
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

17  Η    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2016
17η /26-9-2016 τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Αθλητισμού-
Πολιτισμού – Νεολαίας  Δήμου Κοζάνης

Στην  Κοζάνη  σήμερα,   Δευτέρα  26  Σεπτεμβρίου  2016  και  ώρα  έναρξης  19.00  στην  αίθουσα
συνεδριάσεων – 3ος όροφος των γραφείων του επί των οδών Π. Μελά & Πλ. Αυλιώτη Κοζάνη,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το οριζόμενο,(με την υπ. Αρ. 414/18-9-2014 Απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου Κοζάνης, την τροποποίησή της με την υπ.αρ.28/16-2-2015 και την τροποποίησή της
με την υπ.αρ.560/27-11-2015 και το Υπ.αρ.πρωτ. 80/18-9-2014 έγγραφο ορισμού εκπροσώπου από
το Σύλλογο Υπαλλήλων  Δήμου Κοζάνης ) Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Αθλητισμού-
Πολιτισμού -Νεολαίας Δήμου Κοζάνης (υπ. αρ. 815/τ.Β΄/ 10-5-2011 Φ.Ε.Κ σύστασης),   ύστερα
από την υπ.αρ.πρωτ. 1458/22-09-2016 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 επτά (7) μέλη και συγκεκριμένα :

Α/Α ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Φτάκα -Τσικριτζή Φανή Τασοπούλου Ελένη
2. Σιαμπανόπουλος Γεώργιος Κυριακίδης Κων/νος
3. Βαλαής Γεώργιος Τζουμερκιώτης Γρηγόριος
4. Χατζαβερίδης Γεώργιος Τοπάλης Χρήστος
5. Ζιώτα Χριστίνα
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. 1458/22-09-2016)
1. Αποδοχή  ποσού  τακτικής  επιχορήγησης  από  το  Δήμο  Κοζάνης  (Οκτώβριος  2016)

(εισήγηση Δ/ντρια)
2. Καθορισμός διδάκτρων νέων τμημάτων Δομών ΟΑΠΝ (εισήγηση Δ/ντρια)
3. Έγκριση πρακτικών και πινάκων κατάταξης ΣΟΧ 1/2016 (εισήγηση Δ/ντρια)
4. Αναπροσαρμογή κανονισμού λειτουργίας Φιλαρμονικής ΠΑΝΔΩΡΑ(εισήγηση Πρόεδρος)
5. Ανακήρυξη Π.Καραχάλιου σε επίτιμο Αρχιμουσικό(εισήγηση Πρόεδρος)
6. Έγκριση  συμμετοχής  του  ΟΑΠΝ  σε  διασυνοριακό  πρόγραμμα  Interreg με  το  Δήμο

Πρεσπών και το Δήμο Kolonia Αλβανίας. (εισήγηση Πρόεδρος)
7. Έγκριση δαπανών για συμμετοχή στη Biennale Σαντορίνης(εισήγηση Πρόεδρος)
8. Καθορισμός κριτηρίων χορήγησης Υποτροφιών στο ΔΩΚ(εισήγηση Πρόεδρος)
9. Εξουσιοδότηση  κας.Ελ.  Γκέκα  -  Νομικής  Συμβούλου  του  Δήμου  Κοζάνης  για

εκπροσώπηση ΟΑΠΝ σε δικαστική αγωγή(εισήγηση Δ/ντρια)
10. Αιτήματα Καθηγητών ΙΔΑΧ του ΔΩΚ για αύξηση ωρών εργασίας (εισήγηση Δ/ντρια)
11. 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: 111/2016  Α.Δ.Α - ΩΘΧΜΟΚΨΕ-ΩΧΕ
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

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 Οκτώβριο 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 111/2016.
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Αριθμός Απόφασης: 112/2016  Α.Δ.Α - Ω7ΠΠΟΚΨΕ-Τ1Η
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ:  «Έγκριση δημιουργίας νέων τμημάτων στις δομές του ΝΠΔΔ-ΟΑΠΝ

για την εκπαιδευτική χρονιά 2016-2017 και καθορισμός διδάκτρων για τη λειτουργία τους»

Θέμα 2ο : Καθορισμός διδάκτρων νέων τμημάτων Δομών 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.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  ανάπτυξη   και  καλή  λειτουργία  του  Δημοτικού  Ωδείου  Κοζάνης,  των  Αθλητικών
εγκαταστάσεων  και  των  Εικαστικών  Εργαστηρίων  που  λειτουργεί  ο  ΟΑΠΝ   για  την  καλύτερη
εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων

Η πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα .
Ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των ποικίλων αναγκών των κατοίκων
του Δήμου Κοζάνης, την εξωστρέφεια του ΝΠΔΔ-ΟΑΠΝ και την ανταγωνιστικότητα των δομών
του, προτείνει τη δημιουργία νέων τμημάτων στις δομές του, όπως φαίνεται παρακάτω .
Συγκεκριμένα προτείνει :

1. τη δημιουργία τμήματος  Βυζαντινής Μουσικής στο Δημοτικό Ωδείο Κοζάνης  για την
εκπαιδευτική χρονιά 2016-2017 με αντίτιμο  διδάκτρων 40€ /μήνα

2. τη  δημιουργία  τμήματος  Γραφικών  τεχνών  στο  Εικαστικό  Εργαστήρι  του  για  την
εκπαιδευτική χρονιά 2016-2017 με αντίτιμο  διδάκτρων 40€ /μήνα (με την προϋπόθεση
ότι οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν προκαταβολικά της εγγραφής για την επιβάρυνση
τους με την αγορά ειδικού προγράμματος επεξεργασίας που απαιτείται)
Πληροφόρησε ότι τα μαθήματα θα χωριστούν σε δύο διδακτικές περιόδους και θα γίνονται
απογευματινές  ώρες  με  τη  μορφή  διαλέξεων  και  συζήτησης  γραφιστικών  project και
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κατόπιν θα παρουσιάζεται ένα γραφιστικό project από όσους φοιτούν
3. τη δημιουργία τμήματος  babies swimming στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Κοζάνης για την

εκπαιδευτική χρονιά 2016-2017 με αντίτιμο  διδάκτρων 5€ / είσοδο.
Εξήγησε  ότι  το  τμήμα  θα  αφορά  σε  μωρά  από  έξι  (6)μηνών  έως  τριών  (3)ετών  με  τη
συμμετοχή  και  της  μητέρας  τους.  Τόνισε  ότι   τηρούνται  όλες  οι  απαιτούμενες
προδιαγραφές  (π.χ.  θερμοκρασία  πισίνας,  εξειδικευμένη γυμνάστρια,  χλωρίωση/υγιεινή
εγκαταστάσεων)  και  υπάρχει  μεγάλο  ενδιαφέρον  για  το  συγκεκριμένο  τμήμα αφού  τα
οφέλη για τα μωρά είναι πολλαπλά όπως η εξοικείωση με το νερό, διαπροσωπική επαφή
μωρού –μητέρας,    η ψυχοσωματική ανάπτυξη κλπ.

Η πρόεδρος υπενθύμισε στο Δ.Σ. ότι βάσει του υπ.αρ. 815/τ.Β΄/10-5-2011 Φ.Ε.Κ,. άρθρο 4 παρ. γ.
Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ. είναι μεταξύ άλλων και οι εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των
υπηρεσιών, που παρέχει το Ν.Π.Δ.Δ..
Ενώ  τόνισε  ότι  από  το  αντίτιμο,  για  τις  υπηρεσίες  που  προσφέρονται  στις   δομές  του,
καλύπτονται  και δαπάνες συντήρησης  των εγκαταστάσεων  .

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 ανωτέρω εισήγηση 
2. τη δημιουργία νέων τμημάτων σε δομές του ΝΠΔΔ – ΟΑΠΝ και συγκεκριμένα: 

 τη δημιουργία τμήματος : Βυζαντινής Μουσικής στο Δημοτικό Ωδείο Κοζάνης  για
την εκπαιδευτική χρονιά 2016-2017 με αντίτιμο  διδάκτρων 40€ /μήνα
 τη δημιουργία τμήματος: Γραφικών τεχνών στο Εικαστικό Εργαστήρι του για την
εκπαιδευτική χρονιά 2016-2017 με αντίτιμο  διδάκτρων 40€ /μήνα
 τη δημιουργία τμήματος :  babies swimming στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Κοζάνης
για την εκπαιδευτική χρονιά 2016-2017 με αντίτιμο  διδάκτρων 5€ / είσοδο   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 112/2016.
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Αριθμός Απόφασης: 113/2016  Α.Δ.Α - ΩΧ2ΣΟΚΨΕ-9Κ3

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ:  «Έγκριση πρακτικών, αποτελεσμάτων ΣΟΧ 1/2016 – Σύναψη
Συμβάσεων Εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ με τους  επιτυχόντες»

Θέμα 3ο : Έγκριση πρακτικών και πινάκων κατάταξης ΣΟΧ 1/2016

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  ”»

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

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

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

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

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

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

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

 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. 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 :
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«Έγκριση της αρ. 47/2016 Α.Δ.Σ  του Οργανισμού Αθλητισμού– Πολιτισμού-Νεολαίας του Δήμου
Κοζάνης  που αφορά Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ – ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης
έτους 2016»  

 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.:  38/2016ΑΔΑ  - Ψ1ΔΦΟΚΨΕ-ΣΙΞ  Απόφαση  Δ.Σ.  του  ΟΑΠΝ  με  θέμα:
«Προγραμματισμός  προσλήψεων  έκτακτου  προσωπικού  ΟΑΠΝ  για  το  έτος  2016  υπό  τη  μορφή
αντιτίμου»

 Την υπ.αρ.πρωτ. 11295/27-4-2016 «΄Εγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (με αντίτιμο)»   που απεστάλει  στο ΝΠΔΔ -ΟΑΠΝ από το Υπουργείο
Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης

 τις διατάξεις του Ν.2190/1994 όπως ισχύει και τις όμοιες του Ν.3812/2009, καθώς και τις διατάξεις
του Π.Δ. 524/1980

 την υπ.αρ.71/2016  ΑΔΑ 6ΤΔ9ΟΚΨΕ-ΞΥΟ απόφαση ΔΣ ΟΑΠΝ με θέμα : «Έναρξη διαδικασίας
πρόσληψης  προσωπικού  με  σχέση  εργασίας  Ιδιωτικού  Δικαίου  Ορισμένου  Χρόνου  (Ι.Δ.Ο.Χ  )με
αντίτιμο, για την κάλυψη αναγκών των δομών του ΝΠΔΔ- ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης»

 την υπ.αρ.οικ.117560/10-8-2016-ΑΔΑ: 787ΧΟΡ1Γ-329 Απόφαση Γεν.Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης  Ηπείρου-Δυτικής  Μακεδονίας  με  θέμα  :  «Έγκριση  της  υπ.αρ.  71/2016  Απόφασης  του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ Ο.Α.Π.Ν »

 Τις ανάγκες του ΟΑΠΝ για πρόσληψη προσωπικού στις δομές του Δημοτικού Ωδείου Κοζάνης
(Δ.Ω.Κ.) και του Εικαστικού και Φωτογραφικού Εργαστηρίου του

 Τη  υπ.αρ.πρωτ.122722/22-8-2016-ΑΔΑ:  ΩΡΑΓΟΡ1Γ-Ξ35  Απόφαση  Γεν.Γραμματέα
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Ηπείρου-Δυτικής  Μακεδονίας  με  θέμα  :  «Συγκρότηση  τριμελούς
Επιτροπής του άρθρου 4 του Π.Δ 524/1980, περί επιλογής καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση
ορισμένου χρόνου στο ΝΠΔΔ “Οργανισμός Αθλητισμού-Πολιτισμού-Νεολαίας ” Δήμου Κοζάνης »

 Τις νόμιμες διαδικασίες που πραγματοποιήθηκαν
 Το  από  13-9-2016   πρακτικό   της  Επιτροπής  Αξιολόγησης  Καλλιτεχνικού  προσωπικού που

αφορούσε στη ΣΟΧ 1/2016 
 Το από 14-9-2016  πρακτικό  της Επιτροπής Αξιολόγησης Εικαστικού προσωπικού που αφορούσε

στη ΣΟΧ 1/2016
 τους πίνακες ανά κωδικό για την Πρόσληψη καλλιτεχνικού & εικαστικού διδακτικού προσωπικού

με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

Η  πρόεδρος  εισηγήθηκε  το  θέμα,  σχετικά  με  τις  διαδικασίες  και  τα  αποτελέσματα  της
αξιολόγησης, για την πρόσληψη Καθηγητών Ι.Δ.Ο.Χ στο Δ.Ω.Κ και στα Εργαστήρια (Εικαστικού-
Φωτογραφικού) που λειτουργεί ο Ο.Α.Π.Ν..
Εξήγησε ότι με απόφαση του Γενικού  Γραμματέα   Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής
Μακεδονίας συγκροτήθηκαν δύο (2) Επιτροπές  για την Αξιολόγηση και επιλογή :
Α. των Μουσικών και
Β. των Εκπαιδευτών Εικαστικού –Φωτογραφικού Εργαστηρίου .

Η πρόεδρος καταθέτει στο Δ.Σ. τα πρακτικά των ανωτέρω Επιτροπών Αξιολόγησης που αφορούν
στην πλήρωση συνολικά  (44)  σαραντατεσσάρων θέσεων καλλιτεχνικού προσωπικού στις δομές :
Δημοτικό Ωδείο Κοζάνης, Εικαστικό & Φωτογραφικό Εργαστήρι  (με κάλυψη της δαπάνης υπό
τη μορφή αντιτίμου), σύμφωνα με την  Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2016- Πρόσληψης καλλιτεχνικού-
διδακτικού προσωπικού . 
Ενημερώνει ότι οι προσλήψεις θα γίνουν με βάση τις ανάγκες μαθητών των αντίστοιχων δομών
ενώ  το  εν  λόγω  προσωπικό  θα  προσληφθεί  με  σχέση  εργασίας  Ιδιωτικού  Δικαίου  Ορισμένου
Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ)με αντίτιμο,  για χρονικό  διάστημα εννέα (9)  μηνών στις  ανωτέρω δομές  του
ΟΑΠΝ για τη  σχολική  περίοδο  2016-2017 και  αναλύει  τους  σχετικούς  πίνακες  αξιολόγησης
όπως φαίνονται παρακάτω :

Α _ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ από 13-9-2016  

Σύμφωνα με το πρακτικό που κατατέθηκε : η Επιτροπή Αξιολόγησης προχώρησε στον έλεγχο (50)
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πενήντα  αιτήσεων  και  των  συνημμένων  δικαιολογητικών  συμμετοχής  και  ακολούθησε  την
διαδικασία που περιγράφεται στην παρ. β & παρ. γ, άρθ. 5 του Π.Δ. 524/80.
Για την επιλογή των καταλληλότερων εκ των υποψηφίων κρίθηκε αναγκαίο από την Επιτροπή η
διενέργεια πρακτικής δοκιμασίας ενώπιον ειδικού εξεταστή Καθηγητή Βυζαντινής Μουσικής για
την θέση ΚΩΔ.16 –Καθηγητής  Βυζαντινής Μουσικής.
Η προκήρυξη διέπεται από τις διατάξεις Π.Δ. 524/80 «Περί καθορισμού διαδικασία επιλογής του
επί συμβάσεις Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Τεχνικού και Βοηθητικού Προσωπικού των ΟΤΑ» και
τις διατάξεις Β.Δ. 16/1966 «Περί ιδρύσεων Ιδιωτικών Μουσικών Ιδρυμάτων».
Η  Επιτροπή  έχοντας  υπόψη  τα  παραπάνω  καθώς  επίσης  τις  καταγεγραμμένες  ανάγκες  του
Ωδείου  του  Δήμου Κοζάνης,  τα  κύρια  και  επικουρικά  προσόντα,  τη  διδακτική  εμπειρία  των
υποψηφίων, την προϋπηρεσία στον ίδιο φορέα και τα γενικά προσόντα πρόσληψης, συντάσσει
τους παρακάτω πίνακες:

 ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 1 -   Δ/ΝΣΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ /  ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 1

ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ : ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 2 -   ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΠΕ ή ΤΕ /  ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
5

ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ :

1. ΚΙΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2. ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ  ΦΩΤΗΣ
3. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4. ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ
5. ΤΑΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

 ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 3 -  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΙΑΝΟΥ Π.Ε. ή Τ.Ε./     ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 4

ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ :

1. ΝΤΕΛΕΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
2. ΚΟΥΤΟΥΛΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ
3. ΝΤΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
4. ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

 ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 4 -  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΙΟΛΙΟΥ Π.Ε. ή Τ.Ε./     ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 2

ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ :

1. ΑΧΙΜΠΑΛΟΒΑ ΛΙΟΥΝΤΜΙΛΑ
2. ΚΟΥΖΩΦ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 5 -   ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟΥ Π.Ε. ή Τ.Ε./     ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ 1

ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ :
1. ΓΙΑΝΝΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

 ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 6 – ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΛΑΟΥΤΟΥ Π.Ε. ή Τ.Ε./     ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
2

ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ :

1. ΤΣΙΑΡΔΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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2. ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 7 – ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΜΠΟΕ Π.Ε. ή Τ.Ε./     ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
1

ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ :

1. ΤΣΕΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 ΚΩΔ.  ΘΕΣΗΣ  8  – ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  ΣΑΞΟΦΩΝΟΥ  Π.Ε.  ή  Τ.Ε./  ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ 1

ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ :

1. ΤΣΕΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 ΚΩΔ.  ΘΕΣΗΣ  9  -   ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  ΚΛΑΡΙΝΕΤΟΥ  ΠΕ  ή  ΤΕ/  ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ 1

ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ :

1. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΣΜΗΝΗ

 ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 10 -  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ ΠΕ ή ΤΕ  /   ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
2

ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ:
1. ΤΣΙΛΙΠΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
2. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 ΚΩΔ.  ΘΕΣΗΣ  11  -  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  ΤΡΟΜΠΕΤΑΣ  ΠΕ  ή  ΤΕ  /   ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ 1

ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ :

1. ΒΑΛΤΑΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 ΚΩΔ.  ΘΕΣΗΣ  12  -ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ  ΠΕ  ή  ΤΕ  /  ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ 1

ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ :

1. ΤΣΟΥΓΙΕΦ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 13 -ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΡΟΥΣΤΩΝ ΠΕ ή ΤΕ  / ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
1

ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ :

1. ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 14 - Δ/ΝΣΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ Π.Ε. ή ΤΕ  /  ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 1
ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ :
1. ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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 ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ  15  -  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ  ΜΟΥΣΙΚΗΣ  Π.Ε.  ή  ΤΕ  /
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 1

ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ :
1. ΗΛΙΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 16 - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΠΕ ή ΤΕ  / ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 1
ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ :
1. ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 ΚΩΔ.  ΘΕΣΗΣ  17-ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  ΜΟΥΣΙΚΗΣ  ΑΓΩΓΗΣ  ΝΗΠΙΩΝ  ΠΕ  ή  ΤΕ  /
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 1

ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΚΑΜΙΑ ΑΙΤΗΣΗ

 ΚΩΔ.  ΘΕΣΗΣ 18-    ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΟΝΩΔΙΑΣ ΠΕ ή ΤΕ  /    ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ 1

ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ :
1. ΤΑΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

 ΚΩΔ.  ΘΕΣΗΣ  19  -  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ  ΚΙΘΑΡΑΣ(JAZZ)  ΠΕ  ή  ΤΕ  /
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 1

ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΚΑΜΙΑ ΑΙΤΗΣΗ

 ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 20 -  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΠΑΣΟΥ (JAZZ) ΠΕ ή ΤΕ / ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ 1

ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΚΑΜΙΑ ΑΙΤΗΣΗ

 ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 21 -  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΤΡΑΜΣ ΠΕ ή ΤΕ  / ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 1
ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΚΑΜΙΑ ΑΙΤΗΣΗ

 ΚΩΔ.  ΘΕΣΗΣ  22  -  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΟΥ  ΤΕ  ή  ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΗΣ  /
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 1

ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ :
1. ΙΣΠΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 ΚΩΔ.  ΘΕΣΗΣ  23  -ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ  ΚΛΑΡΙΝΟΥ  Τ.Ε  ή
ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΗΣ/ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 1

ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΚΑΜΙΑ ΑΙΤΗΣΗ

 ΚΩΔ.  ΘΕΣΗΣ  24-ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ  ΛΥΡΑΣ  Τ.Ε.  ή  ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΗΣ
/ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 1

ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΚΑΜΙΑ ΑΙΤΗΣΗ
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 ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 25 -ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΒΙΟΛΙ Τ.Ε ή ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΗΣ /
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 1

ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ :
1. ΑΥΛΟΓΙΑΡΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

 ΚΩΔ.  ΘΕΣΗΣ  26  -ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ  ΟΡΓΑΝΟΥ-ΚΑΝΟΝΑΚΙ  Τ.Ε  ή
ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΗΣ /    ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 1

ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΚΑΜΙΑ ΑΙΤΗΣΗ

Διευκρινίζεται ότι σε επτά (7) κωδικούς (υπ.αρ. 17-19-20-21-23-24-26) θέσεων με τις αντίστοιχες
ειδικότητες, δεν κατατέθηκαν καθόλου αιτήσεις.  

Β _ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ από 14-9-2016  

Σύμφωνα με  το  πρακτικό  που  κατατέθηκε  :Η  Επιτροπή  λαμβάνοντας  υπόψη τα  τυπικά  και
επικουρικά προσόντα όπως προβλέπονταν από την προκήρυξη ΣΟΧ 1/2016 : 

  για τη θέση με Κωδικό 27 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΕ ή ΤΕ
(ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 4), κατατέθηκαν 3 αιτήσεις και κατατάσσει τους υποψήφιους
όπως ακολουθούν:

1. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

2. ΔΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

3. ΖΕΡΒΑ ΕΛΕΝΗ

 για τη θέση με Κωδικό 28 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ  ΔΕ (ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 1),
κατατάσσει τους υποψήφιους όπως ακολουθούν:
1. ΓΑΒΑΛΙΔΟΥ ΕΛΕΟΝΩΡΑ

2. ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗ ΕΛΠΙΣ (ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΠΤΥΧΙΟΥ)

 για τη θέση με Κωδικό 29 ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ (ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
2), κατατέθηκε 1 αίτηση και  κατατάσσει τους υποψήφιους όπως ακολουθούν:
1. ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Διευκρινίζεται ότι σε δύο (2) κωδικούς (υπ.αρ. 27 και 29) θέσεων, οι αιτήσεις που κατατέθηκαν
ήταν λιγότερες από τις προβλεπόμενες θέσεις.  

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

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση.

Δεν υπάρχει αντίθετη γνώμη από τα παρόντα μέλη του Δ.Σ,  τα οποία συμφωνούν και εγκρίνουν
την  ανωτέρω  Αξιολόγηση  των  Επιτροπών  καθώς  και  τους  πίνακες  κατάταξης,  όπως  αυτοί
αναφέρθηκαν παραπάνω.

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. αποδέχεται  και  εγκρίνει  τα  Πρακτικά  Αξιολόγησης  των  Επιτροπών  όπως  αυτά

συντάχθηκαν  και  κατατέθηκαν  από  τις  αρμόδιες  Επιτροπές  Αξιολόγησης  στο  Δ.Σ  του
ΟΑΠΝ  και  αφορούν  στην πρόσληψη  Μουσικού  Καλλιτεχνικού  και  Εικαστικού
Προσωπικού  (με  κάλυψη  της  δαπάνης  υπό  τη  μορφή  αντιτίμου)  σύμφωνα  με  την
Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2016 

2. εγκρίνει τους  επιλεγέντες,  όπως αναλυτικά αναφέρονται παραπάνω στα πρακτικά που
κατατέθηκαν
τη σύναψη Συμβάσεων Εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.  τριάντα ενός (31) συνολικά ατόμων για τριάντα
τέσσερις  (34)  κωδικούς  θέσεων, για  τις  δομές   ΔΩΚ-ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ  του ΝΠΔΔ-ΟΑΠΝ, διάρκειας από την ημέρα υπογραφής και για διάστημα
εννέα (9) μηνών. 
Οι προσλήψεις θα γίνουν με βάση τις ανάγκες μαθητών των αντίστοιχων δομών. 

3. η  δαπάνη  μισθοδοσίας  του  υπό  πρόσληψη  προσωπικού  με  σχέση  εργασίας  Ιδιωτικού
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) υπό τη μορφή αντιτίμου, θα καλύπτεται 100% από
έσοδα  που  προέρχονται  από  την  καταβολή  διδάκτρων  από  τους  ωφελούμενους  και  θα
βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι Κωδικούς Αριθμούς του προϋπολογισμού έτους 2016
του  Ν.Π.Δ.Δ  -  Ο.Α.Π.Ν  Δήμου  Κοζάνης: Κ.Α  6041.02  «Τακτικές  Αποδοχές  Ωδείου
(ΙΔΟΧ)», ΚΑ 6054.02 «Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ Ωδείου (ΙΔΟΧ)», Κ.Α 6041.05 «Τακτικές
Αποδοχές  (Εικαστικό  Εργαστήρι)»,  ΚΑ  6054.05  «Εργοδοτικές  εισφορές  έκτακτου
προσωπικού  (Εικαστικό  Εργαστήρι)»,  Κ.Α 6041.13  «Τακτικές  Αποδοχές  (Φωτογραφικό
Εργαστήρι)»,  ΚΑ 6054.13  «Εργοδοτικές  εισφορές  έκτακτου  προσωπικού  (Φωτογραφικό
Εργαστήρι)» 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 113/2016.

12



Αριθμός Απόφασης: 114/2016  ΑΔΑ - ΩΙ9ΡΟΚΨΕ-ΡΜΦ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΘΕΜΑΤΟΣ:   «  Τροποποίηση  Κανονισμού  Λειτουργίας  της  Φιλαρμονικής  του

Δήμου Κοζάνης  “ΠΑΝΔΩΡΑ”»
Θέμα 4ο : Αναπροσαρμογή κανονισμού λειτουργίας Φιλαρμονικής ΠΑΝΔΩΡΑ

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

 Το  υπ.αρ.  2414/τ.Β΄/27-9-2013  Φ.Ε.Κ.  υπ.αρ.39200/2598  Απόφαση  της  Γεν.  Γραμματέως
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Ηπείρου-Δυτικής  Μακεδονίας  με  θέμα  :  «Έγκριση  του  Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας  του Ν.Π.Δ.Δ.  Οργανισμός  Αθλητισμού-  Πολιτισμού-  Νεολαίας του Δήμου
Κοζάνης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης» - άρθρο 5

 τον Κανονισμό Λειτουργίας Φιλαρμονικής που καταρτίστηκε και ψηφίστηκε με την υπ.αρ.2/22-8-
1985 απόφαση του ΔΣ της Φιλαρμονικής του Δήμου Κοζάνης  “Η ΠΑΝΔΩΡΑ”

 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 .
Διευκρίνισε ότι το πρώην Ν.Π.Δ.Δ –ΠΑΝΔΩΡΑ (ΦΕΚ 612/Β/04-09-1984) μετά από συγχώνευση
περιήλθε στο νέο ΝΠΔΔ – Οργανισμός Αθλητισμού –Πολιτισμού & Νεολαίας (Ο.Α.Π.Ν.) Δήμου
Κοζάνης που συστάθηκε με το υπ.αρ. 815/τ.Β΄/10-5-2011 Φ.Ε.Κ.

Εξήγησε  στο  Δ.Σ.  ότι  στο  πλαίσιο  ανανέωσης   και  εκσυγχρονισμού  της  λειτουργίας  της
Φιλαρμονικής  του  Δήμου  Κοζάνης  “Η  ΠΑΝΔΩΡΑ”,  η  οποία  είναι  μια  εκ  των  παλαιοτέρων
Φιλαρμονικών  της  Ελλάδας,  προτείνει  τη  συζήτηση  άρθρων  του  ισχύοντος  Κανονισμού
λειτουργίας και τη βελτίωση σημείων του, έτσι ώστε να συμβαδίζει με τα σημερινά δεδομένα. 
Ο Κανονισμός ενημέρωσε η Πρόεδρος ότι καταρτίστηκε και ψηφίστηκε προ τριακονταετίας και
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οπωσδήποτε ορισμένα άρθρα του  χρήζουν αλλαγής.
Ανέλυσε  επίσης  ότι  κατόπιν  της  «Νέας  Αρχιτεκτονικής  της  Αυτοδιοίκησης  και  της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/ 7-6-2010) και κατόπιν
ελέγχου του ισχύοντος  Κανονισμού εντόπισε και προτείνει τις παρακάτω αλλαγές.
Συγκεκριμένα :
_ στην εισαγωγή του υπάρχοντος κανονισμού να συμπεριληφθεί : 

 «Σύμφωνα με το άρθρο 5 -   του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας(ΦΕΚ 2414/27-9-
2013)  του Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Α.Π.Ν. Δήμου Κοζάνης, η Φιλαρμονική του Δήμου «ΠΑΝΔΩΡΑ»
αποτελεί  γραφείο  του  τμήματος  Δημοτικού Ωδείου Κοζάνης  (Δ.Ω.Κ) και  ως  εκ  τούτου
θεωρείται απαραίτητη η συνεργασία, όπου αυτή απαιτείται, των τμημάτων και καθηγητών
του  Δ.Ω.Κ.  με  την  Φιλαρμονική,  μετά  από  τις  υποδείξεις  του  Αρχιμουσικού  της
Φιλαρμονικής και του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Δ.Ω.Κ. »,

_ στο ΄Αρθρο 1 του υπάρχοντος κανονισμού :
 και στις ομάδες του τμήματος κρουστών εκεί που αναφέρει: «κρουστά» να συμπληρωθεί
και το : «ρυθμικά & μελωδικά»,
 να αντικατασταθεί ο αναφερόμενος Νόμος από το ισχύον Π.Δ. 524/1980,
 στη   παρ.  Β  του  ίδιου  άρθρου,  να  παραμείνει  η  θέση  του  Βοηθού  διδασκάλου  να
αφαιρεθεί  η  ξεχωριστή  ειδικότητα  αποθηκάριου  –  γραφέα  και να  προστεθούν  οι
αρμοδιότητές του αποθηκάριου – γραφέα ως καθήκοντα του Βοηθού διδασκάλου της παρ.
Γ,

 επίσης  εκεί που αναφέρεται : «Ο Δ/ντής της Φιλαρμονικής θα τηρεί κατάλογο μαθητών, ο
οποίος  θα  είναι  θεωρημένος  από  τον  Πρόεδρο  ή  τον  Γεν.  Γραμματέα  του  Διοικητικού
Συμβουλίου, στον παραπάνω κατάλογο θα καταχωρεί τον βαθμό επίδοσης κάθε μαθητή, καθώς
και  τις  απουσίες  αυτού,  θα  αναφέρει  στη  διοίκηση  κάθε  αμέλεια  ή  παρεκτροπή  και  θα
λαμβάνει τα ενδεικνυόμενα μέτρα»,  να αντικατασταθεί με : «Ο Δ/ντής της Φιλαρμονικής θα
τηρεί κατάλογο μαθητών, στον οποίο θα καταχωρεί τον βαθμό επίδοσης κάθε μαθητή, καθώς
και  τις  απουσίες  του  και  θα  ενημερώνει  το  ΔΣ  του  ΝΠΔΔ-ΟΑΠΝ  για  τα  μέλη  της
Φιλαρμονικής»
 εκεί που αναφέρει:  «Ο Αρχιμουσικός για το παραπάνω έργο του θα έχει ως βοηθό τον
διδάσκαλο. Ο Αρχιμουσικός με τον βοηθό του θα διδάσκουν για την εκμάθηση των οργάνων ή
τη θεωρία μουσικής στους εκτελεστές» 
να συμπληρωθεί : «όπου απαιτείται η Φιλαρμονική θα συνεργάζεται με τους καθηγητές του
Δημοτικού Ωδείου Κοζάνης στη διδασκαλία μαθημάτων» και να διαγραφεί η επόμενη ακριβώς
παράγραφος.

_  Στο ΄Αρθρο 2 του υπάρχοντος κανονισμού:
 στη  παρ.  3,  ν΄  απαλειφτεί   ο  περιορισμός  εντοπιότητας  των  υποψηφίων  μαθητών  της
Φιλαρμονικής. 
Μαθητές θα γίνονται δεκτοί από 10 ετών και άνω. 
 στη παρ.  4,  εκεί  που αναφέρει:  «  κάθε εγγεγραμμένος  μαθητής  θα διδάσκεται  δωρεάν
μουσική και είναι υποχρεωμένος μετά τη κατάταξή του ως μουσικός στο σώμα να παραμείνει
επί  μια  τριετία,  σε  περίπτωση  δε  που  θα  αποχωρήσει  υποχρεούται  να  καταβάλλει  στη
Φιλαρμονική  τα  δίδακτρα  μηνών  της  φοίτησής  του.» να  συμπληρωθεί  :  «Σύμφωνα με  τα
δίδακτρα  του  τρέχοντος  έτους  που  ισχύουν  στο  αντίστοιχο  όργανο  στο  Δημοτικό  Ωδείο
Κοζάνης»

_  Στο ΄Αρθρο 4 του υπάρχοντος κανονισμού: 
 στη  παρ.  Α  εκεί  που αναφέρει:  «Ο χρόνος  διάρκειας  των μαθημάτων και  των δοκιμών
καθορίζεται από τον αρχιμουσικό και δεν πρέπει να διαρκούν περισσότερο από μία και μισή
ώρα (1 1/2) για κάθε ημέρα»,   να  αντικατασταθεί η  λέξη «ημέρα» με τη λέξη «φορά», γιατί δεν
γίνονται σε καθημερινή βάση μαθήματα.
 Επίσης η τελευταία παράγραφο του άρθρου 4 του υπάρχοντος κανονισμού να μετατραπεί :
οι ώρες και ημέρες μαθημάτων και δοκιμών να καθορίζονται με απόφαση του ΝΠΔΔ – ΟΑΠΝ
κι όχι του προέδρου, όπως αναφερόταν.

_  Στο ΄Αρθρο 6 του υπάρχοντος κανονισμού, προτείνεται :
 να συμπληρωθεί, Συγκεκριμένα : θα αποζημιώνονται μόνο οι πτυχιούχοι στο όργανο
για την κάθε τους εμφάνιση με 30€. 
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Ο Βοηθός διδασκάλου εκτελών και χρέη αποθηκάριου-γραφέα θα αμείβεται με το ποσό
των 250€ ανά μήνα.
_  Τέλος στο ΄Αρθρο 10 του υπάρχοντος κανονισμού, προτείνεται :
να τροποποιηθεί ως εξής : «Οι  μουσικοί υποχρεούνται να παρευρίσκονται στις δοκιμές.
Μουσικός που δεν συμπληρώνει (5) πέντε παρουσίες το μήνα σε πρόβες καθώς υποχρεούται, δεν
δικαιούται καμία αμοιβή για τις εμφανίσεις.
Οι αμοιβές των μουσικών καθορίζονται στο άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού και καταβάλλονται
μετά την αφαίρεση των επιβληθέντων προστίμων και πάσης φύσεως ζημιών από κακή χρήση των
οργάνων και λοιπών αντικειμένων»

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 ανωτέρω εισήγηση  
2. τροποποιεί  επιμέρους,  όπως  αναφέρθηκε  παραπάνω  και  ψηφίζει  τον  Κανονισμό

Λειτουργίας της  Φιλαρμονικής Δήμου Κοζάνης «ΠΑΝΔΩΡΑ»  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 114/2016.
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Αριθμός Απόφασης: 115/2016  Α.Δ.Α.- Ω041ΟΚΨΕ-1Ρ5
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ:  «Ανακήρυξη του κ.Πάρη Καραχάλιου σε επίτιμο Αρχιμουσικό της

Φιλαρμονικής ‘ΠΑΝΔΩΡΑ’ »

Θέμα 5ο : Ανακήρυξη Πάρη Καραχάλιου σε επίτιμο Αρχιμουσικό  
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 τριακονταετή και πλέον υπηρεσία και προσφορά του Αρχιμουσικού κ. Πάρη Καραχάλιου στη
Φιλαρμονική του Δήμου Κοζάνης « ΠΑΝΔΩΡΑ»

Η πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα .
Διευκρίνισε ότι το πρώην Ν.Π.Δ.Δ –ΠΑΝΔΩΡΑ (ΦΕΚ 612/Β/04-09-1984) μετά από συγχώνευση
περιήλθε στο νέο ΝΠΔΔ – Οργανισμός Αθλητισμού –Πολιτισμού & Νεολαίας (Ο.Α.Π.Ν.) Δήμου
Κοζάνης που συστάθηκε με το υπ.αρ. 815/τ.Β΄/10-5-2011 Φ.Ε.Κ.
Εξήγησε στο Δ.Σ. ότι  η Φιλαρμονική του Δήμου Κοζάνης “ ΠΑΝΔΩΡΑ”, η οποία είναι μια από
τις  παλαιότερες  Φιλαρμονικές  της  Ελλάδας  (συστάθηκε  το  1902), λαμβάνει  μέρος  σε
θρησκευτικές τελετές , εθνικές επετείους, πολιτιστικές εκδηλώσεις όπως αυτές του 12ημέρου της
Αποκριάς, τα Λασσάνεια,  διατηρώντας την παράδοση και το ιδιαίτερο  «χρώμα»  της πόλης.
Ανέλυσε  στο  Δ.Σ.  ότι  από  το  1984  και  μέχρι  σήμερα η  Φιλαρμονική  του  Δήμου  Κοζάνης
‘ΠΑΝΔΩΡΑ’ λειτουργεί  υπό  την  καθοδήγηση  και  επιμέλεια  του  αρχιμουσικού  κ.  Πάρη
Καραχάλιου,  που αποτελεί τον  μακροβιότερο αρχιμουσικό της ΠΑΝΔΩΡΑΣ και προτείνει την
ανακήρυξή του  σε επίτιμο Αρχιμουσικό της Φιλαρμονικής ‘ΠΑΝΔΩΡΑ’ »  που και με αυτή την
ιδιότητα  μπορεί  να  συνεχίσει  να  συμμετέχει  ως  μαέστρος  τόσο  σε  μουσικές  εκδηλώσεις  της
Πανδώρας όσο και σε παρελάσεις.
 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 ανωτέρω εισήγηση 
2. ανακηρύσσει   τον  κ.Πάρη  Καραχάλιο  επίτιμο  Αρχιμουσικό   της  Φιλαρμονικής

‘ΠΑΝΔΩΡΑ’  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 115/2016.
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Αριθμός Απόφασης: 116/2016  Α.Δ.Α. ΨΒΒ9ΟΚΨΕ-14Ω
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΘΕΜΑΤΟΣ:   «Έγκριση  συμμετοχής  του  ΝΠΔΔ  -  ΟΑΠΝ  σε  διασυνοριακό

πρόγραμμα Interreg»

Θέμα 6ο : Έγκριση συμμετοχής του ΟΑΠΝ σε διασυνοριακό πρόγραμμα Interreg

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. 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 έγγραφη εισήγηση της προέδρου του ΟΑΠΝ σχετικά με τις δράσεις και τον προϋπολογισμό
διασυνοριακού προγράμματος Interreg – IPA CBC Greece - Albania 

 
Η πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα .

Ενημέρωσε το Δ.Σ. για τις επαφές που είχε με το Δήμο Πρεσπών ο  οποίος είναι διασυνοριακός
Δήμος,  με  στόχο  την  προβολή  των  ποικίλων  πολιτιστικών  δράσεων  του  Δήμου  Κοζάνης,  σε
συνδυασμό με την προώθηση των τοπικών προϊόντων και της τοπικής γαστρονομίας, προκειμένου
ο ΟΑΠΝ να συμμετέχει ως εταίρος σε διασυνοριακό πρόγραμμα  Interreg –  IPA CBC Greece –
Albania με τίτλο : «Culture heritage and local development» .

Η πρόεδρος , γνωστοποίησε ότι η  συνεργασία θα αφορά στους παρακάτω φορείς  :
1. Δήμος  Πρεσπών – Ελλάδα                     
2. Δήμος Kolonia –Albania 
3. Εφορία Αρχαιοτήτων Φλώρινας 
4. Balkan center of  development
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5. Σχολή Καλών Τεχνών Φλώρινας 
6. ΝΠΔΔ – ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης 

Εξήγησε ότι εφόσον εγκριθεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα η επιδότηση των δράσεων είναι 100%. 

Η υποβολή του σχετικού φακέλου προς έγκριση του σχεδίου λήγει στις 30-9-2016 . 

Η πρόεδρος προτείνει στα μέλη του ΔΣ  να εγκρίνει τη συμμετοχή  του ΝΠΔΔ – ΟΑΠΝ στο 
πρόγραμμα Interreg – IPA CBC Greece – Albania  με τίτλο : «Culture heritage and local 
development», όπως αυτό παρουσιάστηκε παραπάνω .

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. εγκρίνει τη συμμετοχή του ΝΠΔΔ – ΟΑΠΝ ως εταίρου στο πρόγραμμα  Interreg –  IPA

CBC Greece – Albania με τίτλο : «Culture heritage and local development»,  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 116/2016.
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Αριθμός Απόφασης: 117/2016  Α.Δ.Α - ΩΠΥ8ΟΚΨΕ-Θ76
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ:  «Έγκριση δαπανών για συμμετοχή στη Biennale Σαντορίνης»

Θέμα 7ο : Έγκριση δαπανών για συμμετοχή στη Biennale Σαντορίνης

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. 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 .
Υπενθύμισε  στο  Δ.Σ.  ότι  σε  προηγούμενη  συνεδρίαση  του  είχε  κάνει  ενημέρωση  για  την
πρόσκληση  που δέχθηκε ο ΟΑΠΝ να συμμετέχει στη Biennale Σαντορίνης με εικαστικούς και
μουσικούς των δομών του.
Στο  πλαίσιο  αυτό  συμμετείχε  το  Εικαστικό  και  Φωτογραφικό  εργαστήρι  του  Δήμου  με  έργα
διαφόρων δημιουργών.
Κατόπιν  επικοινωνίας  με  τους  διοργανωτές  συζητήθηκε  η  συνεργασία  και  εκπροσώπηση  του
ΝΠΔΔ  -  ΟΑΠΝ  κατά  τη  λήξη  της  Biennale με  τη  συμμετοχή  του  Καθηγητή  πιάνου  του
Δ.Ω.Κοζάνης κ. Γ.Τζούκα, ο οποίος θα συνοδεύσει στο πιάνο τη  metzo soprano Ελένη Λιώνα,
καθώς και της προέδρου του ΟΑΠΝ κας . Φτάκα –Τσικριτζή .
Για  τη  μετακίνηση  και  διαμονή  των  δύο  παραπάνω  ως  επίσημοι  αντιπρόσωποι  του ΝΠΔΔ –
ΟΑΠΝ,  ζητείται η κάλυψη της σχετικής δαπάνης.  
Η πρόεδρος μη γνωρίζοντας το ακριβές ποσό της δαπάνης αναλύει ότι :

• ο κ. Τζούκας θα μετακινηθεί με Ι.Χ. για τη διαδρομή  :Κοζάνη –Θεσ/κη – Κοζάνη και
• η πρόεδρος  με λεωφορείο για τη διαδρομή : Κοζάνη –Θεσ/κη – Κοζάνη
• η μετακίνηση Θεσ/κη –Σαντορίνη – Θεσ/κη, θα είναι και για τους δύο αεροπορική και
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• η  διαμονή  για  τους  δύο  αντιπροσώπους  του  ΟΑΠΝ  σε  ξενοδοχείο,  για  τρεις
διανυκτερεύσεις.

Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει σύμφωνα με όσα σχετικά ορίζει ο νόμος .
 

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 συμμετοχή και εκπροσώπηση του ΝΠΔΔ-ΟΑΠΝ στη  Biennale Σαντορίνης  2016  από

τους:  Α).κα .Φανή Φτάκα –Τσικριτζή – πρόεδρο ΟΑΠΝ  και Β). κ. Γεώργιο Τζούκα –
Καθηγητή πιάνου του  Δ.Ω. Κοζάνης 

3. η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει σύμφωνα με όσα σχετικά ορίζει ο νόμος  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 117/2016.
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Αριθμός Απόφασης: 118/2016  Α.Δ.Α. -6ΨΕΚΟΚΨΕ-0ΛΙ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ:  «Καθορισμός χορήγησης δύο (2) Υποτροφιών  και των κριτηρίων τους

στο Δημοτικό Ωδείο Κοζάνης (Δ.Ω.Κ)»

Θέμα 8ο : Καθορισμός κριτηρίων χορήγησης Υποτροφιών στο ΔΩΚ

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

Η πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα .
Ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι με την έναρξη της εκπαιδευτικής χρονιάς 2016 -2017 για τη δομή του
Δημοτικού  Ωδείου  Κοζάνης,  όπως είχε  καθοριστεί  και  σε  προηγούμενη περίοδο,  αλλά  καθώς
λειτουργεί και ως κίνητρο για τους μαθητές  του, προτείνει τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση
δύο (2) Υποτροφιών καθώς και τον καθορισμό των κριτηρίων τους. 
Συγκεκριμένα η πρόεδρος ανέφερε ότι αρμόδιο όργανο για την οριστική απόφαση των υποτροφιών
είναι  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  του  ΝΠΔΔ -  Ο.Α.Π.Ν.  και  ως  Υποτροφία  ορίζεται  η  δωρεάν
φοίτηση για ένα έτος  σε μαθητές με άριστη επίδοση.
Διευκρινίζει ότι άριστοι θεωρούνται οι μαθητές που έχουν λάβει τον βαθμό 10 στις εξετάσεις και
οι δεξιότητες  τους στο μουσικό όργανο που φοιτούν  είναι αξιόλογες.

Η πρόεδρος προτείνει :
Α. Η πρώτη από τις υποτροφίες να απευθύνεται σε μαθητή του Δ.Ω.Κοζάνης και ταυτόχρονα

φοιτητή με κατεύθυνση τις μουσικές σπουδές και 
Β. Η δεύτερη από τις υποτροφίες να απευθύνεται σε μαθητή του Δ.Ω.Κοζάνης  στην Ανωτέρα

Τάξη.
Κριτήρια για τη λήψη τους να αποτελούν και στις δύο περιπτώσεις η άριστη επίδοση τους, το
χαμηλό εισόδημα, σε συνδυασμό με την οικογενειακή κατάσταση.
Όσοι ενδιαφερόμενοι διαθέτουν τα παραπάνω κριτήρια  θα μπορούν να καταθέσουν :

 αίτηση 
 αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος  και 
 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
 (για την α’ περίπτωση) βεβαίωση Α.Ε.Ι. ή  Τ.Ε.Ι. για τη φοίτησή του

ώστε να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης των υποτροφιών στο Δημοτικό Ωδείο Κοζάνης.

Την τελική έγκριση για τους υποψήφιους για Υποτροφία θα λάβει εκ νέου το Δ.Σ του ΝΠΔΔ -
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ΟΑΠΝ αφού ολοκληρωθούν οι  σχετικές διαδικασίες.

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 και συγκεκριμένα :
την απόδοση υποτροφίας σε έναν/μία (1) μαθητή/τρια του ΔΩΚ και ταυτόχρονα φοιτητή με
κατεύθυνση τις μουσικές σπουδές και
την απόδοση υποτροφίας σε έναν/μία (1) μαθητή/τρια της Ανωτέρας τάξης του ΔΩΚ

2. Ως κριτήρια των ανωτέρω δύο Υποτροφιών καθορίζει : 
την άριστη επίδοση και
το χαμηλό εισόδημα σε συνδυασμό με την οικογενειακή κατάσταση

3. την τελική έγκριση για τους υποψήφιους υπότροφους του ΔΩΚ θα λάβει εκ νέου το Δ.Σ
του  ΟΑΠΝ   μετά  την  κατάθεση  των  απαραίτητων  δικαιολογητικών  και  αφού
ολοκληρωθούν οι  σχετικές διαδικασίες 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 118/2016.
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Αριθμός Απόφασης: 119/2016  Α.Δ.Α. -6ΙΖ1ΟΚΨΕ-ΨΟ9
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ:  «Εξουσιοδότηση της κας. Γκέκα Ελένης - δικηγόρου, να παραστεί στο

Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Κοζάνης εκπροσωπώντας τον Ο.Α.Π.Ν   »

Θέμα 9ο :  Εξουσιοδότηση κας.Ελ.  Γκέκα -  Νομικής  Συμβούλου του Δήμου Κοζάνης  για  εκπροσώπηση
ΟΑΠΝ σε δικαστική αγωγή

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. 811/2016 κλήση (Αρ.πιν.57) του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης προς τον πρόεδρο
του  ΔΣ  του  Δημοτικού  Αθλητικού  Κέντρου  Κοζάνης,  σχετικά  με  την  από  20-10-2009  Αγωγή
αποζημίωσης από αδικοπραξία

Η  Πρόεδρος  του  ΝΠΔΔ-ΟΑΠΝ  ενημερώνει  σχετικά  με  την  υπ.αρ.  811/2016  κλήση  του
Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης προς τον πρόεδρο του ΔΣ του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου
Κοζάνης,  που  αφορά  στην  από  20-10-2009  Αγωγή  αποζημίωσης  από  αδικοπραξία,  υπόθεση
Ευστάθιου Κοκελίδη κατά Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου.
Διευκρινίζει  ότι  το  πρώην  ΝΠΔΔ  -Δημοτικό  Αθλητικό  Κέντρο  Δήμου  Κοζάνης  μετά  από
συγχώνευση  περιήλθε  στο  νέο  ΝΠΔΔ  –  Οργανισμός  Αθλητισμού  –Πολιτισμού  &  Νεολαίας
(Ο.Α.Π.Ν.) Δήμου Κοζάνης που συστάθηκε με το υπ.αρ. 815/τ.Β΄/10-5-2011 Φ.Ε.Κ.

Αναγνώστηκε η ως άνω Αγωγή στα μέλη του Δ.Σ. και η πρόεδρος εισηγείται να εξουσιοδοτηθεί η
κα. Γκέκα Ελένη δικηγόρος με σχέση έμμισθης εντολής στο Δήμο Κοζάνης, δικηγόρος παρ’ Αρείω
Πάγο, να παραστεί στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Κοζάνης κατά τη δικάσιμο της 30-9-
2016, να καταθέσει υπόμνημα και να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την προάσπιση των
έννομων συμφερόντων του Ο.Α.Π.Ν .
  
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. του ΝΠΔΔ – ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης, 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. Εξουσιοδοτεί  την  με  έμμισθη  εντολή  του Δήμου Κοζάνης  δικηγόρο  παρ’  Αρείω  Πάγω
κα.Γκέκα Ελένη  να παραστεί κατά τη δικάσιμο της 30-9-2016 ή σε κάθε μετ΄αναβολή
δικάσιμο, ενώπιον του Β΄ Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης, στην υπόθεση
Ευστάθιου Κοκελίδη κατά Δ.Α.Κ. που έχει συγχωνευθεί με τον Ο.Α.Π.Ν. Δήμου Κοζάνης.
Να καταθέσει υπόμνημα και να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την προάσπιση των
έννομων συμφερόντων του Ο.Α.Π.Ν   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 119/2016.
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Αριθμός Απόφασης: 120/2016  Α.Δ.Α - ΩΩΓΙΟΚΨΕ-ΗΘΨ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ:  «Εξέταση Αιτημάτων εννέα Καθηγητών ΙΔΑΧ μερικής απασχόλησης

του ΔΩΚ για την αύξηση των ωρών εργασίας τους σε πλήρες ωράριο στο Δημοτικό Ωδείο
Κοζάνης»   

Θέμα 10ο : Αιτήματα Καθηγητών ΙΔΑΧ του ΔΩΚ για αύξηση ωρών εργασίας

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. 1256/31-8-2016 εισερχόμενη Αίτηση της  κας.Άννας Παπαδοπούλου του Βασιλείου
Καθηγήτριας Μονωδίας 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.πρωτ. 1360/9-9-2016 εισερχόμενη Αίτηση της  κας.Αναστασίας Τοπάλη του Δημητρίου
Καθηγήτριας Θεωρητικών 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.πρωτ. 1393/13-9-2016 εισερχόμενη Αίτηση της  κας. Βασιλικής Γιαννούλη του Μιχαήλ
Καθηγήτριας Θεωρητικών 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.πρωτ.  1394/13-9-2016  εισερχόμενη  Αίτηση  της   κας.Αναστασίας  Κύργια  του
Κωνσταντίνου Καθηγήτριας  Θεωρητικών  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.πρωτ. 1395/13-9-2016 εισερχόμενη Αίτηση της  κας.Ουρανίας Τσέπουρα του Διαμαντή
Καθηγήτριας Θεωρητικών 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.πρωτ. 1396/13-9-2016 εισερχόμενη Αίτηση της  κας.Μαρίας Τζιαστούδη  του Μάνθου
Καθηγήτριας Θεωρητικών 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.πρωτ.  1397/13-9-2016 εισερχόμενη Αίτηση της  κας.Ελένης Μπαντώλα του Γεωργίου
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Καθηγήτριας Θεωρητικών 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.πρωτ. 1422/15-9-2016 εισερχόμενη Αίτηση του  κ.Γεωργίου Μαντζιάρη του Βασιλείου
Καθηγητή Θεωρητικών 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.πρωτ.  1426/16-9-2016  εισερχόμενη  Αίτηση  της   κας.Αλεξάνδρας  Κουκαλιάρη  του
Εμμανουήλ Καθηγήτριας Θεωρητικών 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.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 » 

 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
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. 1471/23-9-2016 εισήγηση του λογιστηρίου του ΝΠΔΔ – ΟΑΠΝ σχετικά με το
κόστος μισθοδοσίας των αιτούντων καθηγητών

 την υπ. Αρ. 113/2016 ΑΔΑ: ΩΧ2ΣΟΚΨΕ-9Κ3 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΟΑΠΝ με θέμα:
«Έγκριση πρακτικών, αποτελεσμάτων ΣΟΧ 1/2016 – Σύναψη Συμβάσεων Εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ με τους
επιτυχόντες»

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

Η πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα .
Ενημέρωσε  το  Δ.Σ.  ότι  κατατέθηκαν  εννέα  (9)  αιτήσεις  Καθηγητών  του  Δ.Ω.Κοζάνης  και
συγκεκριμένα των :

1. Άννας Παπαδοπούλου του Βασιλείου - Καθηγήτριας Μονωδίας ΤΕ
2. Αναστασίας Τοπάλη του Δημητρίου - Καθηγήτριας Θεωρητικών ΤΕ
3. Βασιλικής Γιαννούλη του Μιχαήλ - Καθηγήτριας Θεωρητικών ΤΕ
4. Αναστασίας Κύργια του Κωνσταντίνου - Καθηγήτριας Θεωρητικών ΤΕ
5. Ουρανίας Τσέπουρα του Διαμαντή - Καθηγήτριας Θεωρητικών ΤΕ
6. Μαρίας Τζιαστούδη  του Μάνθου - Καθηγήτριας Θεωρητικών ΤΕ
7. Ελένης Μπαντώλα του Γεωργίου - Καθηγήτριας Θεωρητικών ΤΕ
8. Γεωργίου Μαντζιάρη του Βασιλείου - Καθηγητή Θεωρητικών ΤΕ
9. Αλεξάνδρας Κουκαλιάρη του Εμμανουήλ - Καθηγήτριας Θεωρητικών ΤΕ

υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ μερικής  απασχόλησης  του Ν.Π.Δ.Δ -   ΟΑΠΝ,  για  επέκταση του ωραρίου
απασχόλησης τους σε πλήρες, βάσει του Ν. 4368/21-2-2016 άρθρο 8.

Η πρόεδρος 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
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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  η  πρόεδρος  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) ».

Συμπληρωματικά  υπενθύμισε,  ότι  με  απόφασή  του  το  Δ.Σ.  ενέκρινε  τα  αποτελέσματα  των
διαδικασιών της ΣΟΧ 1/2016 του ΟΑΠΝ ενόψει της νέας εκπαιδευτικής χρονιάς 2016-2017, για
την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ στο Δ.Ω.Κ.

Στη συνέχεια αναγνώσθηκε η υπ.αρ.πρωτ. 1471/23-9-2016 εισήγηση του λογιστηρίου του ΝΠΔΔ –
ΟΑΠΝ σχετικά με το κόστος μισθοδοσίας για  τους  αιτούντες καθηγητές και παρουσιάστηκε η
οικονομική δυνατότητα του ΝΠΔΔ-ΟΑΠΝ βάσει του  προϋπολογισμού του.
Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι : 
 το μηνιαίο κόστος μισθοδοσίας των (9) εννέα καθηγητών ΙΔΑΧ του Ωδείου Κοζάνης, που
κατέθεσαν στον ΟΑΠΝ αίτηση ένταξης σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης, θα ανέλθει μετά την
κατάταξη  τους  και  με  το  νέο  μισθολόγιο,  στο  ποσό  των  16.740,54€ (δέκα  έξι  χιλιάδων
επτακοσίων  σαράντα  ευρώ  και  πενήντα  τεσσάρων  λεπτών),  ενώ  σήμερα  το  μηνιαίο  κόστος
μισθοδοσίας αυτών των καθηγητών με μερική απασχόληση ανέρχεται στο ποσό  6.097,08€ (έξι
χιλιάδων ενενήντα επτά ευρώ και οκτώ λεπτών). 
 οι κωδικοί του προϋπολογισμού που καλύπτουν το κόστος αυτό της μισθοδοσίας στις

31/08/2016 διαθέτουν το ποσό  158.668,41€. Μέχρι τέλους του έτους 2016 προβλέπεται ότι το
κόστος μισθοδοσίας των έντεκα  (11) καθηγητών ΙΔΑΧ με μερική απασχόληση στο ΔΩΚ και με
κατάταξη στο νέο μισθολόγιο θα ανέρχεται στο ποσό των 50.198,12 €, ενώ των εννέα (9)αιτούντων
καθηγητών αν υπολογισθούν με πλήρη απασχόληση και με κατάταξη στο νέο μισθολόγιο στο ποσό
50.221,62. 
Επομένως το συνολικό κόστος μισθοδοσίας για τους έντεκα  (11) καθηγητές μερικής και τους
εννέα (9) αιτούντες καθηγητές πλήρους απασχόλησης του ΔΩΚ έως τέλους του έτους θα ανέλθει
στο ποσό των 100.419,74 €.
Δεν  έχουν  ληφθεί  υπόψη  τα  αναδρομικά  των  καθηγητών  ΙΔΑΧ  του  Ωδείου  από  κατηγορία
εκπαίδευσης ΔΕ σε ΤΕ από 01/01/2016 καθώς και τα αναδρομικά όλων των εργαζομένων λόγω της
κατάταξής του στο νέο μισθολόγιο από 01/01/2016, γιατί είναι αδύνατον να γίνει ο υπολογισμός
άμεσα.

 Για τις αλλαγές που θα επέλθουν στη μισθοδοσία θα γίνει αντίστοιχη πρόβλεψη και
στους Προϋπολογισμούς των επόμενων ετών.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση.
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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 ενόψει της νέας εκπαιδευτικής περιόδου είναι σε εξέλιξη - βάσει της ΣΟΧ 
1/2016 του ΝΠΔΔ – ΟΑΠΝ- η πρόσληψη στο  Δ.Ω.Κοζάνης προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου 
Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ) αντίστοιχων ειδικοτήτων  

 τους  ΚΑ : 6021.02 με τίτλο «Τακτικές Αποδοχές Υπαλλήλων με Σύμβαση Αορίστου Χρόνου 
(Ωδείο)»

 Κ.Α: 6052.02 «Εργοδοτικές Εισφορές υπαλλήλων με Σύμβαση Αορίστου Χρόνου (Ωδείο) »,
 την υπ.αρ. πρωτ. 1471/23-9-2016 εισήγηση του λογιστηρίου του ΝΠΔΔ – ΟΑΠΝ σχετικά με
το κόστος μισθοδοσίας των αιτούντων καθηγητών και

 ότι όλες οι ειδικότητες δεν καλύπτουν,  το σημερινό τους μειωμένο ωράριο και επομένως δεν
προκύπτει ανάγκη μετατροπής της σύμβασής τους σε πλήρες  ωράριο

και έπειτα από διαλογική διεξοδική συζήτηση,  ομόφωνα 

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι    

1. ότι η αύξηση του ωραρίου εργασίας των εννέα (9) αιτούντων Καθηγητών ΙΔΑΧ του ΔΩΚ,
από μερικής απασχόλησης σε πλήρη, όπως αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση,  δεν
μπορεί  να  πραγματοποιηθεί,  λόγω  της  έγκρισης  αποτελεσμάτων,  προσλήψεων  Ι.Δ.Ο.Χ
σύμφωνα με τη Σ.Ο.Χ 1/2016 και λόγω  της οικονομικής αδυναμίας του ΝΠΔΔ-ΟΑΠΝ  να
ανταποκριθεί στα εν λόγω αιτήματα,  βάσει του προϋπολογισμού του  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 120/2016.
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Αριθμός Απόφασης: 121/2016  Α.Δ.Α.- ΩΣΨ5ΟΚΨΕ-7ΧΧ 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΘΕΜΑΤΟΣ:   «Εξέταση  εισερχόμενου  αιτήματος  υπ.αρ.πρωτ.  1359/9-9-2016  για

πρακτική  άσκηση στο ΝΠΔΔ- ΟΑΠΝ»

Θέμα 11ο : 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

 το  υπ.αρ.  2861/τ.Β΄/24-10-2012  Φ.Ε.Κ.  με  την  υπ.αρ.  Φ.500/38/Ε5/126930  απόφαση  με  θέμα:
«Καθορισμός  θέσεων  πρακτικής  άσκησης  σπουδαστών  ΤΕΙ  στο  ΝΠΔΔ  «Οργανισμός  Αθλητισμού-
Πολιτισμού-Νεολαίας Δήμου Κοζάνης» Νομού 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 1 ης

Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ – ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης έτους 2016» 
 την υπ.αρ.  236/2016- ΑΔΑ 6ΕΙΥΩΛΠ-3Ρ3 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης με θέμα :

«Έγκριση της αρ.  47/2016 Α.Δ.Σ του Οργανισμού Αθλητισμού– Πολιτισμού-Νεολαίας του Δήμου
Κοζάνης που αφορά Έγκριση 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 » 

 ότι οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των ασκουμένων σπουδαστών ΤΕΙ βαρύνουν τον
προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Αθλητισμού-Πολιτισμού-Νεολαίας Δήμου Κοζάνης»

 το υπ.αρ.πρωτ. 1359/9-9-2016 εισερχόμενο αίτημα της κας. Δέσποινας Ζαρπίδου.
 τις ανάγκες του ΝΠΔΔ - ΟΑΠΝ

 
Η πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα .
Ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι κατατέθηκε αίτημα της Δέσποινας Ζαρπίδου - τελειόφοιτης του τμήματος
Διοίκησης  Τουριστικών  Επιχειρήσεων  του  ΑΤΕΙ  Θεσσαλονίκης,  για  την  πραγματοποίηση
εξάμηνης πρακτικής άσκησης στο ΝΠΔΔ-ΟΑΠΝ.
Εξηγεί ότι  σύμφωνα με το υπ.αρ. 2861/τ.Β΄/24-10-2012 Φ.Ε.Κ. έχουν καθοριστεί στον ΟΑΠΝ
τρεις θέσεις για πρακτική άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ., ενώ έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό
του ΟΑΠΝ  οι  ΚΑΕ  6041.00  και 6054.00  για  το σκοπό αυτό και  αντίστοιχη πίστωση θα
προβλεφθεί και στον προϋπολογισμό του 2017 για την ολοκλήρωση της πρακτικής της άσκησης .

Προτείνει την θετική απάντηση του αιτήματος, καθώς οι Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμοί, τα
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Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και οι Επιχειρήσεις και οι Οργανισμοί όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παρ.6 του
ν.1256/82, έχουν  υποχρέωση  να  απασχολούν  σπουδαστές  της  Τριτοβάθμιας  Ανώτατης
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που θέλουν να πραγματοποιήσουν την άσκηση στο επάγγελμά τους. 

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 ανωτέρω εισήγηση της προέδρου 
2. εγκρίνει  την υπ.αρ.  1359/9-9-2016 αίτηση της  κας.  Δέσποινας  Ζαρπίδου του Ιωάννη -

τελειόφοιτης  του  τμήματος  Διοίκησης  Τουριστικών  Επιχειρήσεων  του  ΑΤΕΙ
Θεσσαλονίκης και την αποδέχεται ως πρακτικά ασκούμενη στον ΟΑΠΝ  σύμφωνα με όσα ο
νόμος ορίζει επ ‘ αυτού

3. την έναρξη της πρακτικής άσκησης της ως άνω σπουδάστριας αφού κατατεθούν απ΄αυτήν
τα σχετικά έγγραφα της Σχολής της. 

4. την κάλυψη της μισθοδοσίας της ανωτέρω από τον προϋπολογισμό 2016 του ΟΑΠΝ και
συγκεκριμένα  από  τους  ΚΑΕ  6041.00   και  6054.00,   ενώ  θα  προβλεφθεί  και  στον
προϋπολογισμό του 2017 σχετική πίστωση 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 121/2016.
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Αριθμός Απόφασης: 122/2016  Α.Δ.Α - ΩΔΟΑΟΚΨΕ-ΚΚΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ:  «Εξέταση αιτημάτων ΑΣ ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΙΑΝΗΣ»
Θέμα 11ο : Αιτήσεις - έγγραφα – ανακοινώσεις-ενημερώσεις

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

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

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

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

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

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

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

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

 την υπ.αρ.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 1 ης

Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ – ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης έτους 2016» 
 την υπ.αρ.  236/2016- ΑΔΑ 6ΕΙΥΩΛΠ-3Ρ3 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης με θέμα :

«Έγκριση της αρ.  47/2016 Α.Δ.Σ του Οργανισμού Αθλητισμού– Πολιτισμού-Νεολαίας του Δήμου
Κοζάνης που αφορά Έγκριση 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 » 

  τα  υπ.αρ.πρωτ.  1363/9-9-2016 και  1368/9-9-2016  εισερχόμενα αιτήματα του ΑΣ ΑΛΙΑΚΜΩΝ
ΑΙΑΝΗΣ.

 τις δυνατότητες του ΝΠΔΔ - ΟΑΠΝ

Η πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα .
Ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι κατατέθηκαν δύο αιτήματα από το τμήμα πετοσφαίρισης του Α.Σ.ΑΙΑΝΗΣ
«ΑΛΙΑΚΜΩΝ»  που χρησιμοποιεί το Κλειστό  Γυμναστήριο και συγκεκριμένα :

 σύμφωνα με το υπ.αρ.πρωτ. 1363/9-9-2016 αίτημα ζητείται  η στήριξη και συνδρομή στον
εξοπλισμό της εγκατάστασης (πετρέλαιο, πάγκοι, ηλεκτρονικός πίνακας, καθίσματα κερκίδας,
καλύμματα  τοίχου,  εξοπλισμό  γυμναστηρίου)  αλλά  και  υλικοτεχνικός  εξοπλισμός  (μπάλες,
φόρμες, στολές, επιγονατίδες, διακριτικά προπονήσεων, laptop ή σταθερό Η/Υ) για τις ομάδες
του Συλλόγου.

Όσον αφορά στο παραπάνω αίτημα του Συλλόγου, το ΔΣ του ΟΑΠΝ ομόφωνα δεν συμφωνεί και
δεν το ψηφίζει, με δεδομένο ότι δεν έχει χορηγήσει υλικοτεχνικό εξοπλισμό σε κανένα απολύτως
Σύλλογο και  δεν αποτελεί αρμοδιότητά του η παροχή  αυτού του εξοπλισμού σε ομάδες και
σωματεία, αλλά είναι αποκλειστική ευθύνη των συλλόγων η εξασφάλισή τους . 

Όσον αφορά στον εξοπλισμό της εγκατάστασης, η πρόεδρος ενημέρωσε ότι  η παραπάνω αθλητική
εγκατάσταση αποτελεί μέρος σχολικού συγκροτήματος και ο ΟΑΠΝ δεν αποτελεί το μοναδικό
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ιδιοκτήτη / διαχειριστή του χώρου, καθώς  εμπλέκονται η εκπαίδευση και η Σχολική Επιτροπή
του Δήμου, οπότε και δεν δύναται να αναλάβει τη δαπάνη  εξοπλισμού του .

 σύμφωνα με  το  υπ.αρ.πρωτ.  1368/9-9-2016  αίτημα,  για  λόγους  ασφάλειας  και  εύρυθμης
λειτουργίας,  ζητείται η παραχώρηση επίβλεψης του Κλειστού γυμναστηρίου  Αιανής και η
ονομαστική  ανάθεση  ευθύνης   στους  κ.κ.  1).Ι.Χριστόφορο,  2).Κ.Γκουρτζιούμη  και  3).
Ειρ.Στάμου   

Όσον αφορά στο παραπάνω αίτημα η πρόεδρος ενημέρωσε ότι  η εθελοντική ομάδα της Αιανής
συνεργάζεται  με  το  Δήμο  Κοζάνης  και  στο  πλαίσιο  αυτό   πρόκειται  να  υπογραφεί  σύμφωνο
συνεργασίας. Προτείνει να εγκριθεί το συγκεκριμένο 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. δεν συμφωνεί και δεν εγκρίνει το υπ.αρ. πρωτ. 1363/9-9-2016 αίτημα του Α.Σ.ΑΙΑΝΗΣ
«ΑΛΙΑΚΜΩΝ»,  όπως αυτό αναλύθηκε παραπάνω 

2. συμφωνεί  και  εγκρίνει  το  υπ.αρ.  πρωτ.  1368/9-9-2016  αίτημα  του  Α.Σ.ΑΙΑΝΗΣ
«ΑΛΙΑΚΜΩΝ» και στο πλαίσιο πρωτοκόλλου συνεργασίας,  του Δήμου Κοζάνης με την
εθελοντική ομάδα Αιανής, παραχωρεί την επίβλεψη για λόγους ασφάλειας και εύρυθμης
λειτουργίας  του Κλειστού γυμναστηρίου  Αιανής  και αναθέτει την ευθύνη στους κ.κ.
1).Ι.Χριστόφορο, 2).Κ.Γκουρτζιούμη και 3). Ειρ.Στάμου    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 122/2016.
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Αριθμός Απόφασης: 123/2016  ΑΔΑ - ΩΦ61ΟΚΨΕ-ΒΥ5
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ:  «Εξέταση εισερχόμενου αιτήματος υπ.αρ.πρωτ. 1488/26-9-2016»

Θέμα 11ο : Αιτήσεις - έγγραφα – ανακοινώσεις-ενημερώσεις

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

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

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

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

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

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

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

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

 την  υπ.αρ.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  υπ.αρ.πρωτ.  1488/26-9-2016 εισερχόμενο  αίτημα του τμήματος  τραμπολίνου του ΑΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ Κοζάνης

Η πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα .
Ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι κατατέθηκε αίτημα από το  τμήμα τραμπολίνου του ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ για
την παραχώρηση 10-12 ωρών εβδομαδιαίως του βοηθητικού χώρου προθέρμανσης του κλειστού
γυμναστηρίου Λευκόβρυσης αναλαμβάνοντας τα έξοδα θέρμανσης και καθαριότητας το διάστημα
αυτό.
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Ακολούθησε διαλογική συζήτηση.

Τέθηκαν διάφορα θέματα που αφορούν στον τρόπο θέρμανσης και στο κόστος, στον έλεγχο,  την
ασφάλεια και τη χρήση του χώρου(όπως π.χ. χρήση θέρμανσης και ρεύματος). 

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. τη περαιτέρω διερεύνηση για τη δυνατότητα ικανοποίησης του ανωτέρω αιτήματος 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 123/2016.
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Αριθμός Απόφασης: 124/2016  ΑΔΑ - 6ΜΒΙΟΚΨΕ-ΞΛ8
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΘΕΜΑΤΟΣ:   «Εξέταση  αιτήματος  συνεργασίας  για  πραγματοποίηση  μουσικής

παράστασης»

Θέμα 11ο : Αιτήσεις - έγγραφα – ανακοινώσεις-ενημερώσεις

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

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

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

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

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

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

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

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

 την υπ.αρ.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 1 ης

Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ – ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης έτους 2016» 
 την υπ.αρ.  236/2016- ΑΔΑ 6ΕΙΥΩΛΠ-3Ρ3 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης με θέμα :

«Έγκριση της αρ.  47/2016 Α.Δ.Σ του Οργανισμού Αθλητισμού– Πολιτισμού-Νεολαίας του Δήμου
Κοζάνης που αφορά Έγκριση 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 υπ.αρ.πρωτ. 1439/20-9-2016 εισερχόμενο αίτημα του Orchestra Mobile

 

Η πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα .
Ενημέρωσε  το  Δ.Σ.  ότι  κατόπιν  πολιτιστικής  πρότασης  συνεργασίας  που  έλαβε  ο  ΟΑΠΝ,
προτείνει στο ΔΣ τη λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση χριστουγεννιάτικης συναυλίας με
τη σοπράνο Σόνια Θεοδωρίδου, συνοδεία ορχήστρας και χορωδίας με τη μουσική Διεύθυνση του
Θεόδωρου Ορφανίδη.
Αναλύει ότι κατόπιν συνεννόησης η εκδήλωση που προτείνεται, μπορεί να πραγματοποιηθεί στις
14-12-2016 στην Αίθουσα Τέχνης  έναντι του μεικτού ποσού των 3.000€ που θα περιλαμβάνει το
κόστος για τη Σολίστ, την Ορχήστρα, το υλικό και τη προετοιμασία των παρτιτούρων καθώς και
τη μετακίνηση των συντελεστών. Επιπλέον θα απαιτηθεί η κάλυψη ενός ποσού στην ΑΕΠΙ για
τη δημόσια εκτέλεση των μουσικών έργων που θα ερμηνευθούν.
Επίσης  η πρόεδρος  ενημέρωσε  ότι  κατόπιν  αιτήματος  του μαέστρου  Θ.Ορφανίδη  θα  υπάρχει
συνεργασία  -  συμμετοχή  της  χορωδίας  του  Συλλόγου  των  Μακεδνών  και  της  χορωδίας  του
Μουσικού σχολείου Σιάτιστας, ενώ στην εκδήλωση θα οριστεί εισιτήριο από τον ΟΑΠΝ για την
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κάλυψη των εξόδων αυτής. 

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 ανωτέρω εισήγηση, 
2. εγκρίνει και ψηφίζει την κάλυψη δαπάνης συνολικού ποσού 3.000€ για τη μουσική 

παράσταση «Φωνές Χριστουγένων» στις 14-12-2016,
3. εγκρίνει και ψηφίζει την κάλυψη δαπάνης  δικαιωμάτων  ΑΕΠΙ που θα προκύψουν από 

την ανωτέρω μουσική παράσταση 
4. τον ορισμό εισιτηρίου για την ανωτέρω εκδήλωση 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 124/2016.
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Αριθμός Απόφασης: 125/2016  ΑΔΑ - 6ΑΡΒΟΚΨΕ-ΞΣΖ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ:  «Εξέταση εισερχόμενου αιτήματος υπ.αρ.πρωτ. 1427/16-9-2016 »

Θέμα 11ο : Αιτήσεις - έγγραφα – ανακοινώσεις-ενημερώσεις

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

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

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

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

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

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

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

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

 την υπ.αρ.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 1 ης

Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ – ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης έτους 2016» 
 την υπ.αρ.  236/2016- ΑΔΑ 6ΕΙΥΩΛΠ-3Ρ3 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης με θέμα :

«Έγκριση της αρ.  47/2016 Α.Δ.Σ του Οργανισμού Αθλητισμού– Πολιτισμού-Νεολαίας του Δήμου
Κοζάνης που αφορά Έγκριση 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 υπ.αρ.πρωτ. 1427/16-9-2016 εισερχόμενο αίτημα γονέα

 Η πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα .
Ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι κατατέθηκε αίτημα γονέα για τη δωρεάν φοίτηση  του τέκνου της,  στο
Δημοτικό Ωδείο Κοζάνης. Η αιτούσα κατέθεσε σχετικά δικαιολογητικά για την υποστήριξη του
αιτήματός της. 
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 το υπ.αρ.πρωτ.  1427/16-9-2016 εισερχόμενο αίτημα γονέα
2. τη δωρεάν φοίτηση του μαθητή  Π.Β στο Δημοτικό Ωδείο Κοζάνης για ένα έτος 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 125/2016.
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Αριθμός Απόφασης: 126/2016  ΑΔΑ - 65ΕΩΟΚΨΕ-ΨΗ6
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ:  «Εξέταση εισερχόμενου αιτήματος υπ.αρ.πρωτ. 1429/19-9-2016»

Θέμα 11ο : Αιτήσεις - έγγραφα – ανακοινώσεις-ενημερώσεις

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

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

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

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

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

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

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

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

 την υπ.αρ.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 1 ης

Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ – ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης έτους 2016» 
 την υπ.αρ.  236/2016- ΑΔΑ 6ΕΙΥΩΛΠ-3Ρ3 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης με θέμα :

«Έγκριση της αρ.  47/2016 Α.Δ.Σ του Οργανισμού Αθλητισμού– Πολιτισμού-Νεολαίας του Δήμου
Κοζάνης που αφορά Έγκριση 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 υπ.αρ.πρωτ. 1429/19-9-2016 εισερχόμενο αίτημα γονέα

Η Πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα .
Ενημέρωσε το Δ.Σ.  ότι κατατέθηκε αίτημα γονέα για δωρεάν φοίτηση  τέκνου  στο Δημοτικό
Ωδείο Κοζάνης.  Η αιτούσα μητέρα κατέθεσε σχετικά δικαιολογητικά για την υποστήριξη του
αιτήματός της. 
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 το υπ.αρ.πρωτ.  1429/19-9-2016 εισερχόμενο αίτημα γονέα
2. τη δωρεάν φοίτηση της μαθήτριας Ι.Χ στο Δημοτικό Ωδείο Κοζάνης για ένα έτος 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 126/2016.
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Αριθμός Απόφασης: 127/2016  ΑΔΑ -6ΓΩΠΟΚΨΕ-9ΓΙ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ:  «Εξέταση εισερχόμενου αιτήματος υπ.αρ.πρωτ. 1463/23-9-2016»

Θέμα 11ο : Αιτήσεις - έγγραφα – ανακοινώσεις-ενημερώσεις

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

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

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

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

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

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

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

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

 την υπ.αρ.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 1 ης

Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ – ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης έτους 2016» 
 την υπ.αρ.  236/2016- ΑΔΑ 6ΕΙΥΩΛΠ-3Ρ3 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης με θέμα :

«Έγκριση της αρ.  47/2016 Α.Δ.Σ του Οργανισμού Αθλητισμού– Πολιτισμού-Νεολαίας του Δήμου
Κοζάνης που αφορά Έγκριση 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 υπ.αρ.πρωτ. 1463/23-9-2016 εισερχόμενο αίτημα γονέα

 Η Πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα .
Ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι κατατέθηκε αίτημα γονέα για πληρωμή μειωμένων διδάκτρων  τέκνου του
στο Δημοτικό Ωδείο Κοζάνης, λόγω χαμηλού εισοδήματος . Ο αιτών κατέθεσε αντίγραφο Δήλωσης
Φόρου Εισοδήματος 2015 για την υποστήριξη του αιτήματός του. 
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 το υπ.αρ.πρωτ.  1463/23-9-2016 εισερχόμενο αίτημα γονέα
2. έκπτωση 30% επί των διδάκτρων της μαθήτριας Α.Ξ στο Δημοτικό Ωδείο Κοζάνης για ένα

έτος 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 127/2016.
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Αριθμός Απόφασης: 128/2016  ΑΔΑ - 7Ξ6ΥΟΚΨΕ-9ΚΘ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ:  «Εξέταση εισερχόμενου αιτήματος υπ.αρ.πρωτ. 1430/19-9-2016 »

Θέμα 11ο : Αιτήσεις - έγγραφα – ανακοινώσεις-ενημερώσεις

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

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

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

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

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

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

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

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

 την υπ.αρ.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 1 ης

Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ – ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης έτους 2016» 
 την υπ.αρ.  236/2016- ΑΔΑ 6ΕΙΥΩΛΠ-3Ρ3 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης με θέμα :

«Έγκριση της αρ.  47/2016 Α.Δ.Σ του Οργανισμού Αθλητισμού– Πολιτισμού-Νεολαίας του Δήμου
Κοζάνης που αφορά Έγκριση 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 υπ.αρ.πρωτ. 1430/19-9-2016 εισερχόμενο αίτημα γονέα

Η Πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα .
Ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι κατατέθηκε αίτημα γονέα με το οποίο ζητείται πίστωση χρόνου μέχρι
τέλους του έτους για να εξοφληθεί οφειλή από φοίτηση τέκνων του στο Δ.Ω.Κ.. 
Υπενθύμισε  ότι  και  στο  παρελθόν  υπήρξε  ανάλογο  αίτημα  του  συγκεκριμένου  γονέα  και
αποφασίστηκε σχετική ρύθμιση, η οποία όμως δεν τηρήθηκε.
Ανέλυσε  στο  Δ.Σ.  το  οικονομικό  ύψος της  παλιάς  οφειλής  και  το  ποσό  που αναλογεί  για  τα
τρέχοντα δίδακτρα των τέκνων της αιτούσας.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση.

Προτείνεται  η καταβολή από την αιτούσα 1.000€ έως τέλος Οκτωβρίου 2016 για την κάλυψη
ενός μέρους των παλαιών οφειλών ενώ  παράλληλα θα πρέπει να πραγματοποιείται κανονικά και
η πληρωμή των φετινών μηνιαίων διδάκτρων.
Όσον αφορά στην αποπληρωμή του υπολοίπου ποσού της οφειλής, προτείνεται ο επιμερισμός του
σε εννέα ισόποσες δόσεις .
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Στην περίπτωση που δεν τηρηθεί ο ανωτέρω διακανονισμός για την τακτοποίηση των παλαιών
οικονομικών οφειλών της αιτούσας  θα υπάρξει διακοπή της φοίτησης  των τέκνων της από το
Δημοτικό  Ωδείο  Κοζάνης  και  δεν  θα  υπάρχει  δυνατότητα  συμμετοχής  αυτών  στις  τελικές
εξετάσεις .
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 καταβολή από την αιτούσα 1.000€ έως τέλος Οκτωβρίου 2016 για την εξόφληση ενός

μέρους των παλαιών οφειλών της με την παράλληλη υποχρέωση της έγκαιρης καταβολής
των φετινών μηνιαίων διδάκτρων 

3. την αποπληρωμή του υπολοίπου ποσού της παλαιάς οφειλής με τον  επιμερισμό αυτής  σε
εννέα ισόποσες δόσεις.

4. στην  περίπτωση  που δεν  τηρηθεί  ο  ανωτέρω διακανονισμός  για  την  τακτοποίηση  των
οικονομικών  της  αιτούσας,  θα  υπάρξει  διακοπή  της  φοίτησης  των  τέκνων  της  από το
Δημοτικό Ωδείο Κοζάνης και στέρηση συμμετοχής στις τελικές  εξετάσεις 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 128/2016.
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Αριθμός Απόφασης: 129/2016  ΑΔΑ - ΨΛΧΝΟΚΨΕ-6ΘΘ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ:  «Εξέταση εισερχόμενου αιτήματος υπ.αρ.πρωτ. 1492/26-9-2016»

Θέμα 11ο : Αιτήσεις - έγγραφα – ανακοινώσεις-ενημερώσεις

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

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

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

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

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

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

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

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

 την υπ.αρ.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 1 ης

Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ – ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης έτους 2016» 
 την υπ.αρ.  236/2016- ΑΔΑ 6ΕΙΥΩΛΠ-3Ρ3 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης με θέμα :

«Έγκριση της αρ.  47/2016 Α.Δ.Σ του Οργανισμού Αθλητισμού– Πολιτισμού-Νεολαίας του Δήμου
Κοζάνης που αφορά Έγκριση 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 υπ.αρ.πρωτ. 1492/26-9-2016 εισερχόμενο αίτημα ΑΕ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ

Η Πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα .
Ενημέρωσε  το  Δ.Σ.  ότι κατατέθηκε  αίτημα  του  συλλόγου  Α.Ε.Φιλιππούπολης  με  το  οποίο
ζητείται βεβαίωση παραχώρησης του γηπέδου Νέας Χαραυγής ως έδρα για πέντε τουλάχιστον έτη.
Τονίζεται ότι υπάρχει και η συναίνεση του συλλόγου Μέγας Αλέξανδρος  Χαραυγής που συντηρεί
το συγκεκριμένο γήπεδο.
Η  Πρόεδρος  προτείνει  την  παραχώρηση  του  γηπέδου  Νέας  Χαραυγής  για  την  τρέχουσα
αγωνιστική περίοδο 2016-2017.
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
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ομόφωνα 

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι    

1. αποδέχεται και εγκρίνει την ανωτέρω αίτηση
2. εγκρίνει  την  χορήγηση  βεβαίωσης   και  την  παραχώρηση  ως  έδρα  του  ποδοσφαιρικού

γηπέδου Νέας Χαραυγής  στην Α.Ε.Φιλιππούπολης  για την αγωνιστική περίοδο 2016
-2017 και

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

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 129/2016.
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Τέλος η πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. σχετικά με  τα παρακάτω θέματα :

 την Αθλητική ταυτότητα 
 τα νέα τμήματα - έσοδα κολυμβητηρίου και το πρόγραμμα του Υπ.Παιδείας για τη κολύμβηση
στα Δημοτικά σχολεία

 την αίτηση του κ. Τσακιρίδη περί αποκλεισμού(Καταγγελία) από την πρόσληψη για τη θέση
του Αρχιμουσικού της ΠΑΝΔΩΡΑΣ Ν.Χρυσοχόου

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση και αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό λύεται η
συνεδρίαση ώρα  22.30 και υπογράφεται ως ακολούθως. 

  Η Πρόεδρος του Δ.Σ    Ο Αντιπρόεδρος                        

Φανή Φτάκα - Τσικριτζή                           Γεώργιος Σιαμπανόπουλος   

Τα παρόντα μέλη του ΔΣ  ΟΑΠΝ        

1. Γεώργιος Βαλαής

2. Γεώργιος Χατζαβερίδης

3. Χριστίνα Ζιώτα

4. Ελένη Σιούστη

5. Γεώργιος Μπουζαλής
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