
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

20  Η     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 
20η/30-11-2016  τακτική  συνεδρίαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Οργανισμού
Αθλητισμού- Πολιτισμού – Νεολαίας  Δήμου Κοζάνης

Στην Κοζάνη σήμερα,  Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016 και ώρα έναρξης 17.00 στην αίθουσα
συνεδριάσεων – 3ος όροφος των γραφείων του επί των οδών Π. Μελά & Πλ. Αυλιώτη
Κοζάνη,  συνήλθε σε  τακτική  συνεδρίαση το οριζόμενο,(με  την υπ.  Αρ.  414/18-9-2014
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, την τροποποίησή της με την υπ.αρ.28/16-2-
2015, την τροποποίησή της με την υπ.αρ.560/27-11-2015 και την τροποποίησή της με
την υπ.αρ. 452/29-8-2016 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.2001/25-11-2016 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 εννέα (9) μέλη και συγκεκριμένα :

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

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

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης : ( πρόσκληση Αρ. πρωτ. 2001/25-11-2016)
1. Αποδοχή ποσού τακτικής  επιχορήγησης  από το  Δήμο  Κοζάνης  (Δεκέμβριος) /εισήγηση

Προϊσταμένη Διεύθυνσης
2. Παράταση  ενοικίασης  του χώρου στέγασης  των εικαστικών εργαστηρίων  (Ζ.Βαγιανού)

/εισήγηση Προϊσταμένη Διεύθυνσης
3. Ανάθεση Καλλιτεχνικών εργασιών Αποκριάς 2017
4. Προσδιορισμός τρόπου εκτέλεσης τεχνικών εργασιών Αποκριάς 2017
5. Καθορισμός κριτηρίων για έγκριση λειτουργίας νέων φανών. Εξέταση και επανεξέταση

όλων των σχετικών αιτημάτων.
6. Καθορισμός διδάκτρων τμήματος ενοργάνωσης στο ΔΩΚ
7. 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.



Αριθμός Απόφασης: 153/2016  ΑΔΑ - 76Φ1ΟΚΨΕ-Χ1Ω
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 Δεκέμβριο 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 153/2016.



Αριθμός Απόφασης: 154/2016  ΑΔΑ - 7ΡΦΩΟΚΨΕ-ΤΒ1
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ:  «Παράταση  ισχύος μίσθωσης του χώρου στέγασης των εικαστικών

εργαστηρίων»

Θέμα 2ο : Παράταση  ενοικίασης του χώρου στέγασης των εικαστικών εργαστηρίων

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

 την  υπ.αρ.πρωτ.  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 » 

 το  Ιδιωτικό συμφωνητικό ΑΔΑ- ΩΡΣΞΟΚΨΕ-17Φ παράτασης ισχύος μίσθωσης

Η Πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα .
Ενημέρωσε  για  τη  λήξη  στις  31-12-2016   του  Συμφωνητικού  μίσθωσης  των  χώρων  που
στεγάζονται τα Εικαστικά Εργαστήρια που λειτουργεί το ΝΠΔΔ-ΟΑΠΝ επί των οδών Σμύρνης &
Κωνσταντινουπόλεως.
Επειδή είναι αδύνατη η άμεση μετακίνηση των εργαστηρίων λόγω των ενεργών δράσεων του και
της εκπαιδευτικής λειτουργίας του και επειδή το ύψος της μίσθωσης των συγκεκριμένων χώρων
θεωρείται ικανοποιητικό κατόπιν της μείωσης που έγινε το 2015, προτείνεται από την Πρόεδρο :
η περαιτέρω παράταση του ήδη ισχύοντος συμφωνητικού για ένα έτος δηλαδή από 01-01-2017 έως
31-12-2017. 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση.



Ο κ.Κ.Κυριακίδης συμφωνεί με την παράταση ισχύος  της εν λόγω μίσθωσης, με την παρατήρηση
ο  ΟΑΠΝ  να  κάνει  παράλληλα  και  διερεύνηση  χώρων  για  πιθανή  οικονομικότερη
μετεγκατάσταση. 
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. εγκρίνει την εκ νέου παράταση του ήδη ισχύοντος συμφωνητικού για ένα έτος δηλαδή από
01-01-2017 έως 31-12-2017, για την μίσθωση των χώρων που στεγάζονται τα Εικαστικά
Εργαστήρια του ΝΠΔΔ-ΟΑΠΝ επί των οδών Σμύρνης & Κωνσταντινουπόλεως 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 154/2016.



Αριθμός Απόφασης: 155/2016  ΑΔΑ - Ω0ΝΝΟΚΨΕ-ΟΓΤ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ:  «Ανάθεση Καλλιτεχνικών εργασιών Αποκριάς 2017»
Θέμα 3ο : Ανάθεση Καλλιτεχνικών εργασιών Αποκριάς 2017

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

 Του Π. Δ. 28/80 « Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο. Τ. Α » (Φ Ε Κ Α΄ 11 /15. 01. 1980)
 Την   υπ.Αρ.  22/2016   ΑΔΑ  - ΩΨ2ΖΟΚΨΕ-Μ7Χ Απόφαση  Δ.Σ.  ΟΑΠΝ  με  θέμα :  «Έγκριση

διαδικασίας και υπηρεσιακών Επιτροπών  ΟΑΠΝ μετά από κλήρωση _ Ορισμός αιρετών μελών»
 Την  υπ.Αρ. 136/2016  ΑΔΑ - Ψ72ΜΟΚΨΕ-87Π  Απόφαση Δ.Σ. ΟΑΠΝ με θέμα : :  «Τροποποίηση

της  υπ.αρ.22/2016  απόφασης  Διοικητικού  Συμβουλίου  ΟΑΠΝ  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του
Ν.4412/2016»

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

 την  υπ.αρ.πρωτ.  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 διοργάνωση των λαογραφικών εκδηλώσεων της Αποκριάς 2017 που υλοποιεί στο σύνολο της το
ΝΠΔΔ - Ο.Α.Π.Ν

 Το πλήθος εργασιών που περιλαμβάνει η διοργάνωση της Αποκριάς
 Την ορθή διεκπεραίωση της διοργάνωσης μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα
 Ότι θα προβλεφθούν σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ-ΟΑΠΝ έτους 2017

Η Πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα .
Εξήγησε ότι μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα και πέρα των άλλων αντικειμένων του, το ΝΠΔΔ-



ΟΑΠΝ καλείται να διοργανώσει ένα κορυφαίο γεγονός για την πόλη, τις λαογραφικές εκδηλώσεις
της Αποκριάς.
Αυτό σημαίνει, πλήθος εργασιών προετοιμασίας των τεχνικών και καλλιτεχνικών υποδομών και
πλήθος  εργασιών  για  την  οργάνωση και  παρουσίαση των εκδηλώσεων  του  δωδεκαημέρου  της
Αποκριάς, όπως και επαναφορά όλων των υποδομών στην πρωταρχική τους κατάσταση με το τέλος
των εκδηλώσεων.
Η Πρόεδρος τόνισε ότι ο ΟΑΠΝ δεν διαθέτει στο δυναμικό του εξειδικευμένο προσωπικό για τις
κατασκευές και τις καλλιτεχνικές εργασίες που απαιτούνται για τις εκδηλώσεις της Αποκριάς,
συγκεκριμένα για την κατασκευή των αρμάτων της παρέλασης και του διάκοσμου της πόλης και
κάθε  χρόνο  καταφεύγει  στην  πιο  συμφέρουσα  λύση  λαμβάνοντας  υπόψη  πρωταρχικά  τις
περιορισμένες δυνατότητες της τοπικής αγοράς στον τομέα αυτό. 
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η Πρόεδρος ζητά να συζητηθεί και να προσδιοριστεί ο τρόπος
εκτέλεσης των καλλιτεχνικών εργασιών, που θα αφορούν στην Αποκριά του 2017 .

Ενημέρωσε ότι ο Πατρινός καλλιτέχνης / κατασκευαστής των αρμάτων της παρέλασης και του
διάκοσμου της πόλης που ανέλαβε πέρυσι με την τεχνική του ομάδα την κατασκευή και εκτέλεσή
τους, δήλωσε εκ νέου ενδιαφέρον.
Η ίδια  ήρθε σε επικοινωνία και με άλλους εγχώριους και Πατρινούς κατασκευαστές, οι οποίοι
όμως δεν μπορούν να  αναλάβουν το σύνολο των αρμάτων. Δυστυχώς στον κατασκευαστικό αυτό
τομέα οι επιλογές είναι ελάχιστες.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση.
Η Πρόεδρος ενημέρωσε το ΔΣ ότι λόγω του κατεπείγοντος έχουν ήδη ξεκινήσει οι επαφές με τους
φανούς  οι  οποίοι  ξεκίνησαν  και  δηλώνουν  τα  θέματα  των  αρμάτων  τους  και  προτίθεται  με
απευθείας ανάθεση να προχωρήσει στις εργασίες κατασκευής των αρμάτων της παρέλασης  και σε
αυτές του διάκοσμου της πόλης. 

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. συμφωνεί με την απευθείας ανάθεση των καλλιτεχνικών εργασιών (κατασκευές αρμάτων
παρέλασης  και  διάκοσμου  της  πόλης)  από  την  Πρόεδρο  του  ΝΠΔΔ  –  ΟΑΠΝ  στον
καλλιτέχνη –κατασκευαστή που μετά από διερεύνηση θα καταλήξει με συμφέρον για τον
ΟΑΠΝ και με συγκεκριμένους όρους συμφωνίας στο χρονικό  περιθώριο  κατασκευής 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 155/2016.



Αριθμός Απόφασης: 156/2016  ΑΔΑ - 6ΚΧ9ΟΚΨΕ-ΚΨΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ:  «Λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης τεχνικών εργασιών στην

Αποκριά 2017 »

Θέμα 4ο : Προσδιορισμός τρόπου εκτέλεσης τεχνικών εργασιών Αποκριάς 2017 

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

 Του Π. Δ. 28/80 « Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο. Τ. Α » (Φ Ε Κ Α΄ 11 /15. 01. 1980)
 Την   υπ.Αρ.  22/2016   ΑΔΑ  - ΩΨ2ΖΟΚΨΕ-Μ7Χ Απόφαση  Δ.Σ.  ΟΑΠΝ  με  θέμα :  «Έγκριση

διαδικασίας και υπηρεσιακών Επιτροπών  ΟΑΠΝ μετά από κλήρωση _ Ορισμός αιρετών μελών»
 Την  υπ.Αρ. 136/2016  ΑΔΑ - Ψ72ΜΟΚΨΕ-87Π  Απόφαση Δ.Σ. ΟΑΠΝ με θέμα : :  «Τροποποίηση

της  υπ.αρ.22/2016  απόφασης  Διοικητικού  Συμβουλίου  ΟΑΠΝ  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του
Ν.4412/2016»

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

 την  υπ.αρ.πρωτ.  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 διοργάνωση των λαογραφικών εκδηλώσεων της Αποκριάς 2017 που υλοποιεί στο σύνολό της το
ΝΠΔΔ - Ο.Α.Π.Ν

 Το πλήθος εργασιών που περιλαμβάνει η διοργάνωση της Αποκριάς
 Την ορθή διεκπεραίωση της διοργάνωσης μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα



Η Πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα .
Εξήγησε ότι μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα και πέρα των άλλων αντικειμένων του, το ΝΠΔΔ-
ΟΑΠΝ καλείται  να  διοργανώσει  ένα  κορυφαίο  γεγονός  για  την  πόλη,  όπως  τις  λαογραφικές
εκδηλώσεις της Αποκριάς.
Αυτό σημαίνει,  πλήθος  εργασιών  προετοιμασίας  των τεχνικών  υποδομών και  υλικών,  πλήθος
εργασιών για την οργάνωση και παρουσίαση των εκδηλώσεων του δωδεκαημέρου της Αποκριάς,
αλλά  και  επαναφορά όλων των υποδομών στην  πρωταρχική τους  κατάσταση  με  το  τέλος  των
εκδηλώσεων.
Η Πρόεδρος τόνισε ότι ο ΟΑΠΝ διαθέτει στο δυναμικό του, μόνο έναν εργαζόμενο για τεχνικές
εργασίες, ο οποίος είναι επιφορτισμένος με τεράστιο  όγκο εργασιών και δεν μπορεί μόνος του να
αναλάβει την έγκαιρη και απρόσκοπτη λειτουργία όλων των υποδομών της Αποκριάς. 
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η Πρόεδρος ζητά να συζητηθεί και να προσδιοριστεί ο τρόπος
εκτέλεσης των τεχνικών εργασιών, που θα αφορούν στην Αποκριά του 2017 και δεν είναι δυνατό
να  πραγματοποιηθούν  από  τον  ένα  και  μοναδικό  υπάλληλό  του  όταν  συγκεκριμένα  αυτές
αφορούν στο συνολικό διάκοσμο της πόλης και στην εγκατάσταση των κερασταριών – οντάδων
στους  επιμέρους  φανούς  που αναπτύσσονται  σε  όλη  την  πόλη της  Κοζάνης,  καθώς  και  στην
απόσυρση αυτών.
Υπενθύμισε στα μέλη του ΔΣ τους τρόπους που ακολουθήθηκαν τις προηγούμενες χρονιές και τα
αντίστοιχα κόστη των συγκεκριμένων εργασιών.
Κατόπιν των παραπάνω η Πρόεδρος προτείνει στο ΔΣ να αποφασίσει την εξουσιοδότησή της για
να προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση των τεχνικών εργασιών,  κατόπιν διερεύνησης,   έως του
συνολικού ποσού των 18.600€ (συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων) .
Ο  κ.  Κ.Κυριακίδης  πρότεινε,  λόγω  του  επείγοντος,  την  διαδικασία  μειοδοτικού  διαγωνισμού
δηλαδή  ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις παραπάνω εργασίες με κατάθεση οικονομικών
προσφορών, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 18.600€ (συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων) και
την ανάθεση αυτών στον μειοδότη.
Συμπληρωματικά στην πρόταση του κ.Κυριακίδη, ο κ.Γ.Βαλαής πρότεινε λόγω του επείγοντος σε
περίπτωση που ο διαγωνισμός κριθεί άγονος να προχωρήσει η Πρόεδρος σε απευθείας ανάθεση
των τεχνικών εργασιών για την Αποκριά 2017.

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
ομόφωνα 

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι    

1. εγκρίνει την διαδικασία μειοδοτικού διαγωνισμού για τις τεχνικές εργασίες στην περίοδο
της  Αποκριάς  2017,  κατά  την  οποία  θα  γίνει  ανοιχτή  πρόσκληση  εκδήλωσης
ενδιαφέροντος με κατάθεση κλειστών, οικονομικών, προσφορών από τους ενδιαφερόμενους
και με τιμή εκκίνησης  το ποσό των 18.600€ (συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων),
ώστε να ανατεθούν αυτές στη συνέχεια στον μειοδότη,

2. στην περίπτωση που ο μειοδοτικός διαγωνισμός κριθεί άγονος, εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο
του ΟΑΠΝ να προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση των τεχνικών εργασιών της Αποκριάς
2017 και

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

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 156/2016.



Αριθμός Απόφασης: 157/2016  ΑΔΑ – 7Τ7ΔΟΚΨΕ-ΑΛΞ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ:  «Συζήτηση σχετικά με αιτήματα λειτουργίας νέων φανών»
Θέμα 5ο : Καθορισμός κριτηρίων για έγκριση λειτουργίας νέων φανών. Εξέταση και επανεξέταση όλων των
σχετικών αιτημάτων.

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

 την  υπ.αρ.πρωτ.  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 διοργάνωση των λαογραφικών εκδηλώσεων της Αποκριάς 2017 που υλοποιεί στο σύνολό της το
ΝΠΔΔ - Ο.Α.Π.Ν

Η Πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα .
Υπενθύμισε στα μέλη του ΔΣ την προηγούμενη απόφαση του η οποία λήφθηκε στη συνεδρίαση
της 11/11/2016 σχετικά με το αίτημα του Πολιτιστικού Συλλόγου  «Η Κόζιανη» . 
Ενημέρωσε  το  Δ.Σ.  ότι  εξ  αφορμής  του  αιτήματος  του  Π.Σ.  «Η  Κόζιανη»   ο  ΟΑΠΝ,  έλαβε,
επαληθεύοντας τις σχετικές προβλέψεις  και δεύτερο αίτημα από τον Λαογραφικό Όμιλο Κοζάνης
«Φίλοι της παράδοσης», σύμφωνα με το οποίο ζητείται να συμμετέχει ισότιμα με τους υπόλοιπους
14 φανούς στο πρόγραμμα της Κοζανίτικης Αποκριάς, καθώς εδώ και τρία συνεχή χρόνια (αρχής
γενομένης το 2013) ανάβει φανό την Τετάρτη μετά τη μικρή Αποκριά στην πλατεία Λασσάνη
δίπλα από τα γραφεία του συλλόγου του και από το 2005 συμμετέχει με άρμα στην παρέλαση της
Μεγάλης Αποκριάς.
Η  Πρόεδρος  στη  συνέχεια  ενημέρωσε  ότι  σύμφωνα  με  τις  προτάσεις  που  κατατέθηκαν  στη
συνεδρίαση του ΔΣ στις 11/11/2016 η ίδια προχώρησε σε διαδικασία ενημέρωσης των Φανών και
πληροφόρησε το ΔΣ  για τη θέση των Φανών επί του θέματος  μετά τη συνάντηση που είχε μαζί
τους στις 14/11 και στην οποία παρευρέθηκαν 13 από τους 14 εκπροσώπους τους.  Οι Φανοί, είπε



χαρακτηριστικά,  δεν  επιθυμούν  σύγκρουση  με  κανένα.  Θεωρούν  όμως  ότι  βασική  εστία  του
Φανού είναι   η  γειτονιά   που συσπειρώνεται   από το  Φανό  που  ανάβει  και  η  οποιαδήποτε
απόφαση για την ένταξη ή μη νέων φανών πρέπει να είναι  πολιτική,  ενώ αν δεν επανεξεταστεί
το θέμα από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΠΝ να πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης.
Τάχτηκαν  γενικά  κατά  του  «ανοίγματος»  που  επιχειρείται  και  τοποθετούνται  αρνητικά  σε
οποιαδήποτε νέα ένταξη καθώς οι νυν λειτουργούντες μπορούν να καλύψουν όποιες νέες ανάγκες
προκύπτουν και επιπλέον υπάρχει σήμερα με την οικονομική στενότητα και τα συγκεκριμένα
κονδύλια που δεν υπάρχει δυνατότητα αύξησής τους, με την νέα ένταξη φανών το συγκεντρωτικό
ποσό  επιχορήγησής  τους  θα  επιμεριστεί  σε  μεγαλύτερο  αριθμό  Φανών  με  αποτέλεσμα  την
αδυναμία λειτουργίας τους και ανταπόκρισης τους στις συγκεκριμένες υποχρεώσεις που έχουν
αναλάβει ως Φανοί. Μετά τη συνάντηση με τους Φανούς συντάχθηκε εισήγηση από την Πρόεδρο
με θέμα «καθορισμός κριτηρίων έγκρισης λειτουργίας νέων φανών» σύμφωνα και με τις προτάσεις
που κατέθεσαν οι εκπρόσωποι των Φανών, η οποία και στάλθηκε στα μέλη του ΔΣ του ΟΑΠΝ
προς έγκριση στα πλαίσια της σημερινής συνεδρίασης.

Με βάση λοιπόν αυτή την εισήγηση η Πρόεδρος πρότεινε να επανεξετασθεί και να αναθεωρηθεί η
απόφαση του ΔΣ για την έγκριση του Π.Σ. «Κόζιανη» ως νέος Φανός, να απορριφθεί επίσης το
αίτημα  των  ‘Φίλων  της  Παράδοσης’   και  για  την  ενδυνάμωση  των  υπαρχόντων  Φανών  να
ενταχθούν ο μεν Π.Σ. «Κόζιανη» στο φανό «Κεραμαριό», ο δε Λ.Ο.Κ. «Φίλοι της παράδοσης»  στο
φανό «Αριστοτέλη», ως οι πλέον εγγύτεροι στους δυο Πολιτιστικούς Συλλόγους.

Κατόπιν τοποθετήθηκαν τα μέλη του ΔΣ ως εξής :
Ο κ.Γ.Χατζαβερίδης αναφερόμενος στη συγκεκριμένη πρόταση επισημαίνει ότι είναι ασέβεια της
Προέδρου προς τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ που ψήφισαν κατά πλειοψηφία κάτι διαφορετικό από
την δική της πρόταση. 
Τόνισε ότι κακώς επανέρχεται προς συζήτηση το αίτημα του Π.Σ. «Η Κόζιανη»  και δεν συμφωνεί
με τη διατύπωση του συγκεκριμένου θέματος, καθώς δεν έχει ανατραπεί –απορριφθεί η απόφαση
που πάρθηκε σχετικά .
Ο  κ.Κ.Κυριακίδης  δήλωσε  ότι  κακώς  επανέρχεται  προς  συζήτηση  το  αίτημα  του  Π.Σ.  «Η
Κόζιανη» γιατί έχει ήδη παρθεί απόφαση γι΄αυτό.
Δήλωσε επίσης ότι η απόφαση δημιουργίας νέων φανών αποτελεί προσθετικό πρόσημο για την
παράδοση και δεν αφορά σε κατάργηση φανών, κάτι που θα ήταν αρνητικό για την παράδοση. 
Τάχθηκε θετικός στα συγκεκριμένα αιτήματα ένταξης νέων φανών –ελεγχόμενα πάντα - και στην
τοποθέτησή του τόνισε ότι : «αν το γενικό πλαίσιο λειτουργίας που ορίζεται από τον ΟΑΠΝ το
διαχειριστούμε σωστά, ο νέος φανός μπορεί να δώσει ώθηση και στους παλιούς φανούς». 
Κατόπιν της τοποθέτησής του ο κ. Κ.Κυριακίδης  αποχώρησε,  λόγω ανειλημμένης  υποχρέωσης.

Η  Πρόεδρος  τόνισε  ότι  κανένα  έθιμο  που  εκφράζει  την  άυλη  πολιτιστική  μας  κληρονομιά
(Λαζαρίνες,  Μωμόγεροι,  Φανοί κλπ) δεν έχει ανάγκη παρεμβατικών κινήσεων ανανέωσης από
εξωτερικούς παράγοντες,  όπως εξάλλου υπογραμμίζεται  σε έγγραφο του  Π. Σ. «Η Κόζιανη».
Εκείνο που χρειάζεται είναι να εξασφαλιστεί ο βασικός πυρήνας του δρώμενου, στην προκειμένη
περίπτωση αυτός του Φανού που θα συνεχίσει αδιάλειπτα στο χρόνο μεταφερόμενος από γενιά σε
γενιά.  Επίσης,  οι Φανοί  έχουν οικονομικό-κοινωνικό-πολιτιστικό ενδιαφέρον και γι΄αυτό το
λόγο στηρίζονται οικονομικά και τεχνικά και από το Δήμο.

Παίρνοντας  το  λόγο το  μέλος  του ΔΣ κ.  Γρ.  Τζουμερκιώτης  περιέγραψε  το  προφίλ  του Π.Σ.
«Κόζιανη»  τονίζοντας ότι στόχος του Συλλόγου του είναι η τόνωση του εθίμου της  Κοζανίτικης
Αποκριάς.  Δήλωσε ότι  συμφωνεί με τον ορισμό κριτηρίων για την ισότιμη ένταξη Φανού και
υποστήριξε ότι δικαίωμα για αίτημα δημιουργίας Φανού έχει ο καθένας. 
Εξήγησε ότι η επιλογή του χώρου που αιτήθηκαν για το άναμμα φανού έγινε επειδή είναι η
γειτονιά  πολλών μελών  του συλλόγου, ότι υπάρχει όρεξη και μεράκι από την πλειονότητα των
μελών του συλλόγου για το Φανό και αναφέρθηκε στην εισήγηση της Προέδρου και συγκριτικά
στα κριτήρια που όρισε για την έγκριση λειτουργίας των Φανών . Τόνισε ότι επιθυμεί ο Σύλλογος
του υπό τη σκέπη του Δήμου να ενταχθεί και να συμμετέχει στο πρόγραμμα της Κοζανίτικης
Αποκριάς και ότι τάξη μεγέθους θα δεχτεί εξυπηρετήσεις που παρέχει ο Δήμος.



Ο κ.Γ.Βαλαής υποστήριξε ότι τα αιτήματα θα πρέπει να εξετάζονται μεμονωμένα μέσα σε ένα
γενικότερο  πλαίσιο.  Δεν  επιτρέπεται  θέματα  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  ΟΑΠΝ  να
απασχολούν το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης.
Πρότεινε  να γίνει  μια  συνάντηση στην οποία  θα παρευρίσκονται  η Πρόεδρος  του ΟΑΠΝ, οι
εκπρόσωποι των Φανών, εκπρόσωπος του ΠΣ «Κόζιανη»   και εκπρόσωπος του Λ.Ο.Κ. «Φίλοι της
παράδοσης» για να συζητηθεί εκτενέστερα το θέμα ένταξης νέων φανών.
Επίσης  συμπλήρωσε  ότι  απ’  όλα  τα  παραπάνω  προκύπτει  η  ανάγκη  να  δημιουργηθεί  ένας
κανονισμός με συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα εντάσσονται τα αιτήματα και
να οριστεί ειδική Επιτροπή μεταξύ των Φανών που θα υποβάλλει σχετικές προτάσεις. 

Η κ.Ελ.Σιούστη τόνισε ότι θα έπρεπε να παρευρίσκεται στη παρούσα συνεδρίαση και εκπρόσωπος
του Λ.Ο.Κ. «Φίλοι της παράδοσης», ώστε να υποστηρίξει το αίτημά του.

Στο  γενικότερο  διάλογο  που  αναπτύχθηκε  στη  συνέχεια  αναφέρθηκε  ότι  εκτός  των  λοιπών
κριτηρίων (χωροταξικά, γειτονιάς κλπ) οι ενδιαφερόμενοι δημιουργίας Φανού θα πρέπει ίσως να
περάσουν  και  μια  δοκιμαστική  περίοδο  αντοχής,   όπου  δεν  θα  έχουν  τις  εξυπηρετήσεις
(οικονομικές,  κατασκευών  και  σε  είδη)   που  παρέχει  ο  Δήμος   και  εφόσον  μπορούν  να
ανταπεξέλθουν συνεχίζοντας για ένα χρονικό διάστημα 3-5 ετών  με ίδιες δυνάμεις να συζητείται
μετά η ένταξή τους. 

Η Πρόεδρος εναλλακτικά για να διευκολύνει τη συζήτηση και επειδή υπήρχε έντονη διάσταση
απόψεων, δεσμεύτηκε ότι : μετά το αίτημα που κατέθεσε ο Λ.Ο.Κ. «Φίλοι της παράδοσης» και των
θεμάτων που προκύπτουν από αυτό, να πραγματοποιήσει έως το τέλος της εβδομάδας ή την αρχή
της επόμενης εβδομάδας,  συνάντηση μεταξύ : τριών εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων των Φανών,
του εκπροσώπου του ΠΣ «Κόζιανη» και του εκπροσώπου του Λ.Ο.Κ. «Φίλοι της παράδοσης»  το
αποτέλεσμα της οποίας θα έρθει προς συζήτηση στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ του 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 .

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. σχετικά με το αίτημα του Λ.Ο.Κ. «Φίλοι της παράδοσης»,  την άμεση συνάντηση, όπως
αναφέρεται  παραπάνω,  της  Προέδρου  του  ΟΑΠΝ  με  τρεις  εξουσιοδοτημένους
εκπροσώπους  των  Φανών,  τον  εκπρόσωπο  του  ΠΣ  «Κόζιανη»  και  την  εκπρόσωπο  του
Λ.Ο.Κ. «Φίλοι της παράδοσης» »  το αποτέλεσμα της οποίας θα έρθει προς συζήτηση στην
επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ του ΟΑΠΝ 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 157/2016.



Αριθμός Απόφασης: 158/2016  ΑΔΑ - 6Σ9ΥΟΚΨΕ-ΑΝ2
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ:  «Τμήμα Ενοργάνωσης Δημοτικού Ωδείου Κοζάνης  και  καθορισμός

διδάκτρων»

Θέμα 6ο : Καθορισμός διδάκτρων τμήματος ενοργάνωσης ΔΩΚ

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

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

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

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

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

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

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

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

 την  υπ.αρ.πρωτ.  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, σχετικά με τον καθορισμό αντιτίμου στο τμήμα Ενοργάνωσης
του  Δημοτικού  Ωδείου  Κοζάνης,  το  οποίο  έχει  ως  αντικείμενο  την  ενοργάνωση  Μπάντας
(Φιλαρμονικής)   και  διδάσκεται  παράλληλα  με  το  μάθημα  της  Αντίστιξης  και  ανήκει  στην
κατηγορία των Ανωτέρων Θεωρητικών.
Εξήγησε ότι ο συγκεκριμένος τίτλος σπουδών είναι απαραίτητος για έναν Αρχιμουσικό μπάντας.
Το μάθημα έχει  διάρκεια  μίας ώρας εβδομαδιαίως και έχει  σήμερα αρκετούς  μαθητές  που το
καθιστούν  ανταποδοτικό.
Προτείνεται η μηνιαία τιμή των 50€ ως αντίτιμο. 
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
ομόφωνα  



Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι    

1. εγκρίνεται  η  ανωτέρω  εισήγηση  της  Προέδρου   και  καθορίζονται  ως  δίδακτρα  του
τμήματος Ενοργάνωσης 50€ ανά μήνα   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 158/2016.



Αριθμός Απόφασης: 159/2016  ΑΔΑ 7ΧΙΤΟΚΨΕ-ΦΜΨ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ:  «Εξέταση του υπ.αρ.πρωτ. 1948/18-11-2016 εισερχόμενου αιτήματος»

Θέμα 7ο : Αιτήσεις –έγγραφα –ανακοινώσεις 

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

 την  υπ.αρ.πρωτ.  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 » 

 το υπ.αρ.πρωτ. 1948/18-11-2016 εισερχόμενο αίτημα.

Η Πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα .
Αναγνώσθηκε στα παρόντα μέλη του ΔΣ του ΝΠΔΔ-ΟΑΠΝ η αίτηση του Εφόρου του Εθνικού
Κοζάνης (τμήμα Ενόργανης Γυμναστικής), σύμφωνα με την οποία ζητούνται : 
1). Παραγραφή των βεβαιωμένων οφειλών περιόδου 2015-2016 και 
2). Να οριστεί ως μηνιαία καταβολή ενοικίου για την Αίθουσα Ενόργανης Γυμναστικής το ποσό
των  20€ για κάθε ένα σύλλογο από τους τρεις που τη χρησιμοποιεί σήμερα.
Πρόταση της Προέδρου είναι η απόρριψη της αιτήσεως, καθώς όλοι οι σύλλογοι των κλειστών
γυμναστηρίων του Δήμου έχουν τακτοποιήσει όλες τις περυσινές οφειλές τους και από το τμήμα
της ενόργανης ο μεν ένας σύλλογος έχει τακτοποιήσει όλες τις οφειλές του, ενώ ο άλλος κατέβαλε
έναντι με την υπόσχεση ότι πολύ γρήγορα θα αποπληρώσει όλο το χρέος του.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση.
Ο κ. Γ.Χατζαβερίδης τόνισε ότι θα πρέπει να υπάρχει ισονομία απέναντι στους συλλόγους  και ότι
ισχύει για έναν να ισχύει και στους υπόλοιπους συλλόγους .
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. απορρίπτει το υπ.αρ.πρωτ. 1948/18-11-2016 εισερχόμενο αίτημα  όπως αναλύεται στην
ανωτέρω εισήγηση και

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

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 159/2016.



Τέλος,  έγινε  ενημέρωση του Δ.Σ.  σχετικά με τη Δήλωση περιουσιακής κατάστασης έτους 2016
(χρήση 2015), ενώ στάλθηκε και αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο στο ΔΣ.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση και αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό
λύεται η συνεδρίαση ώρα  19.30 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. Γεώργιος Χατζαβερίδης

4. Ελένη Σιούστη

5. Γρηγόριος Τζουμερκιώτης

6. Χριστίνα Ζιώτα

7. Γεώργιος Μπουζαλής
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