
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

15  Η     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2016
15η /30-8-2016  τακτική  συνεδρίαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Οργανισμού
Αθλητισμού- Πολιτισμού – Νεολαίας  Δήμου Κοζάνης

Στην Κοζάνη σήμερα, Τρίτη 30 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. 1228/26-8-2016 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.
Έχοντας υπόψη : 
 την υπ.αρ.πρωτ. 1098/2-8-2016 παραίτηση του μέλους του κ. Νικολάου Πλεξίδα του Λαζάρου δημότη,

(χρήστη των υπηρεσιών του ΝΠΔΔ), που απέκτησε πρόσφατα την ιδιότητα του Δημοτικού Συμβούλου και
η οποία απεστάλει στη Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου για περαιτέρω ενέργειες 

 ότι βάσει της υπ.αρ. 414/18-9-2014 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης ΑΔΑ : 7ΗΡΝΩΛΠ-4ΨΑ
αναπληρωτής του κ. Ν.Πλεξίδα, είναι ο κ.Γ.Μπουζαλής και

 ότι για την ανωτέρω αναπλήρωση κλήθηκε με την υπ.αρ.πρωτ.1099/2-8-2016 επιστολή / πρόσκληση ο
κ. Γ. Μπουζαλής

Το  Δ.Σ.  αποδέχτηκε  τα  παραπάνω  και  προχωρά  στη  συζήτηση  των  θεμάτων  της  Ημερήσιας
διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω επτά  (7) μέλη και συγκεκριμένα :

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

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

Θέματα Ημερήσιας διάταξης : ( πρόσκληση Αρ. πρωτ. 1228/26-8-2016)
1. Αποδοχή  ποσού  τακτικής  επιχορήγησης  από  το  Δήμο  Κοζάνης  (Σεπτέμβριος  2016)

(εισήγηση Δ/ντρια)
2. Ενημέρωση για τη χρήση των δομών του ΟΑΠΝ σχ.έτους 2015-2016 (εισήγηση Δ/ντρια)
3. Ενημέρωση  σχετικά  με  μίσθωση  ακινήτου  του  ΟΑΠΝ  σε  Ιδιώτη.  Λήψη  απόφασης.

(εισήγηση Δ/ντρια)
4. Επιστολή ΕΟΠΕ για διεξαγωγή αγώνων Βόλεϊ -Μπαράζ. (εισήγηση Δ/ντρια)
5. Αιτήσεις - έγγραφα – ανακοινώσεις-ενημερώσεις.

Διευκρινίζεται  ότι  η  αρίθμηση των αποφάσεων –  θεμάτων ακολουθεί  τη σειρά  με  την οποία
συζητήθηκαν τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
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Αριθμός Απόφασης: 96/2016  ΑΔΑ - Ψ0ΝΤΟΚΨΕ-ΜΚ6
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ:  «Αποδοχή μέρους τακτικής επιχορήγησης 90.909,090 € του ΝΠΔΔ-
Οργανισμός Αθλητισμού-Πολιτισμού-Νεολαίας από το Δήμο Κοζάνης»

Θέμα 1ο : Αποδοχή ποσού τακτικής επιχορήγησης από το Δήμο Κοζάνης (Σεπτέμβριος 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 » 

Η πρόεδρος εισηγήθηκε το 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 Σεπτέμβριο 2016).
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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 96/2016.

3



Από το παρόν θέμα και στο εξής προσήλθε και συμμετείχε στη συνεδρίαση το μέλος του ΔΣ  κ.
Γ.Μπουζαλής.

Θέμα 2ο : Ενημέρωση για τη χρήση των δομών του ΟΑΠΝ σχ.έτους 2015-2016

Το παρόν θέμα αφορά στην ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΠΝ σχετικά με τις
δομές που λειτουργεί και την πορεία τους κατά το σχολικό έτος 2015-2016 χωρίς να χρειάζεται
λήψη συγκεκριμένης απόφασης  .
Την  ενημέρωση έκανε η Προϊσταμένη Διεύθυνσης κα. Φ.Διάφα, όπως φαίνεται στην παρακάτω
ανάλυση :

Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ  ΕΤΟΥΣ 2015 - 2016
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ Στην έναρξη 676 Στη λήξη 626

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΔΑΚΤΡΑ 2014-2015 222.394,00
ΟΦΕΙΛΕΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ 29.246,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ 251.640,00
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Δ.Ω.Κ. 2015-2016

ΕΣΟΔΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2015-2016 

ΕΞΟΔΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2015-2016
Μισθοδοσία - Πάγια & άλλα

ΕΣΟΔΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2015-2016 251.640,00 *

ΕΞΟΔΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2015-2016 
Μισθοδοσία - Πάγια & άλλα 469.300,33 **

Μισθοδοσία έτους μονίμων και ΙΔΑΧ, σχ. 
Έτους ΙΔΟΧ, Καλ/κός Δ/ντής 427.374,66

Αναδρομικά μεταβολής από Δ.Ε. σε Τ.Ε. 14.262,37

Διαφορά Εσόδων - Εξόδων -217.660,33  

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2014-2015   
  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 607  
ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΔΙΔΑΚΤΡΑ 229.489,00  
ΕΞΟΔΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ - ΠΑΓΙΑ & άλλα 337.081  
  
Διαφορά -107.591,63  
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ΜΑΘΗΤΕΣ Δ.Ω.Κ. 2015 - 2016 ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ
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Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 2015- 2016

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Δίδακτρα) 2.330,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Μισθοδοσία & Πάγια) 7.391,51

Διαφορά -5.061,51

ΟΦΕΙΛΕΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ 660,00  
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1

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 2015-2016

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
(Δίδακτρα)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
(Μισθοδοσία & Πάγια)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 2015-2016
ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ

21
ΣΤΗ ΛΗΞΗ

15

Γ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 2014 – 2015

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2.850,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 5.519,59

Διαφορά -2.669,59

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 2014- 2015
    Στην έναρξη 
21 Στη λήξη 15

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση 
Οι ακριβείς τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ. αναφέρονται στα ηχητικά αρχεία της συνεδρίασης.
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Αριθμός Απόφασης: 97/2016  ΑΔΑ -7ΩΨ2ΟΚΨΕ-ΤΟΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ:  «Ενημέρωση σχετικά με μίσθωση ακινήτου του ΟΑΠΝ σε Ιδιώτη.

Λήψη απόφασης.»

Θέμα 3ο : Ενημέρωση σχετικά με μίσθωση ακινήτου του ΟΑΠΝ σε Ιδιώτη. Λήψη απόφασης.

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. 968/15-6-2015 εισερχόμενη αίτηση του κ. Λ.Α.
 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»

 Την υπ.αρ.89/2-8-2016  ΑΔΑ - ΩΩΚΒΟΚΨΕ-ΑΙ2 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ΟΑΠΝ  με  θέμα  :  «Ενημέρωση σχετικά με μίσθωση ακινήτου του
ΟΑΠΝ σε ιδιώτη. Λήψη περαιτέρω  αποφάσεων »

 Την υπ.αρ.πρωτ. 1131/5-8-2016 επιστολή-πρόσκληση για τακτοποίηση οικονομικών οφειλών από
μίσθωση ακινήτου που επιδόθηκε από τον ΟΑΠΝ και παρέλαβε στις 5-8-2016 ο κ.Λ.Ν

 την υπ.αρ. πρωτ. 1244/30-8-2016 εισερχόμενη αίτηση του κ. Λ.Α.

Η προϊσταμένη Διεύθυνσης εισηγήθηκε στο ΔΣ το θέμα .
Ενημέρωσε για τις ενέργειες που έγιναν μετά την τελευταία απόφαση του ΔΣ που αφορούσε στο
θέμα της μίσθωσης ακινήτου του ΟΑΠΝ στον Ιδιώτη Α.Λ . Εξήγησε ότι ενημερώθηκε με επιστολή
ο  αναφερόμενος  ιδιώτης  για  τις  εκκρεμότητες/οφειλές   του  προς  τον  ΟΑΠΝ  και  την  άμεση
τακτοποίησή τους και ότι κατόπιν αυτών προσήλθε για την καταβολή δόσης ενώ κατέθεσε  νέα
αίτηση προς τον ΟΑΠΝ η οποία και διαβάστηκε στα μέλη του ΔΣ.

Ο κ. Γ.Βαλαής εξήγησε στα μέλη του ΔΣ όσα ισχύουν σχετικά με τις οφειλές και τις ρυθμιζόμενες
δόσεις στο δημόσιο .

Η πρόεδρος προτείνει : 
1. είτε  να  αποφασίσει  το  ΔΣ  να  μην  γίνει  αποδεκτό  το  αίτημα  του  ανωτέρω  οφειλέτη

γνωρίζοντας τις οφειλές του και την όλη κατάσταση και να προχωρήσει άμεσα ο ΟΑΠΝ
δια της νομικής οδού στην έξωση και στη διεκδίκηση των οφειλών του  ή

2. έως τέλους του 2016 να δοθεί  νέος χρόνος στον ιδιώτη Α.Λ. για την τακτοποίηση των
εκκρεμοτήτων του προς τον ΟΑΠΝ με την προϋπόθεση κάλυψης της παλιάς οφειλής του
και  των  τρεχόντων  μηνιαίων  μισθωμάτων,  αναγνωρίζοντας  έτσι  ως  χειρονομία  καλής
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θέλησης εκ μέρους του  ότι ο ανωτέρω οφειλέτης δεν επέδειξε αδιαφορία αλλά  προσήλθε
να πληρώσει τη τρέχουσα δόση  και κατέθεσε νέο αίτημα . 

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. να δεχτεί το νέο αίτημα του Α.Λ. για την αποπληρωμή του συνολικού παλιού χρέους του
σε δόσεις οι οποίες θα καλύπτουν τόσο την παλιά οφειλή του όσο και το τρέχον μίσθιο, με
την προϋπόθεση να επιδείξει συνέπεια τακτικής πληρωμής κάθε μήνα μέχρι τέλους του
2016, διαφορετικά θα εφαρμοστούν τα νόμιμα  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 97/2016.
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Αριθμός Απόφασης: 98/2016  ΑΔΑ - ΩΡΤΩΟΚΨΕ-5Σ3
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΘΕΜΑΤΟΣ:   «Λήψη  Απόφασης  σχετικά  με  τη  παραχώρηση  των  αθλητικών

εγκαταστάσεων του κλειστού γυμναστηρίου Λευκόβρυσης  για τη διεξαγωγή αγώνων μπαράζ
και την εκμίσθωση χώρου catering για την κάλυψη αναγκών της διοργάνωσης»

Θέμα 4ο : Επιστολή ΕΟΠΕ για διεξαγωγή αγώνων Βόλεϊ -Μπαράζ.

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.  75/8-7-2016  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»

 την υπ.αρ. 90/2016  ΑΔΑ - 6Υ6ΗΟΚΨΕ-ΜΦΑ Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΟΑΠΝ με θέμα :
 «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»

 Την με αρ.πρωτ. 1187/17-8-2016 εισερχόμενη στον ΟΑΠΝ επιστολή του Υπεύθυνου Διοργανώσεων
& Ανάπτυξης της Ε.Ο.ΠΕ 

 την υπ.αρ.πρωτ.127671/31-8-2016 Απόφαση του Γεν.Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου –Δυτικής  Μακεδονίας  με  θέμα :  «Έγκριση της  αρ.  90/2016 Απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΟΑΠΝ »

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης εισηγήθηκε το θέμα .
Υπενθύμισε στο ΔΣ την ανάληψη της διοργάνωσης και τη διεξαγωγή των προκριματικών αγώνων
Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Ανδρών στις  16,17 και 18 Σεπτεμβρίου 2016 στο Κλειστό
Γυμναστήριο της Λευκόβρυσης .
Ενημέρωσε  ότι  η  ανωτέρω  διοργάνωση θα καλυφθεί  τηλεοπτικά  από  την κρατική  τηλεόραση
καθώς το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα είναι μια διοργάνωση υψηλού αθλητικού προφίλ .
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Στη συνέχεια εξήγησε ότι ο ΟΑΠΝ μέσω του Δήμου Κοζάνης, έλαβε επιστολή από τον Υπεύθυνο
Διοργανώσεων & Ανάπτυξης της Ε.Ο.ΠΕ με την οποία ενημερώνεται ο Δήμος Κοζάνης ότι οι
Εθνικές  ομάδες  που θα συμμετέχουν στη διοργάνωση εκτός  του Βελγίου,  δηλαδή οι  Εθνικές
ομάδες  Ελλάδος,  Ουκρανίας και  Μολδαβίας  θα παραμείνουν στην πόλη της Κοζάνης  για δύο
επιπλέον ημέρες (19 και 20/9/2016) μετά τη διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πριν
την  αναχώρησή  τους  για  το  Βέλγιο,  όπου  θα  διεξαχθεί  το  2ο προκριματικό  Τουρνουά  (23-
25/9/2016). 
Ακόμη  ότι  σε  περίπτωση  διεξαγωγής  αγώνων  μπαράζ  (ανάλογα  με  τα  αποτελέσματα  των
προκριματικών τουρνουά) αυτοί θα διεξαχθούν στο Κλειστό Γυμναστήριο της Λευκόβρυσης το
διάστημα 3/10 έως 10/10/2016. Γι’ αυτό το λόγο και ζητείται η παραχώρηση των εγκαταστάσεων
του  Κλειστού  Γυμναστηρίου της Λευκόβρυσης για τα παραπάνω χρονικά διαστήματα.

Παίρνοντας  το  λόγο  η  πρόεδρος  εξήγησε  ότι  ο  Δήμος  Κοζάνης  συναίνεσε  στην  πρόταση  της
Ε.Ο.ΠΕ για την ανάληψη της διοργάνωσης καθώς και στην παραχώρηση των εγκαταστάσεων για
τη  διεξαγωγή  της  μεγάλης  αυτής  αθλητικής  διοργάνωσης.  Ο  ΟΑΠΝ  επικουρικά  ανέλαβε
επιμέρους εργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν στις αθλητικές εγκαταστάσεις, αφού αυτές
δεν λειτουργούν σε τακτική βάση, με σταθερό προσωπικό και την απαραίτητη υποδομή, ώστε να
παρουσιαστεί  ένα  αξιόλογο  αποτέλεσμα  που  θα  καλύπτει  φιλόξενα  αθλητές,  παράγοντες  και
επισκέπτες.
Εξήγησε συγκεκριμένα ότι ο ΟΑΠΝ ανέλαβε την εκμίσθωση χώρων για την ανάπτυξη catering
και  διαφημιστικής προβολής /.  

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση.

Το  ΔΣ  συμφωνεί  με  τη  παραχώρηση των  εγκαταστάσεων  του  Κλειστού   Γυμναστηρίου  της
Λευκόβρυσης για τα παραπάνω χρονικά διαστήματα για τη κάλυψη των αθλητικών αναγκών όπως
ζητούνται.
Επειδή οι διαδικασίες που απαιτούνται για τη διακήρυξη και την ανάθεση είναι χρονοβόρες και
τα χρονικά διαστήματα σφιχτά θα πρέπει ν’ αποφασιστεί άμεσα η εκμίσθωση του χώρου για το
διάστημα 3 έως 10 Οκτωβρίου 2016  με την ανάπτυξη catering  στην περίπτωση που υπάρξουν
αγώνες μπαράζ (ανάλογα με τα αποτελέσματα των δύο προκριματικών τουρνουά).

Το ΔΣ  συμφωνεί,  σε περίπτωση που υπάρξουν αγώνες μπαράζ στις εγκαταστάσεις του  Κλειστού
Γυμναστηρίου της Λευκόβρυσης το διάστημα 3 έως 10 Οκτωβρίου 2016 οι διαδικασίες  για την
μίσθωση υπαίθριου χώρου στο κλειστό γυμναστήριο Λευκόβρυσης Κοζάνης όπου θ' αναπτυχθούν
υπηρεσίες catering, να πραγματοποιηθούν από την ίδια επιτροπή που πραγματοποίησε και τις
προηγούμενες διαδικασίες διακήρυξης του χώρου και σύμφωνα με πρόταση του κ.Κ.Κυριακίδη η
τιμή  εκκίνησης  της  διαδικασίας  να  διαμορφωθεί  στο  ποσό  των  200€  ανά  ημέρα  χρήσης  (μη
συμπεριλαμβανομένου  του  νομίμου  τέλους  χαρτοσήμου).  Τέλος,  όπως  και  στις  προηγούμενες
διαδικασίες  διακήρυξης  του  συγκεκριμένου  χώρου  να  συμπεριληφθεί  ως  προϋπόθεση  η
προκαταβολή της μίσθωσης από τον πλειοδότη πριν την εγκατάστασή του στο χώρο .

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 Επιτροπή Διενέργειας  της  Δημοπρασίας  τους κ.κ.  Πρόεδρο :Φανή Φτάκα –

Τσικριτζή και μέλη τους Γ.  Βαλαή και Γρ.Τζουμερκιώτη με αναπληρωτές τους κ.κ.  1.
Γεώργιο Σιαμπανόπουλο και 2. Γεώργιο Χατζαβερίδη αντίστοιχα 

3. στην  περίπτωση που υπάρξουν  αγώνες  μπαράζ  (ανάλογα με τα  αποτελέσματα  των δύο
προκριματικών τουρνουά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος),  να πραγματοποιηθούν στις
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εγκαταστάσεις  του   Κλειστού   Γυμναστηρίου  της  Λευκόβρυσης  το  διάστημα  3  έως  10
Οκτωβρίου 2016,  ενώ  ορίζει ως τιμή εκκίνησης  της διαδικασίας το ποσό των  200€ ανά
ημέρα  χρήσης  (μη  συμπεριλαμβανομένου  του  νομίμου  τέλους  χαρτοσήμου)   για  την
μίσθωση  υπαίθριου  χώρου  στο  κλειστό  γυμναστήριο  Λευκόβρυσης  Κοζάνης,   όπου  θ'
αναπτυχθούν υπηρεσίες catering  για την εξυπηρέτηση της διοργάνωσης, με προϋπόθεση
τη προκαταβολή της μίσθωσης  από τον πλειοδότη πριν την εγκατάστασή του στο χώρο 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 98/2016.
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Αριθμός Απόφασης: 99/2016  Α.Δ.Α.- ΩΚΡΞΟΚΨΕ-145
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ:  «Λήψη απόφασης για την ηχητική κάλυψη του Ευξείνειου Κύκλου

2016 »

Θέμα : Εκτός Ημερησίας Διατάξεως
Το παρόν θέμα δεν συμπεριλαμβάνεται στα θέματα της Ημερησίας Διάταξης, γι ΄αυτό το λόγο
ζητείται η συμφωνία από τα παρόντα μέλη του ΔΣ για τη συζήτησή του. 
Ομόφωνα τα παρόντα μέλη του ΔΣ συμφωνούν στη συζήτηση του εν λόγω θέματος. 
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.1209/25-8-2016 επιστολή/ πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών που
στάλθηκε σε επαγγελματίες ηχητικής κάλυψης 

 Τις οικονομικές προσφορές που κατέθεσαν  ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες (υπ.αρ.πρωτ. 1237/29-8-
2016, υπ.αρ.πρωτ. 1240/29-8-2016, υπ.αρ.πρωτ. 1239/29-8-2016, υπ.αρ.πρωτ. 1240/29-8-2016 )  

Η πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα .
Ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι  στο πλαίσιο των Λασσανείων 2016 προγραμματίζεται η μεγάλη συναυλία
παραδοσιακής ποντιακής μουσικής  «Ευξείνειος Κύκλος 2016» στο στάδιο του ΔΑΚ Κοζάνης και
για το λόγο αυτό εξήγησε ότι προσκλήθηκαν επαγγελματίες ήχου που μπορούν να καλύψουν την
εκδήλωση  να καταθέσουν τις οικονομικές τους προσφορές.
Η  πρόεδρος  έκανε  επίσης  γενικότερη  ενημέρωση  για  το  πρόγραμμα  των  πολιτιστικών
εκδηλώσεων για τη συνεννόηση με τα ποντιακά σωματεία, το ενδιαφέρον για τη διοργάνωση της
εκδήλωσης, τη συνεργασία καθώς και για τις πιθανές ημερομηνίες διεξαγωγής της εκδήλωσης  .

Κατόπιν  των  παραπάνω  οι  προσφορές   όπως  κατατέθηκαν  για  την  ηχητική  κάλυψη  του
«Ευξείνειου Κύκλου 2016 » είναι οι παρακάτω :

Α/Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. υπ.αρ.πρωτ. 1237/29-8-2016 4.340,00€  Μειοδότης
2. υπ.αρ.πρωτ. 1240/29-8-2016 4.712,00€
3. υπ.αρ.πρωτ. 1238/29-8-2016 4.836,00€
4. υπ.αρ.πρωτ. 1239/29-8-2016 5.208,00€

Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνεται 24% Φ.Π.Α .

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση.
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Η πρόεδρος τονίζει ότι οι τιμές που προσφέρθηκαν είναι πολύ υψηλές  σε σχέση με την περυσινή
διοργάνωση ανεβασμένες, και γι ΄αυτό προτείνει και δεσμεύεται να διευρυνθούν οι επαφές με
επαγγελματίες για την ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης του «Ευξείνειου Κύκλου 2016 » ώστε να
επιτευχθεί καλύτερη τιμή.
Το ΔΣ κρίνει τις προσφορές που κατατέθηκαν για την ηχητική κάλυψη του Ευξείνιου κύκλου ως
ασύμφορες για τον ΟΑΠΝ  και εξουσιοδοτεί τη πρόεδρο για την εκ νέου διαπραγμάτευση της
τιμής .

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. κρίνει τις προσφορές που κατατέθηκαν για την ηχητική κάλυψη του Ευξείνειου Κύκλου
ως ασύμφορες για τον ΟΑΠΝ

2. να ζητηθούν εκ νέου προσφορές χαμηλότερου κόστους 
3. εξουσιοδοτεί τη πρόεδρο για την εκ νέου διαπραγμάτευση της  τιμής  και να προβεί σε

όλες τις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες και για την υπογραφή της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 99/2016.
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Αριθμός Απόφασης: 100/2016  Α.Δ.Α -6ΦΜΡΟΚΨΕ-1 Α9
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ:  «Εξέταση υπ.αρ.πρωτ.  1068/27-7-2016 αιτήματος  εργαζομένου,  για

επέκταση ωραρίου απασχόλησης »

Θέμα 5ο : Αιτήσεις - έγγραφα – ανακοινώσεις-ενημερώσεις

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

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

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 Το υπ.αρ. 815/τ.Β΄/10-5-2011 Φ.Ε.Κ. με την υπ.αρ.110/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

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

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

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

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

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

 τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 26 του Ν.4325/2015 όπου στο πλαίσιο των αρχών της ισονομίας
και  της  ίσης  μεταχείρισης,  εξομοιώνονται  οι  μουσικοί  των  ΟΤΑ  α΄  βαθμού  και  των  νομικών
προσώπων  αυτών,  με  τους  μουσικούς  αρμοδιότητας  του  Υπουργείου  Πολιτισμού,  Παιδείας  και
Θρησκευμάτων με την κοινή υπαγωγή τους σε κλάδο ΤΕ Μουσικών.

 Την  υπ.αρ.  27  Εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  &  Διοικητικής  Ανασυγκρότησης   με
αρ.πρωτ.οικ.27404/31-7-2015  και  θέμα  :  Θέματα  προσωπικού  αυτοδιοίκησης  α΄  και  β΄βαθμού,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4325/2015 (Α΄47).

 την υπ. Αρ. 100/2015  ΑΔΑ: ΩΥΖΜΟΚΨΕ-ΨΕΨ Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΟΑΠΝ με
θέμα:  «Εφαρμογή του άρθρου 26  του Ν.  4325/2015 και  αυτοδίκαιης  κατάταξης  προσωπικού του
Δημοτικού Ωδείου Κοζάνης »

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

 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.πρωτ.  1068/27-7-2016  εισερχόμενη  Αίτηση  του   κ.Γεωργίου  Τζούκα  του  Βασιλείου
Καθηγητή  Μουσικής  ΤΕ  υπαλλήλου Ι.Δ.Α.Χ  μερικής  απασχόλησης  του  Ν.Π.Δ.Δ  -  ΟΑΠΝ  για
επέκταση ωραρίου απασχόλησης σε πλήρες, βάσει του Ν. 4368/21-2-2016 άρθρο 8

 την υπ. Αρ. 92/2-8-2016  Α.Δ.Α -7Σ1ΡΟΚΨΕ-ΚΞΜ Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΟΑΠΝ με
θέμα: «Εξέταση Αίτησης 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)

 την µε αρ.πρωτ.οικ.8402/16-3-2016 - Αρ. 9 Εγκύκλιο- Α∆Α: ΩΕ1Χ465ΦΘΕ-ΠΨΙ του Υπουργείου
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Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα : «Εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4368/2016
(ΦΕΚ 21/τ.Α/21-2-2016) σε θέματα προσωπικού των ΟΤΑ»

 την υπ.αρ. πρωτ. 1234/29-8-2016 εισήγηση του λογιστηρίου του ΝΠΔΔ – ΟΑΠΝ σχετικά με το
κόστος μισθοδοσίας καθηγητού ΙΔΑΧ Ωδείου (από μερική σε πλήρη απασχόληση)

 τις  υπηρεσιακές ανάγκες του Δημοτικού Ωδείου Κοζάνης και  τις  οικονομικές  δυνατότητες  του
ΝΠΔΔ-ΟΑΠΝ

Η προϊσταμένη Διεύθυνσης εισηγήθηκε το θέμα .
Αναγνώσθηκε η υπ.αρ.πρωτ. 1068/27-7-2016 Αίτηση υπαλλήλου Ι.Δ.Α.Χ του Ν.Π.Δ.Δ - ΟΑΠΝ,
σύμφωνα  με  την  οποία  ζητείται  η  επέκταση  ωραρίου  από  μερικής  απασχόλησης  (25,6
ώρες/εβδομάδα) ως Καθηγητή πιάνου σε πλήρη απασχόληση (40 ώρες/εβδομάδα).
Ενημέρωσε σχετικά το ΔΣ  του Ν.Π.Δ.Δ - ΟΑΠΝ για το τι προβλέπει ο νόμος: 
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.  η  απόφαση  του  προηγούμενου  εδαφίου  υπάγεται  σε  υποχρεωτικό  έλεγχο
νομιμότητας από την αρμόδια για την εποπτεία του οικείου ΟΤΑ ή νομικού προσώπου αρχή
και περίληψή της δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 
 1γ. σε περίπτωση που στον οικείο φορέα υπηρετούν ήδη υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας
ορισμένου χρόνου του ίδιου κλάδου και κατηγορίας, η  κατά τα προηγούμενα εδάφια αύξηση
του ωραρίου εργασίας του προσωπικού με σύμβαση εργασίας Αορίστου χρόνου δεν μπορεί να
πραγματοποιηθεί  πριν  τη  λήξη  των  συμβάσεων  του  έκτακτου  προσωπικού  που  καλύπτει
ισόποσες ώρες εργασίας. Ειδικά για τις κατηγορίες και κλάδους για τους οποίους η πρόσληψη
προσωπικού  Ιδιωτικού  Δικαίου  Ορισμένου  Χρόνου  υπόκειται,  σύμφωνα  με  την  εκάστοτε
ισχύουσα  νομοθεσία,  σε  έγκριση,  τυχόν  αύξηση  του  ωραρίου  των  ήδη  υπηρετούντων
εργαζομένων  της  ίδιας  κατηγορίας  και  κλάδου,  λαμβάνεται  υπόψη για  τη  χορήγηση  της
έγκρισης κατά το έτος που ακολουθεί. 
 1δ.  Κάθε  άλλη  αναγκαία  λεπτομέρεια  για  την  εφαρμογή  της  παρούσας  μπορεί  να
καθορίζεται με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.»

Επίσης, διευκρίνισε ότι σύμφωνα με την ερμηνευτική εγκύκλιο (αριθ.9 µε αρ.πρωτ.οικ.8402/16-
3-2016)του  ανωτέρω  Ν.4368/2016  αναφέρεται  ότι  :  «Σε  περίπτωση  που  στον  οικείο  ΟΤΑ
απασχολείται προσωπικό ορισμένου χρόνου των αντίστοιχων ειδικοτήτων, η αύξηση του ωραρίου
εργασίας του προσωπικού ΙΔΑΧ δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν τη λήξη των συμβάσεων του
έκτακτου  προσωπικού  που  καλύπτει  ισόποσες  ώρες  εργασίας.  Επιπλέον,  η  αύξηση των ωρών
εργασίας του προσωπικού ΙΔΑΧ θα λαμβάνεται υπόψη για τη χορήγηση έγκρισης πρόσληψης
συμβασιούχων ορισμένου χρόνου κατά το επόμενο έτος από τα αρμόδια όργανα(Επιτροπή της
ΠΥΣ  33/2006  όπως  ισχύει  ή  Υπουργός  Εσωτερικών  και  Διοικητικής  Ανασυγκρότησης,
προκειμένου για προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα ή επί αντιτίμω) ».

Στη συνέχεια αναγνώσθηκε η υπ.αρ.πρωτ. 1234/29-8-2016 εισήγηση του λογιστηρίου του ΝΠΔΔ –
ΟΑΠΝ  σχετικά  με  το  κόστος  μισθοδοσίας   καθηγητού  ΙΔΑΧ  Ωδείου  (από  μερική  σε  πλήρη
απασχόληση)  και  παρουσιάστηκε  η  οικονομική  δυνατότητα  του  ΝΠΔΔ-ΟΑΠΝ  βάσει  του
προϋπολογισμού του.
Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι : 

 το μηνιαίο κόστος μισθοδοσίας του κ.Γ. Τζούκα - Καθηγητή πιάνου με σχέση εργασίας
Ιδιωτικού  Δικαίου  Αορίστου  Χρόνου  (Ι.Δ.Α.Χ)  στο  Δ.Ω.Κ,  εφόσον  ενταχθεί  σε  καθεστώς
πλήρους  απασχόλησης  θα ανέλθει  μετά την κατάταξη  με το νέο  μισθολόγιο  στο  ποσό των
1.934,68€ (χιλίων εννιακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών).
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 το  μηνιαίο  κόστος  μισθοδοσίας  του  με  μερική  απασχόληση  ανέρχεται  στο  ποσό  των
960,46€ (εννιακοσίων εξήντα ευρώ και σαράντα έξι λεπτών).
 οι κωδικοί του προϋπολογισμού  ΚΑ 6021.02 και ΚΑ 6052.02  που καλύπτουν το κόστος
αυτό της μισθοδοσίας στις 29/08/2016 διαθέτουν το ποσό 158.668,41€. Μέχρι τέλους του έτους
2016  προβλέπεται  ότι  το  κόστος  μισθοδοσίας του   παραπάνω  εργαζόμενου  με  πλήρη
απασχόληση και με κατάταξη στο νέο μισθολόγιο θα ανέλθει στο ποσό των 5.804,04€ για το
διάστημα των τριών μηνών Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2016.
 στο  Δημοτικό  Ωδείο  Κοζάνης  υπάλληλος  της  ίδιας  ειδικότητας  (καθηγήτρια  πιάνου)
συνταξιοδοτήθηκε το έτος 2015 και 
 σήμερα δεν υπηρετούν καθηγητές ΙΔΟΧ της ίδιας ειδικότητας .

Κατόπιν των ανωτέρω, η πρόεδρος ζητά να ληφθεί απόφαση από το ΔΣ του ΝΠΔΔ-ΟΑΠΝ για τη
μετατροπή του ωραρίου του αιτούντα υπαλλήλου με την αύξηση των ωρών εργασίας  του από
μερικής  απασχόλησης  ((25,6)   ώρες/εβδομάδα)  σε  πλήρη απασχόληση ((40)σαράντα ώρες /  την
εβδομάδα) για την κάλυψη αναγκών στην ειδικότητά του. 
Η  σχετική  απόφαση  θα  διαβιβασθεί  προς  έγκριση  στην  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  Ηπείρου-
Δυτικής  Μακεδονίας  και  περίληψή της  θα  δημοσιευτεί  στην  Εφημερίδα  της Κυβέρνησης  με
μέριμνα της οικείας Αποκεντρωμένης  Διοίκησης.

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 όλα τα παραπάνω καθώς και
 την ισχύουσα Νομοθεσία,
 τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 8 του Ν.4368/2016 (ΦΕΚ Α' 21),
 την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 9 /8402/16.03.2016,
 το γεγονός ότι δεν υπηρετεί την παρούσα στιγμή στο  Δ.Ω.Κοζάνης προσωπικό Ιδιωτικού 
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ) αντίστοιχης ειδικότητας 

 τους  ΚΑ 6021.02 και ΚΑ 6052.02 προϋπολογισμού ΝΠΔΔ-ΟΑΠΝ οικ.έτους 2016
 Την υπ.αρ.πρωτ.1234/29-8-2016 εισήγηση του λογιστηρίου και 

έπειτα από διαλογική διεξοδική συζήτηση,  ομόφωνα 

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι    

1. την αύξηση των ωρών εργασίας και τη μετατροπή του ωραρίου του αιτούντα υπαλλήλου
Ι.Δ.Α.Χ του Δημοτικού Ωδείου Κοζάνης  κ. Γεωργίου Τζούκα του Βασιλείου - Καθηγητή
πιάνου  ΤΕ  από  μερική  απασχόληση  (25,6  ώρες/εβδομάδα)  σε  πλήρη  απασχόληση
((40)σαράντα ώρες / την εβδομάδα) ,

2. η επιπλέον δαπάνη μισθοδοσίας του ανωτέρω εργαζομένου θα βαρύνει αντίστοιχα τους 
παρακάτω Κ.Α. του σκέλους εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του 
ΝΠΔΔ-ΟΑΠΝ:
• στον ΚΑ: 6021.02 με τίτλο «Τακτικές Αποδοχές Υπαλλήλων με Σύμβαση Αορίστου 
Χρόνου (Ωδείο)»
• στον Κ.Α: 6052.02 «Εργοδοτικές Εισφορές υπαλλήλων με Σύμβαση Αορίστου      Χρόνου
(Ωδείο) »,
Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στους προϋπολογισμούς των επόμενων οικονομικών
ετών, 

3. η  απόφαση  αυτή  θα  διαβιβασθεί  στην  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  Ηπείρου-Δυτικής
Μακεδονίας   προς  έγκριση  και  περίληψή  της  θα  δημοσιευθεί  στην  Εφημερίδα  της
Κυβέρνησης με μέριμνα της οικείας Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  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 100/2016.
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Αριθμός Απόφασης: 101/2016  Α.Δ.Α. - ΩΙ1ΘΟΚΨΕ-623
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ:  «Εξέταση αιτήματος ΑΣ Πήγασος »

Θέμα 5ο : Αιτήσεις - έγγραφα – ανακοινώσεις-ενημερώσεις

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

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

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 Το υπ.αρ. 815/τ.Β΄/10-5-2011 Φ.Ε.Κ. με την υπ.αρ.110/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

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

 Την υπ.αρ. 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. 95/2016  ΑΔΑ - Ω4Ε1ΟΚΨΕ-ΝΗΠ Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Κοζάνης με θέμα:
«Παραχώρηση έδρας σε αθλητικά σωματεία των κλειστών γυμναστηρίων »

 Την υπ.αρ.πρωτ. 1102/2-8-2016 εισερχόμενη αίτηση του Α.Σ. ΠΗΓΑΣΟΣ 

Η πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα .
Ενημέρωσε  το  Δ.Σ.  ότι  το  μήνα  Ιούνιο  λόγω  θερινής  μικρής  χρήσης  των  αθλητικών
εγκαταστάσεων δεν ζητήθηκε από τον Αθλητικό Σύλλογο Πήγασο η  οικονομική καταβολή για τη
χρήση τους στον ΟΑΠΝ.   
Εξήγησε επίσης ότι ο συγκεκριμένος  Σύλλογος με αίτηση που κατέθεσε το μήνα Αύγουστο και
χωρίς να έχει ειδοποιήσει έγκαιρα τον ΟΑΠΝ  ώστε να είναι και τυπικά κατοχυρωμένος, ζητά
την μη καταβολή των   οικονομικών του υποχρεώσεων για το μήνα Μάϊο λόγω του ότι έγιναν οι
μισές προπονήσεις εξαιτίας των ενδοσχολικών εξετάσεων.

Η πρόεδρος εισηγείται την κανονική αποπληρωμή του μηνός Μαΐου από τον Αθλητικό Σύλλογο
Πήγασο.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση.

Τα παρόντα μέλη συμφωνούν με την εισήγηση της προέδρου.

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 

16



Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι    

1. αποδέχεται και εγκρίνει την εισήγηση της προέδρου 
2. την κανονική αποπληρωμή του μηνός Μαΐου για τη χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων

από τον Αθλητικό Σύλλογο Πήγασο στο 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 101/2016
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Αριθμός Απόφασης: 102/2016  Α.Δ.Α. -7ΡΡΚΟΚΨΕ-35Φ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ:  «Εξέταση αιτήματος ΑΜΣ ΔΟΞΑ Λευκόβρυσης»

Θέμα 5ο : Αιτήσεις - έγγραφα – ανακοινώσεις-ενημερώσεις

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

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

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 Το υπ.αρ. 815/τ.Β΄/10-5-2011 Φ.Ε.Κ. με την υπ.αρ.110/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

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

 Την υπ.αρ. 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.πρωτ. 1195/22-8-2016 εισερχόμενη αίτηση του ΑΜΣ ΔΟΞΑ Λευκόβρυσης

Η πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα .
Ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι με αίτηση του ο Αθλητικός Μορφωτικός Σύλλογος ΔΟΞΑ Λευκόβρυσης
ζητά από τον ΟΑΠΝ για την κάλυψη αναγκών της καλοκαιρινής εκδήλωσης του Συλλόγου στις
3/9/2016  στο  γήπεδο  ποδοσφαίρου  της  Λευκόβρυσης,  την  παραχώρηση  εξέδρας  διαστάσεων
8μ.Χ8μ.

Η πρόεδρος εισηγείται να  παραχωρηθεί η εξέδρα  με την υποχρέωση του συλλόγου να καλύψει
προστατευτικά το δάπεδο ώστε να μην καταπονηθεί το γήπεδο ποδοσφαίρου. 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση.

Τα παρόντα μέλη συμφωνούν με την εισήγηση της προέδρου.

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. την παραχώρηση της εξέδρας  με την υποχρέωση του παραπάνω συλλόγου να καλύψει

προστατευτικά το δάπεδο ώστε να μην καταπονηθεί το γήπεδο ποδοσφαίρου 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 102/2016.
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Αριθμός Απόφασης: 103/2016  Α.Δ.Α. -62ΗΣΟΚΨΕ-ΛΦΛ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ:  «Εξέταση αιτήματος Δ.Δ.Ρυακίου»

Θέμα 5ο : Αιτήσεις - έγγραφα – ανακοινώσεις-ενημερώσεις

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

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

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 Το υπ.αρ. 815/τ.Β΄/10-5-2011 Φ.Ε.Κ. με την υπ.αρ.110/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

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

 Την υπ.αρ. 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.πρωτ. 829/08-6-2016 εισερχόμενη αίτηση του Δημοτικού Διαμερίσματος Ρυακίου

Η πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα .
Ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι με αίτηση του ο πρόεδρος του Δημοτικού Διαμερίσματος Ρυακίου ζητά από
τον ΟΑΠΝ την παραχώρηση του γηπέδου Ρυακίου για ανακατασκευή και χρήση.
Εξήγησε ότι δεν υπάρχει ποδοσφαιρική ομάδα στο Ρυάκιο υπάρχει όμως Πολιτιστικός Σύλλογος
στις προθέσεις του οποίου είναι να διαμορφώσει εκ νέου το εγκαταλελειμμένο γήπεδο Ρυακίου με
δικές του δαπάνες και προσωπική εργασία, ζητώντας από τον ΟΑΠΝ να έχει τη παραχώρηση της
χρήσής του.
Το Δ.Σ συμφωνεί με την πρόταση ανακατασκευής του γηπέδου  από το Δ.Δ Ρυακίου χωρίς  την
οικονομική εμπλοκή του ΟΑΠΝ  

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση.

Ο κ.Κ.Κυριακίδης  πρότεινε να αποσταλεί έγγραφο που να διευκρινίζει ότι ο ΟΑΠΝ συμφωνεί με
την ανακατασκευή του γηπέδου χωρίς περαιτέρω οικονομικές υποχρεώσεις του και παραχωρεί τη
χρήση του γηπέδου στο Δ.Δ. Ρυακίου έχοντας όμως την κύρια αρμοδιότητα  χρήσης του γηπέδου.

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 
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Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι    

1. αποδέχεται  την  υπ.αρ.πρωτ.  829/08-6-2016  εισερχόμενη  αίτηση  του  Δημοτικού
Διαμερίσματος Ρυακίου

2. συμφωνεί  και  επιτρέπει  στην  τοπική κοινότητα  να προχωρήσει  σε  ανακατασκευή  του
ποδοσφαιρικού γηπέδου Ρυακίου και να αναλάβει εξ ολοκλήρου το κόστος ανακατασκευής
χωρίς καμία οικονομική υποχρέωση εκ μέρους του ΟΑΠΝ

3. την κύρια αρμοδιότητα για τη παραχώρηση χρήσης του γηπέδου έχει το ΝΠΔΔ –ΟΑΠΝ
το οποίο και θα εξετάζει κατόπιν αιτήσεως την παραχώρησή του 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 103/2016.
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Αριθμός Απόφασης: 104/2016  Α.Δ.Α.- 60Υ5ΟΚΨΕ-Μ3Ρ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ:  «Εξέταση αιτήματος υπ.αρ.πρωτ. 1140/9-8-2016 »

Θέμα 5ο : Αιτήσεις - έγγραφα – ανακοινώσεις-ενημερώσεις

Έχοντας υπόψη: 
 Το υπ.αρ. 1362/τ.Β΄/18-10-2001 Φ.Ε.Κ. απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης

& Αποκέντρωσης και Πολιτισμού, του «Πρότυπος Κανονισμός λειτουργίας ΝΠΔΔ Δημοτικών και
Κοινοτικών χώρων άθλησης της χώρας»

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

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

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 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.πρωτ.  1140/09-08-2016  εισερχόμενη  αίτηση  της  Μ.  Περκουλίδου  Καλλιτεχνικές
Εκδηλώσεις «Πολιτιστική Θεσσαλονίκη»

Η πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα .
Ενημέρωσε  το  Δ.Σ.  ότι  κατατέθηκε  αίτηση  με  την  οποία  ζητείται  το  κλειστό  Γυμναστήριο
Λευκόβρυσης  την  Δευτέρα  17-10-2016  για  την  παρουσίαση  παράστασης  του  κρατικού
χοροθεάτρου «ΚΟΖΑΚΟΙ της Ρωσίας».
Πληροφόρησε  ότι  λόγω  πίεσης  χρόνου  έχει  ήδη  αποσταλεί  στην  αιτούσα  κατόπιν  γραπτού
αιτήματος της θετική απαντητική επιστολή(την οποία και ανάγνωσε στα μέλη του ΔΣ) για την
παραχώρηση του χώρου και τη διεξαγωγή της παράστασης  με την  σημείωση ότι η οριστική
απόφαση του ΔΣ τόσο για την παραχώρηση  του χώρου όσο και για την τιμή χρήσης του,  θα
κοινοποιηθεί μόλις εκδοθεί.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση.

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

Κατόπιν διαφόρων προτάσεων ομόφωνα τελικά το ΔΣ κατέληξε στο αντίτιμο μετά από πρόταση
του κ. Γ. Βαλαή και συγκεκριμένα έναντι του ποσού των 1.500€ για τη χρήση του χώρου.

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

Το  Δ.Σ.  αφού έλαβε  υπόψη του τα  παραπάνω και  έπειτα  από διαλογική  διεξοδική  συζήτηση
ομόφωνα 
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Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι    

1. την διάθεση στις 17-10-2016 του κλειστού γυμναστηρίου Λευκόβρυσης στην κα. Μαρία
Ηλ.  Περκουλίδου  Καλλιτεχνικές  Εκδηλώσεις  «Πολιτιστική  Θεσσαλονίκη»  για  την
πραγματοποίηση παράστασης του κρατικού χοροθεάτρου «ΚΟΖΑΚΟΙ της Ρωσίας» έναντι
αντιτίμου χρήσης 1.500€ χωρίς υποχρέωση θέρμανσης του χώρου

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 104/2016.
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Αριθμός Απόφασης: 105/2016  ΑΔΑ - ΨΓΦΛΟΚΨΕ-ΒΛΒ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ:  «Εξέταση εισερχόμενου αιτήματος υπ.αρ.πρωτ. 1191/19-8-2016»

Θέμα 5ο : Εξέταση εισερχόμενου αιτήματος υπ.αρ.πρωτ. 1191/19-8-2016

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. 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.πρωτ. 1191/19-8-2016 εισερχόμενη αίτηση της εταιρείας SWOTANALYSI IKE

Η πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα .
Ενημέρωσε  το  Δ.Σ.  ότι  κατατέθηκε  αίτηση  με  την  οποία  ζητείται  το  κλειστό  Γυμναστήριο
Λευκόβρυσης το Φεβρουάριο του 2017 για την διοργάνωση έκθεσης “ESTETICA GREECE 2017.”

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση.

O κ.Κ.Κυριακίδης εξέφρασε την άποψη ότι η αθλητική εγκατάσταση του κλειστού γυμναστηρίου
Λευκόβρυσης  ενδείκνυται  για  αθλητικές  διοργανώσεις.  Η  παρούσα  αίτηση  αναφέρεται  στη
διοργάνωση  εμπορικής  έκθεσης  και  τόνισε  ότι  υπάρχει  για  τέτοιου  είδους  διοργανώσεις  το
κατάλληλο μέρος δηλαδή ο Εκθεσιακός χώρος Δυτικής Μακεδονίας στα Κοίλα Κοζάνης,  όπου
μπορεί η αιτούσα εταιρεία να απευθυνθεί. 

Δεν  συμφωνεί  και  δεν  ψηφίζει  την παραχώρηση της  αθλητικής  εγκατάστασης   του κλειστού
γυμναστηρίου Λευκόβρυσης για τη διοργάνωση εμπορικής έκθεσης.

Συμφωνούν με την ανωτέρω θέση του κ. Κυριακίδη και τα υπόλοιπα παρόντα μέλη του ΔΣ .

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 
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Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι    

1. ότι  η  αθλητική  εγκατάσταση  του  κλειστού  γυμναστηρίου  Λευκόβρυσης  ενδείκνυται
περισσότερο  για  αθλητικές  και  πολιτιστικές  διοργανώσεις  και  επειδή  υπάρχει
συγκεκριμένος  Εκθεσιακός χώρος στην Κοζάνη που δύναται να καλύψει τη διοργάνωση
εμπορικής έκθεσης και στον οποίο μπορεί να απευθυνθεί η ενδιαφερόμενη εταιρεία γι
΄αυτούς τους δύο λόγους δεν συμφωνεί με την παραχώρηση του παραπάνω χώρου 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 105/2016.
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Αριθμός Απόφασης: 106/2016  ΑΔΑ -6ΝΘ3ΟΚΨΕ-50Θ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ:  «Εξέταση εισερχόμενου αιτήματος υπ.αρ.πρωτ. 1194/22-8-2016 »

Θέμα 5ο : Εξέταση αιτήματος υπ.αρ.πρωτ. 1194/22-8-2016

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.πρωτ. 1194/22-8-2016 εισερχόμενη αίτηση

Η πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα .
Ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι κατατέθηκε πρόσφατα (22-8-2016) αίτηση από το Σύλλογο Λευκοπηγής, με
την οποία ζητείται να παραχωρηθεί στην ποδοσφαιρική ομάδα της Λευκοπηγής το γήπεδο του
Πρωτοχωρίου  προκειμένου να προπονείται και να αγωνίζεται η ομάδα.
Υπογράμμισε ότι σε παλιότερη (μέσα στον Αύγουστο) τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο
του Πρωτοχωρίου ζητήθηκε από τον ίδιο να παραχωρηθεί το γήπεδο του Τ.Δ  στην ποδοσφαιρική
ομάδα της Ελάτης καθώς η ομάδα της Λευκοπηγής σύμφωνα με πληροφορίες δεν θα κατέβαινε
στο τοπικό πρωτάθλημα.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση.

Η πρόταση του κ. Κ.Κυριακίδη  ήταν : 

 η ποδοσφαιρική ομάδα της  Λευκοπηγής να αγωνίζεται στο Πρωτοχώρι και

 η ποδοσφαιρική ομάδα της  Ελάτης να αγωνίζεται στη Λευκόβρυση

Συμφωνούν όλα τα παρόντα μέλη του ΔΣ με την ανωτέρω πρόταση.

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 .
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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. η  ποδοσφαιρική  ομάδα  της   Λευκοπηγής  να  αγωνίζεται  στο  Πρωτοχώρι  και  η

ποδοσφαιρική ομάδα της  Ελάτης να αγωνίζεται στη Λευκόβρυση 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 106/2016.

26



Αριθμός Απόφασης: 107/2016  ΑΔΑ -76Π0ΟΚΨΕ-4Λ4
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ:  «Εξέταση αιτήματος για τον εορτασμό του Μακεδονικού Αγώνα»

Θέμα 5ο : Εξέταση αιτήματος για τον εορτασμό του Μακεδονικού Αγώνα.

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.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.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.πρωτ. 141/23-8-2016 αίτηση του Συνδέσμου Γραμμάτων & Τεχνών ΠΕ Κοζάνης

Η πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα .
Ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι κατατέθηκε αίτηση από το Σύνδεσμο Γραμμάτων & Τεχνών ΠΕ Κοζάνης . 
Όπως αναφέρεται στη επιστολή –αίτηση του Συνδέσμου, κάθε χρόνο η Περιφερειακή Ενότητα
Κοζάνης, ο Δήμος Κοζάνης και ο Σύνδεσμος Γραμμάτων & Τεχνών ΠΕ Κοζάνης συνδιοργανώνουν
την τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου τον εορτασμό του Μακεδονικού Αγώνα στο ομώνυμο
Μουσείο στο Μπούρινο. Γι΄ αυτό το λόγο ο Σύνδεσμος ζητά :
 την έγκριση προϋπολογισμού δαπανών ποσού 600,00€ για στεφάνια τιμής (15τεμ.Χ40€) και

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση.

Όσον αφορά στο αίτημα τα μέλη του ΔΣ δεν συμφωνούν με την κάλυψη του συνόλου της δαπάνης.
.

Η πρόεδρος προτείνει την κάλυψη ποσού 120,00€, με την πρόταση της οποίας συμφωνούν οι
κ.κ.Γ.Βαλαής , Γ.Χατζαβερίδης, καιΓ.Μπουζαλής. 

Η κα. Ελ. Σιούστη και ο κ. Γρ. Τζουμερκιώτης δεν συμφωνούν με τη κάλυψη της δαπάνης και δεν
τη ψηφίζουν.
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Ο κ.Κ.Κυριακίδης προτείνει την κάλυψη ποσού 300,00€ για την εκδήλωση.

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

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι    

1. αποδέχεται και εγκρίνει την εισήγηση της προέδρου 
2. την κάλυψη δαπάνης 120,00€ για τον εορτασμό του Μακεδονικού Αγώνα 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 107/2016.
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Αριθμός Απόφασης: 108/2016  ΑΔΑ -6ΓΗΞΟΚΨΕ-ΟΘΚ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ:  «Εξέταση εισερχόμενου αιτήματος υπ.αρ.πρωτ.1225/26-8-2016»

Θέμα 5ο : Εξέταση εισερχόμενου αιτήματος υπ.αρ.πρωτ. 1225/26-8-2016

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.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.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.πρωτ. 140/25-8-2016 αίτηση του Γυμναστικού Συλλόγου Ποντοκώμης

Η πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα .
Ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι κατατέθηκε αίτηση από το Γυμναστικό Σύλλογο Ποντοκώμης, ο οποίος
πρόκειται  να  διοργανώσει  το  8ο GRAND PRIX Σκακιού  Ποντοκώμης  «Νίκος  Μ.Σαμαράς»  σε
συνεργασία με την  Ένωση Σκακιού Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας. 
Για την παραπάνω διοργάνωση ο Σύλλογος ζητά από τον ΟΑΠΝ την υποστήριξη με τη χορηγία
(3) τριών κυπέλλων με ταμπελάκια και (39) τριάντα εννιά μεταλλίων με τα αυτοκόλλητα τους.

Η πρόεδρος προτείνει να καλυφθεί η δαπάνη .

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση.

Τα παρόντα μέλη του ΔΣ συμφωνούν με την εισήγηση και πρόταση της προέδρου.

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 .
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Το Δ.Σ.  αφού έλαβε  υπόψη του τα  παραπάνω και  έπειτα  από διαλογική  διεξοδική  συζήτηση
ομόφωνα 

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι    

1. αποδέχεται και εγκρίνει την εισήγηση της προέδρου 
2. την κάλυψη δαπάνης για την αγορά  (3) τριών κυπέλλων με ταμπελάκια και (39) τριάντα

εννιά  μεταλλίων  με  τα  αυτοκόλλητα  τους  για  την  υποστήριξη  του  8ου GRAND PRIX
Σκακιού Ποντοκώμης «Νίκος Μ.Σαμαράς»  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 108/2016.
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Αριθμός Απόφασης: 109/2016  ΑΔΑ -72ΩΛΟΚΨΕ-6ΑΒ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ:  «Εξέταση εισερχόμενου αιτήματος υπ.αρ.πρωτ.1235/29-8-2016 »

Θέμα 5ο : Εξέταση εισερχόμενου αιτήματος υπ.αρ.πρωτ. 1235/29-8-2016

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.πρωτ.  12/17-8-2016  αίτηση  συνδρομής  του  Συλλόγου  Εθελοντών  Αιμοδοτών  –
Αιμοπεταλιοδοτών «Σταγόνα Ελπίδας»

 
Η πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα .
Ενημέρωσε  το  Δ.Σ.  ότι  κατατέθηκε  αίτηση  συνδρομής  για  την  πραγματοποίηση  της  14ης

Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας Εθελοντών Αιμοδοτών στις 18 Σεπτεμβρίου 2016 ζητώντας από
τον ΟΑΠΝ  τα παρακάτω : 
 Τη συμμετοχή του Δημοτικού Ωδείου Κοζάνης στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων και 
 Την  παροχή  μεγαφωνικής  εγκατάστασης(πολλαπλά  μικρόφωνα  για  φωνές  και  μουσικά
όργανα) για την κάλυψη του Δ.Ω.Κ.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση.

Η  πρόεδρος  εξήγησε  ότι  το  Δημοτικό  Ωδείο  Κοζάνης  δεν  λειτουργεί  ακόμη  λόγω  θερινής
περιόδου. Από 1/9 μέχρι και 30/9/2016 θα ξεκινήσει  η διαδικασία των εγγραφών.

Οι καλλιτεχνικές εκδηλώσεις του Δ.Ω.Κ. για το μήνα Σεπτέμβριο έχουν ήδη προγραμματιστεί
από τον Ιούνιο,  έτσι  ο  ΟΑΠΝ  αδυνατεί  να ανταποκριθεί  στο αίτημα του Σ.Ε.Α.Α. «Σταγόνα
Ελπίδας»  με  συμμετοχή  καλλιτεχνικού  σχήματος  στις  εκδηλώσεις  της  14ης Πανελλήνιας
Λαμπαδηδρομίας  Εθελοντών Αιμοδοτών,   όπως επιπλέον δεν  διαθέτει  σύστημα  μεγαφωνικής
εγκατάστασης για να το παραχωρήσει.

Τα παρόντα μέλη συμφωνούν με την εισήγηση της προέδρου.

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 
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Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι    

1. αποδέχεται και εγκρίνει την εισήγηση της προέδρου 
2. αδυνατεί να ανταποκριθεί στο αίτημα του Σ.Ε.Α.Α. «Σταγόνα Ελπίδας» για τους λόγους

που αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση 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 109/2016.
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Τέλος η πρόεδρος έκανε μια γενική ενημέρωση στα μέλη του Δ.Σ. για τη  Biennale 2016 στη
Σαντορίνη και τη συμμετοχή εικαστικών- μελών του ΟΑΠΝ .

Επίσης  το  μέλος  κ.  Γρ.Τζουμερκιώτης   έκανε  ενημέρωση-  προφορικό  αίτημα  προς  το  ΔΣ  του
ΟΑΠΝ να συμπεριληφθεί στον προγραμματισμό της Αποκριάς 2017 και ο Φανός Κόζιανη στον
οποίο προεδρεύει.

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

      
                Η πρόεδρος Τα παρόντα μέλη του ΔΣ  ΟΑΠΝ  

 
     Φανή Φτάκα - Τσικριτζή

  

1. Γεώργιος Βαλαής

2. Κων/νος Κυριακίδης

3. Γεώργιος Χατζαβερίδης

4. Γρηγόριος  Τζουμερκιώτης 

5. Ελένη Σιούστη 

6. Γεώργιος Μπουζαλής
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