
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

2Η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ / 201  6
2ης /29-1-2016 κατεπείγουσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού
Αθλητισμού- Πολιτισμού – Νεολαίας  Δήμου Κοζάνης

Στην  Κοζάνη  σήμερα,  Παρασκευή  29  Ιανουαρίου  2016  και  ώρα  14:00  στην  αίθουσα
συνεδριάσεων – 3ος όροφος των γραφείων του επί των οδών Π. Μελά & Πλ. Αυλιώτη
Κοζάνη, συνήλθε σε  έκτακτη/ κατεπείγουσα  συνεδρίαση το οριζόμενο ,(με την υπ. Αρ.
414/18-9-2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, την τροποποίησή της με την
υπ.αρ.28/16-2-2015  και  την  τροποποίησή  της  με  την  υπ.αρ.560/27-11-2015  και  το
Υπ.αρ.πρωτ.  80/18-9-2014  έγγραφο  ορισμού  εκπροσώπου  από  το  Σύλλογο  Υπαλλήλων
Δήμου  Κοζάνης  )  Διοικητικό  Συμβούλιο  του  Οργανισμού  Αθλητισμού-Πολιτισμού
-Νεολαίας Δήμου Κοζάνης (υπ. αρ. 815/τ.Β΄/ 10-5-2011 Φ.Ε.Κ σύστασης),  ύστερα από
την υπ.αρ.πρωτ. 96/29-1-2016 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 οκτώ (8) μέλη και συγκεκριμένα :

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

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

Η  παρούσα  συνεδρίαση  κρίνεται  ως  κατεπείγουσα  λόγω  της  άμεσης  απάντησης  του
ΟΑΠΝ  για τη συμμετοχή του στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS PLUS.
Τα ανωτέρω παρόντα μέλη συμφωνούν στη συζήτηση του κατεπείγοντος θέματος.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης( πρόσκληση Αρ. πρωτ. 96/29-1-2016)
1. Έγκριση ή όχι συμμετοχής στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus plus
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Αριθμός Απόφασης: 16/2016  ΑΔΑ: Ω0ΟΞΟΚΨΕ-ΒΛ2
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ:  «Έγκριση συμμετοχής στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus
plus»

Θέμα 1ο : Έγκριση ή όχι συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus plus
Η Πρόεδρος εισηγήθηκε το σχετικό  θέμα.
Ενημέρωσε το Δ.Σ. σχετικά με τη συμμετοχή του ΟΑΠΝ  στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
«Erasmus plus».
Πιο συγκεκριμένα :
Το  Πρόγραμμα  απευθύνεται  σε  άτομα  ηλικίας  18-30 ετών και  έχει  ως  θεματική την
ανάπτυξη  του τουρισμού κάνοντας χρήση των (5) πέντε αισθήσεων.
Επειδή η Νεολαία είναι ένας από τους πυλώνες ενασχόλησης του ΟΑΠΝ, η πρόεδρος
πρότεινε  τη συμμετοχή του στο  ανωτέρω πρόγραμμα λέγοντας  ότι  θα  αποτελέσει  μια
σημαντική πρωτοβουλία για την προώθηση του τουρισμού, δίνοντας την ευκαιρία στους
Νέους του Δήμου Κοζάνης να ανακατεύονται πιο ενεργά σ' αυτόν τον τομέα.
Αναλυτικά η πρόεδρος εξήγησε ότι : 
Όλοι οι φορείς που θα κάνουν αίτηση πρέπει να γραφούν στην αντίστοιχη ευρωπαϊκή
πλατφόρμα και να πάρουν έναν αριθμό PIC number. 
Η  Action  Synergy  που  ήδη  συμμετέχει  σε  3  παρόμοια  προγράμματα,  2  έχουν  ήδη
ξεκινήσει και το άλλο αρχίζει τις δραστηριότητές του αρχές Μαρτίου και έχει εμπειρία
από  το  1987  σε  ευρωπαϊκά  και  εκπαιδευτικά  προγράμματα  πρότεινε  στον  ΟΑΠΝ να
συμμετέχει ως εταίρος του εν λόγω  προγράμματος.
Την πρόταση θα την ετοιμάσει η Action Synergy. 
Οι συμμετέχουσες χώρες είναι η Ιταλία, η Βραζιλία και το Νεπάλ.
Θα γίνουν τρεις συναντήσεις στα πλαίσια του έργου, (1)μία στην Ελλάδα, (1) μία στην
Βραζιλία και (1) μία στο Νεπάλ .
Ο ΟΑΠΝ θα έχει ρόλο συντονιστή και αν εγκριθεί  θα συμμετέχουν σ'  αυτό νέοι του
Δήμου Κοζάνης πραγματοποιώντας τρία ταξίδια διάρκειας μιας εβδομάδας στις χώρες που
περιγράφονται ανωτέρω για να ενημερωθούν μέσω βιωματικών σεμιναρίων στους τρόπους
ανάπτυξης του τουρισμού σ' αυτές τις τρεις χώρες.
Η συνολική επιχορήγηση του προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 150.000€
και απ' αυτές αναλογούν 30.000€.
Πιο συγκεκριμένα το ποσοστό ιδίας συμμετοχής από τους εταίρους είναι 20% δηλαδή
30.000 συνολικά, για τους πέντε (5) εταίρους ενώ επιμερισμένο σημαίνει 6.000€ για τον
καθένα εταίρο χωριστά. 
Το 80% του κόστους του προγράμματος, ήτοι το ποσό των 150.000€ το καλύπτει η Ε.Ε . 
Το πρόγραμμα προβλέπει ακόμα και έξοδα διαχείρισης του μέσω σύμβασης έργου που θα
συναφθεί με όποιον αναλάβει τη διαχείρισή του.
Λόγω του ότι για να συμμετέχει ο ΟΑΠΝ στο ανωτέρω πρόγραμμα πρέπει να εγκριθεί η
συμμετοχή  του  με   απόφαση  του  Δ.Σ.   του  και  στη  συνέχεια  να   υποβληθεί  αίτηση
συμμετοχής  στο  Ευρωπαϊκό  Πρόγραμμα Erasmus plus  με  τη  βοήθεια  της   εταιρείας
Action  Synergy  όπως  περιγράφεται  παραπάνω,  η  οποία  θα  είναι  και  ένας  από  τους
εταίρους,  ο  οποίος  όμως  δεν  έχει  το  δικαίωμα  να  είναι  συντονιστής,  γι'  αυτό  και
προτείνεται στον ΟΑΠΝ να αναλάβει συντονιστής του εν λόγω Προγ/τος.

Στην  παραπάνω  πρόταση  ψηφίζουν  υπέρ  οι  κ.κ.  :  Φ.Φτάκα  –Τσικριτζή,  Γ.
Σιαμπανόπουλος, Ελ. Τασοπούλου, Χρ. Ζιώτα, Ελ.Σιούστη και Χρ.Τοπάλης.
Στην παραπάνω πρόταση ψηφίζουν κατά  οι κ.κ. : Κ.Κυριακίδης και Γρ. Τζουμερκιώτης.
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Ο κ.Γρ.  Τζουμερκιώτης πρότεινε τα χρήματα της συμμετοχής του ΟΑΠΝ Κοζάνης να
δοθούν σε άπορες οικογένειες.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψή του τα παραπάνω και έπειτα από διεξοδική συζήτηση  κατά
πλειοψηφία με ψήφους (6) έξι υπέρ και (2) δύο κατά

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι    

1. αποδέχεται την εισήγηση της προέδρου, όπως αυτή αναλύεται παραπάνω,
2. εγκρίνει την πρόταση για συμμετοχή του ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης ως συντονιστή

στο  Ευρωπαϊκό  Πρόγραμμα  «Erasmus  plus»  με  την  ιδία  συμμετοχή  που  του
αναλογεί και

3. εξουσιοδοτεί  την  Πρόεδρο  για  την  υπογραφή  της  ως  άνω  απόφασης  και  της
αναθέτει τις  παραπέρα  νόμιμες ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 16/2016.

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

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

                   Φανή Φτάκα - Τσικριτζή                       Γεώργιος Σιαμπανόπουλος
     

Τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Ελένη Τασοπούλου 

2. Κων/νος Κυριακίδης 

3. Γρηγόριος Τζουμερκιώτης     

4. Χριστίνα Ζιώτα

5. Ελένη Σιούστη 

6. Χρήστος Τοπάλης
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