
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

3Η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ / 2016
3η /24-2-2016 τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Αθλητισμού-
Πολιτισμού – Νεολαίας  Δήμου Κοζάνης

Στην Κοζάνη σήμερα, Τετάρτη 24  Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 20:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων
– 3ος όροφος  των γραφείων  του επί  των οδών Π.  Μελά  & Πλ.  Αυλιώτη Κοζάνη,  συνήλθε  σε
τακτική συνεδρίαση  το  οριζόμενο  ,(με  την  υπ.  Αρ.  414/18-9-2014  Απόφαση  Δημοτικού
Συμβουλίου Κοζάνης, την τροποποίησή της με την υπ.αρ.28/16-2-2015 και την τροποποίησή της
με την υπ.αρ.560/27-11-2015 και το Υπ.αρ.πρωτ. 80/18-9-2014 έγγραφο ορισμού εκπροσώπου από
το Σύλλογο Υπαλλήλων  Δήμου Κοζάνης ) Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Αθλητισμού-
Πολιτισμού -Νεολαίας Δήμου Κοζάνης (υπ. αρ. 815/τ.Β΄/ 10-5-2011 Φ.Ε.Κ σύστασης),   ύστερα
από την υπ.αρ.πρωτ. 216/22-2-2016 νέα πρόσκληση της Προέδρου του, που επιδόθηκε νόμιμα στα
μέλη  του  Δ.Σ.,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν.3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της
Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –Πρόγραμμα  Καλλικράτης»   και  των  Ν.
3463/2006, Ν.2839/2000, για λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω επτά (7) μέλη και συγκεκριμένα :

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

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

Θέματα Ημερήσιας διάταξης : ( πρόσκληση Αρ. πρωτ. 216/22-2-2016)
1. Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση των πιστώσεων ποσού 2.018.694,35€ από τον

προϋπολογισμό χρήσης 2016 (εισήγηση Δ/ντρια)
2. Αποδοχή  ποσού  τακτικής  επιχορήγησης  από  το  Δήμο  Κοζάνης  (Φεβρουάριος  2016)

(εισήγηση Δ/ντρια)
3. Εξουσιοδότηση υπαλλήλων ΟΑΠΝ για υπηρεσιακές  ανάγκες (εισήγηση Δ/ντρια)
4. Καθιέρωση Υπερωριακής Απασχόλησης για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων

του Δ.Σ. του ΟΑΠΝ (εισήγηση Δ/ντρια)
5. Έγκριση  διαδικασίας  και  υπηρεσιακών  Επιτροπών  2016  ΟΑΠΝ  μετά  από  κλήρωση_

Ορισμός αιρετών μελών  (εισήγηση Δ/ντρια)
6. Έγκριση  Πρακτικών  /ΕΔΔ.Π  2016  -  Έγκριση  δέσμευσης  ψήφιση  σχετικών

δαπανών(εισήγηση Δ/ντρια)
7. Έγκριση  δέσμευσης  ψήφισης   δαπάνης  (επιχορηγήσεων  Φανών)  για  Αποκριά  2016

(εισήγηση πρόεδρος)
8. Έγκριση  δέσμευσης  ψήφισης   δαπάνης   και  επιλογής  τρόπου  των  προμηθειών(κιχιά-

κρασί)  για την Αποκριά 2016(εισήγηση πρόεδρος)
9. Έγκριση  δέσμευσης  ψήφισης   δαπάνης   και  λήψη απόφασης  για  εργολαβία  αρμάτων

Αποκριάς 2016(εισήγηση πρόεδρος)
10. Έγκριση  δέσμευσης  ψήφισης   δαπάνης   για  Διαφήμιση  –προβολή   Αποκριάς  2016

(εισήγηση πρόεδρος)
11. Έγκριση  δέσμευσης  ψήφισης   δαπάνης   για  Παράλληλες  εκδηλώσεις  Αποκριάς  2016

(εισήγηση πρόεδρος)
12. Καθορισμός  Ωραρίου  λειτουργίας  των  δομών  του  ΟΑΠΝ  (ΔΑΚ-ΔΩΚ-ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ-

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ) (εισήγηση Δ/ντρια)
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13. Παράταση προμήθειας καυσίμων(εισήγηση Δ/ντρια)
14. Πρακτική Άσκηση σπουδαστών (εισήγηση Δ/ντρια)
15. Λήψη απόφασης για διάθεση των βιβλίων 100χρονα (εισήγηση Δ/ντρια)
16. Αποδοχή δωρεάς Δ.Ε.Η για την Αποκριά 2016
17. Αιτήσεις - έγγραφα – ανακοινώσεις.
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Αριθμός Απόφασης: 17/2016  ΑΔΑ - Ψ2ΘΕΟΚΨΕ-ΔΑΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΘΕΜΑΤΟΣ:   «Έγκριση  δαπανών,  διάθεση  και  δέσμευση  των  πιστώσεων  ποσού
2.018.694,35€ από τον προϋπολογισμό χρήσης 2016 του ΟΑΠΝ»

Θέμα 1ο : Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση των πιστώσεων ποσού 2.018.694,35€ από τον
προϋπολογισμό χρήσης 2016

Έχοντας υπόψη: 
 Το υπ.αρ. 815/τ.Β΄/10-5-2011 Φ.Ε.Κ. σύστασης του Οργανισμού Αθλητισμού-Πολιτισμού-

Νεολαίας του Δήμου Κοζάνης 
 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

 Τον πίνακα –σκέλος  εξόδων 2016-  Πρώτη Δέσμευση -   που εξέδωσε το λογιστήριο  του
ΟΑΠΝ

Στο άρθρο 72 παρ.1 εδαφ.8 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) αναφέρεται ότι
η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων
του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το
Δημοτικό Συμβούλιο.
Επίσης στην εγκ.30 (αρ.19664/20-4-2011) των Γ.Γ των Υπουργείων Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
& Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Οικονομικών με θέμα : «Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ.
113/2010  «Ανάληψη  υποχρεώσεων  από  τους  διατάκτες»»  (ΦΕΚ  194/τ.Α’/  22-10-2010)  στους
Δήμους και στα Δημοτικά ΝΠΔΔ αναφέρεται ότι διατάκτες κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθ.
20 του Ν.2362/1995 είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, η Οικονομική Επιτροπή και ο Δήμαρχος κατά
περίπτωση.
Με βάση τις ανωτέρω διατάξεις η πρόεδρος του ΟΑΠΝ καταθέτει τον σχετικό πίνακα ποσών στα
μέλη του Δ.Σ. δίνει διευκρινίσεις, όπως ακούγονται στα ηχητικά αρχεία της συνεδρίασης .
Η πρόεδρος ζητά τη λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση
πίστωσης συνολικού ποσού 2.018.694,35€ σε βάρος Κ.Α. του προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2016 για την πληρωμή υποχρεωτικών δαπανών όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα :
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ  ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2016

ΠΡΩΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ ΠΟΣΑ ΣΕ €

Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
6011.01 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων  (ΔΑΚ) 17.500,00
6011.02 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων (ΩΔΕΙΟ) 40.500,00
6012.00 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 500,00
6021.00 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων 173.500,00
6021.02 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων (ΩΔΕΙΟ) 234.500,00
6022.00 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 500,00
6041.00 Τακτικές αποδοχές 3.000,00
6041.01 Τακτικές αποδοχές (ΔΑΚ) 48.000,00
6041.02 Τακτικές αποδοχές (ΩΔΕΙΟ) 168.000,00
6041.05 Τακτικές αποδοχές (ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ.) 18.000,00
6041.13 Τακτικές αποδοχές ( ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ.ΕΡΓΑΣΤ.) 2.500,00
6051.01 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δ.Δ. (ΔΑΚ) 5.500,00
6051.02 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δ.Δ.(ΩΔΕΙΟ) 6.300,00
6051.37 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 650,00
6052.00 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Ι.Δ. αορίστου χρόνου 48.140,00
6052.02 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Ι.Δ (ΩΔΕΙΟ) 64.500,00
6054.00 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού 150,00
6054.01 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού (ΔΑΚ) 13.500,00
6054.02 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού (ΩΔΕΙΟΥ) 46.500,00
6054.05 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού (ΕΙΚΑΣΤ.ΕΡΓΑΣΤ.) 5.000,00
6054.13 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού (ΦΩΤΟΓΡ.ΕΡΓΑΣΤ.) 700,00
6055.00 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 100,00
6063.01 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση , γάλα κ.λ.π.) ΔΑΚ 300,00
6073.00 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια κ.α. 1.500,00

6074.00
Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13 Ν.2597/97)

500,00
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Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ ΠΟΣΑ ΣΕ €

6111.00 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 1.500,00
6115.00 Αμοιβές Λογιστών 10.000,00

6117.00
Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελέυθερου 
επαγγελματία 3.000,00

6117.02
Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρ. με την ιδιότητα του ελέυθ. επαγγ.
(ΩΔΕΙΟ ΚΑΘ.ΜΟΥΣ.) 3.000,00

6117.07 Λοιπές αμοιβές λοιπών ελευθέρων επαγγελμάτων (ΑΠΟΚΡΙΑ ) 30.000,00
6131.00 Λοιπές αμοιβές τρίτων 25.000,00
6131.03 Λοιπές αμοιβές τρίτων (ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΑΝΔΩΡΑ) 27.500,00
6141.00 Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου 50,00
6162.00 Λοιπά έξοδα τρίτων 50,00
6221.00 Ταχυδρομικά τέλη 400,00
6222.00 Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά & τηλετυπία τέλη εσωτερ. 5.800,00
6223.00 Κινητή τηλεφωνία 200,00
6224.00 Λοιπές επικοινωνίες 500,00
6232.00 Μισθώματα κτιρίων Τεχνικών έργων ακινήτων 8.700,00
6233.02 Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων (ΩΔΕΙΟΥ) 1.250,00
6236.00 Λοιπά μισθώματα (ηχητικά και λοιπού εξοπλισμού) 1.000,00
6236.07 Ενοίκια (ηχητικά και λοιπού εξοπλισμού) ΑΠΟΚΡΙΑ 14.000,00
6253.00 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 500,00
6255.00 Λοιπά ασφάλιστρα 50,00
6261.00 Συντήρηση & επισκευή κτιρίων ακινήτων 2.500,00

6262.01
Συντήρηση & επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστ. αθλητικών χώρων  ΔΑΚ (πλην 
κτιρίων έργων) 5.000,00

6262.42 Συντήρηση & επισκευή αθλητικών εγκατατάσεων λοιπών γηπέδων 3.000,00
6262.43 Συντήρηση γηπέδων - χλοοτάπητα 3.000,00
6262.44 Συντήρηση ποδοσφαιρ.γηπέδων Δημ.διαμερισμάτων Δ.Κοζάνης 3.000,00
6263.00 Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων 500,00
6264.00 Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων 3.000,00
6264,01 Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων (ΔΑΚ) 5.000,00
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Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ ΠΟΣΑ ΣΕ €

6265.00 Συντήρηση & επισκευή επίπλων & λοιπού εξοπλ. 500,00
6265.45 Συντήρηση & επισκευή μουσικών οργάνων ΩΔΕΙΟΥ 2.000,00
6265.46 Συντήρηση & επισκευή μουσικών οργάνων ΠΑΝΔΩΡΑ 1.000,00
6266.00 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 2.500,00
6273.00 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρ. 21.600,00
6274.00 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 40.000,00
6279.00 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,φωτισμό,καθαριότητα 2.000,00
6311.00 Φόροι τόκων 150,00
6312.00 Λοιποί φόροι 300,00
6331.00 Λοιποί φόροι και τέλη 100,00
6411.00 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά,διόδια κ.λ.π.) 100,00
6414.00 Μεταφορές εν γένει 500,00
6421.00 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 200,00
6422.00 Οδοιπορικά έξοδα,έξοδα ταξ. ,και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλ. 200,00
6423.00 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων 3.400,00
6431.00 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων 500,00
6431.07 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων (ΑΠΟΚΡΙΑ) 14.000,00
6432.00 Δαπάνες εκθέσεων-επιδείξεων εσωτερικού/εξωτερικού 100,00

6433.00
Τιμητικές διακρίσεις,αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και 
αντιπροσωπειών 3.500,00

6434.00 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων, συναυλίες κ.λ.π. 1.000,00
6441.00 Συμμετοχές σε συναντήσεις συνέδρια και διαλέξεις 1.500,00
6442.00 Διοργάνωση συνεδρίων,συναντήσεων, διαλέξεων  κ.α. 2.000,00
6451.00 Συνδρομές σε εφημερίδες,περιοδικά,Ηλεκτρονικα μέσα 4.000,00
6452.00 Συνδρομές Internet 50,00
6453.00 Λοιπές συνδρομές 50,00
6461.00 ΄Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστ. 1.300,00
6462.00 Δημοσίευση προκηρύξεων 2.000,00
6463.00 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 500,00
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Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ ΠΟΣΑ ΣΕ €

6471.00 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 5.000,00
6471.07 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων , Φανοί,κλπ εκδηλ.( ΑΠΟΚΡΙΑ) 50.000,00
6472.01 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 5.000,00
6474.00 Έξοδα  λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων 1.000,00
6474.07 Έξοδα  λοιπών παρεμφερών εκδηλώσεων ,Άρματα, Οντάδες ( ΑΠΟΚΡΙΑ ) 30.000,00
6492.00 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλ.δικαστικών αποφ. η συμβιβ. Πράξεων 500,00
6495.00 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως. 5.065,00
6495.07 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως. (ΑΠΟΚΡΙΕΣ) 4.000,00
6611.00 Προμήθεια βιβλίων κλπ. 100,00
6612.00 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφ. 3.000,00
6613.00 Προμήθεια εντύπων & υλικών μηχανογράφησης & πολλαπλών εκτυπώσ. 2.000,00
6614.00 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 500,00
6631.00 Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού 100,00
6633.00 Προμήθεια χημικού υλικού , Απολυμαντικά, χημικά κλπ. 10.000,00
6634.00 Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού 300,00
6635.00 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής, καθαριότητας 100,00
6641.00 Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 5.000,00
6643.00 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό και τηλεθέρμανση 15.000,00
6644.00 Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 270,00
6652.13 Προμήθεια φωτογραφικού υλικού (ΦΩΤΟΓΡΑΦ.ΕΡΓΑΣΤ.) 500,00
6654.00 Προμήθεια λοιπού υλικού 500,00
6661.00 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 100,00
6661.01 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων  (ΔΑΚ) 10.000,00
6662.00 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων  3.500,00
6662.47 Αθλητικά είδη  2.000,00
6662.52 Χρώμα γραμμοχάραξης γηπέδων   2.000,00
6671.00 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων  2.000,00
6672.00 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 2.000,00

6673.00
Ανταλλακτικά επίπλων ,σκευών, λοιπού εξοπλισμού,ανταλ.μουσ.οργαν.

500,00

7



Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ ΠΟΣΑ ΣΕ €
6681.00 Υλικά φαρμακείου 100,00
6692.00 Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα 4.000,00
6693.00 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους 7.500,00
6699.00 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 5.065,00
6699.07 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων (ΑΠΟΚΡΙΕΣ) 2.000,00
6734.00 Επιχορηγήσεις, χορηγίες σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 100,00
6821.00 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 2.000,00
6822.00 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 500,00
7131.00 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 7.000,00
7133.00 ΄Επιπλα σκεύη 2.500,00
7134.00 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 2.500,00
7135.00 Λοιπός εξοπλισμός 18.000,00
8111.00 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 11.488,03
8111.01 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού, πληρωμές Π.Ο.Ε. (ΔΑΚ) 5.153,63
8111.02 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού, πληρωμές Π.Ο.Ε. (ΩΔΕΙΟ) 37.831,69
8111.05 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού, πληρωμές Π.Ο.Ε. (ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ) 1.700,00
8111.13 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού, πληρωμές Π.Ο.Ε. (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ) 300,00
8115.00 Διάφορα έξοδα 9.000,00
8115.02 Διάφορα έξοδα (ΩΔΕΙΟ) 5.870,00
8131.00 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ) 22.900,00
8132.00 Προσαυξήσεις εισφορών -Πρόστιμα Ασφαλιστικών Ταμείων  47.000,00
8211.00 Απόδοση εισφορ.υπέρ του Δημοσίου 2.900,00
8221.00 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 15.700,00
8223.00 Απόδοση φόρων προμηθευτών  εργολ. Ελ.Επαγγελματ.κ.α. 43.000,00
8224.00 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ Δημοσίου 2.500,00
8231.00 Απόδοση σε ασφαλιστικούς οργανισμούς & ταμεία 427.150,00
8232.00 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθ.του Ν.103/75 2.750,00
8241.00 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του TΠ&Δ ΚΑΙ ΤΡΑΠ. 8.335,00
8242.00 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 1.426,00

 ΣΥΝΟΛΟ 2.018.694,35
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Και κατόπιν όλων των παραπάνω η Πρόεδρος,  καλεί  το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά .

Το Δ.Σ αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω για την εύρυθμη λειτουργία του ΟΑΠΝ
έπειτα από διαλογική διεξοδική συζήτηση  ομόφωνα 

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι    
1. Εγκρίνει τις δαπάνες, διαθέτει και δεσμεύει τις πιστώσεις ποσού 2.018.694,35€

σε  βάρος  Κ.Α.  του  προϋπολογισμού  έτους  2016  για  την  πληρωμή  διαφόρων
δαπανών, όπως αυτές φαίνονται στους ανωτέρω πίνακες 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 17/2016.
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Αριθμός Απόφασης: 18/2016  ΑΔΑ -73Κ0ΟΚΨΕ-7Α0

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ:  «Αποδοχή μέρους τακτικής επιχορήγησης 90.909,090 € του
Οργανισμού Αθλητισμού-Πολιτισμού-Νεολαίας από το Δήμο Κοζάνης»

Θέμα 2ο : Αποδοχή ποσού τακτικής επιχορήγησης από το Δήμο Κοζάνης( Φεβρουάριος
2016)

Έχοντας υπόψη: 
 Το  υπ.αρ.  815/τ.Β΄/10-5-2011  Φ.Ε.Κ.  σύστασης  του  Οργανισμού

Αθλητισμού-Πολιτισμού-Νεολαίας του Δήμου Κοζάνης 
 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

Η Πρόεδρος εισηγείται το σχετικό 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 €.
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 Οργανισμού 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 18/2016.
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Αριθμός Απόφασης: 19/2016  ΑΔΑ - ΩΗΞ1ΟΚΨΕ-ΘΙ5

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΘΕΜΑΤΟΣ:   «Εξουσιοδότηση  υπαλλήλου  με  την  αναπληρώτριά  της,  ώστε  να
διενεργούν   λογιστικές,  τραπεζικές  και οικονομικές  συναλλαγές  του  Οργανισμού
Αθλητισμού- Πολιτισμού – Νεολαίας  Δήμου Κοζάνης»

Θέμα 3ο : Εξουσιοδότηση υπαλλήλων ΟΑΠΝ για υπηρεσιακές  ανάγκες
Έχοντας υπόψη: 

 Το υπ.αρ.  815/τ.Β΄/10-5-2011 Φ.Ε.Κ.  και  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. και 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.  και  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.  και  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 προηγούμενη υπ.Αρ. 57/6-5-2015  ΑΔΑ : 7ΥΝΥΟΚΨΕ-ΑΕΘ Απόφαση  του Δ.Σ του
ΟΑΠΝ  με  θέμα  :  «Εξουσιοδότηση  υπαλλήλου  με  την  αναπληρώτριά  της,  ώστε  να
διενεργούν   λογιστικές,  τραπεζικές  και οικονομικές  συναλλαγές  του  Οργανισμού
Αθλητισμού- Πολιτισμού – Νεολαίας  Δήμου Κοζάνης»

 Τις αρμοδιότητες των ανωτέρω υπαλλήλων στον ΟΑΠΝ

Η Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. ότι ο Οργανισμός  για τις απαραίτητες διαδικασίες που
πραγματοποιούνται,  θα  πρέπει  να  ορίσει  και  εξουσιοδοτήσει  –με  την  παρούσα  απόφαση  -
υπεύθυνο  υπάλληλο,  που  θα   διενεργεί  τις  λογιστικές,  τραπεζικές  πράξεις  και  οικονομικές
συναλλαγές του με  τον αναπληρωτή του.

Προτείνει δε στο Δ.Σ να εξουσιοδοτήσει την υπάλληλο Ευανθία Χατζοπούλου του Αργυρίου με
την ειδικότητα της Λογίστριας Τ.Ε και αναπληρώτριά της την υπάλληλο Αντωνία Ζούνη του
Δημητρίου  ειδικότητας  ΔΕ Διοικητικού,  ώστε  όταν  απαιτείται,  να  διενεργούν  τις  λογιστικές,
τραπεζικές πράξεις και οικονομικές συναλλαγές του Οργανισμού. 

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. ορίζει και εξουσιοδοτεί την υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ του ΟΑΠΝ : Ευανθία Χατζοπούλου του

Αργυρίου - κατηγορίας ΤΕ κλάδου Λογιστικού, κάτοικο Κοζάνης με Α.Δ.Τ.  Σ-903206 Τ.Α
Κοζάνης   και  με  Α.Φ.Μ. 118406343 

με  αναπληρώτριά  της  την  μόνιμη  υπάλληλο  του  ΟΑΠΝ:  Αντωνία  Ζούνη  του
Δημητρίου κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικού - κάτοικο Κοζάνης με Α.Δ.Τ. ΑΙ-350100
Τ.Α.Κοζάνης και με Α.Φ.Μ. 032576843

ώστε,  όταν  απαιτείται,  να  διενεργούν τις  λογιστικές,  τραπεζικές  πράξεις  και  οικονομικές
συναλλαγές του Οργανισμού Αθλητισμού –Πολιτισμού-Νεολαίας Δήμου Κοζάνης και

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

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 19/2016.
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Αριθμός Απόφασης: 20/2016  ΑΔΑ-61ΙΕΟΚΨΕ-ΛΡ3

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ:  «Επικαιροποίηση απόφασης περί ανάθεσης σε υπαλλήλους
του  ΟΑΠΝ σύνταξης  και  ανάρτησης  πράξεων στον  κεντρικό  δικτυακό  τόπο  του
προγράμματος  “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” »

Θέμα 3ο : Εξουσιοδότηση υπαλλήλων ΟΑΠΝ για υπηρεσιακές  ανάγκες

Έχοντας υπόψη: 
 Το υπ.αρ.  815/τ.Β΄/10-5-2011 Φ.Ε.Κ.  και  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. και την υπ.αρ.10/2011 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΟΑΠΝ «Σύσταση προσωποπαγών θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ) στο ΝΠΔΔ του Οργανισμού Αθλητισμού-
Πολιτισμού-Νεολαίας Δήμου Κοζάνης»

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

 Το  υπ.αρ.  2414/τ.Β΄/27-9-2013  Φ.Ε.Κ.  και  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.  και  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.

 Τις διατάξεις του  άρθρου 86 του Ν. 3463/8-6-2006 (ΦΕΚ 114/Α/2010) με τίτλο «Κύρωση
του Κώδικα Δήμων Κοινοτήτων»

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

 Τις  διατάξεις  του  Ν.3861/2010   (ΦΕΚ  1125/Α/13-07-2010)  με  τίτλο  «Ενίσχυση  της
διαφάνειας  με  την  υποχρεωτική  ανάρτηση  νόμων  και  πράξεων  των  κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες
διατάξεις»

 Την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του
Δήμου Κοζάνης

 Την προηγούμενη Υπ.αρ.: 9/2014 - Α.Δ.Α : ΒΙΥ0ΟΚΨΕ-ΕΑΙ  Απόφαση ΔΣ του ΟΑΠΝ με
θέμα : «Ορισμός Υπαλλήλων του ΟΑΠΝ  σε συγκεκριμένες αρμοδιότητες»

 Την  Υπ.αρ.πρωτ.7440/4-2-2015  -  Απόφαση  96/2015  του  Δημάρχου  Κοζάνης  με  θέμα  :
«Ανάθεση  καθηκόντων  στην  Πατσιούρα  Φωτεινή  του  Αθανασίου,  κλάδου  ΠΕ
Πληροφορικής»

Η Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι ο Ο.Α.Π.Ν  στο πλαίσιο της εφαρμογής  του
Προγράμματος  ΔΙΑΥΓΕΙΑ  για την ενίσχυση της διαφάνειας είναι υπόχρεος σε ανάρτηση
σχετικών πράξεων στον κεντρικό δικτυακό τόπο του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Εξηγεί ότι με Απόφαση Δημάρχου έχουν ανατεθεί  σε τακτική υπάλληλο κλάδου ΠΕ
Πληροφορικής  του  Δήμου  Κοζάνης   καθήκοντα  διαχειρίστρια  του  Προγράμματος
ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

Για τις διαδικασίες του Ο.Α.Π.Ν Δήμου Κοζάνης περί σύνταξης και ανάρτησης πράξεων
στον  κεντρικό  δικτυακό  τόπο  του  προγράμματος   “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” θα  πρέπει  να
επικαιροποιηθεί η σχετική απόφαση ανάθεσης σε υπαλλήλους του .
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Προτείνει την ανάθεση με δικαιώματα σύνταξης και ανάρτησης πράξεων στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
στους υπαλλήλους Ι.Δ.Α.Χ: 

1. Νικολέττα  Διάφα του Γεωργίου  - κατηγορίας Τ.Ε κλάδου Διοικητικού 
2. Φωτεινή  Διάφα  του Σπυρίδωνα - κατηγορίας Τ.Ε κλάδου Διοικητικού 
3. Ιωάννα  Βόμβα του  Οδυσσέα - κατηγορίας Π.Ε κλάδου Επικοινωνίας & Μ.Μ.Ε/

Πολιτιστικής Διαχείρισης 
4. Στυλιανή  Σγουροπούλου  του  Κυριάκου  -   κατηγορίας  Τ.Ε  κλάδου  Υπαλλήλων

Γραφείου
5. Ευανθία Χατζοπούλου του Αργυρίου - κατηγορίας ΤΕ κλάδου Λογιστικού

Κάθε άλλη απόφαση αναφορικά με το θέμα καταργείται.

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 εισήγηση της προέδρου όπως φαίνεται παραπάνω 
2. αναθέτει τη σύνταξη και ανάρτηση πράξεων στον κεντρικό δικτυακό τόπο του

προγράμματος  “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” στους εξής υπαλλήλους Ι.Δ.Α.Χ του ΟΑΠΝ :
 Νικολέττα  Διάφα του Γεωργίου  - κατηγορίας Τ.Ε κλάδου Διοικητικού 
 Φωτεινή  Διάφα  του Σπυρίδωνα - κατηγορίας Τ.Ε κλάδου Διοικητικού 
 Ιωάννα  Βόμβα του  Οδυσσέα - κατηγορίας Π.Ε κλάδου Επικοινωνίας &

Μ.Μ.Ε/ Πολιτιστικής Διαχείρισης 
 Στυλιανή  Σγουροπούλου  του  Κυριάκου  -   κατηγορίας  Τ.Ε  κλάδου

Υπαλλήλων Γραφείου
 Ευανθία Χατζοπούλου του Αργυρίου - κατηγορίας ΤΕ κλάδου Λογιστικού

3. Κάθε άλλη απόφαση αναφορικά με το θέμα καταργείται  και

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

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 20/2016.
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Αριθμός Απόφασης: 21/2016  ΑΔΑ – ΩΜ0ΠΟΚΨΕ-Ι65

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 3ο : Εξουσιοδότηση υπαλλήλων ΟΑΠΝ για υπηρεσιακές  ανάγκες

Έχοντας υπόψη: 
 Τον  Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006 – ΦΕΚ 114/τ.Α΄/ 8-6-2006)
 Τις διατάξεις  των άρθρων 36 και 48 του Ν.3584/07, 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»

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

 Τις  έκτακτες  υπηρεσιακές  ανάγκες  που δημιουργούνται  κατά  τη διάρκεια  του
έτους 2016 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  ΚΑ 60.22.00 «Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας υπαλλήλου με σύμβαση ΙΔΑΧ»  και ΚΑ 60.52.00 «Εργοδοτικές εισφορές
υπαλλήλου  με  σύμβαση  ΙΔΑΧ»  του  προϋπολογισμού  του  ΟΑΠΝ  οικονομικού
έτους 2016  

Η Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. του 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 τις 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
31/12/2016 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 31/12/2016, 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.
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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

Οργανισμού 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 την έγκριση του παρόντος
έως  31/12/2016  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  ΚΑ 60.22.00 «Αποζημίωση  υπερωριακής
εργασίας υπαλλήλου με σύμβαση ΙΔΑΧ»  και ΚΑ 60.52.00 «Εργοδοτικές εισφορές
υπαλλήλου με σύμβαση ΙΔΑΧ» του προϋπολογισμού του ΟΑΠΝ οικονομικού έτους
2016  και

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

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 21/2016.
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Αριθμός Απόφασης: 22/2016  ΑΔΑ - ΩΨ2ΖΟΚΨΕ-Μ7Χ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ:  «Έγκριση διαδικασίας και υπηρεσιακών Επιτροπών  ΟΑΠΝ
μετά από κλήρωση _ Ορισμός αιρετών μελών »

Θέμα 5ο : Έγκριση διαδικασίας και υπηρεσιακών Επιτροπών 2016 ΟΑΠΝ μετά από κλήρωση_
Ορισμός αιρετών μελών  

Έχοντας υπόψη: 
1.  Τις  διατάξεις  του  άρθρου  26  του  Ν.4024/2011.  (Συγκρότηση  συλλογικών  οργάνων  της
διοίκησης)
2.  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»
3.  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).
4.  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»,
5. 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

Η Διευθύντρια του ΟΑΠΝ  εξήγησε στα μέλη του Δ.Σ. ότι ακολουθήθηκε η διαδικασία που ο
νόμος ορίζει για την συγκρότηση των υπηρεσιακών επιτροπών με κλήρωση.
Η  επιτροπή  διεξαγωγής  της  κλήρωσης  ορίστηκε  με  το  υπ.αρ.πρωτ.  168/15-02-2016 σχετικό
έγγραφο της Δ/νσης του ΟΑΠΝ. 
Η  ανακοίνωση  για  τη  διεξαγωγή  της  διαδικασίας  κλήρωσης  με  αρ.πρωτ.  169/15-02-2016
τοιχοκολλήθηκε  για  ενημέρωση  των  εργαζομένων  στον  πίνακα  ανακοινώσεων  του  Ο.Α.Π.Ν.
ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Κοζάνης
και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Ωδείου Κοζάνης και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα
του Ο.Α.Π.Ν. www  .  oapnkozanis  .  gr . 
Σύμφωνα με  τα  παραπάνω  στις  17 Φεβρουαρίου  2016 πραγματοποιήθηκε  κλήρωση όλων των
υπαλλήλων  που  πληρούσαν  τις  προϋποθέσεις  για  τη  συμμετοχή  και  την  συγκρότηση  των
Επιτροπών του ΟΑΠΝ .
Κατόπιν όλων των ανωτέρω διαδικασιών υποβάλλεται για έλεγχο και έγκριση από το Δ.Σ  του
ΟΑΠΝ το υπ. αρ.πρωτ. 194/18-2-2016  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ για τη Συγκρότηση Επιτροπών,
όπως αυτό συντάχθηκε από τους οριζόμενους υπαλλήλους.
Συγκεκριμένα :
Πρώτα διενεργήθηκε κλήρωση για τα τακτικά μέλη και έπειτα για τα αναπληρωματικά.
Τα  ονόματα  των  κληρωθέντων  μελών  αναγράφηκαν  σε  Πίνακα  κατά  σειρά  κλήρωσης  όπως
φαίνονται παρακάτω στην αντίστοιχη Επιτροπή :

1. Επιτροπή  Διενέργειας  διαγωνισμών  &  Αξιολόγησης  προμηθειών  για  το  έτος  2016  και
πάντως  μέχρι  τη  συγκρότηση  των  επιτροπών  έτους  2017  βάσει  των  διατάξεων  του
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Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α
           ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

1 Νικόλαος Τσίπος ΔΕ Τεχνίτης-Συντηρητής Στίβου-Χλοοτάπητα

2 Ιωάννα Βόμβα ΠΕ Επικοινωνίας & Μ.Μ.Ε.-Πολιτιστικής Διαχείρισης

3 Ελένη Μπαντώλα ΔΕ Καθηγήτρια Θεωρητικών

Πρόεδρος Επιτροπής  : Ιωάννα Βόμβα

      ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

1 Εντβίν Παναγιώτη ΠΕ Καθηγητής Φλάουτο

2 Μαρία Παυλίδου ΠΕ Καθηγήτρια Πιάνου

3 Μαρία Εμονίδου ΠΕ Καθηγήτρια Πιάνου

2. 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.

         ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

1 Μαρία Τζιαστούδη ΔΕ Καθηγήτρια Θεωρητικών

2 Βασιλική Γιαννούλη ΔΕ Καθηγήτρια Θεωρητικών 

3 Αναστασία Τοπάλη ΔΕ Καθηγήτρια Θεωρητικών

Πρόεδρος Επιτροπής  : Αναστασία Τοπάλη

     ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

1 Σάββας Νιάκας ΥΕ Φυλάκων

2 Ουρανία Τσέπουρα ΔΕ Καθηγήτρια Θεωρητικών 

3 Θεόδωρος Τσέλιγκας ΔΕ Καθηγητής Κιθάρας

3. 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

       ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

1 Ιωάννης Κουμπούρας ΔΕ Υπάλληλος Γραφείου

2 Αθανάσιος Κουκουμπέσης ΔΕ Καθηγητής Θεωρητικών

3 Αναστασία Κύργια ΔΕ Καθηγήτρια Θεωρητικών

Πρόεδρος Επιτροπής  : Ιωάννης Κουμπούρας
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     ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

1 Ελένη Βαλταδώρου ΔΕ Καθηγήτρια Πιάνου

2 Ελευθερία Στεργίου ΤΕ Δασκάλα Μουσικήε

3 Μιχαήλ Βαλασάκης ΔΕ Καθηγητής Κιθάρας

4. 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

            ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

1 Νικολέττα Διάφα ΤΕ Διοικητικού

2 Βασίλειος Βακρατσάς ΔΕ Τεχνίτης Μετάλλου-Ξύλου

3 Αιρετός - -

Πρόεδρος Επιτροπής  : Νικολέττα Διάφα

     ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

1 Σπυρίδων Τάκας ΔΕ Καθηγητής Βιολιού

2 Βασιλική Τσιβίκη ΔΕ Καθηγήτρια Κιθάρας

3 Αιρετός - -

Η  Διευθύντρια  κατόπιν  των  ανωτέρω  ζήτησε  από  το  Δ.Σ  εφόσον  συμφωνεί  με  όσα  ανωτέρω
κατατέθηκαν να εγκρίνει τη διαδικασία της κλήρωσης για τη Συγκρότηση Επιτροπών του ΟΑΠΝ
και να ορίσει για την Επιτροπή : Καλής Εκτέλεσης & Παραλαβής Εργασιών & Υπηρεσιών του
ΟΑΠΝ για το έτος 2016 και πάντως μέχρι τη συγκρότηση των επιτροπών έτους 2017 βάσει των
διατάξεων του Π.Δ.28/1980, ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος εκ των αιρετών που θα
συμμετέχουν σ΄ αυτήν.

Η πρόεδρος εκ των αιρετών του Δ.Σ. του ΟΑΠΝ προτείνει για την Επιτροπή Καλής Εκτέλεσης &
Παραλαβής Εργασιών & Υπηρεσιών του ΟΑΠΝ, ως τακτικό μέλος τον Αντιπρόεδρο του ΟΑΠΝ κ.
Γ. Σιαμπανόπουλο και ως αναπληρωματικό του το μέλος κ. Κ. Κυριακίδη.
Η  πρόταση  της  προέδρου  για  τον  ορισμό  των  αιρετών  μελών  στην  αναφερόμενη  Επιτροπή
γίνεται ομόφωνα αποδεκτή.

Ακολούθησε  διαλογική  συζήτηση  όπως  αναφέρεται  στα  μαγνητοφωνημένα  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 τη διαδικασία και την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε για την συγκρότηση
επιτροπών του ΟΑΠΝ όπως αναφέρεται στην παραπάνω εισήγηση  
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2. αποδέχεται το υπ. αρ.πρωτ. 194/18-2-2016  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ για τη Συγκρότηση
Επιτροπών  του  ΟΑΠΝ,  όπως  αυτό  συντάχθηκε  κατόπιν  των  διαδικασιών  από  τους
οριζόμενους υπαλλήλους 

3. εγκρίνει τους κάτωθι πίνακες συγκρότησης Επιτροπών του ΟΑΠΝ ως εξής:

 Επιτροπή 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

           ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

1 Νικόλαος Τσίπος ΔΕ Τεχνίτης-Συντηρητής Στίβου-Χλοοτάπητα

2 Ιωάννα Βόμβα ΠΕ Επικοινωνίας & Μ.Μ.Ε.-Πολιτιστικής Διαχείρισης

3 Ελένη Μπαντώλα ΔΕ Καθηγήτρια Θεωρητικών

Πρόεδρος Επιτροπής  : Ιωάννα Βόμβα

      ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

1 Εντβίν Παναγιώτη ΠΕ Καθηγητής Φλάουτο

2 Μαρία Παυλίδου ΠΕ Καθηγήτρια Πιάνου

3 Μαρία Εμονίδου ΠΕ Καθηγήτρια Πιάνου

 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.

         ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

1 Μαρία Τζιαστούδη ΔΕ Καθηγήτρια Θεωρητικών

2 Βασιλική Γιαννούλη ΔΕ Καθηγήτρια Θεωρητικών 

3 Αναστασία Τοπάλη ΔΕ Καθηγήτρια Θεωρητικών

Πρόεδρος Επιτροπής  : Αναστασία Τοπάλη

     ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

1 Σάββας Νιάκας ΥΕ Φυλάκων

2 Ουρανία Τσέπουρα ΔΕ Καθηγήτρια Θεωρητικών 

3 Θεόδωρος Τσέλιγκας ΔΕ Καθηγητής Κιθάρας
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 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

       ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

1 Ιωάννης Κουμπούρας ΔΕ Υπάλληλος Γραφείου

2 Αθανάσιος Κουκουμπέσης ΔΕ Καθηγητής Θεωρητικών

3 Αναστασία Κύργια ΔΕ Καθηγήτρια Θεωρητικών

Πρόεδρος Επιτροπής  : Ιωάννης Κουμπούρας

     ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

1 Ελένη Βαλταδώρου ΔΕ Καθηγήτρια Πιάνου

2 Ελευθερία Στεργίου ΤΕ Δασκάλα Μουσικήε

3 Μιχαήλ Βαλασάκης ΔΕ Καθηγητής Κιθάρας

 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

            ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

1 Νικολέττα Διάφα ΤΕ Διοικητικού

2 Βασίλειος Βακρατσάς ΔΕ Τεχνίτης Μετάλλου-Ξύλου

3 Γεώργιος Σιαμπανόπουλος Αιρετός- Αντιπρόεδρος ΔΣ ΟΑΠΝ

Πρόεδρος Επιτροπής  : Νικολέττα Διάφα

     ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

1 Σπυρίδων Τάκας ΔΕ Καθηγητής Βιολιού

2 Βασιλική Τσιβίκη ΔΕ Καθηγήτρια Κιθάρας

3 Κων/νος Κυριακίδης Αιρετός -Μέλος ΔΣ ΟΑΠΝ

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

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 22/2016.
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Αριθμός Απόφασης: 23/2016  ΑΔΑ -7ΤΓΤΟΚΨΕ-ΔΔ0

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΘΕΜΑΤΟΣ:   «Έγκριση–  δέσμευση  και  ψήφιση  πιστώσεων  για  την  κάλυψη
δαπανών  των  φανών  της  πόλης  της  Κοζάνης   και  των  περιφερειακών  φανών  για  την
Αποκριά 2016»

Θέμα 7ο : Έγκριση δέσμευση ψήφιση δαπάνης (επιχορηγήσεων Φανών) για Αποκριά 2016

Έχοντας υπόψη: 
 Τη διοργάνωση των λαογραφικών εκδηλώσεων της Αποκριάς 2016 που υλοποιεί στο σύνολό της ο

Ο.Α.Π.Ν
 Την ανάγκη υποστήριξης των δραστηριοτήτων των Φανών και  των εκδηλώσεων της Κοζανίτικης

Αποκριάς 2016  
 Το υπ.αρ. 815/τ.Β΄/10-5-2011 Φ.Ε.Κ. και 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.  1/2016   ΑΔΑ  :  78ΦΘΟΚΨΕ-ΛΞΙ   Απόφαση  Δ.Σ.  του  ΟΑΠΝ  Κοζάνης  με  Θέμα:
«Κατάρτιση και ψήφιση Προϋπολογισμού έτους 2016 του Οργανισμού Αθλητισμού– Πολιτισμού-
Νεολαίας  Δήμου Κοζάνης»

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

 την  υπ.Αρ.  17/2016   ΑΔΑ  - Ψ2ΘΕΟΚΨΕ-ΔΑΑ  Απόφαση  Δ.Σ.  του  ΟΑΠΝ  Κοζάνης  με  Θέμα:
«Έγκριση  δαπανών,  διάθεση  και  δέσμευση  των  πιστώσεων  ποσού  2.018.694,35€  από  τον
προϋπολογισμό χρήσης 2016 του ΟΑΠΝ»

Η Πρόεδρος εισηγήθηκε το σχετικό  θέμα. 

Ανέλυσε την υποστήριξη του ΟΑΠΝ στους πολιτιστικούς συλλόγους /φανούς τόσο της πόλης της
Κοζάνης, όσο και στους περιφερειακούς φανούς των Τοπικών κοινοτήτων με την ανάληψη της
κάλυψης δαπανών διοργάνωσης αποκριάτικων εκδηλώσεων και προμηθειών τους για το χρονικό
διάστημα από την Τσικνοπέμπτη 3/3 έως και 13/3 το βράδυ της Μεγάλης Αποκριάς.

Συγκεκριμένα οι δαπάνες αυτές ως προς τους φανούς της πόλης αφορούν σε  αγορές κιχιών -
κρασιού  και  την  κάλυψη ορχηστρών  τους  τόσο  για  την  καθημερινή  που  ανάβει  κάθε  φανός
χωριστά όσο και την Κυριακή της Μεγάλης Αποκριάς.

Η πρόεδρος όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα, πρότεινε η κατανομή των δαπανών να
γίνει σε είδος έως του ποσού,  ως εξής :

 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΑΝΟΥΣ ΤΗΣ  ΚΟΖΑΝΗΣ 
1. Αη Δημήτρης 2.200€
2. Αη Θανάσης 2.200€
3. Αλώνια 2.400€
4. Αριστοτέλης 2.200€
5. Γιτιά 2.250€
6. Κασμιρτζήδις     200€
7. Κεραμαριό 2.200€
8. Κρεβατάκια 2.150€
9. Λάκκους τ΄Μάγγαν 2.400€
10. Μπουντανάθκα 2.350€
11. Π. Μελάς 2.375€
12. Πηγάδ΄Κεραμαριό 2.325€
13. Πλατάνια 2.200€
14. Σκ’ρκα 2.350€

ΣΥΝΟΛΟ 29.800€
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Παράλληλα διευκρίνισε ότι τα ποσά που προτείνει να καλυφθούν είναι διαφοροποιημένα γιατί
έχουν να κάνουν με την καθημερινή ημέρα που ανάβουν οι φανοί και με την επισκεψιμότητά
τους, αλλά και με την Κυριακή της Μεγάλης Αποκριάς όπου όλοι οι φανοί καλύπτονται ισομερώς

Όσο για την υποστήριξη των περιφερειακών φανών των Τοπικών κοινοτήτων,  εξήγησε ότι  θα
καλυφθούν δαπάνες σχετικά μεγαλύτερες μόνο στις τρεις τοπικές κοινότητες (Αιανή, Κρόκο, Άνω
Κώμη) που διοργανώνουν ταυτόχρονα με τους φανούς τους και παρέλαση διευκρινίζοντας ότι
δέχονται και το μεγαλύτερο όγκο επισκεπτών. Η κάλυψη δαπάνης στους περιφερειακούς φανούς
είναι μικρότερη από αυτή της πόλης, καθώς  είναι μικρότερος ο αριθμός των επισκεπτών τους σε
σχέση με τους αντίστοιχους των φανών της πόλης και λόγω της οικονομικής στενότητας το έθιμο
πρέπει να υποστηριχθεί πιο σθεναρά  εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη παράδοση .

 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ  ΦΑΝΟΥΣ  
1. Αιανή 4.200 €   (Η Πρόοδος, Ο Μύλος)
2. Κρόκος    800 €   (Ι.Λιούλιας &  Γερακάκι)
3. Άνω Κώμη    700 €   (ΜΣ Άνω Κώμης)

ΣΥΝΟΛΟ 5.700€

1. Η οικονομική κάλυψη της Αιανής θα αφορά σε δαπάνες τους :
 Λαογραφικό Φυσιολατρικό Πνευματικό Όμιλο Αιανής «Ο ΜΥΛΟΣ» έως του

ποσού των 700,00€ και  θα αφορά στη διοργάνωση εκδηλώσεων (άναμμα φανού και
διοργάνωση παρέλασης) Φανό «Μύλο» 
Π.Μ.Σ Αιανής «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» έως του ποσού των 3.500,00€ και  θα αφορά στη
διοργάνωση εκδηλώσεων (άναμμα φανού και διοργάνωση παρέλασης) στους : Φανό
«Πρόοδο»  -  Φανό  «Χορταρίτσια»  -  Φανό  «Μυρμήγκω»  -  Φανό  «Ιτιά»  -  Φανό
«Λακουστά»

 2.Η οικονομική κάλυψη Κρόκου θα αφορά σε δαπάνες τον:
 Πολιτιστικό Σύλλογο Κρόκου «Ιωακείμ Λιούλιας» έως του ποσού των 800,00€ για

συμμετοχή  στις  αποκριάτικες   εκδηλώσεις  2016  (διοργάνωση  παρέλασης  και
άναμμα  φανών στον Κρόκο από τα οποία 100,00€ για το φανό Γερακάκι )

        3. Η οικονομική κάλυψη Άνω Κώμης θα αφορά σε δαπάνες στον :
Μορφωτικό Σύλλογο Άνω Κώμης έως του ποσού των 700,00€ για συμμετοχή στις αποκριάτικες
εκδηλώσεις 2016 (διοργάνωση παρέλασης και άναμμα φανών στην Άνω Κώμη)

Τέλος, η πρόεδρος ενημερώνει το Δ.Σ. ότι για όλα τα παραπάνω θα πρέπει να γίνει δέσμευση και
ψήφιση πίστωσης για την κάλυψη δαπανών των Πολιτιστικών Συλλόγων/ Φανών  της Κοζάνης
ποσού 29.800,00€ και των περιφερειακών Φανών ποσού 5.700,00€  για την Αποκριά 2016 και
συγκεκριμένα στον ΚΑ 6471.07 «Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων φανοί, κ.λ.π εκδηλώσεων
(Αποκριά) » συνολικού ποσού 35.500,00€.

Ακολούθησε  διαλογική  συζήτηση  όπως  αναφέρεται  στα  μαγνητοφωνημένα  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 παραπάνω εισήγηση της προέδρου 
2. δεσμεύει και ψηφίζει την πίστωση δαπανών στον ΚΑ 6471.07 «Έξοδα πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων φανοί, κ.λ.π εκδηλώσεων (Αποκριά)» συνολικού ποσού 35.500,00€  και 
συγκεκριμένα  των παρακάτω :
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ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΑΝΟΥΣ ΤΗΣ  ΚΟΖΑΝΗΣ 
Αη Δημήτρης 2.200€
Αη Θανάσης 2.200€
Αλώνια 2.400€
Αριστοτέλης 2.200€
Γιτιά 2.250€
Κασμιρτζήδις     200€
Κεραμαριό 2.200€
Κρεβατάκια 2.150€
Λάκκους τ΄Μάγγαν 2.400€
Μπουντανάθκα 2.350€
Π. Μελάς 2.375€
Πηγάδ΄Κεραμαριό 2.325€
Πλατάνια 2.200€
Σκ’ρκα 2.350€

ΣΥΝΟΛΟ 29.800€

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ  ΦΑΝΟΥΣ  
Αιανή 4.200 €   (Η Πρόοδος, Ο Μύλος)
Κρόκος    800 €   (Ι.Λιούλιας &  Γερακάκι)
Άνω Κώμη    700 €   (ΜΣ Άνω Κώμης)

ΣΥΝΟΛΟ 5.700€

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

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 23/2016.
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Αριθμός Απόφασης: 24/2016  ΑΔΑ -6Β2ΤΟΚΨΕ-Ξ3Ν

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ:  «Έγκριση  Πρακτικών /ΕΔΔ.Π για προμήθεια : υπ.αρ.1 (ξυλείας) -   3
(Ηλεκτρολογικού υλικού) - 6 (φελιζόλ) - 7 (σίδερων) - 8 (υλικών κατασκευών- χρωμάτων /
2016 στην Αποκριά 2016 - Έγκριση– δέσμευση και ψήφιση πιστώσεων»

Θέμα 6ο : Έγκριση Πρακτικών /ΕΔΔ.Π 2016 - Έγκριση δέσμευσης ψήφιση σχετικών δαπανών

Έχοντας υπόψη: 
 Τις ανάγκες προμήθειας υλικών για τη διοργάνωση  της Αποκριάς 2016
 Τις  επιστολές  που απέστειλε  ο  ΟΑΠΝ για  την  κατάθεση  οικονομικών  προσφορών προς

προμηθευτές   (για  την  προμήθεια  υλικών  :,  ξυλείας,  σίδερων,  χρωμάτων,  φελιζόλ,
ηλεκτρολογικού υλικού)

 Τις προσφορές που κατατέθηκαν από ενδιαφερόμενους και
 Τα κάτωθι πρακτικά   της ΕΔΔ/Π που έλεγξαν τις προσφορές :

Πρακτικό  1/28-01-2016  ΘΕΜΑ:  «Διενέργεια  εξέτασης  οικονομικών  προσφορών  για  ΞΥΛΕΙΑ
Αποκριάς 2016 –Αξιολόγηση αποτελεσμάτων»

Πρακτικό 3ο   αρ.πρωτ. 163/15-02-2016 ΘΕΜΑ: «Διενέργεια εξέτασης οικονομικών προσφορών για
Ηλεκτρολογικό υλικό  Αποκριάς 2016 –Αξιολόγηση αποτελεσμάτων»

Πρακτικό 6ο    αρ.πρωτ.  217/22-02-2016 ΘΕΜΑ: «Διενέργεια εξέτασης οικονομικών προσφορών
Φελιζόλ Αποκριάς 2016 –Αξιολόγηση αποτελεσμάτων»

Πρακτικό 7ο   αρ.πρωτ. 219/22-02-2016 ΘΕΜΑ: «Διενέργεια εξέτασης οικονομικών προσφορών για
σίδερα Αποκριάς 2016 –Αξιολόγηση αποτελεσμάτων»

Πρακτικό 8ο   αρ.πρωτ. 220/22-02-2016 ΘΕΜΑ: «Διενέργεια εξέτασης οικονομικών προσφορών για
υλικά κατασκευών και χρώματα Αποκριάς 2016 –Αξιολόγηση αποτελεσμάτων»
 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 πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι παρόλο που ως πρόεδρος έχει το δικαίωμα απευθείας
ανάθεσης  έως  συγκεκριμένου  ποσού  για  άμεσες  προμήθειες  και  εργασίες  του  Οργανισμού
(σύμφωνα με την παρ. 4 άρθρο 23 του ΕΚΠΟΤΑ) επέλεξε να ζητηθούν οικονομικές προσφορές
ώστε να προμηθευτεί ο Ο.Α.Π.Ν. για τη διοργάνωση της Αποκριάς  2016 υλικά (όπως ξυλεία,
σίδερα, χρώματα, φελιζολ κ.λ.π.) .

Ανέλυσε ότι :
1. Οι προμήθειες των υλικών, και οι ποσότητες τους θα γίνουν με βάση τις ανάγκες της

Αποκριάς 2016 .
2. Κριτήριο για την προμήθεια όλων των παραπάνω είναι η πιο συμφέρουσα τιμή για τον

Ο.Α.Π.Ν. 
3. Σε περίπτωση αδυναμίας προμήθειας από τον μειοδότη, ο Ο.Α.Π.Ν προχωρά στην αμέσως

επόμενη προσφορά για την εξυπηρέτηση των αναγκών του.
Συγκεκριμένα   ενημέρωσε  ότι   οι  οικονομικότερες  προσφορές,  όπως  αυτές  αναφέρονται  και
αναλύθηκαν με το σχετικό πρακτικό  είναι οι εξής : 

1. Πρακτικό  1ο /28-01-2016  ΘΕΜΑ:  «Διενέργεια  εξέτασης  οικονομικών  προσφορών  για
ΞΥΛΕΙΑ  Αποκριάς 2016 –Αξιολόγηση αποτελεσμάτων»
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ΥΛΙΚΑ Αφοι Α.Παρανόμου 
ΟΕ

Χαϊτίδης Χρ. & Σια 
ΟΕ

Παρατηρήσεις

MDF γυμνό 6  3,015€/ανά τ.μ  3,479€/ανά τ.μ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ  
Αφοι Α.Παρανόμου 
ΟΕ

MDF γυμνό 8 4,253€/ ανά τ.μ  3,980€/ ανά τ.μ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ 
Χαϊτίδης Χρ. & Σια 
ΟΕ

MDF γυμνό 10 6,912€/ ανά τ.μ  4,410€/ ανά τ.μ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ 
Χαϊτίδης Χρ. & Σια 
ΟΕ

MDF γυμνό 12  5,321€/ ανά τ.μ 5,45€/ ανά τ.μ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ  
Αφοι Α.Παρανόμου 
ΟΕ

MDF γυμνό 16  6,380€/ ανά τ.μ 7€/ ανά τ.μ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ  
Αφοι Α.Παρανόμου 
ΟΕ

 ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ  Αφοι Α.Παρανόμου ΟΕ στα υλικά  : MDF γυμνό 6 - MDF γυμνό 12 - MDF 
γυμνό 16

 ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ Χαϊτίδης Χρ. & Σια ΟΕ στα υλικά  : MDF γυμνό 8 - MDF γυμνό 10
Το  παρόν πρακτικό δεν ψηφίζουν τα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Κ.Κυριακίδης και Γρ. Τζουμερκιώτης.
Τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. το ψηφίζουν.

2. Πρακτικό  3ο    αρ.πρωτ.  163/15-02-2016  ΘΕΜΑ:  «Διενέργεια  εξέτασης  οικονομικών
προσφορών για Ηλεκτρολογικό υλικό  Αποκριάς 2016 –Αξιολόγηση αποτελεσμάτων»

ΥΛΙΚΑ ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ  –
ΗΛΕΚΤΡΑΠΟΘΗΚΗ Α.Ε

ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ

ΚΑΛΩΔΙΟ  NYMHY
2Χ1mm

0,20(100μ)  0,1942

ΚΑΛΩΔΙΟ  NYMHY
3Χ2,5mm

0,58(200μ)  0,5451

ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΟ
ΣΟΥΚΟ 3ΠΛΟ Χ/Κ

1,62  1,391

ΝΥΑ 1 mm 0,07(300μ)  0,0639 (100μ)
ΛΑΜΠΑ ΑΠΛΗ Ε27 0,81  0,77
ΛΑΜΠΑ ΝΥΚΤΟΣ Ε14 0,32  0,168
ΝΤΟΥΙ Ε27 0,65  0,224
ΤΑΙΝΙΑ WOONDER 0,60(10τεμ.)  0,512

ΡΟΚΑ  ΟΒΟ  6/25
τεμ.100

1,28

ΡΟΚΑ  ΟΒΟ  8/25
τεμ.100

1,44

 ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ
Το  παρόν πρακτικό δεν ψηφίζουν τα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Κ.Κυριακίδης, Γρ. Τζουμερκιώτης και
Γ.Χατζαβερίδης .
Τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. με την επιφύλαξη και του κ.Ν.Πλεξίδα το ψηφίζουν.

3. Πρακτικό  6ο    αρ.πρωτ.  217/22-02-2016  ΘΕΜΑ: «Διενέργεια  εξέτασης  οικονομικών
προσφορών Φελιζόλ Αποκριάς 2016 –Αξιολόγηση αποτελεσμάτων»

ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΜΠΑΓΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΜΚΜ ΔΟΜΗΣΗ ΑΕ

Φελιζόλ eps 50
(4Χ1,25Χ0,5 χιλ.)

59,999/ M3   57,80 / M3  

 ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ ΜΚΜ ΔΟΜΗΣΗ ΑΕ
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Το  παρόν πρακτικό δεν ψηφίζουν τα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Κ.Κυριακίδης, Γρ. Τζουμερκιώτης και
Γ.Χατζαβερίδης .
Τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. το ψηφίζουν.

4. Πρακτικό  7ο    αρ.πρωτ.  219/22-02-2016  ΘΕΜΑ: «Διενέργεια  εξέτασης  οικονομικών
προσφορών για σίδερα Αποκριάς 2016 –Αξιολόγηση αποτελεσμάτων»

ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΕΛΙΑΛΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
 ΣΙΔΕΡΟ  (20Χ20Χ1,5) 0,862€/μέτρο

ΣΙΔΕΡΟ    (30Χ30Χ1,5) 1,06€/μέτρο
ΣΙΔΕΡΟ    (30Χ30Χ2) 1,10€/μέτρο
ΣΙΔΕΡΟ    (38Χ38Χ1,5) 1,36€/μέτρο
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ 2,5 2,30€/κιλό
ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ 125 0,81€/ τεμάχιο
ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ 250 39,50€/τεμάχιο
 ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ ΔΕΛΙΑΛΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
Το  παρόν πρακτικό ψηφίζουν ομόφωνα τα μέλη του Δ.Σ.
Με την παρατήρηση να  διευκρινιστεί σε τι αφορά η τιμή του Δίσκου κοπής 250.

5. Πρακτικό  8ο    αρ.πρωτ.  220/22-02-2016  ΘΕΜΑ:  «Διενέργεια  εξέτασης  οικονομικών
προσφορών  για  υλικά  κατασκευών  και  χρώματα  Αποκριάς  2016  –Αξιολόγηση
αποτελεσμάτων»

ΥΛΙΚΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΛΟΣΚΑΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΑΦΟΙ ΒΑΣΑΔΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΣΤΑΜΑΤΗΣ 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Αφρός 
πολυουρεθάνης 
πιστολιού

ΤΕΜ. 1 6,15€ 4,47€  4,18€

Χρώμα Πλαστικό 
Βασικό

ΤΕΜ. 1 4,67€  3,67€
Κιλό Vitex

4,268€
Neopal 750ml

Πλαστικό  
Λευκό(ΣΥΣΚ.10LTR)
Neopal ή Vive
Μεσαία ποιότητα

ΤΕΜ. 1 25,83€  18,26€
(ΣΥΣΚ.9LTR=14,31κιλά)
Vito Eco
Οικολογικό της vitex

34,44€
Neopal

Βερνίκι νερού (2,5κ.) ΤΕΜ. 1 28,30€  25,75€
Lussolack της vitex
2,5 ltr

30,22€
2,5 ltr

Κόλλα κρυσταλιζέ 
atlacol Νο66 
(συσκευασία 5κ.)

ΤΕΜ. 1 13,53€  12,30€ 17,59€
Νο141 
(συσκευασία 
5κ.)

Λαδομπογιά ΤΕΜ. 1 8,61€  4,99€
Verolack της Vitex Κιλό

5,65€
750ml

 ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ ΑΦΟΙ ΒΑΣΑΔΗ
Το  παρόν πρακτικό δεν ψηφίζουν τα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Κ.Κυριακίδης και Γρ. Τζουμερκιώτης.
Τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. με την επιφύλαξη και του κ.Ν.Πλεξίδα το ψηφίζουν.

Ακολούθησε  διαλογική  συζήτηση  όπως  αναφέρεται  στα  μαγνητοφωνημένα  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 
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Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι    

1. εγκρίνει – δεσμεύει και ψηφίζει πιστώσεις που προκύπτουν από την προμήθεια
των  ανωτέρω  υλικών  σύμφωνα  με  τις  οικονομικότερες  τιμές  όπως  αυτές
προσφέρθηκαν  και  προϋπολογίστηκαν  στον  ΚΑ 6474.07  «΄Εξοδα   παρεμφερών
εκδηλώσεων, άρματα, οντάδες κλπ (Αποκριά)»

2. εγκρίνει τις εισηγήσεις της Ε.Δ.Δ/Π και τα πρακτικά της και συγκεκριμένα 
 κατά πλειοψηφία το Πρακτικό 1ο /28-01-2016 ΘΕΜΑ: «Διενέργεια  εξέτασης  οικονομικών

προσφορών για ΞΥΛΕΙΑ  Αποκριάς 2016 –Αξιολόγηση αποτελεσμάτων»
 κατά πλειοψηφία το Πρακτικό 3ο    αρ.πρωτ. 163/15-02-2016 ΘΕΜΑ: «Διενέργεια εξέτασης

οικονομικών  προσφορών  για  Ηλεκτρολογικό  υλικό   Αποκριάς  2016  –Αξιολόγηση
αποτελεσμάτων»

 κατά πλειοψηφία το Πρακτικό 6ο    αρ.πρωτ. 217/22-02-2016 ΘΕΜΑ: «Διενέργεια εξέτασης
οικονομικών προσφορών Φελιζόλ Αποκριάς 2016 –Αξιολόγηση αποτελεσμάτων»

 ομόφωνα   το  Πρακτικό  7ο    αρ.πρωτ.  219/22-02-2016  ΘΕΜΑ: «Διενέργεια  εξέτασης
οικονομικών προσφορών για σίδερα Αποκριάς 2016 –Αξιολόγηση αποτελεσμάτων»

 κατά πλειοψηφία το Πρακτικό 8ο    αρ.πρωτ. 220/22-02-2016 ΘΕΜΑ: «Διενέργεια εξέτασης
οικονομικών προσφορών για υλικά κατασκευών και χρώματα Αποκριάς 2016 –Αξιολόγηση
αποτελεσμάτων»

3. την προμήθεια των παραπάνω υλικών για την Αποκριά 2016 όπως αναφέρονται
στην  ανωτέρω  εισήγηση  σύμφωνα  με  την  οικονομικότερη  προσφορά  και  σε
περίπτωση αδυναμίας προμήθειας από τον μειοδότη, ο Ο.Α.Π.Ν να προχωρά στην
αμέσως επόμενη προσφορά για την εξυπηρέτηση των αναγκών του 

4. οι ποσότητες θα γνωστοποιηθούν στους προμηθευτές σύμφωνα με τις ανάγκες που
θα προκύπτουν από τη διοργάνωση της Αποκριάς 2016 και

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

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 24/2016.
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Αριθμός Απόφασης: 25/2016  ΑΔΑ -6Ψ9ΖΟΚΨΕ-Α3Ω

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΘΕΜΑΤΟΣ:   «Έγκριση   Πρακτικού  10ο  /ΕΔΔ.Π  για  επιλογή  τρόπου  και
προμήθειας  κιχιών  και  κρασιού  της  Αποκριάς  2016  - Έγκριση–  δέσμευση  και  ψήφιση
πιστώσεων»

Θέμα 6ο : Έγκριση Πρακτικών /ΕΔΔ.Π 2016 - Έγκριση δέσμευσης ψήφιση σχετικών δαπανών
Θέμα 8ο: Έγκριση δέσμευσης ψήφιση δαπάνης και επιλογής τρόπου των προμηθειών(κιχιά-κρασί)
για την Αποκριά 2016

Έχοντας υπόψη: 
 Τις ανάγκες προμήθειας τροφίμων και ποτών στη διοργάνωση  της Αποκριάς 2016
 Τις  οικονομικές  προσφορές  που  ζήτησε  ο  ΟΑΠΝ  από  προμηθευτές  για  την  προμήθεια

κιχιών και κρασιού
 Τις προσφορές που κατατέθηκαν από ενδιαφερόμενους και
 Το υπ.αρ.πρωτ. 226/23-2-2016 – 10ο πρακτικό   της ΕΔΔ/Π με θέμα : «Διενέργεια εξέτασης

οικονομικών προσφορών για κιχιά στην Αποκριά 2016 –Αξιολόγηση αποτελεσμάτων»
 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  πρόεδρος  ενημέρωσε  τα  μέλη  του  Δ.Σ.  ότι  :  1).  λόγω  καθυστέρησης  της  έγκρισης  του
προϋπολογισμού  του  Δήμου  Κοζάνης  αλλά  και  αυτού  του  ΟΑΠΝ  και  τις  δυσκολίες  που
δημιούργησε στις ανοιχτές διαδικασίες πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την υποβολή μειοδοτικών
προσφορών για την προμήθεια κιχιών και κρασιού για την Αποκριά 2016 και
2).παρόλο που ως πρόεδρος έχει το δικαίωμα απευθείας ανάθεσης έως συγκεκριμένου ποσού για
άμεσες  προμήθειες  και  εργασίες  του  Οργανισμού  (σύμφωνα  με  την  παρ.  4  άρθρο  23  του
ΕΚΠΟΤΑ) επέλεξε να ζητηθούν (ηλεκτρονικά) οικονομικές προσφορές σε ευρεία κλίμακα ώστε
να προμηθευτεί σε χαμηλές τιμές ο Ο.Α.Π.Ν. τρόφιμα και ποτά και πιο συγκεκριμένα τα κιχιά
και το κρασί που θα προσφέρονται στους επισκέπτες  και συμμετέχοντες κατά την περίοδο 3-
13/3/2016 στο πλαίσιο της διοργάνωσης της Αποκριάς 2016 .
Εξήγησε ότι,  σύμφωνα με τις προσφορές που κατατέθηκαν,  τον σχεδιασμό και τις ανάγκες το
κρασί που θα δοθεί σε φανούς, τοπικές κοινότητες εκτός Αιανής, Κρόκου και Άνω Κώμης θα είναι
προέλευσης Αμυνταίου, ενώ τα κιχιά που θα δοθούν σε φανούς, τοπικές κοινότητες εκτός Αιανής,
Κρόκου και Άνω Κώμης και για τις ανάγκες του ίδιου του Δήμου Κοζάνης, θα τα προμηθευτούν
οι Φανοί και ο Ο.Α.Π.Ν. από διάφορους προμηθευτές.

Ανέλυσε ότι  οι προμήθειες των ποτών και τροφίμων θα γίνουν με βάση τις ανάγκες της Αποκριάς
2016 .
Συγκεκριμένα  ενημέρωσε ότι  οι προσφορές,  όπως αυτές αναφέρονται και αναλύθηκαν με το
σχετικό πρακτικό  είναι οι εξής : 

Α/Α ΦΟΥΡΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ ΤΙΜΗ 
ΜΕ 23% Φ.Π.Α

1
.

ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ 75 γρ 5,40/κιλό  (0,38/τχ) + 0,087       = 0,467

2
.

ΑΦΟΙ ΓΚΟΓΚΟΥ 70 γρ 0,39 λεπτά + 0,089                     = 0,479

3
.

ΓΑΚΗΣ 70γρ                                                       = 0,49 
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4
.

ΤΣΙΤΙΡΙΔΟΥ 
ΦΑΝΗ

70γρ 0,40 λεπτά +0,09                          = 0,49

5
.

ΣΙΔΕΡΗΣ 
ΓΙΑΝΝΗΣ

70γρ 0,40 λεπτά+0,09                           = 0,49

6
.

ΚΑΚΛΙΔΗΣ 70γρ 0,40 + 0,09                                    = 0,49

7
.

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 70γρ 0, 45 λεπτά +0,10                          = 0,55

8
.

ΠΟΥΛΙΑΝΑΣ 70γρ 0,45 λεπτά+0,10                           = 0,55

9
.

ΚΟΡΚΑ 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ

70γρ (Από 1 έως 900κιχιά)
          0,55+0,12                            = 0,676  
(Από 900 και πάνω)
      0,45+0,10                                 = 0,55 

Ακολούθησε  διαλογική  συζήτηση  όπως  αναφέρεται  στα  μαγνητοφωνημένα  αρχεία  της
συνεδρίασης.
Και κατόπιν όλων των παραπάνω η Πρόεδρος,  καλεί  το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά .

Οι  κ.κ.  Κ.Κυριακίδης,  Γ.Χατζαβερίδης  και  Γρ.  Τζουμερκιώτης  δεν  ψηφίζουν  το  υπ.αρ.πρωτ.
226/23-2-2016  –  10ο πρακτικό    της  ΕΔΔ/Π  με  θέμα  : «Διενέργεια  εξέτασης  οικονομικών
προσφορών για κιχιά στην Αποκριά 2016 –Αξιολόγηση αποτελεσμάτων» και δεν συμφωνούν με τη
διαδικασία προμήθειας του κρασιού και των κιχιών για την Αποκριά 2016.
Τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. συμφωνούν και ψηφίζουν την εισήγηση της προέδρου.

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. δεσμεύει  και  ψηφίζει  την  πίστωση  δαπανών  στον  ΚΑ  6471.07  «Έξοδα  πολιτιστικών
δραστηριοτήτων  φανοί,  κ.λ.π  εκδηλώσεων  (Αποκριά)»  για  το  κρασί  που  θα  δοθεί  σε
φανούς,  τοπικές  κοινότητες  εκτός  Αιανής,  Κρόκου  και  Άνω  Κώμης  και  θα  είναι
προέλευσης Αμυνταίου, ενώ για τα κιχιά που θα δοθούν σε φανούς, τοπικές κοινότητες
εκτός Αιανής,  Κρόκου και Άνω Κώμης και για τις ανάγκες του Δήμου Κοζάνης να τα
προμηθευτούν οι Φανοί και ο Ο.Α.Π.Ν. από διάφορους προμηθευτές

2. εγκρίνει κατά πλειοψηφία υπ.αρ.πρωτ. 226/23-2-2016 – 10ο πρακτικό   της ΕΔΔ/Π με
θέμα  : «Διενέργεια  εξέτασης  οικονομικών  προσφορών για  κιχιά  στην  Αποκριά  2016 –
Αξιολόγηση αποτελεσμάτων»

3. την  προμήθεια  των  παραπάνω  τροφίμων  και  ποτών  για  την  Αποκριά  2016  όπως
αναφέρονται σύμφωνα με την προσφορά και σε περίπτωση αδυναμίας προμήθειας από τους
μειοδότες, ο Ο.Α.Π.Ν να προχωρά στην αμέσως επόμενη προσφορά για την εξυπηρέτηση
των αναγκών του 

4. οι  ποσότητες  θα γνωστοποιηθούν  στους  προμηθευτές  σύμφωνα με  τις  ανάγκες  που θα
προκύψουν καθόλη τη διάρκεια του δωδεκαημέρου της Αποκριάς 2016 και

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

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 25/2016.
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Από το παρόν θέμα και κατόπιν, μετά από αποχώρηση για προσωπικούς λόγους, δεν συμμετείχε ο
κ. Κ.Κυριακίδης.

Αριθμός Απόφασης: 26/2016  ΑΔΑ - Ω3Ν7ΟΚΨΕ-6ΤΖ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ: «Λήψη απόφασης για εργολαβία αρμάτων Αποκριάς  2016 -Έγκριση
δέσμευση ψήφιση  δαπάνης  »

Θέμα 9ο :  «Έγκριση δέσμευση ψήφιση  δαπάνης  και λήψη απόφασης για εργολαβία αρμάτων
Αποκριάς 2016»

Έχοντας υπόψη: 
 Την διοργάνωση  της Αποκριάς 2016 από τον ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης
 Την  ανάγκη  κατασκευής  αρμάτων  που  θα  συμμετέχουν  -  δια  μέσω  των  φανών  -  στην

παρέλαση που διοργανώνει ο ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης  στην Αποκριά 2016 
 Την υπ.αρ. 9/14-1-2016  ΑΔΑ : 7Σ5ΞΟΚΨΕ-Τ90 προηγούμενη Απόφαση Δ.Σ. του ΟΑΠΝ με

θέμα:  «Λήψη αποφάσεων για διαχείριση Αποκριάς 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

Η πρόεδρος υπενθύμισε στα μέλη του Δ.Σ. ότι μετά την περυσινή δέσμευση και στα πλαίσια μιας
γενικότερης  ανάγκης  αναβάθμισης  της  αισθητικής  παρουσίασης  των  αρμάτων  ξεκίνησε  από
πέρυσι ακόμη έρευνα αγοράς. Με την ολοκλήρωση της έρευνας διαπιστώθηκε ότι στην περιοχή
μας δεν  υπήρχε  κάποιος  που να ασχολείται  με  το συγκεκριμένο  αντικείμενο  και  να  έχει  τα
απαραίτητα λογιστικά παραστατικά. Έτσι κατέληξε για το κατασκευαστικό /καλλιτεχνικό τμήμα
σε Καλλιτέχνη της Πάτρας ώστε να υπάρξει φέτος αλλαγή της κατασκευαστικής ομάδας και να
αναβαθμιστεί τόσο η ποιότητα κατασκευής των  αρμάτων της παρέλασης και  του γενικότερου
διάκοσμου, όσο και η αισθητική τους εικόνα .

Η πρόεδρος κατόπιν των παραπάνω ενημέρωσε ότι ο καλλιτέχνης / κατασκευαστής των αρμάτων
της παρέλασης και του διάκοσμου της πόλης θα είναι ο κ. Ένο Σκοντράνι με την τεχνική του
ομάδα και θα καλυφθεί οικονομικά με απευθείας ανάθεση από τον ΚΑ 6117.07 «Λοιπές αμοιβές
λοιπών ελεύθερων επαγγελματιών (Αποκριά)» του προϋπολογισμού του ΟΑΠΝ έτους 2016, με το
συνολικό ποσό των 18.000€ για την κατασκευή των αρμάτων της παρέλασης και του διάκοσμου
της πόλης και ζήτησε την έγκριση δέσμευση ψήφιση  πίστωσης της σχετικής δαπάνης.
 
Ακολούθησε  διαλογική  συζήτηση  όπως  αναφέρεται  στα  μαγνητοφωνημένα  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  έγκριση  δέσμευση  ψήφιση  πίστωσης  για  τη  δαπάνη  που  αφορά  στην  οικονομική

τακτοποίηση  του  κατασκευαστή  των  αρμάτων  της  παρέλασης  και  του  διάκοσμου  της
πόλης, καθώς και της τεχνικής του ομάδας 

2. η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού 18.000€ να καλυφθεί από τον ΚΑ 6117.07 «Λοιπές
αμοιβές  λοιπών ελεύθερων επαγγελματιών (Αποκριά)» του προϋπολογισμού του ΟΑΠΝ
έτους 2016 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 26/2016.
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Αριθμός Απόφασης: 27/2016  ΑΔΑ -ΨΞ5ΠΟΚΨΕ-ΠΑ5

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ:  «Έγκριση 2ΟΥ Πρακτικού/ΕΔΔ.Π 2016 για την προμήθεια  Εντύπου
Αποκριάς.  Έγκριση  δέσμευση  ψήφιση  πίστωσης  δαπάνης   για  Διαφήμιση  –προβολή
Αποκριάς 2016»

Θέμα 6ο : Έγκριση Πρακτικών /ΕΔΔ.Π 2016 - Έγκριση δέσμευσης ψήφιση σχετικών δαπανών

Θέμα 10ο : Έγκριση δέσμευσης ψήφισης  δαπάνης  για Διαφήμιση –προβολή  Αποκριάς 2016

Έχοντας υπόψη: 
 Την διοργάνωση  της Αποκριάς 2016 από τον ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης
 Την ανάγκη προβολής και διαφήμισης του Λαογραφικού Εθίμου και του προγράμματος των

εκδηλώσεων της Αποκριάς 2016
 Την υπ.αρ. 9/14-1-2016  ΑΔΑ : 7Σ5ΞΟΚΨΕ-Τ90 προηγούμενη Απόφαση Δ.Σ. του ΟΑΠΝ με

θέμα:  «Λήψη αποφάσεων για διαχείριση Αποκριάς 2016»
 Το υπ.αρ.πρωτ. 147/11-2-2016 – 2ο πρακτικό   της ΕΔΔ/Π με θέμα : «Διενέργεια εξέτασης

οικονομικών προσφορών για Έντυπο Αποκριάς 2016 –Αξιολόγηση αποτελεσμάτων»
 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

Α.  Η  πρόεδρος  ενημέρωσε  τα  μέλη  του  Δ.Σ.  ότι  παρόλο  που  ως  πρόεδρος  έχει  το  δικαίωμα
απευθείας  ανάθεσης  έως  συγκεκριμένου  ποσού  για  άμεσες  προμήθειες  και  εργασίες  του
Οργανισμού (σύμφωνα με την παρ. 4 άρθρο 23 του ΕΚΠΟΤΑ) επέλεξε να ζητηθούν οικονομικές
προσφορές από τα τυπογραφεία του Δήμου Κοζάνης αλλά και εκτός, για τη δημιουργία εντύπου
(Τουριστικού Οδηγού) της Αποκριάς 2016. 
Κατόπιν  των  διαδικασιών  και  τις  προσφορές  που  ζητήθηκαν  από  επαγγελματίες  για  τον
Τουριστικό Οδηγό μειοδότησε η εταιρεία : Ακριτίδης Γραφικές Τέχνες Θεσ/νίκη με την υπ.αρ.
πρωτ. 131/8-2-2016 οικονομική της προσφορά σύμφωνα με τις προδιαγραφές όπως φαίνεται στο
υπ.αρ.πρωτ.  147/11-2-2016  –  2ο πρακτικό    της  ΕΔΔ/Π  με  θέμα  : «Διενέργεια  εξέτασης
οικονομικών  προσφορών  για  Έντυπο  Αποκριάς  2016  –Αξιολόγηση  αποτελεσμάτων»  για
10.000τεμάχια έναντι του συνολικού ποσού των 6.765,00€.

H Πρόεδρος, καλεί το Δ.Σ. να αποφασίσει για την έγκριση του2ου πρακτικού   της ΕΔΔ/Π .

Το Δ.Σ.  ομόφωνα συμφωνεί  και  εγκρίνει  το υπ.αρ.πρωτ.  147/11-2-2016 – 2ο πρακτικό   της
ΕΔΔ/Π και  εγκρίνει, δεσμεύει, ψηφίζει  δαπάνη συνολικού ποσού των 6.765,00€ που θα αφορά
στη δημιουργία εντύπου για την  Αποκριά 2016.

Β. Η πρόεδρος αναφέρθηκε στις ενέργειες στήριξης της προβολής από το Εμπορικό Βιομηχανικό
Επιμελητήριο μέσω του τηλεοπτικού σποτ  της Κοζανίτικης Αποκριάς και τόνισε ότι είναι μια
σημαντική Πανελλαδική προβολή. 
Στη συνέχεια η πρόεδρος κατέθεσε προς συζήτηση στα μέλη του Δ.Σ. και για Έγκριση δέσμευσης
ψήφιση δαπανών τον παρακάτω πίνακα που αφορά στην Προβολή –Διαφήμιση της Αποκριάς
2016 ως εξής :

Α/α Προβολή Κόστος
1. Εφημερίδα “Together” για 10.000αντίτυπα 615€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

2. Εφημερίδα καθημερινή (ένθετο αφιέρωμα «Ταξίδια») 1.230€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

3. Τοπικά Κανάλια West channel, Flash, Top 2.583€ (3Χ861) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

4. Περιοδικό TRAVEL 246€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
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5. Ιστοσελίδα  (Lifo.gr) 639,60€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

6. Ιστοσελίδα (Athens Voice) 639,60€ (συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ)

7. Τηλεοπτική εκπομπή «ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ»
Προβολή στη Βόρειο Ελλάδα

400€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

8. Φωτογραφική κάλυψη και μαγνητοσκόπηση 12ημέρου,
παρέλασης και φανών + Αναμνηστικό

 1.845€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

9. Εκτύπωση Αφίσας Αποκριάς 150€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

10
.

Εκτύπωση Αφίσας SOURD GAMES 61.50€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

11
.

Εκτύπωση Προγράμματος Παρέλασης 123€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

12
.

Αφισοκόλληση - Διανομή Προγράμματος 61.50€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 8.594,20€

Η πρόεδρος ανέλυσε τις παραπάνω προτάσεις με το αντίστοιχο κόστος ανά περίπτωση.

Η  κα.  Σιούστη  και  ο  κ.Κυριακίδης  δεν  ψήφισαν  την  πρόταση  με  το  συγκεκριμένο  κόστος
προβολής στην εφημερίδα  “Together”, ζητώντας από την πρόεδρο να επαναδιαπραγματευτεί όσο
γίνεται χαμηλότερη τιμή κόστους.
Επίσης ο κ. Κυριακίδης ψήφισε κατά της απευθείας ανάθεσης στον συγκεκριμένο επαγγελματία
για τη Φωτογραφική κάλυψη και μαγνητοσκόπηση των εκδηλώσεων του δωδεκαημέρου.

Όλες οι ανωτέρω δαπάνες έχουν προβλεφθεί και θα καλυφθούν από τους ΚΑ 6431.07 «Έξοδα
ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων (Αποκριά)» και ΚΑ 6495.07 «Λοιπές δαπάνες γενικής
φύσεως (Αποκριά)» του προϋπολογισμού του ΟΑΠΝ έτους 2016.

Ακολούθησε  διαλογική  συζήτηση  όπως  αναφέρεται  στα  μαγνητοφωνημένα  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 

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι    

1. Ομόφωνα συμφωνεί και εγκρίνει το υπ.αρ.πρωτ. 147/11-2-2016 – 2ο πρακτικό   της ΕΔΔ/Π
και  εγκρίνει, δεσμεύει, ψηφίζει  δαπάνη συνολικού ποσού 6.765,00€ που θα αφορά στη
δημιουργία εντύπου (τουριστικού οδηγού) για την  Αποκριά 2016 από την μειοδοτούσα
εταιρεία: Ακριτίδης Γραφικές Τέχνες Θεσ/νίκη  με Α.Φ.Μ. 051823460.

2. Κατά πλειοψηφία εγκρίνει, δεσμεύει, ψηφίζει  δαπάνες συνολικού ποσού 8.594,20€ που
θα αφορούν στην Προβολή –Διαφήμιση της Αποκριάς 2016 όπως φαίνεται στον ανωτέρω
πίνακα

3. Οι ανωτέρω δαπάνες έχουν προβλεφθεί και θα καλυφθούν από τους ΚΑ 6431.07 «Έξοδα
ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων (Αποκριά)» και ΚΑ 6495.07 «Λοιπές δαπάνες
γενικής φύσεως (Αποκριά)» του προϋπολογισμού του ΟΑΠΝ έτους 2016 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 27/2016.
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Αριθμός Απόφασης: 28/2016  ΑΔΑ -6Τ52ΟΚΨΕ-ΝΗΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ:  «Έγκριση 4ου και 9ΟΥ Πρακτικού/ΕΔΔ.Π 2016 για ηχητική κάλυψη
και μετακινήσεις χορευτικών Αποκριάς αντίστοιχα. Έγκριση δέσμευσης, ψήφιση δαπανών
για την Αποκριά 2016»

Θέμα 6ο : Έγκριση Πρακτικών /ΕΔΔ.Π 2016 - Έγκριση δέσμευσης ψήφιση σχετικών δαπανών

Θέμα 10ο : Έγκριση δέσμευσης ψήφισης  δαπάνης  για Διαφήμιση –προβολή  Αποκριάς 2016

Έχοντας υπόψη: 
 Την διοργάνωση  της Αποκριάς 2016 από τον ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης
 Την ανάγκη προβολής και διαφήμισης του Λαογραφικού Εθίμου και του προγράμματος των

εκδηλώσεων της Αποκριάς 2016
 Την υπ.αρ. 9/14-1-2016  ΑΔΑ : 7Σ5ΞΟΚΨΕ-Τ90 προηγούμενη Απόφαση Δ.Σ. του ΟΑΠΝ με

θέμα:  «Λήψη αποφάσεων για διαχείριση Αποκριάς 2016»
 Την πραγματοποίηση παράλληλων εκδηλώσεων
 Την πραγματοποίηση εκδηλώσεων με φιλοξενούμενα χορευτικά συγκροτήματα
 Το υπ.αρ.πρωτ. 208/22-2-2016 – 4ο πρακτικό   της ΕΔΔ/Π με θέμα : «Διενέργεια εξέτασης

οικονομικών  προσφορών  για  Ηχητική  κάλυψη  Αποκριάς  2016  –Αξιολόγηση
αποτελεσμάτων»

 Το υπ.αρ.πρωτ. 222/23-2-2016 – 9ο πρακτικό   της ΕΔΔ/Π με θέμα : «Διενέργεια εξέτασης
οικονομικών προσφορών για μετακινήσεις χορευτικών στην Αποκριάς 2016 –Αξιολόγηση
αποτελεσμάτων»

 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

Α.  Η  πρόεδρος  ενημέρωσε  τα  μέλη  του  Δ.Σ.  ότι  1).  λόγω  καθυστέρησης  της  έγκρισης  του
προϋπολογισμού  του  Δήμου  Κοζάνης  αλλά  και  αυτού  του  ΟΑΠΝ  και  τις  δυσκολίες  που
δημιούργησε στις ανοιχτές διαδικασίες πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την υποβολή μειοδοτικών
προσφορών  και  2).παρόλο  που  ως  πρόεδρος  έχει  το  δικαίωμα  απευθείας  ανάθεσης  έως
συγκεκριμένου ποσού για άμεσες προμήθειες και εργασίες του Οργανισμού (σύμφωνα με την παρ.
4  άρθρο  23  του  ΕΚΠΟΤΑ)  επέλεξε  να  ζητηθούν  οικονομικές  προσφορές   από  όλους  όσους
ασχολούνται  με  τα  ηχητικά  στο  Δήμο  Κοζάνης  και  όχι  μόνο,  ώστε  να  καλυφθούν  οι  εξής
εκδηλώσεις   στην Αποκριά 2016.:  1).  η  αποκριάτικη παρέλαση της  Μεγάλης Αποκριάς,  2).το
δωδεκαήμερο  πρόγραμμα των εκδηλώσεων της  κεντρικής  πλατείας  Κοζάνης  και 3).  το  πάρτι
νεολαίας. 
Κατόπιν των διαδικασιών και τις προσφορές που ζητήθηκαν από επαγγελματίες για τις ανωτέρω
ηχητικές  καλύψεις  των  εκδηλώσεων  παρατέθηκε  για  έγκριση  από  το  ΔΣ  του  ΟΑΠΝ  το
υπ.αρ.πρωτ.  208/22-2-2016  –  4ο πρακτικό    της  ΕΔΔ/Π  με  θέμα  : «Διενέργεια  εξέτασης
οικονομικών  προσφορών  για  Ηχητική  κάλυψη Αποκριάς  2016  –Αξιολόγηση  αποτελεσμάτων»
όπως φαίνεται στον πίνακα :
Α/Α ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ

1. ΠΑΡΕΛΑΣΗ 
ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΚΡΙΑΣ

8.610€ (συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ)

LUCAS SOUND 
Κοζάνη

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΠΛΑΤΕΙΑΣ

2.841,30€(συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ)

ΜΑΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΥ 
ΕΛΠΙΝΙΚΗ
Πτολεμαϊδα

3. ΠΑΡΤΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 3.075€ (συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ)

OK MUSIC ZAZAS
SA 
Κοζάνη

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ  14.526,30€
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H Πρόεδρος, καλεί το Δ.Σ. να αποφασίσει για την έγκριση του 4ου πρακτικού   της ΕΔΔ/Π .

Το Δ.Σ. ομόφωνα συμφωνεί και εγκρίνει το υπ.αρ.πρωτ. 208/22-2-2016 – 4ο πρακτικό   της ΕΔΔ/Π
και τους μειοδότες του και  εγκρίνει, δεσμεύει, ψηφίζει τη  δαπάνη συνολικού ποσού 14.526,30€
που θα αφορά στην ηχητική κάλυψη όλων των παραπάνω εκδηλώσεων για την  Αποκριά 2016.
Ακόμη το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί την πρόεδρο να διευκρινίσει την ανταπόκριση των μειοδοτών και των
μηχανημάτων  τους  (ήχου),  στους  ανωτέρω  χώρους  και  εφόσον  οι  μειοδότες  δεν  δύνανται  να
ανταποκριθούν στις παραπάνω εργασίες να προχωρήσει ο ΟΑΠΝ στον αμέσως επόμενο μειοδότη.  
Οι  ανωτέρω  δαπάνες  έχουν  προβλεφθεί  και  θα  καλυφθούν  από  τους  ΚΑ  6236.07  «Ενοίκια
ηχητικά  κλπ  εξοπλισμού  (Αποκριά)»  και  ΚΑ  6495.07  «Λοιπές  δαπάνες  γενικής  φύσεως
(Αποκριά)» του προϋπολογισμού του ΟΑΠΝ έτους 2016

Β.  Η  πρόεδρος  ενημέρωσε  τα  μέλη  του  Δ.Σ.  ότι  παρόλο  που  ως  πρόεδρος  έχει  το  δικαίωμα
απευθείας  ανάθεσης  έως  συγκεκριμένου  ποσού  για  άμεσες  προμήθειες  και  εργασίες  του
Οργανισμού (σύμφωνα με την παρ. 4 άρθρο 23 του ΕΚΠΟΤΑ), επέλεξε να ζητηθούν οικονομικές
προσφορές  για  τις  μετακινήσεις  των  φιλοξενούμενων  χορευτικών  συγκροτημάτων  που  θα
συμμετέχουν στο πρόγραμμα της κεντρικής πλατείας.
Συγκεκριμένα : μίας μετακίνησης του χορευτικού Λόφων Φλώρινας και μίας μετακίνησης της
χορωδίας τροβαδούροι Πτολεμαϊδας. 
Κατόπιν των διαδικασιών και τις προσφορές που ζητήθηκαν από επαγγελματίες για τις ανωτέρω
μετακινήσεις  παρατέθηκε στο ΔΣ του ΟΑΠΝ Το υπ.αρ.πρωτ. 222/23-2-2016 – 9ο πρακτικό   της
ΕΔΔ/Π με θέμα : «Διενέργεια  εξέτασης  οικονομικών προσφορών για μετακινήσεις  χορευτικών
στην Αποκριάς 2016 –Αξιολόγηση αποτελεσμάτων» όπως φαίνεται στον πίνακα :

Α/Α ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ

1. Μετακίνηση Χορευτικού  - 
Την ΤσικνοΠέμπτη 3/3/2016  
από Λόφους Φλώρινας  προς  
Κοζάνη (το απόγεμα) και 
επιστροφή από Κοζάνη προς  
Λόφους Φλώρινας  (το βράδυ)

275€
 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Hermes  Tours
D.Fotopoulos & Co

2. Μετακίνηση Χορωδίας 
«Τροβαδούροι» - Την Πέμπτη 
10/3/2016  
από Πτολεμαϊδα   προς  Κοζάνη 
(το απόγεμα) Και
 επιστροφή από Κοζάνη προς  
Πτολεμαϊδα (το βράδυ)

130€
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

ΚΤΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΑΕ
travel for you

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 405€
H Πρόεδρος, καλεί το Δ.Σ. να αποφασίσει  για την έγκριση του 9ου πρακτικού   της ΕΔΔ/Π .

Το Δ.Σ. ομόφωνα συμφωνεί και εγκρίνει το υπ.αρ.πρωτ. 222/23-2-2016 – 9ο πρακτικό   της ΕΔΔ/Π
και τους μειοδότες του και  εγκρίνει, δεσμεύει, ψηφίζει τη  δαπάνη συνολικού ποσού 405€ που
θα αφορά στις  μετακινήσεις  χορευτικών,  όλων των παραπάνω εκδηλώσεων για την  Αποκριά
2016.
Οι  ανωτέρω  δαπάνες  έχουν  προβλεφθεί  και  θα  καλυφθούν  από  τον  ΚΑ 6433.00  «Τιμητικές
διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών» του
προϋπολογισμού του ΟΑΠΝ έτους 2016.

Κατόπιν  αυτού  του  σημείου  αποχώρησε,  για  προσωπικούς  λόγους,  το  μέλος  του  Δ.Σ.
κ.Κ.Κυριακίδης.

Η πρόεδρος ανέφερε επίσης στο ΔΣ για τις παράλληλες εκδηλώσεις της Μικρής Αποκριάς, με την
παιδική παρέλαση, τα κεράσματα και τις κατασκευές που θα υλοποιηθούν και ενημέρωσε για το
πάρτι νεολαίας  και τις δράσεις του με το σχετικό κόστος που προκύπτει από αυτές.
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Τέλος, για τη φιλοξενία των καλεσμένων χορευτικών σχημάτων της Αποκριάς από Βουλγαρία και
FYROM εξήγησε  ότι  θα  υπάρχει  σχετικό  κόστος  που  θα  αφορά  στη  διαμονή  τους  και  στη
φιλοξενία τους, το οποίο θα καλυφθεί από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. 
Ακολούθησε  διαλογική  συζήτηση  όπως  αναφέρεται  στα  μαγνητοφωνημένα  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 

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι    

1. Ομόφωνα συμφωνεί και εγκρίνει το υπ.αρ.πρωτ. 208/22-2-2016 – 4ο πρακτικό   της ΕΔΔ/Π
και τους μειοδότες του όπως αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση και  εγκρίνει, δεσμεύει,
ψηφίζει τη  δαπάνη συνολικού ποσού 14.526,30€ που θα αφορά στην ηχητική κάλυψη
όλων των παραπάνω  εκδηλώσεων  για  την   Αποκριά  2016.  Οι  ανωτέρω δαπάνες  έχουν
προβλεφθεί και θα καλυφθούν από τους ΚΑ 6236.07 «Ενοίκια ηχητικά κλπ εξοπλισμού
(Αποκριά)»  και  ΚΑ  6495.07  «Λοιπές  δαπάνες  γενικής  φύσεως  (Αποκριά)»  του
προϋπολογισμού του ΟΑΠΝ έτους 2016.

2. Ομόφωνα συμφωνεί και εγκρίνει το υπ.αρ.πρωτ. 222/23-2-2016 – 9ο πρακτικό   της ΕΔΔ/Π
και τους μειοδότες του όπως αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση και  εγκρίνει, δεσμεύει,
ψηφίζει τη  δαπάνη συνολικού ποσού 405€ που θα αφορά στις  μετακινήσεις χορευτικών,
όλων των παραπάνω  εκδηλώσεων  για  την   Αποκριά  2016.  Οι  ανωτέρω δαπάνες  έχουν
προβλεφθεί και θα καλυφθούν από τον ΚΑ 6433.00 «Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά
δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών» του προϋπολογισμού
του ΟΑΠΝ έτους 2016.

3. Ομόφωνα συμφωνεί  και  εγκρίνει  δαπάνες  που θα προκύψουν για  την υλοποίηση των
παράλληλων εκδηλώσεων της Αποκριάς 2016, όπως αναφέρονται στην εισήγηση 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 28/2016.
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Αριθμός Απόφασης: 29/2016  ΑΔΑ - 6ΙΩΝΟΚΨΕ-0ΥΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ:  «Έγκριση 5ου Πρακτικού/ΕΔΔ.Π 2016 για την προμήθεια  λιπασμάτων
και υλικών συντήρησης γηπέδων ποδοσφαίρου Δήμου Κοζάνης. Έγκριση δέσμευσης ψήφιση
δαπάνης  »

Θέμα 6ο : Έγκριση Πρακτικών /ΕΔΔ.Π 2016 - Έγκριση δέσμευσης ψήφιση σχετικών δαπανών

Έχοντας υπόψη: 
 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  απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου  Κοζάνης  με  θέμα:
«Παραχώρηση της  χρήσης  Αθλητικών χώρων στον Οργανισμό Αθλητισμού,  Πολιτισμού,
Νεολαίας Δήμου Κοζάνης»

 Την άμεση ανάγκη προμήθειας  λιπασμάτων και υλικών συντήρησης γηπέδων ποδοσφαίρου
Δήμου Κοζάνης 

 Την  υπ.Αρ.πρωτ.  175/16-2-2016  επιστολή  του  ΟΑΠΝ  προς  γεωπονικά  καταστήματα  -
γεωπόνους με τις σχετικές προδιαγραφές για τα είδη των προϊόντων που ζητούσε

 κατόπιν  των  προσφορών  που  κατατέθηκαν  (υπ.αρ.πρωτ.192/18-2-2016  Δεληγιαννίδης  –
Κοντός ΟΕ και υπ.αρ.πρωτ.195/18-2-2016 Πλόσκας Ν. ) στον ΟΑΠΝ

 ότι κριτήριο για την προμήθεια όλων των παραπάνω αποτελεί η πιο συμφέρουσα τιμή για
τον Ο.Α.Π.Ν.

 ότι οι προμήθειες των παραπάνω υλικών και οι ποσότητες τους γίνονται βάσει των αναγκών
του ΟΑΠΝ

 την υπ.Αρ. 71/2015  ΑΔΑ - Ω6ΝΘΟΚΨΕ-3ΞΘ Απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΠΝ με θέμα :
«Έγκριση διαδικασίας και υπηρεσιακών Επιτροπών  ΟΑΠΝ μετά από κλήρωση _ Ορισμός
αιρετών μελών»

 Το 5ο πρακτικό της Ε.Δ.Δ/Προμηθειών με αρ. πρωτ. 215/22-2-2016 και θέμα : «Διενέργεια
εξέτασης οικονομικών προσφορών λιπασμάτων και υλικών συντήρησης για γήπεδα Δήμου
Κοζάνης –  Αξιολόγηση αποτελεσμάτων»

 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

 Ότι οι ανωτέρω δαπάνες θα καλυφθούν από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό 2016  του
Οργανισμού  Αθλητισμού-Πολιτισμού-Νεολαίας  του  Δήμου  Κοζάνης,   Π.Ε.Κοζάνης  και
έχουν προβλεφθεί στους : ΚΑ 6693.00 «Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού λιπασμάτων
και  βελτιωτικών  εδάφους»,  ΚΑ  7135.00  «Λοιπός  εξοπλισμός»  και  ΚΑ  6661.01«Υλικά
συντήρησης και επισκευής κτιρίων ΔΑΚ»

Αναγνώσθηκε το 5ο πρακτικό 2016 της ΕΔΔ/Π με αρ. πρωτ. 215/22-2-2016.
Η πρόεδρος εξήγησε στα μέλη του Δ.Σ. ότι  στον ΟΑΠΝ  έχει παραχωρηθεί η χρήση αθλητικών
χώρων,  με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, μεταξύ των οποίων και τα ποδοσφαιρικά
γήπεδα του Δήμου  με την προϋπόθεση συντήρησής τους.
Η  πρόεδρος  ενημέρωσε  τα  μέλη  του  Δ.Σ.  1).  ότι  λόγω  καθυστέρησης  της  έγκρισης  του
προϋπολογισμού  του  Δήμου  Κοζάνης  αλλά  και  αυτού  του  ΟΑΠΝ  και  τις  δυσκολίες  που
δημιούργησε στις ανοιχτές διαδικασίες πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την υποβολή μειοδοτικών
προσφορών  και  2).  ότι  παρόλο  που  ως  πρόεδρος  έχει  το  δικαίωμα  απευθείας  ανάθεσης  έως
συγκεκριμένου ποσού για άμεσες προμήθειες και εργασίες του Οργανισμού (σύμφωνα με την παρ.
4  άρθρο 23  του ΕΚΠΟΤΑ),  επέλεξε  να  ζητηθούν  οικονομικές  προσφορές  για  την προμήθεια
λιπασμάτων και υλικών συντήρησης γηπέδων ποδοσφαίρου Δήμου Κοζάνης και παραθέτει στο
Δ.Σ. τις πιο συμφέρουσες τιμές για τον ΟΑΠΝ βάσει των προσφορών που ζητήθηκαν .
Ανέλυσε στο ΔΣ η πρόεδρος ότι στα τρία(3) εκ των επτά(7) υλικών που ζητήθηκαν οικονομικές
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προσφορές  μειοδότησε  ο  κ.Πλόσκας  Ν.,  ενώ  στα  υπόλοιπα  τέσσερα  (4)  υλικά  μειοδότησε  η
Δεληγιαννίδης –Κοντός ΟΕ και μπορούν και οι δύο ανωτέρω να προμηθεύσουν τον ΟΑΠΝ με τα
αντίστοιχα οικονομικότερα υλικά.
Ζητείται από το Δ.Σ.  η ανωτέρω έγκριση του 5ου πρακτικού 2016 της ΕΔΔ/Π με αρ. πρωτ. 215/22-
2-2016 καθώς και η έγκριση  δέσμευσης ψήφιση δαπάνης.

Και κατόπιν όλων των παραπάνω η Πρόεδρος,  καλεί  το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά .

Οι ακριβείς τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ. αναφέρονται στα ηχητικά αρχεία της συνεδρίασης.
Το  Δ.Σ.  αφού έλαβε  υπόψη του τα  παραπάνω και  έπειτα  από διαλογική  διεξοδική  συζήτηση
ομόφωνα 

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι    
1. εγκρίνει την ανωτέρω εισήγηση της προέδρου και το 5ο πρακτικό 2016 της ΕΔΔ/Π με αρ.

πρωτ. 215/22-2-2016
2. την προμήθεια των υλικών βάσει των τιμών στις προσφορές που κατατέθηκαν και ορίζει

ως προμηθευτές τους : 
 Α. κ.Πλόσκας Ν και 
 Β Δεληγιαννίδης –Κοντός ΟΕ
στα αντίστοιχα οικονομικότερα υλικά όπως αναφέρονται στις προσφορές τους και στο υπ. αρ.
5ο πρακτικό 2016 της ΕΔΔ/Π με αρ. πρωτ. 215/22-2-2016

     3.  εγκρίνει – δεσμεύει ψηφίζει δαπάνη για τα ανωτέρω λιπάσματα και υλικά συντήρησης  
γηπέδων Δήμου Κοζάνης όπως αναφέρονται στην υπ.Αρ.πρωτ. 175/16-2-2016 επιστολή του
ΟΑΠΝ και έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του ΟΑΠΝ έτους 2016 στους : ΚΑ  
6693.00 «Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους» ,  
ΚΑ 7135.00 «Λοιπός εξοπλισμός» και ΚΑ 6661.01«Υλικά συντήρησης και επισκευής 
κτιρίων ΔΑΚ» 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 29/2016.
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Αριθμός Απόφασης: 30/2016  ΑΔΑ - ΩΕ8ΞΟΚΨΕ-Υ2Φ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΘΕΜΑΤΟΣ:   «Καθορισμός  ωραρίου  λειτουργίας  δομών  του  ΝΠΔΔ
-Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού Νεολαίας Δήμου Κοζάνης»

Θέμα 12ο :  Καθορισμός Ωραρίου λειτουργίας των δομών του ΟΑΠΝ (ΔΑΚ-ΔΩΚ-ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ-
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ)

Στο  παρόν  θέμα,  μετά  από  αποχώρηση  για  προσωπικούς  λόγους,  δεν  συμμετείχε  ο  κ.
Κ.Κυριακίδης.

Έχοντας υπόψη: 
 Τον  Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/ 8-6-2006)
 Τις  διατάξεις  του  άρθρου  36  -  Ώρες  εργασίας  και  ημέρες  αργίας,  του  άρθρου  48 -Αποδοχές  −

Υπερωριακή εργασία − Επιδόματα και του άρθρου 49 - Αποζημίωση υπαλλήλων οι οποίοι εκτελούν
πρόσθετη υπηρεσία του Ν.3584/07, «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών
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»

 Τις  διατάξεις του  Ν.  4257/2014 «Επείγουσες  ρυθμίσεις  αρμοδιότητας  Υπουργείου  Εσωτερικών»
(ΦΕΚ 93/τ.Α΄/ 14-4-2014)

 Τις διατάξεις του  άρθρου 7-«Πεδίο εφαρμογής», του άρθρου 9-«Μισθολογικά κλιμάκια και κατάταξη
των υπαλλήλων»  και  του  άρθρου 20 – «Αποζημίωση για εργασία  καθ΄υπέρβαση του υποχρεωτικού
ωραρίου- Αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου» του Ν. 4354/2015
(ΦΕΚ 176/τ.Α΄/ 16-12-2015)

 Την υπ.Αρ. Πρωτ.2/1015/ΔΕΠ/05-01-2016 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα :
«Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφ.Β΄του Ν 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α΄/ 16-
12-2015)» «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, των
ΝΠΔΔ  και  ΝΠΙΔ,  καθώς  και  των  ΔΕΚΟ  του  κεφ.  Α΄  του  Ν.  3429/2005  (Α΄134)  και  άλλες
μισθολογικές διατάξεις»

 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»

 Το  υπ.αρ.  1659/τ.Β΄/26-7-2011  Φ.Ε.Κ.(Αριθμ.ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757)  Τροποποίηση  της  υπ.αρ.
ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ.1692/27-6-2006  (ΦΕΚ  Β΄769)  απόφασης  «Καθιέρωση  ωρών  προσέλευσης  και
αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των ΝΠΔΔ»

 Της  αριθ.  ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/4595/21−2−2007  (ΦΕΚ  293/Β/2007)απόφασης  Υπουργού  Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,  με την οποία μεταβιβάστηκε στους Γενικούς Γραμματείς
Περιφερειών η αρμοδιότητα για τον καθορισμό του ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση και κατά τις
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, των υπαλλήλων που εργάζονται στις ελεγκτικές υπηρεσίες των
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων

 Την υπ.αρ.πρωτ. 33258/9452/9-8-2011 εγκύκλιο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής
Μακεδονίας  με  θέμα:  Τροποποίηση  της  υπ.αρ.  ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ.1692/27-6-2006  (ΦΕΚ  Β΄769)
απόφασης «Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών
και των ΝΠΔΔ»

 Το υπ.αρ. 815/τ.Β΄/10-5-2011 Φ.Ε.Κ. με την υπ.αρ.110/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Κοζάνης  «Συγχώνευση Νομικών Προσώπων  Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ)  του Δήμου Κοζάνης   και
σύσταση νέου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία “Οργανισμός Αθλητισμού,
Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Κοζάνης  ”»

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

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

 Το  υπ.αρ.  419/τ.Β΄/23-2-2012  Φ.Ε.Κ.  με  την  υπ.αρ.71738/3739  απόφαση  της  Γεν.Γραμματέως
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Ηπείρου-Δυτικής  Μακεδονίας  «Σύσταση  προσωποπαγών  θέσεων
προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ) στο ΝΠΔΔ Οργανισμός
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Αθλητισμού-Πολιτισμού-Νεολαίας» του Δήμου Κοζάνης
 Το υπ.αρ. 566/τ.Β΄/2-3-2012 Φ.Ε.Κ. με την υπ.αρ.90 απόφαση Προέδρου  του ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης

«Διαπίστωση αυτοδίκαιης  κατάργησης  κενών οργανικών  θέσεων πολιτικού  προσωπικού με  σχέση
εργασίας  δημοσίου  δικαίου  των  Νομικών  Προσώπων  (ΝΠΔΔ)  Δημοτικό  Αθλητικό  Κέντρο  και
Δημοτικό Ωδείο Δήμου Κοζάνης, κατ΄εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν.4024/2011. 

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

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

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

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

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

 Την υπ.αριθμ. 446/14−8−2013 Βεβ. πίστωσης του Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Αθλητισμού − Πολιτισμού
και Νεολαίας» του Δήμου Κοζάνης 

 Την υπ. Αρ. 414/18-9-2014 –ΑΔΑ 7ΗΡΝΩΛΠ-4ΨΑ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης με
θέμα:  «Ορισμός  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  ΝΠΔΔ  του  Δήμου  Κοζάνης  με  την  επωνυμία
“Οργανισμός Αθλητισμού – Πολιτισμού – Νεολαίας ”», την τροποποίησή της με την υπ.αρ.28/16-2-
2015–ΑΔΑ  Ω5ΠΗΩΛΠ-32Φ   και  την  τροποποίησή  της  με  την  υπ.αρ.560/27-11-2015  –ΑΔΑ
7ΝΗΙΩΛΠ-ΗΟΟ και  το  Υπ.αρ.πρωτ.  80/18-9-2014 έγγραφο από το  Σύλλογο  Υπαλλήλων  Δήμου
Κοζάνης περί ορισμού εκπροσώπου εκ των εργαζομένων του ΟΑΠΝ 

 Την υπ. Αρ. 52/3-10-2014 –ΑΔΑ :690ΑΟΚΨΕ-ΒΗΙ Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ
-“Οργανισμός Αθλητισμού – Πολιτισμού – Νεολαίας ” με θέμα : : «Συγκρότηση σε σώμα του νέου
Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Αθλητισμού –Πολιτισμού-Νεολαίας Δήμου Κοζάνης»

 Την υπ. Αρ. 53/3-10-2014 – ΑΔΑ: 7ΙΔ7ΟΚΨΕ-1ΦΞ Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ
-“Οργανισμός Αθλητισμού – Πολιτισμού – Νεολαίας ” με θέμα : : «Ορισμός Νομίμου εκπροσώπου και
Αναπληρωτή του Οργανισμού Αθλητισμού-Πολιτισμού-Νεολαίας Δήμου Κοζάνης »

 την υπ.αρ. 107/2015 – ΑΔΑ  ΩΕΠΤΟΚΨΕ-Φ9Γ απόφαση ΔΣ ΟΑΠΝ με θέμα : «Ωράριο απασχόλησης
των Καθηγητών του Δημοτικού Ωδείου Κοζάνης»  

 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

 Το γεγονός ότι κατόπιν των συγχωνεύσεων που προηγήθηκαν βάσει του Προγράμματος Καλλικράτης
και της σύστασης  του ΝΠΔΔ – Οργανισμός Αθλητισμού-Πολιτισμού-Νεολαίας Δήμου Κοζάνης δεν
υπάρχει για τις δομές που διαχειρίζεται και λειτουργεί επισημοποιημένο ωράριο λειτουργίας και
συγκεκριμένα  των  εξής  δομών  :  Δημοτικό  Ωδείο  Κοζάνης  (Δ.ΩΚ.),  Δημοτικό  Αθλητικό  Κέντρο
Κοζάνης (Δ.Α.Κ.Κ) και Εικαστικό Φωτογραφικό Εργαστήρι Κοζάνης 

 την  υπ.αρ.  49/4-21-2014 –  απόφαση Υπηρεσιακού  Συμβουλίου  Υπαλλήλων  Ο.Τ.Α  Ν.Κοζάνης  με
θέμα: «Επιλογή προϊσταμένου Δ/νσης του Ο.Α.Π.Ν του Δήμου Κοζάνης» 

 Το υπ.αρ. 426/τ.Γ΄/6-5-2015 Φ.Ε.Κ. με την υπ.αρ. 174/1-12-2014 απόφαση της Προέδρου του ΝΠΔΔ
«Οργανισμός  Αθλητισμού-Πολιτισμού-Νεολαίας  Δήμου  Κοζάνης»,  περί  λύσης  της  υπαλληλικής
σχέσης  λόγω συνταξιοδότησης του Ζήση Παγούνη του Δημητρίου.

 Ότι  από  την  παρούσα  απόφαση  προκαλείται  ετήσια  δαπάνη  σε  βάρος  Κωδικών  Αριθμών  του
Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ –Οργανισμός Αθλητισμού – Πολιτισμού – Νεολαίας Δήμου Κοζάνης
2016 

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης εισηγήθηκε το θέμα.
Ανέλυσε  ότι  η  λειτουργία  του  Οργανισμού  περιλαμβάνει  τα  αντικείμενα  του  Αθλητισμού  –
Πολιτισμού – Νεολαίας και τις εγκαταστάσεις αυτών και πιο συγκεκριμένα πέρα από τα κεντρικά
γραφεία του,  τις  κτιριακές υποδομές :  Δημοτικό Ωδείο Κοζάνης (Δ.Ω.Κ.),  Δημοτικό Αθλητικό
Κέντρο Κοζάνης (Δ.Α.Κ.Κ) καθώς και το Εικαστικό και Φωτογραφικό Εργαστήρι Κοζάνης με το
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αντίστοιχο προσωπικό, για τα οποία δεν υφίσταται επισημοποιημένο ωράριο λειτουργίας, ενώ οι
ανωτέρω δομές παρέχουν υπηρεσίες και λειτουργούν εξυπηρετώντας ανάγκες των πολιτών του
Δήμου Κοζάνης στις εξής ώρες όπως φαίνεται παρακάτω ανά δομή: 

A. Δημοτικό Ωδείο Κοζάνης (Δ.Ω.Κ.) καθημερινά 14.00-22.00 και Σάββατο 09.00π.μ.-21.00
B. Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Κοζάνης (Δ.Α.Κ.Κ) καθημερινά 07.00π.μ-22.00 και 
Σάββατο & Κυριακή 08.00π.μ.-22.00
C. Εικαστικό  & Φωτογραφικό  Εργαστήρι Κοζάνης καθημερινά 15.00-22.00 και Σάββατο

09.00π.μ.-19.00

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης εξήγησε ότι θα πρέπει για δύο καίριους λόγους να καθορισθεί το
ωράριο των πιο πάνω δομών του ΟΑΠΝ και συγκεκριμένα :

1. για την οριστικοποίηση του ωραρίου, που δεν υφίσταται επισήμως με απόφαση οργάνου
διοίκησης και

2. για την ανάθεση υπερωριακής εργασίας  όταν και όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο

Ενημέρωσε ότι μετά από απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης(Ν.3584/07 άρθρο 36 )μπορεί να
καθιερώνονται εξαιρέσεις από την εφαρμογή πενθήμερης εργασίας κατά υπηρεσία και κλάδο και
αριθμό υπαλλήλων, χρόνο και περιοχή εφόσον επιβάλλεται λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών
λειτουργίας ή του είδους και της μορφής της υπηρεσίας ή εργασίας. 
Διευκρίνισε  ότι  οι  καθημερινές  ώρες  είναι  συνεχείς,  μπορεί  δε  κατ΄εξαίρεση  να  ορίζονται
διακεκομμένες  με  απόφαση  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης,  μετά  από  πρόταση  των  οικείων
συμβουλίων, κάθε φορά που επιβάλλεται λόγω ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας ή του είδους
και  της  μορφής  της  υπηρεσίας  ή  εργασίας.  Με  την  ίδια  ως  άνω  διαδικασία  και  εφόσον  το
επιβάλλουν οι συνθήκες λειτουργίας ή το είδος ή η μορφή της υπηρεσίας ή εργασίας, μπορεί να
ορίζεται για όλο ή μέρος του προσωπικού ότι θα απασχολείται κατά τις Κυριακές και ημέρες
αργίας.
Λόγω των ιδιότυπων συνθηκών/ωρών εργασίας και της  λειτουργίας του Οργανισμού Αθλητισμού
και Πολιτισμού για την ομαλή λειτουργία των :
 Του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου (ΔΑΚ)/αθλητικές εγκαταστάσεις, 
 του Δημοτικού Ωδείου (ΔΩΚ) / τμήματα μουσικής εκπαίδευσης και 
 των  εικαστικών  εργαστηρίων  του  (Εικαστικό  -Φωτογραφικό)/  τμήματα  εικαστικής

εκπαίδευσης 
είναι αναγκαίος ο καθορισμός με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΠΝ,  του ωραρίου λειτουργίας των
δομών του.

Συμπληρωματικά, βάσει της υπ.αρ. 96/28-11-2013 –ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΟΚΨΕ-ΠΞΣ Απόφασης Προέδρου
και του ΟΕΥ ΟΑΠΝ, στις ανωτέρω δομές έχουν τοποθετηθεί οι παρακάτω υπάλληλοι :

Τμήμα Αθλητικών Δραστηριοτήτων
-Α. Γραφείο Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων
1.  ΤΣΙΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΛΑΔΟΥ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ  –  ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ
ΣΤΙΒΟΥ – ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
2 ΝΙΑΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΚΛΑΔΟΥ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΥΕ ΦΥΛΑΚΑ

-Β. Γραφείο Αθλητικών Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων
1.ΤΟΠΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΛΑΔΟΥ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
2.ΠΕΛΕΚΑΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΤΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΚΛΑΔΟΥ/  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΔΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

-Γ. Για το  Εικαστικό- Φωτογραφικό Εργαστήρι Κοζάνης ενημέρωσε ότι δεν έχει τοποθετηθεί
διοικητικό προσωπικό που να καλύπτει τις ώρες και ημέρες λειτουργίας του και θα εξυπηρετηθεί
εφόσον απαιτείται από το λοιπό προσωπικό .

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης εξειδικεύοντας για την κάθε δομή τόνισε τα παρακάτω : 

Α. Για τη λειτουργία του Δ.Ω.Κοζάνης, λόγω ότι συντρέχουν ειδικές περιπτώσεις και επιβάλλεται
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αυτό  από  τη  φύση  του  έργου  το  οποίο  επιτελείται  και  για  τη  διασφάλιση  της  μουσικής
διδασκαλίας στους μαθητές του πέραν του σχολικού ωραρίου, προτείνεται να λειτουργεί το ΔΩΚ
όλες τις ημέρες του μήνα σε απογευματινή βάρδια καθώς και τα ΣαββατοΚύριακα για (1)έναν
υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ (ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ή ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ) καθώς και για λοιπό προσωπικό
διαφόρων  ειδικοτήτων,  με  οποιαδήποτε  σχέση  εργασίας,  με  μέγιστο  αριθμό  απασχολούμενων
δύο(2) υπαλλήλους  προς αντιμετώπιση εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών.
Το ωράριο εργασίας και οι βάρδιες του προσωπικού προτείνονται ως εξής : 
 Ώρες καθημερινής απογευματινής απασχόλησης από 14.00-22.00 
 Ώρες απασχόλησης από 09.00π.μ.-21.00 για το Σάββατο

Β.  Για  τη  λειτουργία  του  ΔΑΚ  Κοζάνης  λόγω  ότι  συντρέχουν  ειδικές  περιπτώσεις  και
επιβάλλεται  αυτό  από  τη  φύση  του  έργου  το  οποίο  επιτελείται  και  για  τη  διασφάλιση  της
αθλητικής δραστηριότητας  μεμονωμένων ατόμων, αθλητικών συλλόγων και ομάδων, βάσει του
άρθρου 7 – Ημέρες λειτουργίας του υπ.αρ. 1362/τ.Β΄/18-10-2001 Φ.Ε.Κ. «Πρότυπος Κανονισμός
λειτουργίας ΝΠΔΔ Δημοτικών και Κοινοτικών χώρων άθλησης της χώρας», «Τα ΝΠΔΔ Δημοτικοί
ή κοινοτικοί χώροι άθλησης λειτουργούν οπωσδήποτε τις ώρες από 07.00-22.00 τις καθημερινές.
Οι ώρες λειτουργίας του όμως πρέπει  να καθορίζονται ανάλογα με τα σχολικά προγράμματα,
αθλητικά  προγράμματα,  προγράμματα  ΓΓΑ και  Δήμων και  κοινοτήτων,  τις  προπονήσεις  των
Αθλητικών Συλλόγων, Ερασιτεχνικών και Επαγγελματικών.
Έτσι:  α).  Ένα  Κλειστό  Γυμναστήριο  λειτουργεί  :  από  07.00-22.00  και  εφόσον  προπονούνται
επαγγελματικές ομάδες ο χρόνος μπορεί να παρατείνεται κατά περίπτωση μία ή δύο ώρες, β). Ένα
Στάδιο-Κέντρο Νεότητος λειτουργεί : από 07.00-22.00 , γ). Ένα Κολυμβητήριο  λειτουργεί : από
07.00-22.00.
Σε όλες  τις  παραπάνω περιπτώσεις  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  με  απόφαση του εισηγείται  στο
Γεν.Γραμματέα Περιφέρειας σύμφωνα με το Νόμο (άρθρο 89 Ν.1188/81) για τις ώρες λειτουργίας
και παίρνει σχετική έγκριση. Χωρίς έγκριση του Γ.Γ Περιφέρειας λειτουργία των ανωτέρω ΝΠΔΔ
πέραν του ωραρίου των Δημοσίων Υπηρεσιών είναι παράνομη και απαγορεύεται. »

προτείνεται να λειτουργεί το ΔΑΚ Κ όλες τις ημέρες του μήνα και σε απογευματινή  και βραδινή
βάρδια καθώς και τα ΣαββατοΚύριακα και τις ημέρες αργίας για (1)έναν μόνιμο υπάλληλο και (3)
τρεις υπαλλήλους Ι.Δ.Α.Χ καθώς και για λοιπό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων, με οποιαδήποτε
σχέση εργασίας, με μέγιστο αριθμό απασχολούμενων τέσσερις (4) υπαλλήλους  προς αντιμετώπιση
εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών.
Το ωράριο εργασίας και οι βάρδιες του προσωπικού προτείνονται ως εξής : 
 Ώρες καθημερινής πρωϊνής απασχόλησης από 07.00π.μ έως 14.00 
 Ώρες καθημερινής απογευματινής απασχόλησης από 14.00π.μ έως 22.00 
 Ώρες καθημερινής εργασίας κατόπιν της 22.00 θεωρείται βραδινή απασχόληση .
 Ώρες απασχόλησης από 08.00π.μ.-22.00 για το Σάββατο & την Κυριακή

για  τις παρακάτω ειδικότητες  συγκεκριμένα: 
1. Π.Ε. Φυσικής Αγωγής
2. ΔΕ Διοικητικό Στέλεχος Αθλητισμού
3. ΔΕ Τεχνιτών – Συντηρητής Στίβου – Χλοοτάπητα
4. ΥΕ Φύλακας

Γ.  Για  τη  λειτουργία  του Εικαστικού  &  Φωτογραφικού  Εργαστηρίου  Κοζάνης λόγω  ότι
συντρέχουν  ειδικές  περιπτώσεις  και  επιβάλλεται  αυτό  από  τη  φύση  του  έργου  το  οποίο
επιτελείται και για τη διασφάλιση της εικαστικής/ φωτογραφικής διδασκαλίας στους μαθητές του
πέραν του σχολικού ωραρίου : 
προτείνεται  να  λειτουργεί  το  Εικαστικό   Εργαστήρι  Κοζάνης  όλες  τις  ημέρες  του μήνα  σε
απογευματινή βάρδια καθώς και τα Σάββατα για (1)ένα μόνιμο υπάλληλο (ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ) ή
(1)  ένα  υπάλληλο  Ι.Δ.Α.Χ  (ΤΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ)  καθώς  και  για  λοιπό  προσωπικό  διαφόρων
ειδικοτήτων,  με  οποιαδήποτε  σχέση  εργασίας,  με  μέγιστο  αριθμό  απασχολούμενων  έναν(1)
υπάλληλο προς αντιμετώπιση εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών.
Το ωράριο εργασίας και οι βάρδιες του προσωπικού προτείνονται ως εξής : 
 Ώρες καθημερινής απογευματινής απασχόλησης από 15.00 έως 22.00 
 Ώρες απασχόλησης από 09.00π.μ. έως  17.00 για το Σάββατο
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Ακολούθησε  διαλογική  συζήτηση  όπως  αναφέρεται  στα  μαγνητοφωνημένα  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 ανωτέρω εισήγηση όπως αυτή αναλύθηκε
2. ορίζει  το  ωράριο  λειτουργίας  για  τις  εξής  δομές  του  ΝΠΔΔ  –Οργανισμός

Αθλητισμού-Πολιτισμού-Νεολαίας του Δήμου Κοζάνης  ως εξής :
Α. Δημοτικό Ωδείο Κοζάνης(Δ.Ω.Κ) να λειτουργεί : 
 Ώρες καθημερινής απογευματινής απασχόλησης από 14.00-22.00 
 Ώρες απασχόλησης από 09.00π.μ.-21.00 για το Σάββατο

Για (1)έναν υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ (ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ή ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ) καθώς και για λοιπό
προσωπικό  διαφόρων  ειδικοτήτων,  με  οποιαδήποτε  σχέση  εργασίας,  με  μέγιστο  αριθμό
απασχολούμενων δύο(2) υπαλλήλους  προς αντιμετώπιση εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών.

Β. Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο  Κοζάνης (ΔΑΚ) να λειτουργεί : 
 Ώρες καθημερινής πρωϊνής απασχόλησης από 07.00π.μ έως 14.00 
 Ώρες καθημερινής απογευματινής απασχόλησης από 14.00π.μ έως 22.00 
 Ώρες απασχόλησης από 08.00π.μ.-22.00 για το Σάββατο & την Κυριακή

Για (1)έναν μόνιμο υπάλληλο και (3) τρεις υπαλλήλους Ι.Δ.Α.Χ καθώς και για λοιπό προσωπικό
διαφόρων  ειδικοτήτων,  με  οποιαδήποτε  σχέση  εργασίας,  με  μέγιστο  αριθμό  απασχολούμενων
τέσσερις (4) υπαλλήλους  προς αντιμετώπιση εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών.
Και συγκεκριμένα για  τις παρακάτω ειδικότητες  : 

1. Π.Ε. Φυσικής Αγωγής
2. ΔΕ Διοικητικό Στέλεχος Αθλητισμού
3. ΔΕ Τεχνιτών – Συντηρητής Στίβου – Χλοοτάπητα
4. ΥΕ Φύλακας

Γ. Εικαστικό & Φωτογραφικό Εργαστήρι Κοζάνης  να λειτουργεί :
 Ώρες καθημερινής απογευματινής απασχόλησης από 15.00 έως 22.00 
 Ώρες απασχόλησης από 09.00π.μ. έως  17.00 για το Σάββατο

Για  (1)ένα  μόνιμο  υπάλληλο  (ΔΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ)  ή  (1)  ένα  υπάλληλο  Ι.Δ.Α.Χ  (ΤΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ) καθώς και για λοιπό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων, με οποιαδήποτε σχέση
εργασίας, με μέγιστο αριθμό απασχολούμενων έναν(1) υπάλληλο προς αντιμετώπιση εκτάκτων
υπηρεσιακών αναγκών.

3. να  αποσταλεί  η  παρούσα  απόφαση  στην  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  Ηπείρου  –
Δυτικής Μακεδονίας  για τις νόμιμες διαδικασίες και

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

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 30/2016.
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Αριθμός Απόφασης: 31/2016  ΑΔΑ -74ΧΤΟΚΨΕ-ΑΛΖ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ:  «Έγκριση για την παράταση προμήθειας καυσίμων στον ΟΑΠΝ»

Θέμα 13ο : Παράταση προμήθειας καυσίμων

Στο  παρόν  θέμα,  μετά  από  αποχώρηση  για  προσωπικούς  λόγους,  δεν  συμμετείχε  ο  κ.
Κ.Κυριακίδης.

Έχοντας υπόψη: 
1. Την υπ.Αρ. Απόφαση 16/2015  - ΑΔΑ : 6Π3ΩΟΚΨΕ-ΦΙ4- ΔΣ ΟΑΠΝ

με θέμα :  «Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων για το έτος 2015 και Ψήφιση πίστωσης
για καύσιμα του ΟΑΠΝ ποσού 30.000,00€»

2. το δεδομένο ότι ο διαγωνισμός προμήθειας  καυσίμων του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2016
που τελέσθηκε υπήρξε άγονος

3. τις διαδικασίες του Δήμου Κοζάνης  που εκκρεμούν, σχετικά με την προμήθεια 
4. τις ανάγκες του ΟΑΠΝ σε πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης που προμηθεύεται μέσω του

γρ. προμηθειών του Δήμου Κοζάνης  για την επίτευξη συμφερότερης τιμής 
5. 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 Προϊσταμένη  Διεύθυνσης  ενημέρωσε  τα  μέλη  του  Δ.Σ.  ότι  οι  διαδικασίες  διακήρυξης  της
προμήθειας  θα  πραγματοποιηθούν  από  το  Δήμο  Κοζάνης. Έχοντας  υπόψη  τα  παραπάνω  θα
πρέπει να παρθεί απόφαση του Δ.Σ. για την παράταση στην κατανάλωση της προμήθειας έως ότου
υπογραφεί σύμβαση με νέο προμηθευτή καυσίμων για το έτος 2016.
Ως εκ τούτου προτείνεται η παράταση της προμήθειας για επιπλέον ποσότητα  έως :
 300lt  - πετρέλαιο θέρμανσης και
 800lt - πετρέλαιο κίνησης

Εξηγεί  ότι  έχουν  προβλεφθεί   σχετικές  πιστώσεις  στον προϋπολογισμό  2016  του ΟΑΠΝ και
συγκεκριμένα στους ΚΑ 6641.00 «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών
μέσων» και ΚΑΕ 6643.00 «Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση» ζητά την ψήφιση , δέσμευση των
αντίστοιχων ποσών. 
Ακολούθησε  διαλογική  συζήτηση  όπως  αναφέρεται  στα  μαγνητοφωνημένα  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 

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι    
1. εγκρίνει  την παραπάνω εισήγηση για την παράταση προμήθειας καυσίμων του ΟΑΠΝ

Δήμου Κοζάνης έως : 300lt  - πετρέλαιο θέρμανσης και 800lt - πετρέλαιο κίνησης
2. ψηφίζει  και  δεσμεύει  αντίστοιχη  πίστωση  στον  προϋπολογισμό  2016  του  ΟΑΠΝ  και

συγκεκριμένα  στους  ΚΑ  6641.00  «Προμήθεια  καυσίμων  &  λιπαντικών  για  κίνηση
μεταφορικών μέσων» και ΚΑ 6643.00 «Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση» 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 31/2016.
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Αριθμός Απόφασης: 32/2016  ΑΔΑ - ΩΖΥΘΟΚΨΕ-Ρ0Τ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ:  «Καθορισμός θέσεων για πρακτική άσκηση στο Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός
Αθλητισμού- Πολιτισμού – Νεολαίας  (Ο.Α.Π.Ν) Δήμου Κοζάνης»

Θέμα 14ο : Πρακτική Άσκηση σπουδαστών

Έχοντας υπόψη :
1. Τα εδάφια β, γ και δ της παρ. 1 α  του άρθρου 12 του Ν.1351/83 (ΦΕΚ Α΄ 56) «Εισαγωγή

σπουδαστών  στην  Τριτοβάθμια  Εκπ/ση  και  άλλες  διατάξεις»όπως  τροποποιήθηκε  και
ισχύει

2. Την παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν.2327/1995(ΦΕΚ Α΄ 56) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας,
ρύθμιση   θεμάτων  έρευνας  παιδείας  και  μετεκπαίδευσης  εκπαιδευτικών  και  άλλες
διατάξεις»όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

3. Τα άρθρα 20,  24,  66 και  77 του Ν.  4270/2014 (ΦΕΚ  Α΄ 143)  «Αρχές  δημοσιονομικής
διαχείρισης  και εποπτείας  (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/ΕΕ)- δημόσιο  λογιστικό  και
άλλες διατάξεις»

4. Την παρ. 10 του άρθρου 15 του Ν.3232/2004 (ΦΕΚ Α΄ 48) «Θέματα κοινωνικής ασφάλισης
και άλλες διατάξεις»

5. Το στοιχείο β της παρ.1 του άρθρου 36 του Ν.4009/2011(ΦΕΚ Α΄ 195) «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση  της  ποιότητας  των  σπουδών  και  διεθνοποίηση  των  ανωτάτων  εκπ/κών
ιδρυμάτων»

6. Το  άρθρο  40  του  Ν.  849/1978(ΦΕΚ  Α΄ 232)  όπως  συμπληρώθηκε  με  το  άρθρο  8  του
Ν.2129/1993(ΦΕΚ Α΄ 57) 

7. Την παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ 174/1985 (ΦΕΚ  Α΄ 59) «Άσκηση στο επάγγελμα των
σπουδαστών των τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι)»

8. το Π.Δ 114/2014 (ΦΕΚ Α΄ 181) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

9. το Π.Δ 70/2015 (ΦΕΚ Α΄ 114) «Ανασύσταση των υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού
και Τουρισμού» 

10. το  Π.Δ  73/2015  (ΦΕΚ  Α΄ 116)  «Διορισμός  Αντιπροέδρου  της  Κυβέρνησης,  Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 

11. Το άρθρο 90 του του Π.Δ 63/2005(ΦΕΚ Α΄ 98) «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση
και τα κυβερνητικά όργανα »

12. το Π.Δ 113/2010 (ΦΕΚ Α΄ 194) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 
13. την  με  αρ.  Ε5/1258/86(ΦΕΚ  Β΄ 133)  Κ.Υ.Α  «Ορισμός  αποζημίωσης  ασκουμένων  στο

επάγγελμα  σπουδαστών της  τριτοβάθμιας  τεχνικής  και  επαγγελματικής  Εκπαίδευσης»,
όπως  τροποποιήθηκε  με  τις   Αρ.2025805/2917/0022/93(ΦΕΚ  Β΄ 307)  και
2040776/4589/0022/94(ΦΕΚ Β΄ 502) ΚΥΑ.

14. την με αρ. Ε5/1303/03-03-1986(ΦΕΚ Β΄ 168) Κ.Υ.Α «Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι κατά τη
διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης»

15. την  εγκύκλιο  Α42/5/2008  του  ΙΚΑ  «Νέα  όρια  ημερησίων  μισθών  και  νέα  τεκμαρτά
ημερομίσθια των ασφαλιστικών κλάσεων.»

16. Ότι οι αποζημιώσεις  και οι  ασφαλιστικές  εισφορές  των ασκουμένων σπουδαστών Τ.Ε.Ι.
βαρύνουν τον προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ - Οργανισμός Αθλητισμού-Πολιτισμού-Νεολαίας
Δήμου Κοζάνης

17. τις  εργασιακές  ανάγκες  που  προκύπτουν  από  τα  αντικείμενα  και  την  λειτουργία του
ΝΠΔΔ- Οργανισμός Αθλητισμού-Πολιτισμού-Νεολαίας Δήμου Κοζάνης

18. την εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών αναγκών των σπουδαστών

Η  Προϊσταμένη Διεύθυνσης εισηγήθηκε το σχετικό  θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά
στον καθορισμό θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών στο Ν.Π.Δ.Δ.- Οργανισμός Αθλητισμού-
Πολιτισμού-Νεολαίας Δήμου Κοζάνης. 

Ενημέρωσε ότι για τα  άτομα που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση απαιτείται έγκριση και
δημοσίευση  της  απόφασης  σε  Φ.Ε.Κ.  και  γι’  αυτό  το  λόγο  απαιτείται  σχετική  απόφαση  του
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Διοικητικού Συμβουλίου .

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.1351/83 (ΦΕΚ Α, 56) οι Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμοί, τα
Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και οι Επιχειρήσεις και οι Οργανισμοί όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παρ.6 του
ν.1256/82  έχουν  υποχρέωση  να  απασχολούν  σπουδαστές  της  Τριτοβάθμιας  Ανώτατης
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που θέλουν να πραγματοποιήσουν την άσκηση στο επάγγελμά τους.  

Οι σπουδαστές αυτοί,  κατά τη διάρκεια της άσκησής τους ασφαλίζονται στο ΙΚΑ μόνο για τις
περιπτώσεις ατυχήματος. 

Οι ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν εξ ολοκλήρου τις υπηρεσίες απασχόλησης.  

Η  μηνιαία  αποζημίωση  των  ασκούμενων  σπουδαστών  ΤΕΙ  ανέρχεται  σε  186,19  Ευρώ,  ενώ  η
ασφάλισή τους για επαγγελματικό κίνδυνο, η οποία βαρύνει το Νομικό Πρόσωπο υπολογίζεται
στο 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ.  
Βάσει των κονδυλίων του Εγκεκριμένου προϋπολογισμού 2016 του ΟΑΠΝ καλύπτονται τρεις (3)
θέσεις ασκούμενων σπουδαστών.
Προτείνεται σύμφωνα με τις ανάγκες και δυνατότητες του ΟΑΠΝ να ζητηθούν ως ειδικότητες για
πρακτική άσκηση οι εξής :

1. Δύο (2) θέσεις σπουδαστών του Α.Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας / της Σχολής Διοίκησης &
Οικονομίας  (Σ.Δ.Ο) εκ των οποίων :

Ένας (1)σπουδαστής του τμήματος Διοίκησης & 
Ένας (1) σπουδαστής του τμήματος Λογιστικής

2. Μία   (1)  θέση  σπουδαστή  του  Α.Ε.Ι.  Δυτικής  Μακεδονίας  /  ειδικότητας  Μηχανικού
Υπολογιστών  

3. Μία  (1) θέση σπουδαστή ΙΕΚ  οποιασδήποτε ειδικότητας σχετικής με τα αντικείμενα στα
οποία  δραστηριοποιείται  ο  ΟΑΠΝ Δήμου  Κοζάνης  κατόπιν  συνεννόησης  με  τις
Διευθύνσεις του Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ Κοζάνης «Βολταίρος» και του Δημόσιου Ι.Ε.Κ Κοζάνης .

Η  πρακτική  άσκηση  των  ανωτέρω  σπουδαστών  θα  πραγματοποιείται  σύμφωνα  με  τα
προβλεπόμενα από το νόμο. 

Κατόπιν η  Πρόεδρος,  καλεί  το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά .

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση έπειτα από διαλογική
διεξοδική συζήτηση ομόφωνα :  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Εγκρίνει  ομόφωνα τον καθορισμό,  σύμφωνα με τα κονδύλια που προβλέπονται στον
προϋπολογισμό  του  ΟΑΠΝ,  έως  τριών  (3)  θέσεων  ετησίως  πρακτικής  άσκησης
σπουδαστών εκ των ειδικοτήτων(2)Α.Τ.Ε.Ι./Διοίκησης & Λογιστικής, (1)ΑΕΙ /Μηχανικό
Υπολογιστών, (1)ΙΕΚ  οποιασδήποτε ειδικότητας σχετικής με τα αντικείμενα στα οποία
δραστηριοποιείται ο ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης, με σκοπό να διευκολυνθούν οι ανάγκες
των εργασιών του και να εξυπηρετηθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες των σπουδαστών . 

2. Η  πρακτική  άσκηση  των  σπουδαστών  θα  πραγματοποιείται  σύμφωνα  με  τα
προβλεπόμενα από το νόμο. 

3. Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των ασκουμένων σπουδαστών βαρύνουν
τον  προϋπολογισμό  του  Οργανισμού  Αθλητισμού-Πολιτισμού-Νεολαίας  Δήμου
Κοζάνης, υπό Κ.Α.Ε 6041.00    με το ποσό των 3.351,42 € για το οικονομικό έτος 2016
και  αντίστοιχα  ποσά  θα  προβλέπονται για  κάθε  ένα  από  τα  επόμενα  τέσσερα  (4)
οικονομικά  έτη.  Οι  εργοδοτικές  εισφορές  βαρύνουν  τον  προϋπολογισμό  του
Οργανισμού  Αθλητισμού-Πολιτισμού-Νεολαίας  Δήμου  Κοζάνης,  υπό  Κ.Α.Ε  6054.00
και

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

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 32/2016.
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Αριθμός Απόφασης: 33/2016  ΑΔΑ - 6Ν0ΑΟΚΨΕ-Ν4Α

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΘΕΜΑΤΟΣ:   «Λήψη  απόφασης  για  τη  διάθεση  έκδοσης  του  ΟΑΠΝ  με  θέμα:
«ΚΟΖΑΝΗ, 600 ΧΡΟΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ»»

Θέμα 15ο : Λήψη απόφασης για διάθεση των βιβλίων 100χρονα

Στο  παρόν  θέμα,  μετά  από  αποχώρηση  για  προσωπικούς  λόγους,  δεν  συμμετείχε  ο  κ.
Κ.Κυριακίδης.

Έχοντας υπόψη: 
 Την  έκδοση  2014  του  ΟΑΠΝ  Δήμου  Κοζάνης   με  τίτλο  :   «ΚΟΖΑΝΗ,  600  ΧΡΟΝΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΑΣ»  -  Γένεση  και  Ανάπτυξη  μιας  Μακεδονικής  Μητρόπολης  –  Πρακτικά  Β΄
Συνεδρίου  Τοπικής  Ιστορίας  -Κοζάνη  27-30  Σεπτεμβρίου  2012  –  100η επέτειος  της
απελευθέρωσης της Κοζάνης

 Το 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. (άρθρο 4 – Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ)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 πρόταση του Δήμου Κοζάνης προς τον ΟΑΠΝ για διάθεση τόμων της έκδοσης με θέμα:
«ΚΟΖΑΝΗ, 600 ΧΡΟΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ»

 Την αδυναμία πώληση της ανωτέρω έκδοσης και εσόδων για το ΝΠΔΔ -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

 Τη διάθεση προσφοράς του ΟΑΠΝ προς την εκπαιδευτική κοινότητα του Δήμου Κοζάνης

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι  η έκδοση 2014 του ΟΑΠΝ
Δήμου Κοζάνης  με τίτλο :  «ΚΟΖΑΝΗ, 600 ΧΡΟΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ» - Γένεση και Ανάπτυξη
μιας Μακεδονικής Μητρόπολης – Πρακτικά Β΄ Συνεδρίου Τοπικής Ιστορίας -Κοζάνη 27-
30 Σεπτεμβρίου 2012 – 100η επέτειος της απελευθέρωσης της Κοζάνης, βρίσκεται στην
αποθήκη των γραφείων του Οργανισμού χωρίς να χρησιμοποιείτε και χωρίς να υπάρχει η
δυνατότητα πώλησης της βάσει του ΦΕΚ λειτουργίας και εσόδων του .
Ενημέρωσε  επίσης ότι  έχουν δοθεί τόμοι της ανωτέρω έκδοσης στο Δήμο Κοζάνης, στη
Δημοτική  Βιβλιοθήκη αλλά  και  σε  άλλους  φορείς  (Επιμελητήριο  κλπ)  με  σκοπό  την
προβολή της πόλης . 

Εκ μέρους του ΟΑΠΝ  Δήμου Κοζάνης προτείνεται  η σύσταση Τριμελούς Επιτροπής, η
οποία  θα  ασχοληθεί  με  τη  διαχείριση  της  δωρεάς  της  ανωτέρω  έκδοσης   στην
εκπαιδευτική  κοινότητα  και  συγκεκριμένα  στις  βιβλιοθήκες  Σχολείων  της
Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης (Γυμνάσια και Λύκεια) του Δήμου Κοζάνης καθώς και σε
αναγνωρισμένους Πολιτιστικούς Συλλόγους εντός και εκτός  της πόλης  . 
Συγκεκριμένα  προτείνονται  :  οι  κ.κ.  1.Φανή Φτά κα-Τσικριτζή  –  πρόεδρος  2.  Ελένη
Σιούστη- μέλος ΔΣ ΟΑΠΝ και 3. Φωτεινή Διάφα -  Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΟΑΠΝ.
Υπάρχει σύμφωνη γνώμη των μελών του Δ.Σ.

Ακολούθησε  διαλογική  συζήτηση  όπως  αναφέρεται  στα  μαγνητοφωνημένα  αρχεία  της
συνεδρίασης.
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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. συστήνει Τριμελή Επιτροπή αποτελούμενη : από τις κ.κ. 
 Φανή Φτάκα-Τσικριτζή – πρόεδρο ΟΑΠΝ
 Ελένη Σιούστη- μέλος ΔΣ ΟΑΠΝ και 
 Φωτεινή Διάφα -  Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΟΑΠΝ , 

η  οποία  θα  ασχοληθεί  με  τη  διαχείριση  της  δωρεάς  της  ανωτέρω  έκδοσης   στην
εκπαιδευτική  κοινότητα  και  συγκεκριμένα  στις  βιβλιοθήκες  Σχολείων  της
Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης (Γυμνάσια και Λύκεια) του Δήμου Κοζάνης καθώς και σε
αναγνωρισμένους Πολιτιστικούς Συλλόγους εντός και εκτός  της πόλης  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 33/2016.
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Αριθμός Απόφασης: 34/2016  ΑΔΑ - ΩΖΗΧΟΚΨΕ-ΝΧΖ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ:  «Αποδοχή ποσού 4.000€ πλέον ΦΠΑ από τη ΔΕΗ Α.Ε στον ΟΑΠΝ,
για  οικονομική  υποστήριξη  των  εορταστικών  εκδηλώσεων  της  Αποκριάς  2016, έναντι
επικοινωνιακών αντισταθμισμάτων»

Θέμα 16ο : Αποδοχή δωρεάς Δ.Ε.Η για την Αποκριά 2016

Στο  παρόν  θέμα,  μετά  από  αποχώρηση  για  προσωπικούς  λόγους,  δεν  συμμετείχε  ο  κ.
Κ.Κυριακίδης.

Έχοντας υπόψη: 
 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  ”»

 Τη διοργάνωση της Αποκριάς 2016 στο Δήμο Κοζάνης
 Το υπ.αρ.πρωτ. 1909/10-11-2015 έγγραφο του Ο.Α.Π.Ν. προς τη ΔΕΗ Α.Ε. για οικονομική

υποστήριξη των εορταστικών εκδηλώσεων της Αποκριάς 2016 
 Το από 16-2-2016 έγγραφο του κ.Δ.Καρέλη Διευθυντή Εταιρικών Σχέσεων & Επικοινωνίας

της Δ.Ε.Η. Α.Ε. με θέμα: «Έγκριση Επικοινωνιακής Προβολής»

Η πρόεδρος  ενημέρωσε  τα  μέλη  του Δ.Σ.  ότι  με  το  παραπάνω σχετικό  έγγραφο  η Διεύθυνση
Εταιρικών Σχέσεων & Επικοινωνίας της Δ.Ε.Η. Α.Ε., ενέκρινε στο πλαίσιο της επικοινωνιακής
προβολής  της  επιχείρησης,  το   ποσό  των  4.000,00€ πλέον  ΦΠΑ.  προς  τον  Ο.Α.Π.Ν.  έναντι
επικοινωνιακών αντισταθμισμάτων.
Συγκεκριμένα :
 Προβολή του λογοτύπου της ΔΕΗ ΑΕ με την ένδειξη «Με την υποστήριξη της ΔΕΗ(*)» σε

κάθε  επικοινωνιακό  υλικό  ή  εν  γένει  παρουσίαση  που  θα  συμβάλει  στην  προβολή  της
εκδήλωσης (π.χ στο έντυπο υλικό, σε Δελτία Τύπου, Συνεντεύξεις Τύπου κλπ ), αναφορά
στην υποστήριξη της ΔΕΗ στον χαιρετισμό έναρξης της εκδήλωσης.

 Η τιμολόγηση να γίνει απευθείας στη ΔΕΗ από τους προμηθευτές, σύμφωνα με συνημμένα
έγγραφα τα οποία θα πρέπει να σταλούν στους προμηθευτές που θα επιλεχθούν

 Το λογότυπο της ΔΕΗ να χρησιμοποιηθεί  για το υλικό (ηλεκτρονικό ή έντυπο)  που θα
ετοιμαστεί.

 Μετά το τέλος της εκδήλωσης να αποσταλεί έντυπο υλικό καθώς και φωτογραφικό  που θα
έχει ετοιμαστεί.

Ως εκ τούτου θα πρέπει να γίνει αποδοχή των ανωτέρω από τον Ο.Α.Π.Ν. Δήμου Κοζάνης με
λήψη σχετικής απόφασης.

Ακολούθησε  διαλογική  συζήτηση  όπως  αναφέρεται  στα  μαγνητοφωνημένα  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  αποδοχή  ποσού  4.000,00€ πλέον  ΦΠΑ.  από  την  Δ.Ε.Η.Α.Ε ως  υποστήριξη  των

εορταστικών  εκδηλώσεων  της  Αποκριάς  2016,  έναντι  των  επικοινωνιακών
αντισταθμισμάτων που αναφέρονται στην 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 34/2016.
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Αριθμός Απόφασης: 35/2016  ΑΔΑ -6Ζ1ΡΟΚΨΕ-ΖΗΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ:  «Εξέταση αιτήματος υπ.αρ.πρωτ. 35/16-2-2016»

Θέμα 17ο : Αιτήσεις - έγγραφα – ανακοινώσεις.

Στο  παρόν θέμα,  μετά  από αποχώρηση για προσωπικούς  λόγους,  δεν συμμετείχε  ο  κ.
Κ.Κυριακίδης.

Έχοντας υπόψη: 
 Την υπ.αρ.πρωτ. 35/16-2-2016 αίτηση της  Μ.Σ
 Τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, που κατέθεσε η αιτούσα

Η Πρόεδρος εισηγήθηκε το σχετικό  θέμα.

Αναγνώστηκε   στο  Δ.Σ  η  σχετική  αίτηση  και  η  πρόεδρος  ενημέρωσε  για  τα
δικαιολογητικά που κατέθεσε η ενδιαφερόμενη,  ζητώντας μείωση διδάκτρων λόγω του
ότι μεγαλώνει το παιδί της χωρίς καμία βοήθεια,  το οποίο παρακολουθεί μαθήματα στο
Εικαστικό Εργαστήρι,.

Ακολούθησε  διαλογική  συζήτηση  όπως  αναφέρεται  στα  μαγνητοφωνημένα  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. Δεν εγκρίνει την ανωτέρω αίτηση με αρ. πρωτ. 35/16-2-2016 
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 35/2016.
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Στην  παρούσα  συνεδρίαση  η  πρόεδρος  ενημέρωσε  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  για  το  συνολικό
σχεδιασμό  της  Αποκριάς  2016  και  έγινε  σχετική  συζήτηση  όπως  αναφέρεται  στα
μαγνητοφωνημένα αρχεία της συνεδρίασης.
 
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. Κων/νος Κυριακίδης 

2. Γεώργιος  Χατζαβερίδης 

3. Γρηγόριος Τζουμερκιώτης     

4. Ελένη Σιούστη 

5. Νίκος Πλεξίδας
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