
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

19  Η     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 
19η/11-11-2016  τακτική  συνεδρίαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Οργανισμού
Αθλητισμού- Πολιτισμού – Νεολαίας  Δήμου Κοζάνης

Στην  Κοζάνη  σήμερα,   Παρασκευή  11  Νοεμβρίου  2016  και  ώρα  έναρξης  14.30  στην
αίθουσα συνεδριάσεων – 3ος όροφος των γραφείων του επί  των οδών Π. Μελά & Πλ.
Αυλιώτη Κοζάνη, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το οριζόμενο,(με την υπ. Αρ. 414/18-9-
2014  Απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου  Κοζάνης,  την  τροποποίησή  της  με  την
υπ.αρ.28/16-2-2015,  την  τροποποίησή  της  με  την  υπ.αρ.560/27-11-2015  και  την
τροποποίησή της με υπ.αρ.452/29-8-2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης 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. 1835/7-11-2016 πρόσκληση της Προέδρου του, που επιδόθηκε νόμιμα
στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» και των
Ν. 3463/2006, Ν.2839/2000, για λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού  διαπιστώθηκε  νόμιμη  απαρτία,  δηλαδή σε  σύνολο  έντεκα  (11)  μελών βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω εννιά (9) μέλη και συγκεκριμένα :

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

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

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης : ( πρόσκληση Αρ. πρωτ. 1835/7-11-2016)

1. Αποδοχή  ποσού  τακτικής  επιχορήγησης  από  το  Δήμο  Κοζάνης  (Νοέμβριος) /εισήγηση
Λογιστήριο

2. Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ – ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης  έτους
2016 /εισήγηση Λογιστήριο

3. Λήψη απόφασης για παράταση έως 31/12/2016 των ορισμένων Υπηρεσιακών Επιτροπών
μετά την αλλαγή νόμου /εισήγηση Διευθύντρια

4. Έγκριση  παράτασης   υπάρχουσας  σύμβασης  καθαριότητας  των  υποδομών  του  ΟΑΠΝ
/εισήγηση Λογιστήριο



5. Έγκριση παράτασης   λογιστικής υποστήριξης ΟΑΠΝ /εισήγηση Λογιστήριο
6. Κάλυψη θέσης  Καλλιτεχνικού Διευθυντή Δ.Ω.Κ. /εισήγηση Διευθύντρια
7. Έγκριση χορήγησης υποτροφιών στο Δ.Ω.Κ./ εισήγηση Διευθύντρια
8. Ορισμός αναπλήρωσης Διευθύντριας /εισήγηση Διευθύντρια
9. Καθιέρωση & ανάθεση Υπερωριακής Απασχόλησης για την τήρηση των πρακτικών των

συνεδριάσεων του Δ Σ του ΟΑΠΝ /εισήγηση Διευθύντρια
10. Μεταφορά αλλαγή τηλεπικοινωνιακού παρόχου / εισήγηση Διευθύντρια
11. Λήψη απόφασης για αποκατάσταση αντλίας στο γήπεδο Αργίλου/ εισήγηση Πρόεδρος
12. Λήψη απόφασης  για  καθορισμό  τιμής  εισιτηρίου  της  Χριστουγεννιάτικης  συναυλίας  /

εισήγηση Πρόεδρος
13. Αιτήσεις - έγγραφα – ανακοινώσεις-ενημερώσεις.

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

Η  Πρόεδρος  ενημερώνει  τα  μέλη  του  Δ.Σ.  ότι  τα  θέματα  της  πρόσκλησης  και
συγκεκριμένα  :

4ο θέμα –“ Έγκριση παράτασης  υπάρχουσας σύμβασης καθαριότητας των υποδομών του ΟΑΠΝ”
και
5ο θέμα –“ Έγκριση παράτασης   λογιστικής υποστήριξης ΟΑΠΝ” 
Εκ  παραδρομής  συμπεριλήφθηκαν  στη  Ημερήσια  Διάταξη  και  αποσύρονται  καθώς  δεν  θα
συζητηθούν στη παρούσα συνεδρίαση, λόγω του ότι θα πρέπει να προηγηθεί η 3η Αναμόρφωση
του προϋπολογισμού 2016 του ΟΑΠΝ και η σχετική διαδικασία εγκρίσεως της, για να μπορέσουν
να συζητηθούν τα θέματα αφού έχουν σχέση με κωδικούς εξόδων και στις δύο περιπτώσεις.

Επίσης εκ παραδρομής συμπεριλήφθηκε και το 8ο θέμα – “Ορισμός αναπλήρωσης Διευθύντριας”
το οποίο αποσύρεται και δεν θα συζητηθεί καθώς για να οριστεί αναπληρωτής Δ/νσης θα πρέπει
να υπάρχουν προϊστάμενοι τμημάτων κάτι που δεν υφίσταται  στο ΝΠΔΔ – ΟΑΠΝ μέχρι στιγμής.

Κατόπιν των παραπάνω διευκρινίσεων η Πρόεδρος προτείνει τη συνέχιση της συνεδρίασης και 
την εξέταση των υπολοίπων θεμάτων της  Ημερήσιας Διάταξης.
Τα παρόντα μέλη συμφωνούν με την απόσυρση των  παραπάνω θεμάτων και συνεχίζουν την 
συνεδρίαση με την εξέταση των υπολοίπων θεμάτων.



Αριθμός Απόφασης: 132/2016   ΑΔΑ - 6ΗΞ2ΟΚΨΕ-ΘΚΖ
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)»

 την υπ.αρ.452/29-8-2016 ΑΔΑ-71ΨΝΩΛΠ-5ΘΚ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης με θέμα:
«Τροποποίηση της αρ. 414/2014 Α.Δ.Σ. “Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου
Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κοζάνης με την επωνυμία Οργανισμός Αθλητισμού,  Πολιτισμού και
Νεολαίας (ΟΑΠΝ)» όπως τροποποιήθηκε με τις υπ.αρ.28/2015 και  560/2015 Α.Δ.Σ. 

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

 την υπ.αρ.  1/14-1-2016 -  ΑΔΑ 78ΦΘΟΚΨΕ-ΛΞΙ απόφαση ΔΣ ΟΑΠΝ με θέμα :  «Κατάρτιση και
ψήφιση Προϋπολογισμού έτους 2016 του Οργανισμού Αθλητισμού– Πολιτισμού-Νεολαίας  Δήμου
Κοζάνης»  

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

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

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

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

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

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

 την  υπ.αρ.  87/2-8-2016  -   ΑΔΑ 7Γ7ΘΟΚΨΕ-ΡΛΘ  απόφαση  ΔΣ  ΟΑΠΝ  με  θέμα  :  «Έγκριση  2ης

Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ – ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης  έτους 2016»  
 την υπ.αρ. 404/29-8-2016- ΑΔΑ 7ΓΖΚΩΛΠ-ΞΣΖ απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης με θέμα :

«Έγκριση της αρ. 87/2016 Α.Δ.Σ  του Οργανισμού Αθλητισμού– Πολιτισμού-Νεολαίας του Δήμου
Κοζάνης  που αφορά Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ – ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης
έτους 2016»  

 την  υπ.αρ.πρωτ.  154935/11-10-2016   απόφαση  του  Γεν.Γραμματέα  Αποκεντρωμένης   Διοίκησης
Ηπείρου-Δυτικής  Μακεδονίας  με  θέμα:  «Έγκριση  της  αρ.404/2016  Απόφασης  του Δημοτικού



Συμβουλίου Δήμου Κοζάνης » 
 την υπ.αρ. 130/18-10-2016-  ΑΔΑ 6ΤΨΟΟΚΨΕ-33Υ απόφαση ΔΣ ΟΑΠΝ με θέμα : «Έγκριση πίνακα

Ανατροπής δεσμεύσεων λόγω 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2016»
 την  υπ.αρ.  131/18-10-2016-   ΑΔΑ  ΩΣΖΩΟΚΨΕ-Ζ9Ζ  απόφαση  ΔΣ  ΟΑΠΝ  με  θέμα  : «Έγκριση

δαπανών, διάθεση και 4η δέσμευση των πιστώσεων ποσού 27.151,06€ από τον προϋπολογισμό χρήσης
2016»

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 Νοέμβριο 2016).

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 132/2016.



Αριθμός Απόφασης: 133/2016 Ο.Ε.  ΑΔΑ - 7ΣΜΙΟΚΨΕ-45Χ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ:   «Έγκριση  3ης Αναμόρφωσης  προϋπολογισμού  του ΝΠΔΔ – ΟΑΠΝ

Δήμου Κοζάνης  έτους 2016»

Θέμα 2ο : Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ – ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης  έτους 2016

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

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

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

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

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

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

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

 την υπ.αρ.452/29-8-2016 ΑΔΑ-71ΨΝΩΛΠ-5ΘΚ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης με θέμα:
«Τροποποίηση της αρ. 414/2014 Α.Δ.Σ. “Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου
Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κοζάνης με την επωνυμία Οργανισμός Αθλητισμού,  Πολιτισμού και
Νεολαίας (ΟΑΠΝ)» όπως τροποποιήθηκε με τις υπ.αρ.28/2015 και  560/2015 Α.Δ.Σ. 

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

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

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

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

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

 την  υπ.αρ.  87/2-8-2016  -   ΑΔΑ 7Γ7ΘΟΚΨΕ-ΡΛΘ  απόφαση  ΔΣ  ΟΑΠΝ  με  θέμα  :  «Έγκριση  2ης

Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ – ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης  έτους 2016»  
 την υπ.αρ. 404/29-8-2016- ΑΔΑ 7ΓΖΚΩΛΠ-ΞΣΖ απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης με θέμα :

«Έγκριση της αρ. 87/2016 Α.Δ.Σ  του Οργανισμού Αθλητισμού– Πολιτισμού-Νεολαίας του Δήμου



Κοζάνης  που αφορά Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ – ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης
έτους 2016»  

 την  υπ.αρ.πρωτ.  154935/11-10-2016   απόφαση  του  Γεν.Γραμματέα  Αποκεντρωμένης   Διοίκησης
Ηπείρου-Δυτικής  Μακεδονίας  με  θέμα:  «Έγκριση  της  αρ.404/2016  Απόφασης  του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Κοζάνης » 

 την υπ.αρ. 130/18-10-2016-  ΑΔΑ 6ΤΨΟΟΚΨΕ-33Υ απόφαση ΔΣ ΟΑΠΝ με θέμα : «Έγκριση πίνακα
Ανατροπής δεσμεύσεων λόγω 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2016»

 την  υπ.αρ.  131/18-10-2016-   ΑΔΑ  ΩΣΖΩΟΚΨΕ-Ζ9Ζ  απόφαση  ΔΣ  ΟΑΠΝ  με  θέμα  : «Έγκριση
δαπανών, διάθεση και 4η δέσμευση των πιστώσεων ποσού 27.151,06€ από τον προϋπολογισμό χρήσης
2016»

 την παρ.5 του άρθρου 23 του ν.3536/2007, στον Γεν.Γραμματέα της Περιφέρειας υποβάλλονται για
έλεγχο  νομιμότητας  οι  αποφάσεις  των  δημοτικών  ή  κοινοτικών  συμβουλίων  που  αφορούν
αναμορφώσεις  των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α.  συνοδευόμενες  από τις  εισηγήσεις  των  αρμόδιων
υπηρεσιών.

 Τους πίνακες Εσόδων – Εξόδων  3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2016, που εξέδωσε το λογιστήριο
του ΝΠΔΔ - ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης  

Η Πρόεδρος ενημέρωσε ότι για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων του ΝΠΔΔ-ΟΑΠΝ Δήμου
Κοζάνης  θα  πρέπει  για  3η φορά  να  αναπροσαρμοστεί  ο  προϋπολογισμός  έτους  2016,   να
ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία με μετακίνηση ποσών από κωδικούς χωρίς να επηρεαστεί το
συνολικό ποσό του.

Η υπάλληλος του λογιστηρίου κα. Ε.Χατζοπούλου ειδικότητας ΤΕ Λογιστών, εξήγησε ότι είναι
αναγκαία η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του ΟΑΠΝ 2016  και διάβασε στο Δ.Σ τον πίνακα της
3ης  αναμόρφωσης  προϋπολογισμού  2016  του  ΟΑΠΝ,   όπως  αυτός  συντάχθηκε  από  την
Οικονομική του υπηρεσία   και  πρότεινε  όπως το  Δ.Σ.  υποβάλλει  τις  ερωτήσεις  του για  τους
κωδικούς και τα ποσά όπως αυτά αναλύονται, ώστε να δώσει τις απαραίτητες διευκρινίσεις.
Προτείνονται  προς  το  Δ.Σ.  οι  ακόλουθες  μεταφορές  πιστώσεων  στους  κάτωθι  κωδικούς  με  τα
αντίστοιχα ποσά  όπως φαίνεται στους παρακάτω πίνακες Εσόδων και Εξόδων  :

ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.Ε Περιγραφή
Λογαριασμού

Έγκριση Διαμόρφωση

Πριν

Αναμόρφωση Τελ.Διαμόρφωση Αιτιολογία

06.10.00.0434.19

06.10.00.1219.00

ΕΣΟΔΑ  ΑΠΟ
ΠΑΡΟΧΗ  ΣΕ
ΤΡΙΤΟΥΣ

ΛΟΙΠΕΣ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

45.690,68

1.000,00

51.994,77

1.000,00

-19.000,00

19.000,00

32.994,77

20.000,00

                                          Σύνολα :            46.690,68       52.994,77                  0,00               52.994,77

                                                                     Έγκριση προϋπολογισμού      2.183.444,35

                                                                     Διαμόρφωση  πριν                   2.183.444,35

                                                                     Ποσό Αναμόρφωσης                              0,00

                                                                    Τελική Διαμόρφωση                 2.183.444,35              

  



ΕΞΟΔΑ

Κ.Α.Ε Περιγραφή
Λογαριασμού

Έγκριση Διαμόρφωση

Πριν

Αναμόρφωση Τελ.Διαμόρφωση Αιτιολογία

02.10.00.6021.02

02.10.00.6056.00

02.10.00.6115.00

02.10.00.6117.00

02.10.00.6117.07

02.10.00.6131.00

02.10.00.6274.00

02.10.00.6471.08

02.10.00.6472.09

02.10.00.6474.07

02.10.00.7131.00

02.10.00.8115.00

Τακτικές  αποδοχές
υπαλλήλων (Ωδείο)

Ετήσια  εισφορά  στο
ΤΑΔΚΥ(άρ.3  Ν.1726,
30  Ν.2262/52  100  ν.δ
4260/61  και  ν.δ
5441/66)

ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Λοιπές  αμοιβές  λοιπών
ελευθ.επαγγελματιών

 

Λοιπές  αμοιβές  λοιπών
ελευθ.επαγγελματιών

(ΑΠΟΚΡΙΑ)

Λοιπές αμοιβές τρίτων

Δαπάνες  καθαρισμού
γραφείων

Έξοδα πολιτ.δραστηρ.

(ΠΟΛ.ΛΑΣΣΑΝΕΙΑ)

Έξοδα Αθλητ.δραστηρ.

(ΑΘΛΗΤ.ΛΑΣΣΑΝΕΙΑ)

Έξοδα  λοιπών
παρεμφ.εκδηλ.,
Άρματα,στολές,οντάδες
Αποκριά

Μηχανήματα  &  λοιπός
εξοπλισμός

Διάφορα έξοδα

234.500,00

6.000,00

20.000,00

3.000,00

30.000,00

50.000,00

40.000,00

8.000,00

5.000,00

30.000,00

10.000,00

9.000,00

236.000,00

6.000,00

20.000,00

3.000,00

21.110,00

50.000,00

40.000,00

8.000,00

5.000,00

4.714,94

15.000,00

9.000,00

-6.000,00

-3.500,00

3.500,00

5.000,00

17.500,00

-9.300,00

4.200,00

-6.000,00

-4.000,00

6.000,00

-10.000,00

2.600,00

230.000,00

2.500,00

23.500,00

8.000,00

38.610,00

40.700,00

44.200,00

2.000,00

1.000,00

10.714,94

5.000,00

11.600,00

                                          Σύνολα :           445.500,00     417.824,94                  0,00             417.824,94

                                                                     Έγκριση προϋπολογισμού      2.183.444,35

                                                                     Διαμόρφωση  πριν                   2.183.444,35

                                                                     Ποσό Αναμόρφωσης                              0,00

                                                                    Τελική Διαμόρφωση                 2.183.444,35                 



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 .

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 τους ανωτέρω πίνακες με τους αντίστοιχους κωδικούς  και τα ποσά,
όπως αυτά αναλύονται

2. εγκρίνει την 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού  του ΝΠΔΔ-ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης
έτους 2016 και την μεταφορά πιστώσεων 

3. η  παρούσα  απόφαση  να  αποσταλεί  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  Κοζάνης  για  την
σχετική έγκριση και διαδικασία και

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

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 133/2016.



Αριθμός Απόφασης: 134/2016  ΑΔΑ - ΩΓΟΙΟΚΨΕ-ΡΑΜ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΘΕΜΑΤΟΣ:   «  Σύσταση  και  λειτουργία  νέου  τμήματος  μουσικοκινητικής  &

οργάνου παιδιών στο Δημοτικό Ωδείο Κοζάνης»

Εκτός Ημερησίας Διατάξεως η Πρόεδρος προτείνει τη συζήτηση για την σύσταση και λειτουργία
νέου τμήματος στο Δ.Ω.Κοζάνης.
Τα παρόντα μέλη του Δ.Σ. ομόφωνα αποδέχονται τη συζήτηση του θέματος.

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

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

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

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

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

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

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

 την υπ.αρ.452/29-8-2016 ΑΔΑ-71ΨΝΩΛΠ-5ΘΚ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης με θέμα:
«Τροποποίηση της αρ. 414/2014 Α.Δ.Σ. “Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου
Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κοζάνης με την επωνυμία Οργανισμός Αθλητισμού,  Πολιτισμού και
Νεολαίας (ΟΑΠΝ)» όπως τροποποιήθηκε με τις υπ.αρ.28/2015 και  560/2015 Α.Δ.Σ. 

 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.πρωτ.  154935/11-10-2016   απόφαση  του  Γεν.Γραμματέα  Αποκεντρωμένης   Διοίκησης
Ηπείρου-Δυτικής  Μακεδονίας  με  θέμα:  «Έγκριση  της  αρ.404/2016  Απόφασης  του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Κοζάνης » 

Η Πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα και συγκεκριμένα τη σύσταση και  λειτουργία νέου τμήματος
στο Δ.Ω.Κ. με τίτλο «μουσικοκινητική και όργανο» για παιδιά ηλικίας 4-6 ετών, τα οποία αφού
παρακολουθήσουν τα διάφορα τμήματα μουσικοκινητικής δεν μπορούν να ενταχθούν απευθείας
σε τμήμα οργάνου. 
Πιο συγκεκριμένα το νέο τμήμα προτείνεται να περιλαμβάνει την ταυτόχρονη παρακολούθηση
20λεπτών διδασκαλίας οργάνου και μουσικοκινητικής διδασκαλίας έναντι διδάκτρων 30€ / μήνα. 
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. εγκρίνει την ανωτέρω εισήγηση
2. προχωρά  στην  σύσταση  και  λειτουργία  νέου  τμήματος   στο  Δ.Ω.Κ.  με  τίτλο

«μουσικοκινητική και όργανο» για παιδιά ηλικίας 4-6 ετών, έναντι διδάκτρων 30€ ανά
μήνα, όπως αυτό αναλύεται παραπάνω 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 134/2016.



Αριθμός Απόφασης: 135/2016  ΑΔΑ -7Ω1ΟΟΚΨΕ-6ΤΚ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ :«Επικαιροποίηση διδάκτρων και  τελών εγγραφής ή επανεγγραφής,

που  αφορούν  στο  Εικαστικό/  Φωτογραφικό  Εργαστήρι-Κόσμημα  και  στο  Δημοτικό  Ωδείο
Κοζάνης»

Εκτός Ημερησίας Διατάξεως η Πρόεδρος προτείνει τη συζήτηση για επικαιροποίηση διδάκτρων
των δομών του λόγω παλαιότητας των αποφάσεων .
Τα παρόντα μέλη του Δ.Σ. ομόφωνα αποδέχονται τη συζήτηση του θέματος.

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

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

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

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

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

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

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

 την υπ.αρ.452/29-8-2016 ΑΔΑ-71ΨΝΩΛΠ-5ΘΚ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης με θέμα:
«Τροποποίηση της αρ. 414/2014 Α.Δ.Σ. “Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου
Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κοζάνης με την επωνυμία Οργανισμός Αθλητισμού,  Πολιτισμού και
Νεολαίας (ΟΑΠΝ)» όπως τροποποιήθηκε με τις υπ.αρ.28/2015 και  560/2015 Α.Δ.Σ. 

 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.πρωτ.  154935/11-10-2016   απόφαση  του  Γεν.Γραμματέα  Αποκεντρωμένης   Διοίκησης
Ηπείρου-Δυτικής  Μακεδονίας  με  θέμα:  «Έγκριση  της  αρ.404/2016  Απόφασης  του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Κοζάνης » 

 την υπ.αρ.134/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ -ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης με
θέμα : «Σύσταση και λειτουργία νέου τμήματος μουσικοκινητικής & οργάνου παιδιών στο Δημοτικό
Ωδείο Κοζάνης»

Η Πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα και συγκεκριμένα για τις δομές του : Εικαστικό /Φωτογραφικό
Εργαστήρι - Κοσμήματος – Δημοτικό Ωδείο Κοζάνης.
Εξήγησε ότι λόγω παλαιότητας των οριζόμενων διδάκτρων, προτείνει την επικαιροποίησή τους
καθώς και του ετησίου τέλους εγγραφής που υπάρχει και προτείνει τη λήψη απόφασης ως εξής :

1. Ετήσιο Τέλος εγγραφής  (Εικαστικό – Φωτογραφικό – Κόσμημα) : 10€
2. Τμήμα  Αρχαρίων  Κοσμήματος  (που  περιλαμβάνει  μία  ώρα  λιγότερη  από  το  τμήμα

Ενηλίκων) : δίδακτρα 25€/μήνα αντί 30€ που είναι το κανονικό τμήμα Ενηλίκων
3. Τμήμα προετοιμασίας Καλών Τεχνών :  δίδακτρα 60€/μήνα
4. Ετήσιο Τέλος εγγραφής  (Δημοτικό Ωδείο Κοζάνης) : 20€
5. Ετήσιο Τέλος επανεγγραφής  (Δημοτικό Ωδείο Κοζάνης) : 15€
6. Νέο Τμήμα Μουσικοκινητικής & οργάνου παιδιών προτείνονται  : δίδακτρα 30€ /μήνα.



Εξήγησε στα μέλη του Δ.Σ. ότι το τέλος εγγραφής αφορά σε τακτικά και πάγια έξοδα των δομών
όπως π.χ. αναλώσιμα υλικά, διάφορες εκτυπώσεις και φωτοτυπίες για τις ανάγκες των μαθημάτων
που  δεν  μπορούν  ν’  αποφευχθούν,  γίνονται  σε  τακτική  βάση  και  είναι  αναγκαίες  για  τα
μαθήματα όλης της χρονιάς των μαθητών.  
Εξάλλου  έχουν  ψηφιστεί  και  κοινωνικά  κριτήρια  από  το  ΔΣ  σύμφωνα με  τα  οποία  ισχύουν
εκπτώσεις  και  στα  δίδακτρα  και  στο  τέλος  εγγραφής,  εφόσον  κατατεθούν  τα  αντίστοιχα
δικαιολογητικά.
Η κα. Ελ. Σιούστη τόνισε ότι η εκάστοτε γραμματεία των παραπάνω δομών θα πρέπει να εξηγεί
στους ενδιαφερόμενους σε τι αφορά η επιβολή του τέλους εγγραφής. 
Τα μέλη του ΔΣ συμφωνούν με τις ανωτέρω τιμές και την επικαιροποίησή τους.
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. εγκρίνει την ανωτέρω εισήγηση
2. προχωρά στην επικαιροποίηση των διδάκτρων και των τελών εγγραφής ή επανεγγραφής,

όπως αυτά αναλύονται παραπάνω 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 135/2016.



Αριθμός Απόφασης: 136/2016  ΑΔΑ - Ψ72ΜΟΚΨΕ-87Π
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ:  «Τροποποίηση της υπ.αρ.22/2016 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου

ΟΑΠΝ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016»

Θέμα 3ο : Λήψη απόφασης για παράταση έως 31/12/2016 των ορισμένων Υπηρεσιακών Επιτροπών μετά την
αλλαγή νόμου

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)»

 την υπ.αρ.452/29-8-2016 ΑΔΑ-71ΨΝΩΛΠ-5ΘΚ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης με θέμα:
«Τροποποίηση της αρ. 414/2014 Α.Δ.Σ. “Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου
Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κοζάνης με την επωνυμία Οργανισμός Αθλητισμού,  Πολιτισμού και
Νεολαίας (ΟΑΠΝ)» όπως τροποποιήθηκε με τις υπ.αρ.28/2015 και  560/2015 Α.Δ.Σ.

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

  Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011. (Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης)
 Τις  διατάξεις  της  υπ'  αριθ  ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.  21508/04.11.2011  Απόφασης  του  Υπουργού

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)
«Διενέργεια της διαδικασίας  κληρώσεως για τον ορισμό των μελών των συλλογικών οργάνων της
διοίκησης  για  τη  διεξαγωγή  δημόσιων  διαγωνισμών  ή  την  ανάθεση  ή  την  αξιολόγηση,
παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων»

 Την  υπ'  αριθ.  ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011  Εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης
και ορισμός των μελών τους με κλήρωση» (άρθρο 26 του Ν. 4024/2011).

 Την  υπ'  αριθ.  ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19.9.2012  Εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Διοικητικής
Μεταρρύθμισης  και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης «Εφαρμογή του  άρθρου  26  του Ν 4024/2011,
συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,

 Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση επιτροπών: 
Α. Διενέργειας διαγωνισμών & Αξιολόγησης προμηθειών για το έτος 2016 και πάντως μέχρι τη συγκρότηση
των επιτροπών έτους 2017 βάσει των διατάξεων του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
Β. Παραλαβής προμηθειών για το έτος 2016 και πάντως μέχρι τη συγκρότηση των επιτροπών  έτους 2017
βάσει των διατάξεων του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
Γ. Διενέργειας διαγωνισμών & Αξιολόγηση Εργασιών & Υπηρεσιών για το έτος 2016 και πάντως μέχρι τη
συγκρότηση των επιτροπών έτους 2017 βάσει των διατάξεων του Π.Δ.28/1980 και 
Δ.  Καλής  Εκτέλεσης  &  Παραλαβής  Εργασιών  &  Υπηρεσιών  για  το  έτος  2016  και  πάντως  μέχρι  τη
συγκρότηση των επιτροπών έτους 2017 βάσει των διατάξεων του Π.Δ.28/1980
 Την υπ.αρ. 22/2016  ΑΔΑ - ΩΨ2ΖΟΚΨΕ-Μ7Χ Απόφαση ΔΣ ΟΑΠΝ με θέμα :  «Έγκριση διαδικασίας

και υπηρεσιακών Επιτροπών  ΟΑΠΝ μετά από κλήρωση _ Ορισμός αιρετών μελών »
 Το Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).



Η Πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα .
Υπενθύμισε στα μέλη του Δ.Σ. ότι σύμφωνα με την υπ.αρ. 22/2016  ΑΔΑ - ΩΨ2ΖΟΚΨΕ-Μ7Χ
προηγούμενη Απόφαση ΔΣ ΟΑΠΝ, έχουν εγκριθεί και λειτουργούν σύμφωνα με το νομοθετικό
πλαίσιο  που απαιτούνταν,  τα τακτικά και αναπληρωματικά υπηρεσιακά και αιρετά μέλη των
παρακάτω  Επιτροπών: 

1. Διενέργειας διαγωνισμών & Αξιολόγησης προμηθειών
2. Παραλαβής προμηθειών
3. Διενέργειας διαγωνισμών & Αξιολόγηση Εργασιών & Υπηρεσιών και
4. Καλής Εκτέλεσης & Παραλαβής Εργασιών & Υπηρεσιών 

Οι  ανωτέρω  επιτροπές  λειτουργούν  και  ισχύουν  για  το  έτος  2016  και  πάντως  μέχρι  τη
συγκρότηση των επιτροπών έτους 2017 βάσει των διατάξεων του ΕΚΠΟΤΑ και του Π.Δ.28/1980.

Με  την  έκδοση  του  Ν.4412/2016  Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) ενημερώνει ότι υπάρχουν αλλαγές στη
διαδικασία και τη σύνθεση των επιτροπών και προτείνει την τροποποίηση της  υπ.αρ. 22/2016
Απόφασης   ΔΣ  ΟΑΠΝ σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  «Όργανα  διενέργειας
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων».
Συγκεκριμένα  την  αντικατάσταση  των  αιρετών  μελών  (τακτικού  και  αναπληρωματικού)  στην
Επιτροπή Καλής Εκτέλεσης & Παραλαβής Εργασιών & Υπηρεσιών με αντίστοιχα υπηρεσιακά .
Προτείνονται : ως τακτικό μέλος στην ανωτέρω Επιτροπή η υπάλληλος ΤΕ κα.Στ.Σγουροπούλου
με αναπληρωματικό μέλος, την υπάλληλο  ΔΕ κα. Α.Ζούνη .
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. την τροποποίηση της υπ.αρ.22/2016 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου ΟΑΠΝ σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016  και την αντικατάσταση των αιρετών
μελών (τακτικό και  αναπληρωματικό)  στην Επιτροπή Καλής Εκτέλεσης  & Παραλαβής
Εργασιών & Υπηρεσιών με αντίστοιχα υπηρεσιακά και συγκεκριμένα ορίζει : ως τακτικό
μέλος  στην  ανωτέρω  Επιτροπή   την  υπάλληλο  ΤΕ  κα.Στ.Σγουροπούλου   και  ως
αναπληρωματικό μέλος, την υπάλληλο  ΔΕ κα. Α.Ζούνη .

2. κατά τα  λοιπά ισχύει η υπ.αρ. 22/2016 ΑΔΑ - ΩΨ2ΖΟΚΨΕ-Μ7Χ απόφαση Διοικητικού
Συμβουλίου ΟΑΠΝ  και

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

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 136/2016.



Αριθμός Απόφασης: 137/2016  ΑΔΑ -7ΚΓΡΟΚΨΕ-Η4Λ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ:  «Προσωρινή ανάθεση καθηκόντων  Καλλιτεχνικού Διευθυντή Δ.Ω.Κ»

Θέμα 6ο : Κάλυψη θέσης Καλλιτεχνικού Διευθυντή Δ.Ω.Κ

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.  2414/τ.Β΄/27-9-2013  Φ.Ε.Κ.  Απόφαση  υπ.Αριθμ.  39200/2598 ΓενΓραμματέως
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Ηπείρου-Δυτικής  Μακεδονίας  περί  «Έγκρισης του  Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας  του  Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Αθλητισμού − Πολιτισμού και  Νεολαίας»  του
Δήμου Κοζάνης της Περιφερειακής Ενότητας 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)»

 την υπ.αρ.452/29-8-2016 ΑΔΑ-71ΨΝΩΛΠ-5ΘΚ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης με θέμα:
«Τροποποίηση της αρ. 414/2014 Α.Δ.Σ. “Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου
Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κοζάνης με την επωνυμία Οργανισμός Αθλητισμού,  Πολιτισμού και
Νεολαίας (ΟΑΠΝ)» όπως τροποποιήθηκε με τις υπ.αρ.28/2015 και  560/2015 Α.Δ.Σ. 

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

 την υπ.αρ.  1/14-1-2016 -  ΑΔΑ 78ΦΘΟΚΨΕ-ΛΞΙ απόφαση ΔΣ ΟΑΠΝ με θέμα :  «Κατάρτιση και
ψήφιση Προϋπολογισμού έτους 2016 του Οργανισμού Αθλητισμού– Πολιτισμού-Νεολαίας  Δήμου
Κοζάνης»  

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

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

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

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

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

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

 την  υπ.αρ.  87/2-8-2016  -   ΑΔΑ 7Γ7ΘΟΚΨΕ-ΡΛΘ  απόφαση  ΔΣ  ΟΑΠΝ  με  θέμα  :  «Έγκριση  2ης

Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ – ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης  έτους 2016»  
 την υπ.αρ. 404/29-8-2016- ΑΔΑ 7ΓΖΚΩΛΠ-ΞΣΖ απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης με θέμα :

«Έγκριση της αρ. 87/2016 Α.Δ.Σ  του Οργανισμού Αθλητισμού– Πολιτισμού-Νεολαίας του Δήμου
Κοζάνης  που αφορά Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ – ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης



έτους 2016»  
 την  υπ.αρ.πρωτ.  154935/11-10-2016   απόφαση  του  Γεν.Γραμματέα  Αποκεντρωμένης   Διοίκησης

Ηπείρου-Δυτικής  Μακεδονίας  με  θέμα:  «Έγκριση  της  αρ.404/2016  Απόφασης  του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Κοζάνης » 

 την υπ.αρ. 130/18-10-2016-  ΑΔΑ 6ΤΨΟΟΚΨΕ-33Υ απόφαση ΔΣ ΟΑΠΝ με θέμα : «Έγκριση πίνακα
Ανατροπής δεσμεύσεων λόγω 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2016»

 την  υπ.αρ.  131/18-10-2016-   ΑΔΑ  ΩΣΖΩΟΚΨΕ-Ζ9Ζ  απόφαση  ΔΣ  ΟΑΠΝ  με  θέμα  : «Έγκριση
δαπανών, διάθεση και 4η δέσμευση των πιστώσεων ποσού 27.151,06€ από τον προϋπολογισμό χρήσης
2016»

 την  υπ.αρ.  100/30-8-2016-   ΑΔΑ-  6ΦΜΡΟΚΨΕ-1 Α9 απόφαση  ΔΣ  ΟΑΠΝ  με  θέμα  :  «Εξέταση
υπ.αρ.πρωτ. 1068/27-7-2016 αιτήματος εργαζομένου, για επέκταση ωραρίου απασχόλησης»

 το  υπ.αρ.πρωτ.  1576/06-10-2016 διαβιβαστικό  στην  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  Ηπείρου  –Δυτικής
Μακεδονίας για την προώθηση αιτήματος και σχετικής υπ.αρ. 100/30-8-2016 απόφασης ΔΣ ΟΑΠΝ

 την εξυπηρέτηση των αναγκών του Δημοτικού Ωδείου Κοζάνης
 την   υπ.αρ.πρωτ.  155163/11-10-2016  απόφαση  του  Γεν.Γραμματέα  Αποκεντρωμένης   Διοίκησης

Ηπείρου-Δυτικής  Μακεδονίας  με  θέμα:  «Έγκριση  της  αρ.100/2016  Απόφασης  του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης » 

Η Πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα .
Ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι τη νέα εκπαιδευτική χρονιά 2016-2017 και συγκεκριμένα στη
δομή του Δημοτικού Ωδείου Κοζάνης, μετά τη λήξη της σύμβασης του Καλλιτεχνικού Δ/ντή στις
29-10-2016,  δημιουργήθηκε  κενό  αρμοδιοτήτων  και  υπάρχει  άμεση ανάγκη για  την  κάλυψή
τους.
Επειδή πρώτον η συνεργασία του Δημοτικού Ωδείου Κοζάνης με το Υπουργείο Πολιτισμού δεν
είναι εφικτή  χωρίς την ύπαρξη Καλλιτεχνικού Διευθυντή, ο οποίος έχει καθήκοντα υπογραφής
των  μαθητολογίων  και  των  εξετάσεων  που  πραγματοποιούνται,  και  επειδή  δεύτερον  δεν
υπάρχουν αντίστοιχοι κωδικοί εξόδων μισθοδοσίας στον προϋπολογισμό  2016 του ΝΠΔΔ-ΟΑΠΝ,
προτείνεται  :
βάσει του άρθρου 5 -(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Ωδείου/ Γραφείο Εκπαίδευσης «Ο καλλιτεχνικός
διευθυντής,  ορίζεται  με  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Οργανισμού», του
Οργανισμού  Εσωτερικών  Υπηρεσιών  του  ΝΠΔΔ  –  ΟΑΠΝ  να  ανατεθούν  προσωρινά  τα
συγκεκριμένα καθήκοντα Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Δ.Ω.Κ στον κ.Γ.  Τζούκα -  Καθηγητή
πιάνου  με  σχέση  εργασίας  Ιδιωτικού  Δικαίου  Αορίστου  Χρόνου  (Ι.Δ.Α.Χ)  στο  Δ.Ω.Κ,  χωρίς
αντίστοιχη   πρόσθετη  επιβάρυνση  για  τη  συγκεκριμένη  θέση  στον  προϋπολογισμό  2016  του
ΝΠΔΔ - ΟΑΠΝ.

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 .

Ο  κ.  Κ.Κυριακίδης  δεν  συμφωνεί  με  τη  συνολική  διαδικασία  και  δεν  ψηφίζει  την  παρούσα
πρόταση  .

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

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

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι    

1. την προσωρινή κάλυψη της θέσης του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Δημοτικού Ωδείου
Κοζάνης  και  την ανάθεση των σχετικών  αρμοδιοτήτων,  στον  κ.Γ.  Τζούκα  -  Καθηγητή
πιάνου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ) μέχρι νεώτερης
απόφασης του Δ.Σ  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 137/2016.



Αριθμός Απόφασης: 138/2016  ΑΔΑ - 64ΩΞΟΚΨΕ-Ν70
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ:  «Έγκριση χορήγησης υποτροφιών στο Δημοτικό Ωδείο Κοζάνης »

Θέμα 7ο : Έγκριση χορήγησης υποτροφιών στο Δ. Ω. Κ

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

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

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

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

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

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

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

8. την υπ.αρ.452/29-8-2016 ΑΔΑ-71ΨΝΩΛΠ-5ΘΚ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης με θέμα:
«Τροποποίηση της αρ. 414/2014 Α.Δ.Σ. “Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου
Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κοζάνης με την επωνυμία Οργανισμός Αθλητισμού,  Πολιτισμού και
Νεολαίας (ΟΑΠΝ)» όπως τροποποιήθηκε με τις υπ.αρ.28/2015 και  560/2015 Α.Δ.Σ. 

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

10. την  υπ.αρ.  118/26-9-2016-   ΑΔΑ 6ΨΕΚΟΚΨΕ-0ΛΙ  απόφαση ΔΣ ΟΑΠΝ με  θέμα  :  «Καθορισμός
χορήγησης (2) Υποτροφιών και των  κριτηρίων τους στο ΔΩΚ»

11. την υπ.αρ.πρωτ. 1878/10-11-2016 Εισήγηση Δ.Ω.Κ. με θέμα : Χορήγηση Υποτροφιών

Η Πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα .
Υπενθύμισε στα μέλη του Δ.Σ. ότι σύμφωνα με προηγούμενη (υπ.αρ.  118/26-9-2016) απόφαση του
το  Διοικητικό  Συμβούλιο  είχε  καθορίσει  προϋποθέσεις  και  κριτήρια  για  την  απόδοση  δύο
(2)υποτροφιών στο Δ.Ω.Κ και συγκεκριμένα είχε αποφασιστεί :

1. απόδοση υποτροφίας σε έναν/μία (1) μαθητή/τρια του ΔΩΚ και ταυτόχρονα φοιτητή με
κατεύθυνση τις μουσικές σπουδές και

2. απόδοση υποτροφίας σε έναν/μία (1) μαθητή/τρια της Ανωτέρας τάξης του ΔΩΚ
με κριτήρια  την άριστη επίδοση και το χαμηλό εισόδημα σε συνδυασμό με την οικογενειακή
κατάσταση.
Επίσης  επεσήμανε ότι ως Υποτροφία είχε οριστεί η δωρεάν φοίτηση για ένα έτος  σε μαθητές με
άριστη επίδοση και αξιόλογες δεξιότητες στο μουσικό όργανο που φοιτούν  .
Την τελική έγκριση των υποψηφίων για υποτροφία στο ΔΩΚ θα λάμβανε εκ νέου το Δ.Σ του
ΟΑΠΝ  μετά την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών.

Αφού κατατέθηκαν τα σχετικά δικαιολογητικά από τους υποψήφιους προτείνονται από το ΔΩΚ
με καθαρά βαθμολογικά – καλλιτεχνικά – κοινωνικοοικονομικά κριτήρια μαθητές που κατά τη
σχολική χρονιά 2015-2016 :

Α. Έχουν πάρει τον μέγιστο βαθμό στο ειδικό όργανο που φοιτούν, που είναι η βαθμολογία 10
(άριστα),
Β. τους διακρίνει ιδιαίτερο μουσικό ταλέντο, τόσο ως προς την ερμηνεία  όσο και την τεχνική
απόδοσης του μαθητή, το οποίο τους διαφοροποιεί από τους υπόλοιπους μαθητές, οι οποίοι
έχουν επίσης βαθμολογία 10 (άριστα),
Γ. εκτός από το όργανο λαμβάνονται υπόψη και οι επιδόσεις τους στα θεωρητικά μαθήματα.



Επισημαίνεται ότι ο τίτλος άριστα σύμφωνα με το ΥΠ.ΠΟ κυμαίνεται από 9.50-10.

Κατόπιν των παραπάνω προτείνονται οι εξής μαθητές  :
 για την κατηγορία υποτροφίας σε ένα μαθητή/τρια του ΔΩΚ και ταυτόχρονα φοιτητή με

κατεύθυνση τις μουσικές σπουδές – προτείνεται  ο κ. Αθανάσιος Νάτσης με βαθμολογία 10
(άριστα) στο βιολί και στα θεωρητικά.

Το Δ.Σ. θεωρώντας ότι η συγκεκριμένη και μοναδική πρόταση, πληροί τις προϋποθέσεις και τα
κριτήρια που είχαν προκαθοριστεί  και  για αυτό  και την εγκρίνει ομόφωνα  .

 για  την  κατηγορία  υποτροφίας  σε  ένα  μαθητή/τρια  της  Ανωτέρας  τάξης  του  ΔΩΚ
προτείνονται οι εξής  :

1. Παπαβασιλείου Θεόδωρος - κλαρινέτο
2. Τζούκα  Παρασκευή - πιάνο  και
3. Τσακιλτζίδης Αθανάσιος - Σαξόφωνο .

Το Δ.Σ  λαμβάνοντας υπόψη την άριστη επίδοση και την διάκριση των ανωτέρω μαθητών, σε
συνδυασμό με τα κοινωνικοοικονομικά τους κριτήρια εγκρίνει ομόφωνα  την  κατάταξή τους ως
εξής :

1. Τζούκα  Παρασκευή - πιάνο  
2. Τσακιλτζίδης Αθανάσιος - Σαξόφωνο και
3. Παπαβασιλείου Θεόδωρος – κλαρινέτο

Στην περίπτωση που κάποιος από τους παραπάνω μαθητές αρνηθεί τη λήψη της υποτροφίας,
αυτόματα θεωρείται  υπότροφος ο αμέσως επόμενος  της σειράς κατάταξης.

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 και εγκρίνει την ανωτέρω εισήγηση και συγκεκριμένα την απόδοση δύο (2)
υποτροφιών σε μαθητές του Δημοτικού Ωδείου Κοζάνης, όπως φαίνονται παραπάνω και

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

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 138/2016.



Αριθμός Απόφασης: 139/2016  ΑΔΑ – 7ΑΧ1ΟΚΨΕ-ΚΑΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ:  «Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης και ορισμός υπαλλήλου για

την τήρηση και κατάρτιση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
του  Ν.Π.Δ.Δ.   -  Οργανισμός  Αθλητισμού  –  Πολιτισμού  -   Νεολαίας  (Ο.Α.Π.Ν.)  Δήμου
Κοζάνης»

Θέμα  9ο :  Καθιέρωση  &  ανάθεση  υπερωριακής  απασχόλησης  για  την  τήρηση  των  πρακτικών  των
συνεδριάσεων του ΔΣ του  ΟΑΠΝ  

Έχοντας υπόψη: 
 Τον  Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006 – ΦΕΚ 114/τ.Α΄/ 8-6-2006)
 Την παρ. 10 του άρθρου 9 του Ν. 3469/2006 (Α’ 131),όπως τελικά αντικαταστάθηκε με την

παρ. 8α του άρθρου 67 του Ν. 4316/24-12-2014 (Α 270) σχετικά με την καθιέρωση του
κανόνα  της  αποστολής  κειμένων για  δημοσίευση στην  Εφημερίδα  της  Κυβέρνησης  με
χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), προηγμένης ηλεκτρονικής

υπογραφής και χρονοσήμανσης.
 Τις διατάξεις των άρθρων 36 και 48 του Ν.3584/07, «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης

Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» σχετικά με την εκτέλεση πρόσθετης υπηρεσίας
και την αποζημίωση των υπαλλήλων (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/ 28-6-2007)

 Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/ 7-6-2010)  «Νέα
Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –Πρόγραμμα
Καλλικράτης»

 Το  άρθρο  20  του  Ν.  4024/2011  –  Συνταξιοδοτικές  ρυθμίσεις,  ενιαίο  μισθολόγιο  -
βαθμολόγιο,  εργασιακή  εφεδρεία  και  άλλες  διατάξεις  εφαρμογής  του  μεσοπρόθεσμου
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015 (ΦΕΚ 226/τ.Α’/27-10-2011).

 Την  υπ’  αριθ.  οικ.2/78400/0022/14.11.2011  Εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Οικονομικών,
σύμφωνα με την οποία: «η παρ.5 του άρθρου 49 του ν. 3584/2007 σύμφωνα με την οποία
(«5. Η υπερωριακή απασχόληση που καθορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου αυτού είναι
καθ’ υπέρβαση των λοιπών ωρών υπερωριακής απασχόλησης.») παύει να ισχύει. γ. Ως εκ
τούτου, με την διαδικασία και τις προϋποθέσεις της παρ.1 του άρθρου 20 του Ν.4024/2011
(ΦΕΚ  226  Α/27-10-2011) και  μέχρι  του  ορίου  των  είκοσι  (20)  ωρών  ανά  υπάλληλο
μηνιαίως, καταβάλλεται αποζημίωση στους υπαλλήλους των Δήμων, οι οποίοι εκτός από τα
καθήκοντα της θέσης τους και πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας εκτελούν και
την  υπηρεσία  των  Ληξιαρχείων  των  Δήμων,  των  Ιδρυμάτων,  των  Δημοτικών  Νομικών
Προσώπων  Δημοσίου  Δικαίου  και  των  Συνδέσμων  ΟΤΑ,  που  στερούνται  τακτικού
προσωπικού του διοικητικού κλάδου, καθώς και στους υπαλλήλους των Δήμων, οι οποίοι
τηρούν  και  συντάσσουν  τα  πρακτικά  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  ή
Συμβουλίου  Δημοτικής  ή  Τοπικής  Κοινότητας,  καθώς  και  των  Συμβουλίων  των
Συνδέσμων, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ιδρυμάτων των ΟΤΑ, πέρα από το
υποχρεωτικό ωράριο εργασίας τους.»

 Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α΄/ 16-12-2015)
 Την υπ’ αριθ. Γ39682/28-4-2015 εγκύκλιο του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και

Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Υποχρεωτική (από 1-7-2015) αποστολή εγγράφων
για  δημοσίευση  στο  Φ.Ε.Κ.  με  χρήση  Τεχνολογιών  Πληροφορικής  και  Επικοινωνιών
(ΤΠΕ),προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής »

 Την  υπ’  αριθ.  Γ97612/6-11-2015  εγκύκλιο  με  τις  τεχνικές  οδηγίες  σχετικά  με  την
υποχρεωτική  αποστολή  από  Δήμους,  ΝΠΔΔ  και  ΝΠΙΔ  κειμένων  για  δημοσίευση  στο
Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής
και χρονοσήμανσης.

 Την υπ’ αριθ. 2/1015/ΔΕΠ/05-01-2016 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
 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.  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)»

 την  υπ.αρ.452/29-8-2016  ΑΔΑ-71ΨΝΩΛΠ-5ΘΚ  Απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου
Κοζάνης  με  θέμα:  «Τροποποίηση  της  αρ.  414/2014  Α.Δ.Σ.  “Ορισμός  Διοικητικού
Συμβουλίου  του  Νομικού  Προσώπου  Δημοσίου  Δικαίου  του  Δήμου  Κοζάνης  με  την
επωνυμία  Οργανισμός  Αθλητισμού,   Πολιτισμού  και  Νεολαίας  (ΟΑΠΝ)»  όπως
τροποποιήθηκε με τις υπ.αρ.28/2015 και  560/2015 Α.Δ.Σ. 

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

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

 Τις έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια του έτους 2017
για την αντιμετώπιση της τήρησης των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου  του  Ο.Α.Π.Ν.  οι  οποίες  επιβάλλουν  την  απασχόληση  προσωπικού  της
υπηρεσίας  του Οργανισμού  Αθλητισμού,  Πολιτισμού  & Νεολαίας  του Δήμου Κοζάνης
πέραν  του  κανονικού  ωραρίου  εργασίας,  καθώς  η  τήρηση  των  πρακτικών  είναι
υποχρεωτική.  

 την  υπ.αρ.  1/14-1-2016  -   ΑΔΑ  78ΦΘΟΚΨΕ-ΛΞΙ  απόφαση  ΔΣ  ΟΑΠΝ  με  θέμα  :
«Κατάρτιση  και  ψήφιση  Προϋπολογισμού  έτους  2016  του  Οργανισμού  Αθλητισμού–
Πολιτισμού-Νεολαίας  Δήμου Κοζάνης»  

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

 Η ανωτέρω δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω απασχόληση θα αντιμετωπισθεί από
τις πιστώσεις των ΚΑΕ  του προϋπολογισμού του ΟΑΠΝ οικονομικού έτους 2017.

Η Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ-ΟΑΠΝ ότι επείγει λήψη απόφασης σχετικά
με την  καθιέρωση και  την ανάθεση της  υπερωριακής  εργασίας,  που αφορά στην τήρηση των
πρακτικών  των  συνεδριάσεων  του  για  το  έτος  2017  για  να  γίνουν  οι  περαιτέρω  νόμιμες
διαδικασίες.

Επεσήμανε  ότι  για  το  Ν.Π.Δ.Δ.  –  Οργανισμός  Αθλητισμού  Πολιτισμού  Νεολαίας  (Ο.Α.Π.Ν)
Δήμου  Κοζάνης  είναι  υποχρεωτική  η  τήρηση  των  πρακτικών συνεδριάσεων  του  Διοικητικού
Συμβουλίου και ως εκ τούτου για την  αντιμετώπιση των υπηρεσιακών αναγκών θα πρέπει να
εγκριθεί  η  καθιέρωση  και  η  ανάθεση  υπερωριακής  απασχόλησης  σε  έναν  (1)  υπάλληλο  του
Οργανισμού Αθλητισμού  Πολιτισμού  Νεολαίας  (Ο.Α.Π.Ν) Δήμου Κοζάνης,  που εκτός  από τα
καθήκοντα της θέσης τους και πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας του, θα εκτελεί τήρηση
και  σύνταξη  των  πρακτικών  συνεδριάσεων  του  Διοικητικού  Συμβουλίου,  κατά  το  χρονικό
διάστημα από 1/1 έως 31/12/2017 και μέχρι του ορίου των είκοσι (20) ωρών μηνιαίως,, για την
κάλυψη των προμνημονευόμενων υπηρεσιακών αναγκών του ΟΑΠΝ με την προβλεπόμενη από
το Νόμο αποζημίωση. 



Η ωριαία αμοιβή είναι ίση με εκείνη που καταβάλλεται κάθε φορά στους δημόσιους υπαλλήλους,
όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν.4024/2011. Ενώ  η κατανομή των ωρών απασχόλησης του ως
άνω προσωπικού, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

Όσον αφορά στη δημοσίευση των αποφάσεων καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας, σύμφωνα με τη
νομοθεσία ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 20 παρ. Α.1 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α΄/ 16-12-
2015).
Όσον αφορά στην ανάθεση της υπερωριακής εργασίας σε έναν/μία (1) υπάλληλο για την τήρηση
των πρακτικών των συνεδριάσεων του ΔΣ του ΟΑΠΝ που εκτός από τα καθήκοντα της θέσης
του/της  και  πέραν  του  υποχρεωτικού  ωραρίου  εργασίας  θα  εκτελεί  τήρηση  και  σύνταξη  των
πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το χρονικό διάστημα από 1/1 έως
31/12/2017, η πρόεδρος πρότεινε την υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ. Νικολέττα Διάφα του Γεωργίου, κλάδου
ΤΕ Διοικητικού, με βαθμό Δ΄, 3ου Μ.Κ. .
Το Δ.Σ. του Ο.Α.Π.Ν, συμφωνεί ομόφωνα με την εισήγηση της προέδρου και την εξουσιοδοτεί για
τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.

Και 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. Εγκρίνει  την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης ενός (1)  υπαλλήλου του Ν.Π.Δ.Δ.-
Οργανισμός Αθλητισμού – Πολιτισμού - Νεολαίας (Ο.Α.Π.Ν) Δήμου Κοζάνης, που εκτός
από τα καθήκοντα της θέσης του και πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας του θα
εκτελεί τήρηση και σύνταξη των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου,
κατά το χρονικό διάστημα από 1/1/2017 έως 31/12/2017  και μέχρι του ορίου των είκοσι
(20)  ωρών  μηνιαίως,  ή  εκατόν  είκοσι  ωρών  (120)  ωρών  υπερωριακής  εργασίας  κατά
εξάμηνο, για την κάλυψη των προμνημονευόμενων υπηρεσιακών αναγκών του ΟΑΠΝ με
την προβλεπόμενη από το Νόμο αποζημίωση. 
Η  ωριαία  αμοιβή  είναι  ίση  με  εκείνη  που  καταβάλλεται  κάθε  φορά  στους
δημόσιους υπαλλήλους, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν.4024/2011. 
Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του ως άνω προσωπικού,  θα γίνεται  κάθε   φορά
ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας

2. Εγκρίνει την  ανάθεση υπερωριακής εργασίας στην υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ. Νικολέττα Διάφα
του Γεωργίου, κλάδου ΤΕ Διοικητικού, με βαθμό Δ΄, 3ου Μ.Κ.

3. Η ανωτέρω δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω απασχόληση θα αντιμετωπισθεί από
τις  πιστώσεις  των  ΚΑΕ  του  προϋπολογισμού  του  ΝΠΔΔ  -  ΟΑΠΝ  Δήμου   Κοζάνης
οικονομικού έτους 2017  και

4. Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο για την υπογραφή της  παρούσας απόφασης και της αναθέτει
τις  παραπέρα  νόμιμες ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 139/2016.



Αριθμός Απόφασης: 140/2016  ΑΔΑ - ΩΜΧΔΟΚΨΕ-ΙΘΓ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ:  «Λήψη απόφασης για αλλαγή τηλεπικοινωνιακού παρόχου»

Θέμα 10ο : Μεταφορά-αλλαγή τηλεπικοινωνιακού παρόχου
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)»

 την υπ.αρ.452/29-8-2016 ΑΔΑ-71ΨΝΩΛΠ-5ΘΚ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης με θέμα:
«Τροποποίηση της αρ. 414/2014 Α.Δ.Σ. “Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου
Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κοζάνης με την επωνυμία Οργανισμός Αθλητισμού,  Πολιτισμού και
Νεολαίας (ΟΑΠΝ)» όπως τροποποιήθηκε με τις υπ.αρ.28/2015 και  560/2015 Α.Δ.Σ. 

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

 τις συνεχόμενες βλάβες των σταθερών τηλεφωνικών γραμμών του ΟΑΠΝ
 τα δελτία επίσκεψης τεχνικού  Vodafone από 4-11-2016 και 10-11-2016
 το  με  αρ.πρωτ.  1875/10-11-2016  έγγραφο  του  ΟΑΠΝ  με  θέμα  :  «Βλάβη  σταθερών  τηλεφωνικών

γραμμών»

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης εισηγήθηκε το θέμα .
Ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι το τελευταίο διάστημα υπήρξε μεγάλο πρόβλημα στην Υπηρεσία
λόγω  βλάβης  των  σταθερών  τηλεφωνικών  γραμμών,  που  είχε  ως  αποτέλεσμα  την  αδυναμία
οποιασδήποτε επικοινωνίας (τηλεφώνου, διαδικτύου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ) συνεπώς
και την αδυναμία διεκπεραίωσης εργασιών.
Ανέλυσε  ότι  η  φύση  της  εργασίας  του  ΟΑΠΝ   είναι  τέτοια  που  καθιστά  απαραίτητη  την
επικοινωνία (τηλεφωνική ή διαδικτυακή) με υπηρεσίες, φορείς, συλλόγους και πολίτες. 
Επίσης  λόγω  πολλαπλών  αντικειμένων  και  δραστηριοτήτων   οι  δομές  του  στεγάζονται  σε
διαφορετικά κτίρια και είναι απαραίτητη η επικοινωνία και συνεννόηση για την διεκπεραίωση
υποθέσεων  και  εργασιών,  ενώ  εξήγησε  ότι  οι  τηλεφωνικές  γραμμές  που  χρησιμοποιεί  και
πληρώνει είναι δέκα (10) στο σύνολο των δομών του και συγκεκριμένα : Εικαστικό/Φωτογραφικό
– ΔΩΚ – ΚΠΝ –Γυμναστήριο Αγ.Νικάνορα-ΔΑΚ και γραφείων ΟΑΠΝ.
Το τηλεφωνικό κέντρο του ΟΑΠΝ αγοράστηκε και τοποθετήθηκε από τον Ο.Τ.Ε. με τον οποίο
σύναψε σύμβαση συνεργασίας για κάποιο διάστημα ο ΟΑΠΝ. 
Κατόπιν  λόγω  συμφερότερης  τιμολόγησης  ανά  γραμμή  σύνδεσης,  ο  ΟΑΠΝ  προχώρησε  σε
συμφωνία συνεργασίας  με  την  Vodafone ΠΑΝΑΦΟΝ. Το τελευταίο  διάστημα παρουσιάζονται
πολλαπλά προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες του Οργανισμού και γι΄αυτό το λόγο προτείνεται η
αλλαγή παρόχου και η επαναφορά στη προηγούμενη συνεργασία  του με τον Ο.Τ.Ε.

Κατά τη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος και με αφορμή τα παραπάνω η Πρόεδρος πρότεινε
τη  διακοπή  της  τηλεφωνικής  γραμμής  του  Κέντρου  Πληροφόρησης  Νέων(Κ.Π.Ν,)  η  οποία
χρησιμοποιείται  και  από  το  Σύλλογο  Εθελοντών  Αιμοδοτών  «Γέφυρα  Ζωής»  Κοζάνης  και



πληρώνεται από το ΝΠΔΔ- ΟΑΠΝ .
Ο  κ.Κ.Κυριακίδης   πρότεινε  μετά  από  συζήτηση  της  Υπηρεσίας  ή  της  Προέδρου  με  τον
αναφερόμενο Σ.Ε.Α  να βρεθεί λύση ή να έρθει το θέμα σε επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ.
Ο κ.Γ.Βαλαής  πρότεινε  να πραγματοποιηθεί  συζήτηση και  συνεννόηση της  Προέδρου με τον
αναφερόμενο Σ.Ε.Α  και να του προτείνεται να αναλάβει το μηνιαίο κόστος της  τηλεφωνικής
σύνδεσης.
Η Πρόεδρος συμφώνησε να γνωστοποιήσει στον αναφερόμενο ΣΕΑ, την αδυναμία κάλυψης του
κόστους  τηλεφωνικής γραμμής στο χώρο του ΚΠΝ. 

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 .

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

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι    

1. αποδέχεται την ανωτέρω εισήγηση 
2. εγκρίνει την αλλαγή τηλεπικοινωνιακού παρόχου και την επαναφορά στη προηγούμενη

συνεργασία  του ΟΑΠΝ με τον Ο.Τ.Ε. για όλες τις  τηλεφωνικές γραμμές των δομών του
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 140/2016.



Αριθμός Απόφασης: 141/2016  ΑΔΑ – ΩΔΔΨΟΚΨΕ-4ΧΛ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ:  «Λήψη απόφασης για την αποκατάσταση βλάβης αντλίας γεώτρησης

στο Δ.Δ. Αργίλου και έγκριση σχετικής δαπάνης»

Θέμα 11ο : Λήψη απόφασης για αποκατάσταση αντλίας στο γήπεδο Αργίλου

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 την υπ.αρ.452/29-8-2016 ΑΔΑ-71ΨΝΩΛΠ-5ΘΚ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης με θέμα:
«Τροποποίηση της αρ. 414/2014 Α.Δ.Σ. “Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου
Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κοζάνης με την επωνυμία Οργανισμός Αθλητισμού,  Πολιτισμού και
Νεολαίας (ΟΑΠΝ)» όπως τροποποιήθηκε με τις υπ.αρ.28/2015 και  560/2015 Α.Δ.Σ. 

 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

 Η δαπάνη που θα προκύψει για την αποκατάσταση βλάβης γεώτρησης γηπέδου στο Δ.Δ. Αργίλου, θα
αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις των  ΚΑΕ  του προϋπολογισμού του ΟΑΠΝ οικονομικού έτους
2016.

Η Πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα και ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι στην αθλητική εγκατάσταση
και συγκεκριμένα στο ποδοσφαιρικό γήπεδο του  Δ.Δ. Αργίλου παρουσιάστηκε βλάβη της αντλίας
γεώτρησης, η οποία εξυπηρετεί το πότισμα του χλοοτάπητα, που χρήζει άμεσης αντικατάστασης.
Παράλληλα επεσήμανε και τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στο συγκεκριμένο γήπεδο
λόγω και του ανορθόδοξου, νυχτερινού, τρόπου ποτίσματος που εφαρμόζεται.
Η Πρόεδρος ζητά τη λήψη απόφασης για την αποκατάσταση ή μη της προαναφερόμενης βλάβης
και την έγκριση ή μη της σχετικής δαπάνης, με την επιφύλαξη ότι αφορά δαπάνη του ΟΑΠΝ και
όχι του Δημοτικού Διαμερίσματος. 
Η κα.Ελ. Σιούστη ψηφίζει λευκό στο παρόν θέμα . 
Τα υπόλοιπα παρόντα μέλη συμφωνούν και ψηφίζουν τη σχετική δαπάνη.
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 .



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

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι

1. την αποκατάσταση βλάβης  της αντλίας γεώτρησης στο ποδοσφαιρικό γήπεδο του  Δ.Δ.
Αργίλου και εγκρίνει  τη σχετική  δαπάνη 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 141/2016.



Αριθμός Απόφασης: 142/2016  ΑΔΑ - 77ΡΡΟΚΨΕ-Β9Η
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ:  «Καθορισμός αριθμού και τιμής εισιτηρίων στη Χριστουγεννιάτικη

συναυλία του  ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης»

Κατά  την  έναρξη  συζήτησης  του  παρόντος  θέματος  αποχώρησε,  από  τη  συνεδρίαση  και  δεν
συμμετείχε για προσωπικούς λόγους, το μέλος κ. Γ.Χατζαβερίδης

Θέμα 12ο : Λήψη απόφασης για καθορισμό τιμής εισιτηρίου της Χριστουγεννιάτικης συναυλίας

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)»

 την υπ.αρ.452/29-8-2016 ΑΔΑ-71ΨΝΩΛΠ-5ΘΚ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης με θέμα:
«Τροποποίηση της αρ. 414/2014 Α.Δ.Σ. “Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου
Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κοζάνης με την επωνυμία Οργανισμός Αθλητισμού,  Πολιτισμού και
Νεολαίας (ΟΑΠΝ)» όπως τροποποιήθηκε με τις υπ.αρ.28/2015 και  560/2015 Α.Δ.Σ. 

 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.124/2016  ΑΔΑ - 6ΜΒΙΟΚΨΕ-ΞΛ8 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΟΑΠΝ Κοζάνης με
θέμα: «Εξέταση αιτήματος συνεργασίας για πραγματοποίηση μουσικής παράστασης»

Η Πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα .
Υπενθύμισε στα μέλη του Δ.Σ. ότι με προηγούμενη (υπ.αρ.124/2016) Απόφαση του είχε
εγκριθεί  και  ψηφιστεί  η  κάλυψη  δαπάνης  για  τη  μουσική  παράσταση  «Φωνές
Χριστουγένων» στις 14-12-2016, στην οποία θα συμμετέχει η σοπράνο Σόνια Θεοδωρίδου,
συνοδεία ορχήστρας και χορωδίας με τη μουσική Διεύθυνση του Θεόδωρου Ορφανίδη.
Επίσης είχε αποφασιστεί ο ορισμός εισιτηρίου για την ανωτέρω εκδήλωση.
Στη συζήτηση του παρόντος θέματος ζητείται από την Πρόεδρο να καθοριστεί ο αριθμός
και η τιμή των εισιτηρίων της παράστασης. 
Κατόπιν συζήτησης και διαφόρων προτάσεων τα μέλη του Δ.Σ. ομόφωνα κατέληξαν στην
έκδοση  επτακοσίων  (700)  εισιτηρίων  και  συγκεκριμένα:  πεντακόσια  (500)  εισιτήρια
ενηλίκων με τιμή εισόδου 7€ και διακόσια (200) εισιτήρια παιδικά-μαθητικά με τιμή
εισόδου 5€.
Το μέλος  κ.Κ.Κυριακίδης πρότεινε να αναλάβει ως χορηγός την έκδοση των εισιτηρίων .



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 .

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. την  έκδοση  επτακοσίων  (700)  εισιτηρίων  και  συγκεκριμένα:  πεντακόσια  (500)
εισιτήρια  ενηλίκων  με  τιμή  εισόδου  7€  και  διακόσια  (200)  εισιτήρια  παιδικά-
μαθητικά με τιμή εισόδου 5€ , 

2. την έκδοση των εισιτηρίων από χορηγό για την κάλυψη των σχετικών εξόδων  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 142/2016.



Αριθμός Απόφασης: 143/2016  ΑΔΑ - 6ΥΓΧΟΚΨΕ-50Μ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ:  «Εξέταση του υπ.αρ.πρωτ. 1351/7-9-2016 εισερχόμενου αιτήματος»

Στη συζήτηση του παρόντος θέματος δεν συμμετείχε μετά την αποχώρησή του για προσωπικούς
λόγους, το μέλος κ. Γ.Χατζαβερίδης.

Θέμα 13ο : 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)»

 την υπ.αρ.452/29-8-2016 ΑΔΑ-71ΨΝΩΛΠ-5ΘΚ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης με θέμα:
«Τροποποίηση της αρ. 414/2014 Α.Δ.Σ. “Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου
Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κοζάνης με την επωνυμία Οργανισμός Αθλητισμού,  Πολιτισμού και
Νεολαίας (ΟΑΠΝ)» όπως τροποποιήθηκε με τις υπ.αρ.28/2015 και  560/2015 Α.Δ.Σ. 

 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.  1351/7-9-2016 αίτηση των:  Π.Λαβαντσιώτη,Δ.  Σταυράκη και  Π.Νάτση με θέμα :
«Παραχώρηση εγκαταστάσεων για διοργάνωση Διεθνούς Κάμπ Πετοσφαίρισης (βόλεϊ ) στην Κοζάνη»

Η Πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα .
Αναγνώσθηκε   στα  μέλη  του  Δ.Σ.   το  αναφερθέν  υπ.αρ.πρωτ.  1351/7-9-2016  αίτημα  για
παραχώρηση εγκαταστάσεων για τη διοργάνωση Διεθνούς Κάμπ Πετοσφαίρισης. 
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση .
Κατόπιν των παραπάνω, το αίτημα που κατατέθηκε στον ΟΑΠΝ θεωρείται αόριστο ως προς το
χρονικό  διάστημα  που  ζητείται  η  παραχώρηση  αθλητικών  εγκαταστάσεων  για  διοργάνωση
Διεθνούς  Κάμπ  Πετοσφαίρισης,  καθώς  και  των  δράσεων  που  πρόκειται  να  αναπτυχθούν  στα
πλαίσια του.
Ομόφωνα  συμφωνείται  να  διερευνηθεί  το  αίτημα  εκ  νέου  και  να  επανεξεταστεί  σε  επόμενη
συνεδρίαση.  

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 .

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. την επανεξέταση του αιτήματος κατόπιν διερεύνησής  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 143/2016.



Αριθμός Απόφασης: 144/2016  ΑΔΑ -7ΘΠ0ΟΚΨΕ-23Λ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ:  «Εξέταση του υπ.αρ.πρωτ. 1752/26-10-2016 εισερχόμενου αιτήματος»

Στη συζήτηση του παρόντος θέματος δεν συμμετείχε μετά από την αποχώρησή για προσωπικούς
λόγους, το μέλος κ. Γ.Χατζαβερίδης.

Θέμα 13ο : 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)»

 την υπ.αρ.452/29-8-2016 ΑΔΑ-71ΨΝΩΛΠ-5ΘΚ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης με θέμα:
«Τροποποίηση της αρ. 414/2014 Α.Δ.Σ. “Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου
Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κοζάνης με την επωνυμία Οργανισμός Αθλητισμού,  Πολιτισμού και
Νεολαίας (ΟΑΠΝ)» όπως τροποποιήθηκε με τις υπ.αρ.28/2015 και  560/2015 Α.Δ.Σ. 

 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. 1752/26-10-2016 αίτηση του: Δ. Χολέβα του Π.Α.Ο.Κοζάνης με θέμα : «Χορήγηση
γηπέδου για προπονήσεις και ώρες»

Η Πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα .
Αναγνώσθηκε  στα μέλη του Δ.Σ.  το αναφερθέν υπ.αρ.πρωτ. 1752/26-10-2016 αίτημα με θέμα :
«Χορήγηση γηπέδου για προπονήσεις και ώρες»
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση .
Τονίστηκε ότι το πρόγραμμα των Δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων έχει καταρτιστεί μετά τις
αιτήσεις των ενδιαφερόμενων ομάδων, πλην όμως η παρούσα αίτηση κατατέθηκε καθυστερημένα
και πολύ καιρό μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων των κλειστών γυμναστηρίων του Δήμου
με αποτέλεσμα σήμερα να μην υπάρχουν πλέον κενές ώρες στους κλειστούς δημοτικούς χώρους
άθλησης.
Ομόφωνα συμφωνείται ότι στην περίπτωση που προκύψουν ελεύθερες ώρες στα γυμναστήρια θα
επανεξεταστεί το παρόν αίτημα.
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. λόγω του ότι δεν υπάρχουν κενές ώρες στα γυμναστήρια,  απορρίπτεται το αίτημα  του
Π.Α.Ο.Κοζάνης και θα επανεξεταστεί  αν  προκύψουν ελεύθερες  ώρες  στους  κλειστούς
δημοτικούς χώρους άθλησης 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 144/2016.



Αριθμός Απόφασης: 145/2016  ΑΔΑ - ΩΠ45ΟΚΨΕ-ΝΣΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ:  «Εξέταση του υπ.αρ.πρωτ. 1861/9-11-2016 εισερχόμενου αιτήματος»

Στη συζήτηση του παρόντος θέματος δεν συμμετείχε μετά από την αποχώρησή για προσωπικούς
λόγους, το μέλος κ. Γ.Χατζαβερίδης.

Θέμα 13ο : 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)»

 την υπ.αρ.452/29-8-2016 ΑΔΑ-71ΨΝΩΛΠ-5ΘΚ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης με θέμα:
«Τροποποίηση της αρ. 414/2014 Α.Δ.Σ. “Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου
Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κοζάνης με την επωνυμία Οργανισμός Αθλητισμού,  Πολιτισμού και
Νεολαίας (ΟΑΠΝ)» όπως τροποποιήθηκε με τις υπ.αρ.28/2015 και  560/2015 Α.Δ.Σ. 

 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.  1861/9-11-2016 αίτηση του φορέα Λ.Κ.Δ.Μ. Δ.Ε.Η. Α.Ε με θέμα :  «Παραχώρηση
Κ.Γ.Λευκόβρυσης»

Η Πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα .
Αναγνώσθηκε  στα μέλη του Δ.Σ.  το αναφερθέν υπ.αρ.πρωτ. 1861/9-11-2016 αίτημα με θέμα :
«Παραχώρηση Κ.Γ.Λευκόβρυσης»
Η  Πρόεδρος  εξήγησε  ότι  ζητείται  το  κλειστό  γυμναστήριο  της  Λευκόβρυσης  για  την
πραγματοποίηση εκδήλωσης της Δ.Ε.Η Α.Ε. στις 3 ή  4-12-2016.
Ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ ότι είχε επαφές με εκπροσώπους της ΔΕΗ και προέκυψε ότι  για την
προστασία  του δαπέδου της  σάλας  του γυμναστηρίου απαιτείται  η  αγορά ειδικού  τάπητα τον
οποίο προτίθεται να αγοράσει η ΔΕΗ . Το κόστος του τάπητα είναι αρκετά μεγάλο και θα αφορά
αποκλειστικά στις διαστάσεις του συγκεκριμένου κλειστού γυμναστηρίου.
Η  Πρόεδρος  πρότεινε  να  αναλάβει  το  κόστος  θέρμανσης  και  την  καθαριότητα  η  ΔΕΗ  ή
εναλλακτικά αν δωρίσουν στον ΟΑΠΝ τον ειδικό τάπητα να αναλάβει ο ΟΑΠΝ τη θέρμανση και
την καθαριότητα του χώρου .
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση .
Ομόφωνα συμφωνεί  το ΔΣ με την πρόταση της Προέδρου.
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 .

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



Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι

1. αποδέχεται την ανωτέρω πρόταση της Προέδρου και 
2. την  εξουσιοδοτεί  να  προβεί  σε  όλες  τις  απαραίτητες  νόμιμες  ενέργειες  και  για  την

υπογραφή της παρούσας απόφασης. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 145/2016.



Αριθμός Απόφασης: 146/2016  ΑΔΑ - 6  Ο1ΡΟΚΨΕ-ΙΔΠ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ:  «Εξέταση του υπ.αρ.πρωτ. 1613/10-10-2016 εισερχόμενου αιτήματος.»

Κατά  την  έναρξη  συζήτησης  του  παρόντος  θέματος  αποχώρησε  από  τη  συνεδρίαση  και  στη
συνέχεια  δεν συμμετείχε, το μέλος κ. Χρ.Τοπάλης για προσωπικούς του λόγους. 

Θέμα 13ο : 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)»

 την υπ.αρ.452/29-8-2016 ΑΔΑ-71ΨΝΩΛΠ-5ΘΚ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης με θέμα:
«Τροποποίηση της αρ. 414/2014 Α.Δ.Σ. “Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου
Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κοζάνης με την επωνυμία Οργανισμός Αθλητισμού,  Πολιτισμού και
Νεολαίας (ΟΑΠΝ)» όπως τροποποιήθηκε με τις υπ.αρ.28/2015 και  560/2015 Α.Δ.Σ. 

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

 το υπ.αρ.πρωτ. 1613/10-10-2016 εισερχόμενο αίτημα γονέα

Η Πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα .
Ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι κατατέθηκε αίτημα γονέα για έκπτωση των διδάκτρων στη φοίτηση  του
τέκνου του στο Δημοτικό Ωδείο Κοζάνης, λόγω ανεργίας.
Ο αιτών κατέθεσε σχετικά δικαιολογητικά για την υποστήριξη του αιτήματός του. 
Προτείνεται και  συμφωνείται ομόφωνα η έκπτωση 50% επί των διδάκτρων.
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 .

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.  1613/10-10-2016 εισερχόμενο αίτημα γονέα  
2. έκπτωση 50% επί των διδάκτρων  του τέκνου που φοιτά στο Δ.Ω.Κ. 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 146/2016.



Αριθμός Απόφασης: 147/2016  ΑΔΑ - ΩΘΒ6ΟΚΨΕ-7ΙΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ:  «Εξέταση του υπ.αρ.πρωτ. 1800/2-11-2016 εισερχόμενου αιτήματος.»

Στη συζήτηση του παρόντος θέματος δεν συμμετείχαν μετά την αποχώρησή τους για προσωπικούς
λόγους, τα μέλη κ.κ. Γ.Χατζαβερίδης και Χρ. Τοπάλης.

Θέμα 13ο : 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)»

 την υπ.αρ.452/29-8-2016 ΑΔΑ-71ΨΝΩΛΠ-5ΘΚ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης με θέμα:
«Τροποποίηση της αρ. 414/2014 Α.Δ.Σ. “Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου
Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κοζάνης με την επωνυμία Οργανισμός Αθλητισμού,  Πολιτισμού και
Νεολαίας (ΟΑΠΝ)» όπως τροποποιήθηκε με τις υπ.αρ.28/2015 και  560/2015 Α.Δ.Σ. 

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

 το υπ.αρ.πρωτ. 1800/2-11-2016 εισερχόμενο αίτημα γονέα

Η Πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα .
Ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι κατατέθηκε αίτημα γονέα για μείωση διδάκτρων στη φοίτηση  του τέκνου
του στο Δημοτικό Ωδείο Κοζάνης, λόγω ανεργίας των γονέων.
Ο αιτών κατέθεσε σχετικά δικαιολογητικά για την υποστήριξη του αιτήματός του. 
Προτείνεται και  συμφωνείται ομόφωνα η έκπτωση 50% επί των διδάκτρων.
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 .

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.  1800/2-11-2016 εισερχόμενο αίτημα γονέα  
2. έκπτωση 50% επί των διδάκτρων  του τέκνου που φοιτά στο Δ.Ω.Κ.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 147/2016.



Αριθμός Απόφασης: 148/2016  ΑΔΑ - Ω04ΜΟΚΨΕ-Σ31
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ:  «Εξέταση του υπ.αρ.πρωτ.1764/27-10-2016 εισερχόμενου αιτήματος.»

Στη συζήτηση του παρόντος θέματος δεν συμμετείχαν μετά την αποχώρησή τους για προσωπικούς
λόγους, τα μέλη κ.κ. Γ.Χατζαβερίδης και Χρ. Τοπάλης.

Θέμα 13ο : 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)»

 την υπ.αρ.452/29-8-2016 ΑΔΑ-71ΨΝΩΛΠ-5ΘΚ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης με θέμα:
«Τροποποίηση της αρ. 414/2014 Α.Δ.Σ. “Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου
Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κοζάνης με την επωνυμία Οργανισμός Αθλητισμού,  Πολιτισμού και
Νεολαίας (ΟΑΠΝ)» όπως τροποποιήθηκε με τις υπ.αρ.28/2015 και  560/2015 Α.Δ.Σ. 

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

 το υπ.αρ.πρωτ. 1764/27-10-2016 εισερχόμενο αίτημα γονέα

Η Πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα .
Ενημέρωσε  το  Δ.Σ.  ότι κατατέθηκε  αίτημα  γονέα για  ρύθμιση  οφειλής  από τη  φοίτηση   του
τέκνου του στο Δημοτικό Ωδείο Κοζάνης,.
Προτείνεται και  συμφωνείται ομόφωνα η ρύθμιση της οφειλής της αιτούσας, να οριστεί σε δέκα
ισόποσες δόσεις.
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 .

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.  1764/27-10-2016 εισερχόμενο αίτημα γονέα  
2. η ρύθμιση οφειλής της ανωτέρω αιτούσας να οριστεί σε δέκα ισόποσες δόσεις 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 148/2016.



Αριθμός Απόφασης: 149/2016  ΑΔΑ -6Ξ5ΥΟΚΨΕ-951
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ:  «Εξέταση του υπ.αρ.πρωτ.1832/4-11-2016 εισερχόμενου αιτήματος.»

Στη συζήτηση του παρόντος θέματος δεν συμμετείχαν μετά την αποχώρησή τους για προσωπικούς
λόγους, τα μέλη κ.κ. Γ.Χατζαβερίδης και Χρ. Τοπάλης.

Θέμα 13ο : 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)»

 την υπ.αρ.452/29-8-2016 ΑΔΑ-71ΨΝΩΛΠ-5ΘΚ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης με θέμα:
«Τροποποίηση της αρ. 414/2014 Α.Δ.Σ. “Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου
Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κοζάνης με την επωνυμία Οργανισμός Αθλητισμού,  Πολιτισμού και
Νεολαίας (ΟΑΠΝ)» όπως τροποποιήθηκε με τις υπ.αρ.28/2015 και  560/2015 Α.Δ.Σ. 

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

 το υπ.αρ.πρωτ. 1832/4-11-2016 εισερχόμενο αίτημα γονέα

Η Πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα .
Ενημέρωσε  το  Δ.Σ.  ότι κατατέθηκε  αίτημα  γονέα για  ρύθμιση  οφειλής  από τη  φοίτηση   του
τέκνου του στο Δημοτικό Ωδείο Κοζάνης,.
Προτείνεται και  συμφωνείται ομόφωνα η ρύθμιση της οφειλής της αιτούσας, να διευθετηθεί σε
δώδεκα δόσεις.
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 .

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.  1832/4-11-2016 εισερχόμενο αίτημα γονέα  
2. η ρύθμιση της οφειλής της ανωτέρω αιτούσας να διευθετηθεί σε δώδεκα δόσεις  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 149/2016.



Αριθμός Απόφασης: 150/2016  ΑΔΑ -6ΩΤΠΟΚΨΕ-3Ρ0
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ:  «Εξέταση του υπ.αρ.πρωτ. 1862/9-11-2016 εισερχόμενου αιτήματος»

Στη συζήτηση του παρόντος θέματος δεν συμμετείχαν μετά την αποχώρησή τους για προσωπικούς
λόγους, τα μέλη κ.κ. Γ.Χατζαβερίδης και Χρ. Τοπάλης.

Θέμα 13ο : 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)»

 την υπ.αρ.452/29-8-2016 ΑΔΑ-71ΨΝΩΛΠ-5ΘΚ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης με θέμα:
«Τροποποίηση της αρ. 414/2014 Α.Δ.Σ. “Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου
Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κοζάνης με την επωνυμία Οργανισμός Αθλητισμού,  Πολιτισμού και
Νεολαίας (ΟΑΠΝ)» όπως τροποποιήθηκε με τις υπ.αρ.28/2015 και  560/2015 Α.Δ.Σ. 

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

 το υπ.αρ.πρωτ. 1862/9-11-2016 εισερχόμενο αίτημα γονέα

Η Πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα .
Ενημέρωσε  το  Δ.Σ.  ότι κατατέθηκε  αίτημα  γονέα  για  δωρεάν  φοίτηση   του  τέκνου  του  στο
Δημοτικό Ωδείο Κοζάνης, λόγω ανεργίας των γονέων.
Ο αιτών κατέθεσε σχετικά δικαιολογητικά για την υποστήριξη του αιτήματός του. 
Προτείνεται και  συμφωνείται ομόφωνα η έκπτωση 50% επί των διδάκτρων.
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 .

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.  1862/9-11-2016 εισερχόμενο αίτημα γονέα  
2. έκπτωση 50% επί των διδάκτρων  του τέκνου που φοιτά στο Δ.Ω.Κ.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 150/2016.



Αριθμός Απόφασης: 151/2016  ΑΔΑ -77ΥΥΟΚΨΕ-2ΝΧ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ:  «Σύσταση και εξουσιοδότηση τριμελούς Επιτροπής για την εξέταση

αιτημάτων ρύθμισης οφειλών και διευκόλυνσης πληρωμών, μειώσεις/ εκπτώσεις διδάκτρων
κατά  περίπτωση  και  πέρα  από  την  ισχύουσα  τιμολογιακή  και  κοινωνική  πολιτική  που
εφαρμόζει ο ΟΑΠΝ στις δομές του»

Στη συζήτηση του παρόντος θέματος δεν συμμετείχαν μετά την αποχώρησή τους για προσωπικούς
λόγους, τα μέλη κ.κ. Γ.Χατζαβερίδης και Χρ. Τοπάλης.

Εκτός  Ημερησίας  Διατάξεως  κατόπιν  της  εξέτασης  από  το  ΔΣ  του  ΟΑΠΝ  συνεχόμενων
αιτημάτων,  προτείνεται  από  το  μέλος  του  ΔΣ   κ.Κ.Κυριακίδη,  η  συζήτηση  για  τη  σύσταση
Επιτροπής  η  οποία  θα  εξετάζει  αιτήματα  που  αφορούν  σε  ρυθμίσεις  οφειλών-διευκολύνσεις
πληρωμών-μειώσεις/ εκπτώσεις διδάκτρων κλπ  των δομών του, κατά περίπτωση και πέρα από την
ισχύουσα τιμολογιακή και κοινωνική πολιτική στις δομές του . 
Τα παρόντα μέλη του Δ.Σ. ομόφωνα αποδέχονται τη συζήτηση του θέματος.

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

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

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

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

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

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

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

 την υπ.αρ.452/29-8-2016 ΑΔΑ-71ΨΝΩΛΠ-5ΘΚ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης με θέμα:
«Τροποποίηση της αρ. 414/2014 Α.Δ.Σ. “Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου
Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κοζάνης με την επωνυμία Οργανισμός Αθλητισμού,  Πολιτισμού και
Νεολαίας (ΟΑΠΝ)» όπως τροποποιήθηκε με τις υπ.αρ.28/2015 και  560/2015 Α.Δ.Σ. 

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

 τη γενικότερη οικονομική κατάσταση της χώρας

Το μέλος κ. Κ.Κυριακίδης εκτός Ημερήσιας Διάταξης και κατόπιν εξέτασης αιτημάτων πολιτών
για ρύθμιση οφειλών-διευκολύνσεις πληρωμών-μειώσεις/  εκπτώσεις διδάκτρων κλπ  στις δομές
του  και  κυρίως  στο  Δημοτικό  Ωδείο  Κοζάνης  και  στα  εργαστήρια  Εικαστικό-Φωτογραφικό-
Κόσμημα,  προτείνει  τη σύσταση Επιτροπής στον ΟΑΠΝ, η οποία   θα εξετάζει  αιτήματα  που
κατατίθενται  με τα σχετικά δικαιολογητικά και την εξουσιοδότηση της  να αποφασίζει  για το
αποτέλεσμα του αιτήματος :  1).χωρίς αυτό να βλάπτει το συμφέρον του ΝΠΔΔ –ΟΑΠΝ,  
2).χωρίς  να  γνωστοποιείται  σε  όλο  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  το  αίτημα  και  τα  προσωπικά
δεδομένα του αιτούντα  αλλά και
3).παρέχοντας διευκόλυνση σε όφελος των οικονομικά πιο αδύναμων πολιτών.
Προτείνεται  δε η Επιτροπή να αποτελείται από την Πρόεδρο και δύο υπηρεσιακά στελέχη.

Σημειώνεται  ότι  όταν  κατατίθεται  αίτηση  για  τις  προαναφερόμενες  ειδικές  περιπτώσεις
συνοδευτικά δικαιολογητικά θεωρούνται τα εξής :



 Η οικονομική κατάσταση αποδεικνύεται από την κατάθεση εκκαθαριστικού σημειώματος
εφορίας
 Η ανεργία αποδεικνύεται από βεβαίωση ΟΑΕΔ ή φ/α κάρτας ανεργίας του ενδιαφερόμενου
 Η πολυτεκνία αποδεικνύεται από βεβαίωση πολυτεκνίας ή πιστοποιητικό οικογ.κατάστασης
 Τα μέλη της ίδιας οικογένειας βεβαιώνονται με πιστοποιητικό οικογενειακής  κατάστασης
 Σχετικά  με  την  επιμέλεια  –  φροντίδα  παιδιών  /Διαζευκτήρια  κλπ   βεβαιώνονται  από
αποφάσεις των Ελληνικών Δικαστηρίων 

Στο ΦΕΚ υπ.αρ. 815/τ.Β΄/10-5-2011 “Αριθμ. απόφ. 110/2011 (1) 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.”
άρ.4 -Πόροι  του  Ν.Π.Δ.Δ  είναι  :  παρ.  γ)  «εισπράξεις  από το  αντίτιμο  των πραγμάτων ή των
υπηρεσιών, που παρέχει το Ν.Π.Δ.Δ.»
Στη παρ.1 του αρ.170 – Διευκολύνσεις οφειλετών του Ν. 3463/2006 αναφέρεται ότι : 
«Στους οφειλέτες των Δήμων, των Κοινοτήτων και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου
παρέχονται οι διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής των οφειλών τους, οι οποίες προβλέπονται
από τη νομοθεσία που ισχύει για τους οφειλέτες του Δημοσίου.»  

Λαμβάνοντας  υπόψη  τη  γενικότερη  οικονομική  κατάσταση  της  χώρας  και  εφόσον  οι
ενδιαφερόμενοι καταθέτουν δικαιολογητικά που υποστηρίζουν το αίτημά τους, τα παρόντα μέλη
του ΔΣ είναι θετικά στη πρόταση του κ. Κ.Κυριακίδη και προτείνεται η Επιτροπή να αποτελείται
από: 1). την Πρόεδρο του ΝΠΔΔ κα. Φ. Φτάκα –Τσικριτζή , 2).την Προϊσταμένη Διεύθυνσης κα.
Φ. Διάφα και 3).την υπεύθυνη του τμήματος λογιστηρίου κα. Ε.Χατζοπούλου.
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 ανωτέρω εισήγηση .

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

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι    

1. Συμφωνεί και εγκρίνει την ανωτέρω εισήγηση όπως αυτή αναλύθηκε
2. τη σύσταση και εξουσιοδότηση τριμελούς Επιτροπής στον ΟΑΠΝ που θα αποτελείται από:

Α). την Πρόεδρο του ΝΠΔΔ κα. Φ. Φτάκα –Τσικριτζή , Β).την Προϊσταμένη Διεύθυνσης
κα. Φ. Διάφα και Γ).την υπεύθυνη του τμήματος λογιστηρίου κα. Ε.Χατζοπούλου και η
οποία  θα εξετάζει  τα αιτήματα που κατατίθενται  με τα σχετικά δικαιολογητικά κατά
περίπτωση  και  πέρα  από  την  ισχύουσα  τιμολογιακή  και  κοινωνική  πολιτική  που
εφαρμόζει ο ΟΑΠΝ  στις δομές του και θα αποφασίζει για το αποτέλεσμα του αιτήματος : 
 1).χωρίς αυτό να βλάπτει το συμφέρον του ΝΠΔΔ –ΟΑΠΝ,  
2).χωρίς να γνωστοποιείται σε όλο το Διοικητικό Συμβούλιο το αίτημα και τα προσωπικά
δεδομένα του αιτούντα  και
3).με στόχο την παροχή διευκόλυνσης  των οικονομικά πιο αδύναμων πολιτών 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 151/2016.



Αριθμός Απόφασης: 152/2016  ΑΔΑ -7ΦΓΟΟΚΨΕ-ΔΡΓ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΘΕΜΑΤΟΣ:   «Εξέταση  υπ.αρ.πρωτ.  1629/12-10-2016  αιτήματος  του  Π.Λ.Σ  «Η

ΚΟΖΙΑΝΗ»»

Στη συζήτηση του παρόντος θέματος δεν συμμετείχαν μετά την αποχώρησή τους για προσωπικούς
λόγους, τα μέλη κ.κ. Γ.Χατζαβερίδης και Χρ. Τοπάλης.

Θέμα 13ο : 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)»

 την υπ.αρ.452/29-8-2016 ΑΔΑ-71ΨΝΩΛΠ-5ΘΚ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης με θέμα:
«Τροποποίηση της αρ. 414/2014 Α.Δ.Σ. “Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου
Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κοζάνης με την επωνυμία Οργανισμός Αθλητισμού,  Πολιτισμού και
Νεολαίας (ΟΑΠΝ)» όπως τροποποιήθηκε με τις υπ.αρ.28/2015 και  560/2015 Α.Δ.Σ. 

 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. 1629/12-10-2016 αίτηση του Π.Λ.Σ «Η ΚΟΖΙΑΝΗ»

Η Πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα .
Διάβασε στα μέλη του Δ.Σ. την επιστολή /αίτηση που κατατέθηκε από τον κ.Γρ. Τζουμερκιώτη,
μέλος  του  ΔΣ  του  ΟΑΠΝ  και  Πρόεδρο  του  Πολιτιστικού  &  Λαογραφικού  Συλλόγου  «Η
ΚΟΖΙΑΝΗ».
Με την έγγραφη επιστολή /αίτηση ο ανωτέρω σύλλογος, ενημερώνει τον ΟΑΠΝ ότι προτίθεται  :
«…να ανάψει φανό στην παιδική χαρά της οδού Πίνδου και να συμμετάσχει στην παρέλαση της
Αποκριάς με πεζοπόρο τμήμα και άρμα», ενώ παράλληλα ζητά : «…να συμπεριληφθεί ισότιμα με
τους υπόλοιπους 14 φανούς στον προγραμματισμό και να μπει στο πρόγραμμα της Κοζανίτικης
Αποκριάς  με  τις  οποιεσδήποτε  εξυπηρετήσεις  παρέχει  ο  Δήμος  Κοζάνης  στους  υπόλοιπους
φανούς, τάξη μεγέθους πάντα.»

Στη  συνέχεια  ο  κ.  Τζουμερκιώτης  παίρνοντας   το  λόγο  ανέλυσε  και  υποστήριξε  το  σχετικό
αίτημα.
Η κα.Ελ. Σιούστη εξέφρασε την άποψη ότι θα πρέπει να ψηφιστεί  κανονισμός με συγκεκριμένα
κριτήρια για την ένταξη νέων φανών.

Η Πρόεδρος  κατόπιν  της  τοποθέτησης  του  κ.Τζουμερκιώτη  εξέφρασε  στα  μέλη  του  Δ.Σ.  τις
αρνητικές συνέπειες που θα προκύψουν σε περίπτωση θετικής απάντησης του ΔΣ στο ανωτέρω
αίτημα της Κόζιανης, γιατί θα ανοίξουν οι ασκοί του Αιόλου.
Πρότεινε να μην παρθεί απόφαση στην παρούσα συνεδρίαση, αλλά να προηγηθεί συνάντηση της



Προέδρου του ΟΑΠΝ, με τους προέδρους  των Φανών και του Προέδρου της Κόζιανης που θα
υποστηρίξει το αίτημα του ενώπιον όλων. 
Κατόπιν, λαμβάνοντας υπόψη τη συλλογική εκφρασμένη άποψη των Φανών να ληφθεί απόφαση
από  το  ΔΣ  του  ΟΑΠΝ  για  το  συγκεκριμένο  θέμα.  Στην  παρούσα  τοποθέτηση  της  Προέδρου
τάσσεται υπέρ η κα. Ελ. Σιούστη.
Επίσης  τόνισε  ότι  θα  πρέπει  να  κρατηθούν  ισορροπίες  και  να  υπάρξει  σεβασμός  προς  τους
παραδοσιακούς Φανούς .
Η  Πρόεδρος  υποστήριξε  ότι  λειτουργώντας  δημοκρατικά  οφείλει  ο  ΟΑΠΝ  να  κάνει  πρώτα
διαβούλευση με τους Φανούς πριν αποφασίσει το ΔΣ του την ένταξη νέου Φανού στο σχεδιασμό
της Αποκριάς 2017. 

Ο κ.Κ.Κυριακίδης πρότεινε να ληφθεί άμεσα απόφαση για το παρόν αίτημα της Κόζιανης από το
Δ.Σ. και κατόπιν να πραγματοποιηθεί συνάντηση ενημέρωσης των Φανών. 

Ο κ.Γ.Βαλαής συμφωνεί να γίνει δεκτό το αίτημα και απλά να γίνει ενημέρωση των Φανών.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση.
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 .

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω και έπειτα από διαλογική διεξοδική συζήτηση κατά
πλειοψηφία με πέντε (5) ψήφους υπέρ και δύο (2) ψήφους κατά 

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι    

1. κάνει αποδεκτό το υπ.αρ.πρωτ. 1629/12-10-2016 αίτημα του Πολιτιστικού & Λαογραφικού
Συλλόγου «Η ΚΟΖΙΑΝΗ» 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 152/2016.



Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση και αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό
λύεται η συνεδρίαση ώρα  17.30 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. Κων/νος Κυριακίδης

3. Γεώργιο Χατζαβερίδης

4. Γρηγόριος Τζουμερκιώτης

5. Ελένη Σιούστη

6. Γεώργιος Μπουζαλής

7. Χρήστος Τοπάλης
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