Κυριακίδης  πρότεινε  η  ομάδα  της  Κοζάνης  να  χρησιμοποιεί  το  ποδοσφαιρικό
γήπεδο του Πρωτοχωρίου.  Δεν συμφωνεί και δεν ψηφίζει  την πρόταση της προέδρου.

Ο κ. Χρ.Τοπάλης τόνισε ότι το κυρίως πρόβλημα είναι οι αγώνες των ομάδων και όχι οι
προπονήσεις, αλλά γίνεται προσπάθεια πάντα σε συνεννόηση με τα αθλητικά σωματεία
να παραχωρούνται οι αθλητικοί χώροι. Ενώ διευκρίνισε ότι υπάρχει πάντα η πιθανότητα
να γίνει καταγγελία  ότι δεν πραγματοποιείτε από τον ΟΑΠΝ  σωστή συντήρηση του
χλοοτάπητα.

Από τα παρόντα μέλη οι κ.κ. Φ. Φτάκα, -Γ.Σιαμπανόπουλος,- Χρ. Τοπάλης, - Ελ.Σιούστη,
- Χρ. Ζιώτα και Γ.Μπουζαλής ψηφίζουν (τη 2η πρόταση της  έγγραφης εισήγησης της
προέδρου)  όπως αυτή αναφέρεται παραπάνω.

Κατόπιν  της  παραπάνω  διαδικασίας  ψηφοφορίας,  το  μέλος  κ  Κ.Κυριακίδης  εκ  νέου
κατέθεσε προς ψήφιση την πρόταση του ως εξής : η ομάδα της Κοζάνης να έχει μία (1)
προπόνηση  την  εβδομάδα  και  εναλλάξ  να  πραγματοποιούνται  δύο  (2)  αγώνες  κάθε
Σάββατο και Κυριακή . 
Την παρούσα πρόταση δεν ψήφισε  κανένα από τα παρόντα μέλη του ΔΣ πλην του κ
Κυριακίδη. 

Β). Όσον αφορά το δεύτερο  σκέλος και τα περιφερειακά ποδοσφαιρικά γήπεδα για τα
οποία έγιναν αιτήσεις, ανέλυσε τα παρακάτω :

Κατά  τη  διάρκεια  του  παρόντος  θέματος  εξετάστηκαν  οι  αιτήσεις  των  Αθλητικών
σωματείων όπως αυτές κατατέθηκαν . Διευκρινίζεται ότι λόγω έλλειψης περιφερειακών
γηπέδων μπορεί να χρησιμοποιούν την ίδια έδρα και δύο σωματεία.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση με τις παρακάτω προτάσεις προς ψήφιση.

1. ΑΕΚ Καλαμιάς – Έδρα ΜΑΥΡΟΔΕΝΤΡΙ -  (ομόφωνα)
2. ΑΣ Ακρίτες – Έδρα ΛΙΑΠΕΙΟ - (ομόφωνα)
3. ΑΣ Κοζάνη 2004 – Έδρα ΝΕΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ - (ομόφωνα)
4. ΠΑΣ Καρυδίτσας – Έδρα ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗ - (με επιφύλαξη ο κ.Κυριακίδης)
5. Άνω Κώμη - Έδρα ΑΡΓΙΛΟΣ -  (ομόφωνα)

Η πρόεδρος και ο κ. Χρ.Τοπάλης δήλωσαν ότι κατόπιν συνεννόησης μεταξύ των ομάδων
και  του  ΟΑΠΝ  θα  γίνει  η  παραχώρηση  και  των  υπολοίπων  εδρών  που  δεν  έχουν
καταθέσει αίτηση.

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 κατά πλειοψηφία με ψήφους έξι (6) υπέρ και τέσσερις (4) για το πρώτο σκέλος
της συζήτησης και ομόφωνα στο δεύτερο σκέλος της συζήτησης
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Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι    

1. αποδέχεται και εγκρίνει την ανωτέρω εισήγηση  
2. ότι  το ΔΑΚ Κοζάνης θα χρησιμοποιηθεί  ως έδρα της  ομάδας της Κοζάνης για

όλους τους αγώνες της, ενώ οι άλλες δυο ομάδες  ΑΕ Κοζάνης και Μακεδονικός
Κοζάνης διατηρούν  την  έδρα τους  στο Στρατιωτικό και χρησιμοποιούν το ΔΑΚ
Κοζάνης για ορισμένο μόνο  αριθμό  αγώνων τους. 

3. Πιο αναλυτικά : η Κοζάνη ως προς τις προπονήσεις της την πρώτη εβδομάδα θα
δικαιούται να κάνει   μία (1) προπόνηση στο ΔΑΚ Κοζάνης και μία (1) ακόμη υπό
αίρεση   ανάλογα με τις εντολές του συντηρητή, ενώ τη δεύτερη εβδομάδα που θα
χρησιμοποιείται  η  έδρα  της  για  αγώνες  από  την  ΑΕΚ  ή  το  Μακεδονικό  θα
δικαιούται μια προπόνηση στο ΔΑΚ Κοζάνης και για τη δεύτερη θα ανεβαίνει στο
Στρατιωτικό γήπεδο. Αυτή θα πραγματοποιείται  πάντα  υπό αίρεση  ανάλογα με
τις εντολές του αρμόδιου συντηρητή. 

4. ότι  σε   περίπτωση  που  στη  διάρκεια  της  φετινής  αγωνιστικής  περιόδου
διαπιστωθεί   μεγάλη  φθορά  του  χλοοτάπητα  στο  ΔΑΚ  Κοζάνης  λόγω  της
παρατεταμένης  χρήσης του  για αγώνες  κάθε βδομάδα,  ο ΟΑΠΝ δεσμεύεται  για
την άμεση αλλαγή στο ανακοινωθέν  πρόγραμμα χρήσης  του γηπέδου περιόδου
2016/17 ενημερώνοντας παράλληλα τους ενδιαφερόμενους φορείς (ποδοσφαιρικές
ομάδες  και ΕΠΣ) . 

5. ότι το ΔΑΚ Κοζάνης θα χρησιμοποιείται για έναν (1)  αγώνα κάθε Σαββατοκύριακο
και για μια βασική προπόνηση, με τη δεύτερη υπό αίρεση, δηλαδή από 4-6 ώρες
εβδομαδιαίως.

6. ότι όσον αφορά στους αγώνες  Κυπέλλου της Ένωσης Π.Σ. για τη μεν ομάδα της
Κοζάνης θα διεξάγονται στην έδρα της  στο ΔΑΚ Κοζάνης,  για δε τις  ομάδες ΑΕ
Κοζάνης και Μακεδονικό Κοζάνης στην έδρα τους, στο Στρατιωτικό γήπεδο.

7. παραχωρεί ως έδρα τα παρακάτω Δημοτικά περιφερειακά γήπεδα στις αντίστοιχες
ομάδες και συγκεκριμένα :

 Έδρα ΜΑΥΡΟΔΕΝΤΡΙ –ΑΕΚ Καλαμιάς 
 Έδρα ΛΙΑΠΕΙΟ -ΑΣ Ακρίτες 
 Έδρα ΝΕΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ - ΑΣ Κοζάνη 2004 
 Έδρα ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗ-  ΠΑΣ Καρυδίτσας 
 Έδρα ΑΡΓΙΛΟΣ - Άνω Κώμη   και

8. εξουσιοδοτεί την πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες και
για την υπογραφή της παρούσας απόφασης. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 94/2016.
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Αριθμός Απόφασης: 95/2016  ΑΔΑ - Ω4Ε1ΟΚΨΕ-ΝΗΠ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΘΕΜΑΤΟΣ:   «Παραχώρηση  έδρας  σε  αθλητικά  σωματεία  των  κλειστών

γυμναστηρίων »

Θέμα 14ο : Παραχώρηση έδρας σε αθλητικά σωματεία των κλειστών γυμναστηρίων

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»
 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 του  Δημοτικού  Συμβουλίου
Κοζάνης  θέμα:  «Παραχώρηση  της  χρήσης  των  Αθλητικών  χώρων  στον  Οργανισμό
Αθλητισμού, Πολιτισμού, 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. 8/2016  ΑΔΑ: Ψ4ΝΨΟΚΨΕ-Υ55 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Κοζάνης με
θέμα:  «Λήψη  απόφασης  για  διαχείριση  στο  μέλλον  Αθλητικών  Συλλόγων  κλειστών
Δημοτικών Γυμναστηρίων με οικονομικές εκκρεμότητες στον ΟΑΠΝ»

 Τις αιτήσεις αθλητικών σωματείων 

Η πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα .
Ενημέρωσε  το  Δ.Σ.  ότι  υπάρχουν  για  το  τρέχον  έτος  2015-2016  οικονομικές  υποχρεώσεις
ορισμένων αθλητικών σωματείων προς τον ΟΑΠΝ από τη χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων.
Ενόψει της νέας αθλητικής περιόδου και λόγω του ότι ήδη τα αθλητικά σωματεία ξεκίνησαν να
ζητούν παραχώρηση έδρας, η πρόεδρος ζητά από το ΔΣ  να τοποθετηθεί σχετικά.

Η  πρόεδρος  προτείνει  να  παραχωρείται  η  έδρα  των  κλειστών  γυμναστηρίων  στα  αθλητικά
σωματεία κατόπιν τακτοποίησης των οικονομικών υποχρεώσεων του τρέχοντος έτους 2015 -2016.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση.

Τα παρόντα μέλη συμφωνούν με την εισήγηση της προέδρου.

41



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    

1. αποδέχεται και εγκρίνει την εισήγηση της προέδρου 
2. να  παραχωρείται  έδρα  των  κλειστών  γυμναστηρίων  στα  αθλητικά  σωματεία  κατόπιν

τακτοποίησης των οικονομικών υποχρεώσεων του τρέχοντος έτους 2015 -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 95/2016.

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

Η Πρόεδρος του Δ.Σ  Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ

        Φανή Φτάκα - Τσικριτζή                                 Γεώργιος Σιαμπανόπουλος

Τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  ΟΑΠΝ Κοζάνης

1. Γεώργιος Βαλαής

2. Ελένη Τασοπούλου

3. Κων/νος Κυριακίδης

4. Χριστίνα Ζιώτα

5. Ελένη Σιούστη 

6. Γρηγόριος  Τζουμερκιώτης 

7. Γεώργιος Μπουζαλής

8. Χρήστος Τοπάλης
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