
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

4  H    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2016
4η /21-3-2016 τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Αθλητισμού-
Πολιτισμού – Νεολαίας Δήμου Κοζάνης

Στην Κοζάνη σήμερα, Δευτέρα 21  Μαρτίου 2016 και ώρα 18:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων – 3ος

όροφος των γραφείων του επί των οδών Π. Μελά & Πλ. Αυλιώτη Κοζάνη, συνήλθε σε  τακτική
συνεδρίαση  το  οριζόμενο,(με  την  υπ.  Αρ.  414/18-9-2014  Απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου
Κοζάνης,  την  τροποποίησή  της  με  την  υπ.αρ.28/16-2-2015  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  Ν.Π.Δ.Δ  –  Οργανισμός
Αθλητισμού-Πολιτισμού  -Νεολαίας  Δήμου  Κοζάνης  (υπ.  αρ.  815/τ.Β΄/  10-5-2011  Φ.Ε.Κ
σύστασης),   ύστερα  από  την  υπ.αρ.πρωτ.  408/17-3-2016  πρόσκληση  της  Προέδρου  του,  που
επιδόθηκε  νόμιμα  στα  μέλη  του  Δ.Σ.,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν.3852/2010  «Νέα
Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –Πρόγραμμα
Καλλικράτης»  και  των  Ν.  3463/2006,  Ν.2839/2000,  για  λήψη  απόφασης  στα  θέματα  της
ημερήσιας διάταξης:
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω εννέα (9) μέλη και συγκεκριμένα :

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

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

Θέματα Ημερήσιας διάταξης : ( πρόσκληση Αρ. πρωτ. 408/17-3-2016)
1. Αποδοχή ποσού τακτικής επιχορήγησης από το Δήμο Κοζάνης (Μάρτιος 2016) (εισήγηση

Δ/ντρια)
2. Απολογισμός Αποκριάς 2016 (εισήγηση πρόεδρος)
3. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ΟΑΠΝ για το έτος 2016 (εισήγηση

Δ/ντρια)
4. Εξουσιοδότηση της Προέδρου και της Προϊσταμένης  Δ/νσης για την έκδοση ψηφιακής

υπογραφής (εισήγηση Δ/ντρια)
5. Διοργάνωση ημερίδας με θέμα «Λαζαρίνες»
6. Επανεξέταση της από 16/2/2016(υπ.αρ.πρωτ.  176/16-2-2016)αίτησης  (εισήγηση Δ/ντρια)
7. Αιτήσεις - έγγραφα – ανακοινώσεις.
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Αριθμός Απόφασης: 36/2016  ΑΔΑ - 7700ΟΚΨΕ-1Ι4
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΘΕΜΑΤΟΣ:   «Αποδοχή  μέρους  τακτικής  επιχορήγησης  90.909,090  €  του
Οργανισμού Αθλητισμού-Πολιτισμού-Νεολαίας από το Δήμο Κοζάνης»
Θέμα 1ο : Αποδοχή ποσού τακτικής επιχορήγησης από το Δήμο Κοζάνης( Μάρτιος 2016)

Έχοντας υπόψη: 
 Τον  Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006 – ΦΕΚ 114/τ.Α΄/ 8-6-2006)
 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. 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 36/2016.
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Αριθμός Απόφασης: 37/2016  ΑΔΑ -6ΛΧ6ΟΚΨΕ-Φ1Χ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ:  «Απολογισμός Αποκριάς 2016»

Θέμα 2ο : Απολογισμός Αποκριάς 2016

Έχοντας υπόψη: 
 Τον  Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006 – ΦΕΚ 114/τ.Α΄/ 8-6-2006)
 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. 1/14-1-2016 -  ΑΔΑ 78ΦΘΟΚΨΕ-ΛΞΙ απόφαση ΔΣ ΟΑΠΝ με θέμα : «Κατάρτιση
και  ψήφιση  Προϋπολογισμού  έτους  2016  του  Οργανισμού  Αθλητισμού–  Πολιτισμού-
Νεολαίας  Δήμου Κοζάνης»  

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

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

 την υπ.αρ.  9//14-1-2016 -  ΑΔΑ : 7Σ5ΞΟΚΨΕ-Τ90 απόφαση ΔΣ ΟΑΠΝ με θέμα : «Λήψη
αποφάσεων για διαχείριση Αποκριάς 2016»

 την  υπ.αρ. 23/2016   ΑΔΑ  -7ΤΓΤΟΚΨΕ-ΔΔ0 απόφαση  ΔΣ  ΟΑΠΝ  με  θέμα  : «Έγκριση–
δέσμευση  και  ψήφιση  πιστώσεων  για  την  κάλυψη  δαπανών  των  φανών  της  πόλης  της
Κοζάνης  και των περιφερειακών φανών για την Αποκριά 2016»

 την υπ.αρ. 24/2016  ΑΔΑ -6Β2ΤΟΚΨΕ-Ξ3Ν απόφαση ΔΣ ΟΑΠΝ με  θέμα :    «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»

 την υπ.αρ. 25/2016  ΑΔΑ -6Ψ9ΖΟΚΨΕ-Α3Ω απόφαση ΔΣ ΟΑΠΝ με θέμα :    «Έγκριση
Πρακτικού  10ο  /ΕΔΔ.Π  για  επιλογή  τρόπου  και προμήθειας  κιχιών  και  κρασιού  της
Αποκριάς 2016 - Έγκριση– δέσμευση και ψήφιση πιστώσεων»

 την υπ.αρ. 26/2016  ΑΔΑ - Ω3Ν7ΟΚΨΕ-6ΤΖ απόφαση ΔΣ ΟΑΠΝ με θέμα : «Λήψη απόφασης
για εργολαβία αρμάτων Αποκριάς 2016 -Έγκριση δέσμευση ψήφιση  δαπάνης  »  

 την υπ.αρ. 27/2016  ΑΔΑ -ΨΞ5ΠΟΚΨΕ-ΠΑ5 απόφαση ΔΣ ΟΑΠΝ με θέμα : «Έγκριση 2ΟΥ

Πρακτικού/ΕΔΔ.Π 2016 για την προμήθεια  Εντύπου Αποκριάς. Έγκριση δέσμευση ψήφιση
πίστωσης δαπάνης  για Διαφήμιση –προβολή  Αποκριάς 2016»

 την υπ.αρ. 28/2016  ΑΔΑ -6Τ52ΟΚΨΕ-ΝΗΥ απόφαση ΔΣ ΟΑΠΝ με θέμα : «Έγκριση 4ου και
9ΟΥ Πρακτικού/ΕΔΔ.Π 2016 για ηχητική κάλυψη και μετακινήσεις χορευτικών Αποκριάς
αντίστοιχα. Έγκριση δέσμευσης, ψήφιση δαπανών για την Αποκριά 2016»

 την υπ.αρ. 34/2016  ΑΔΑ - ΩΖΗΧΟΚΨΕ-ΝΧΖ απόφαση ΔΣ ΟΑΠΝ με θέμα : «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»

 Το πέρας των αποκριάτικων εκδηλώσεων Αποκριάς 2016.

Η Πρόεδρος εισηγήθηκε το σχετικό  θέμα.

Κατέθεσε και ανέλυσε στο Δ.Σ προς έγκριση τον παρακάτω πίνακα που αφορά σε δαπάνες
για τη διοργάνωση της Αποκριάς 2016 με τον συνολικό οικονομικό απολογισμό όπως
αυτός φαίνεται παρακάτω  :
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ΑΠΟΚΡΙΑ 2016
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΝΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ  ΣΥΝΟΛΟ 29.800€
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΦΑΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ 5.700€

ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΠΟΚΡΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 11.297,47€
ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ & ΟΡΧΗΣΤΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 17.014,87€

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ 2.130€
ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ ΚΙΧΙΑ 1.798,73 

ΚΡΑΣΙ 9.436,17
ΣΥΝΟΛΟ 11.234,90€

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΧΑΡΤΙΚΑ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 470
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΜΑΣΚΑΣ 1.000
ΠΑΡΤΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 861
ΜΙΚΡΗ ΑΠΟΚΡΙΑ 184,5 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
ΦΑΝΩΝ (πάρκο Αγ. Δημητρίου)

400

ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΙΚΡΟΕΞΟΔΑ 380
       ΣΥΝΟΛΟ 3.295,50€

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ - ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ 30.712,27
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  111.185,01 €

Η πρόεδρος κατέθεσε επίσης συγκριτικό πίνακα με τις δαπάνες διοργάνωσης της Αποκριάς 2015
όπως  αυτός φαίνεται παρακάτω :
         ΑΠΟΚΡΙΑ 2015
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΝΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ  

ΣΥΝΟΛΟ 27.300
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΦΑΝΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ 6.873.5
ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΠΟΚΡΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ 11.472,4
ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ & ΟΡΧΗΣΤΡΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ 22.582,96
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΟ 3.300
ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ
ΚΙΧΙΑ 6.354,36
ΚΡΑΣΙ 8.156,52
ΣΥΝΟΛΟ 14.510,88
ΔΙΑΦΟΡΑ
ΧΑΡΤΙΚΑ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΙΚΡΗΣ 
ΑΠΟΚΡΙΑΣ

150

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1.963,35
ΠΑΡΤΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 744,15
ΜΙΚΡΗ ΑΠΟΚΡΙΑ 170 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 681,60

ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΙΚΡΟΕΞΟΔΑ 230
       ΣΥΝΟΛΟ 3.939,10
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ - ΥΛΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΟ 60.068,96
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  150.047,80
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Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφηκε στα μαγνητοφωνημένα αρχεία της
συνεδρίασης. 

Τα μέλη του Δ.Σ : κ.κ. Κ.Κυριακίδης, Γρ.Τζουμερκιώτης, Γ.Χατζαβερίδης, δεν ψηφίζουν
τον οικονομικό απολογισμό για την διοργάνωση της Αποκριάς 2016.

Τα υπόλοιπα παρόντα μέλη συμφωνούν και ψηφίζουν τον οικονομικό απολογισμό για
την διοργάνωση της Αποκριάς 2016.

Κατόπιν των παραπάνω αποχώρησε από τη συνεδρίαση το μέλος του Δ.Σ. κ.Κ.Κυριακίδης.

Η Πρόεδρος,  καλεί  το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά .

Το  Δ.Σ.  αφού  έλαβε  υπόψη  του  τα  παραπάνω  και  έπειτα  από  διαλογική  διεξοδική
συζήτηση κατά πλειοψηφία με ψήφους έξι (6) υπέρ και τρεις (3) κατά  

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι    

1. εγκρίνει  την  παραπάνω  εισήγηση  της  προέδρου,  όπως  αυτή  κατατέθηκε  και
αναλύθηκε 

2. αποδέχεται τον απολογισμό (πεπραγμένων και οικονομικό) της Αποκριάς 2016 στο
γενικό σύνολο των 111.185,01 € και

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

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 37/2016.
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Αριθμός Απόφασης: 38/2016  ΑΔΑ - Ψ1ΔΦΟΚΨΕ-ΣΙΞ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ:  «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ΟΑΠΝ
για το έτος 2016 υπό τη μορφή αντιτίμου  »

Από το παρόν θέμα και στο εξής αποχώρησαν και δεν συμμετείχαν, για προσωπικούς λόγους, τα
μέλη του Δ.Σ. κ.κ.Κ.Κυριακίδης και Χρ. Ζιώτα.
Διατηρώντας  την  απαιτούμενη  απαρτία,  η  συνεδρίαση  συνεχίζεται  στα  υπόλοιπα  τρέχοντα
θέματα της Ημερήσιας διάταξης με τα παρόντα μέλη του Δ.Σ..

Θέμα 3ο : Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ΟΑΠΝ για το έτος 2016

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»

 Το υπ.αρ.  1362/τ.Β΄/18-10-2001  Φ.Ε.Κ.  απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών,  Δημόσιας
Διοίκησης  & Αποκέντρωσης  και  Πολιτισμού,  περί  έγκρισης  του «Πρότυπος  Κανονισμός
λειτουργίας ΝΠΔΔ Δημοτικών και Κοινοτικών χώρων άθλησης της χώρας»

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

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

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

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

του άρθρου 33 του Ν.4024/2011. 
 Το  υπ.αρ.  1996/τ.Β΄/19-6-2012  Φ.Ε.Κ.  με  την  υπ.αρ.24051  απόφαση  των  Υπουργών

Διοικητικής  Μεταρρύθμισης  &  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης-Εσωτερικών  περί
κατάργησης είκοσι εννέα (29) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στο ΝΠΔΔ
Ο.Α.Π.Ν. Δήμου Κοζάνης.

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

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

 Το υπ.αρ.πρωτ..οικ.27202/26-2-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Δ/σης Ηπείρου-Δυτικής
Μακεδονίας που απεστάλει στον ΟΑΠΝ με την υπ.αρ.πρωτ.οικ.5420/22-2-2016 εγκύκλιο
του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα : «Προγραμματισμός
προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2016 στους ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού και τα  ΝΠΙΔ
αυτών»

 την  υπ.αρ.  49/4-21-2014  –  απόφαση  Υπηρεσιακού  Συμβουλίου  Υπαλλήλων  Ο.Τ.Α
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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.

 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

 τις ανάγκες πρόσληψης προσωπικού για την εύρυθμη λειτουργία των δομών του

Η προϊσταμένη  Δ/νσης  ενημέρωσε  τα  μέλη του Δ.Σ.  ότι  λόγω της  δυσμενούς  δημοσιονομικής
κατάστασης  στην  οποία  βρίσκεται  η  χώρα,  και  στο  πλαίσιο  της  περιστολής  των  κρατικών
δαπανών, έχει περιοριστεί δραστικά η δυνατότητα των φορέων του δημοσίου, ΟΤΑ και λοιπών
ΝΠΔΔ ως προς την πραγματοποίηση πάσης φύσεως προσλήψεων.
Οι  φορείς  μπορούν  να  προβαίνουν  στην  πρόσληψη  προσωπικού  (Ι.Δ.Ο.Χ)  ιδιωτικού  δικαίου
ορισμένου χρόνου ή τη σύναψη (Σ.Μ.Ε)συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη εποχικών,
παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων έργων, καθώς και
στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων.

Σε  περίπτωση  που  τα  αιτήματα  των  φορέων  αφορούν  την  πρόσληψη  προσωπικού  (Ι.Δ.Ο.Χ)
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αμιγώς εποχικών αναγκών, σύμφωνα με την
παρ.8  του  άρθρου  9  του  ν.3812/2009,  είναι  απαραίτητο  να  αποστέλλουν  αιτήματα  παροχής
γνωμοδότησης  για  πλήρωση  θέσεων  εποχικών  αναγκών στις  υπηρεσίες  των  Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων, οι οποίες εν συνεχεία θα διαβιβάζουν αυτά στο ΥΠ.ΕΣ, προκειμένου να εκδοθεί η
προβλεπόμενη  απόφαση  των  Υπουργών  Διοικητικής  Μεταρρύθμισης  &  Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη του ΑΣΕΠ. 

Οι εγκρίσεις πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας (Ι.Δ.Ο.Χ) ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου και  (Σ.Μ.Ε)συμβάσεων μίσθωσης  έργου για  το  έτος  2011 περιορίζονται  κατά ποσοστό
πενήντα τοις εκατό (50%) σε σχέση με τις αντίστοιχες εγκρίσεις του έτους 2010 και κατά δέκα
τοις εκατό (10%) επιπλέον το 2012. Για τα έτη 2013 και 2014 το ποσοστό προσδιορίζεται σε 20%
σε  σχέση  με  το  προηγούμενο  έτος  και  για  τα  έτη  2015  και  2016  σε  10%  σε  σχέση  με  το
προηγούμενο  έτος.(πρώτο  εδάφιο  της  παρ.  6  του  άρθρου  11  του  ν.  3833/2010,  όπως
αντικαταστάθηκε και αναριθμήθηκε με την παρ. 4δ του άρθρου 3 του ν. 3899/2010, με το πρώτο
εδάφιο της παρ.3 του άρθρου 37 του ν.3986/2011 και με το άρθρο πρώτο περιπτ. 1 και υποπαρ.Ζ.5
του ν.4093/12) (ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. ΔIΔΑΔ ΔIΠIΔΔ/οικ. 26188/12.11.2012)

Από τον περιορισμό αυτό εξαιρείται :

 το προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα, 

 το  προσωπικό  (Ι.Δ.Ο.Χ)  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου  και  οι  απασχολούμενοι  με
σύμβαση μίσθωσης έργου(Σ.Μ.Ε) που αμείβονται αποκλειστικά από έσοδα υπό τη μορφή
αντιτίμου 

 καθώς και το προσωπικό που απασχολείται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων κοινοτικών
προγραμμάτων,  κατά το σκέλος  που δεν επιβαρύνεται  ο  Κρατικός  Προϋπολογισμός  ή οι
Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι.

Κατόπιν των παραπάνω και για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας  των δομών :

Α. του Δημοτικού Ωδείου του Δήμου Κοζάνης (Δ.Ω.Κ.), για διάρκεια έως 9 μήνες (διάρκεια 
εκπαιδευτικού έτους) 

Β. του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Κοζάνης (Δ.Α.Κ.), για διάρκεια έως 8 μήνες

Γ. του Εικαστικού & Φωτογραφικού Εργαστηρίου Κοζάνης, για διάρκεια έως 9 μήνες (διάρκεια 
εκπαιδευτικού έτους)
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Προτείνεται, η πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού με σύμβαση εργασίας (Ι.Δ.Ο.Χ) Ιδιωτικού 
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, υπό τη μορφή αντιτίμου, κατά βαθμίδα εκπαίδευσης και ειδικότητα ,
όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα :

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ  2016
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΘΕΣΕΩΝ
ΕΙΔΟΣ

Α. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ω.Κ.)
Δ/ΝΣΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ 1

διάρκεια 
έως 9 μήνες
Σ.Ο.Χ. ΜΕ
ΑΝΤΙΤΙΜΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΠΕ ή ΤΕ 5
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΙΑΝΟΥ ΠΕ ή ΤΕ 4
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΙΟΛΙΟΥ ΠΕ ή ΤΕ 2
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟΥ ΠΕ ή ΤΕ 1
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΛΑΟΥΤΟΥ ΠΕ ή ΤΕ 2
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΜΠΟΕ  ΠΕ ή ΤΕ 1
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΑΞΟΦΩΝΟΥ ΠΕ ή ΤΕ 1
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ ΠΕ ή ΤΕ 2
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΡΟΜΠΕΤΑΣ ΠΕ ή ΤΕ 1
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ ΠΕ ή ΤΕ 1
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ ΠΕ ή ΤΕ 1
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΡΟΥΣΤΩΝ ΠΕ ή ΤΕ 1
Δ/ΝΣΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΠΕ ή ΤΕ 1
Δ/ΝΣΗ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΠΕ ή ΤΕ 1
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΠΕ ή ΤΕ 1
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΠΕ ή ΤΕ 2
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΟΝΩΔΙΑΣ ΠΕ ή ΤΕ 1
JAZZ  ΠΕ ή ΤΕ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ ΠΕ ή ΤΕ 1
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΠΑΣΟ ΠΕ ή ΤΕ 1
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΤΡΑΜΣ ΠΕ ή ΤΕ 1
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΕ ή ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΕΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΟΥ  ΤΕ ή ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΕΣ 1 διάρκεια

έως 9 μήνες
Σ.Ο.Χ. ΜΕ
ΑΝΤΙΤΙΜΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΛΑΡΙΝΟΥ ΤΕ ή ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΕΣ 1
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΛΥΡΑΣ ΤΕ ή ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΕΣ 1
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΒΙΟΛΙΟΥ ΤΕ ή ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΕΣ 1
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΑΚΙ ΤΕ ή ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΕΣ 1
ΣΥΝΟΛΟ Α 37
Β. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Δ.Α.Κ.)
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ /ΣΤΡΙΑ (ΔΕ)  (για πισίνα) 1 διάρκεια 

έως 8 μήνες
Σ.Ο.Χ. ΜΕ
ΑΝΤΙΤΙΜΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΔΕ) 1
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ (ΔΕ) 1
ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ(ΥΕ) 1
ΣΥΝΟΛΟ Β 4
Γ. ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΕ ή 
ΤΕ

4 διάρκεια
έως 9 μήνες
Σ.Ο.Χ. ΜΕ
ΑΝΤΙΤΙΜΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ (ΔΕ) 1
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ 2
ΣΥΝΟΛΟ Γ 7

ΣΥΝΟΛΟ Α+Β+Γ  = 48

Α. Στο Δημοτικό Ωδείο Κοζάνης (Δ.Ω.Κ) υπηρετεί προσωπικό μερικής απασχόλησης μειωμένου
ωραρίου  για  κάποιες  ειδικότητες  και  δεν  επαρκεί  για  την  κάλυψη των αυξημένων  αναγκών
(σήμερα φοιτούν στο Ωδείο 600 περίπου μαθητές) και αρκετές ειδικότητες δεν προβλέπονται στον
Ο.Ε.Υ. του Οργανισμού. Ένα Ωδείο για να λειτουργεί σωστά θα πρέπει να παρέχει εκπαίδευση σε
κάθε όργανο που ζητείται. 
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Οι ωφελούμενοι του Δ.Ω.Κ.  καταβάλουν μηνιαίο αντίτιμο στον  ΟΑΠΝ για τη διδασκαλία που
τους παρέχεται.

Β. Στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο (Δ.Α.Κ.)Κοζάνης, καθώς και σε όλες τις αθλητικές υποδομές
που παρέλαβε και διαχειρίζεται ο Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού & Νεολαίας στα πλαίσια
του Καλλικράτη, δεν υπηρετεί το προσωπικό το οποίο αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα και δεν
προβλέπονται προσλήψεις και διορισμοί μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας
(Ι.Δ.Α.Χ)Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου των κατηγοριών αυτών, σύμφωνα με τον Οργανισμό
Εσωτερικών Υπηρεσιών (Ο.Ε.Υ)του Ο.Α.Π.Ν.

Στο  Δημοτικό  Κολυμβητήριο  Κοζάνης  η  μία  θέση  ΔΕ Τεχνιτών  Ναυαγοσώστη-Συντηρητή,  η
οποία υπάρχει στον Ο.Ε.Υ, είναι κενή λόγω πρόσφατης συνταξιοδότησης του υπαλλήλου. Η θέση
αυτή καθώς και του ΔΕ Τεχνικού Ηλεκτρολόγου / Τεχνικού Ασφαλείας,  πρέπει να καλυφθούν
σύμφωνα με τον «Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Νομικών Προσώπων ΝΠΔΔ Δημοτικών και
Κοινοτικών  Χώρων  Άθλησης  της  χώρας»,  τουλάχιστον  για  τη  διάρκεια  λειτουργίας  του
κολυμβητηρίου  προκειμένου  να  παρέχεται  η  υγιεινή  και  ασφάλεια  στους  ωφελούμενους.
Σημειώνεται ότι ωφελούνται κατά μέσο όρο ημερησίως 400 αθλούμενοι (Σωματεία-σύλλογοι)και
επιπλέον χρησιμοποιείται 23 ώρες εβδομαδιαίως από ιδιώτες/πολίτες(ΦΕΚ1362/τ.Β’/18-10-2001
άρθρο 15 Β).

Οι θέσεις ΔΕ Υδραυλικών και ΥΕ Εργάτη -Γενικών καθηκόντων, είναι αναγκαίες δεδομένου των
διάσπαρτων  αθλητικών  υποδομών  (2  κολυμβητήρια,  2  Κλειστά  Γυμναστήρια  και  18  γήπεδα
ποδοσφαίρου) που διαχειρίζεται ο Ο.Α.Π.Ν. και των αναγκών συντήρησης και επισκευής που
προκύπτουν. Επίσης δεν υπάρχει εξειδικευμένο - τεχνικό προσωπικό που να παρέχει αυτές τις
υπηρεσίες στις αθλητικές υποδομές, αλλά ούτε και μπορεί να εξυπηρετηθεί από το προσωπικό
του Δήμου Κοζάνης, λόγω έλλειψης προσωπικού του. 

Οι  ωφελούμενοι  (Κολυμβητική  Ένωση  -  Αθλητικά  Σωματεία  και  ιδιώτες)  των  παραπάνω
αθλητικών εγκαταστάσεων καταβάλουν μηνιαίο αντίτιμο στον  ΟΑΠΝ για τη χρήση τους. 

Γ.  Για το Εικαστικό και Φωτογραφικό εργαστήρι  του ΟΑΠΝ στα οποίο φοιτούν 100 περίπου
μαθητές, δεν προβλέπεται καμία ειδικότητα από τις απαιτούμενες, στον Οργανισμό Εσωτερικών
Υπηρεσιών.

Οι ωφελούμενοι του Εικαστικού και Φωτογραφικού Εργαστηρίου Κοζάνης, καταβάλουν μηνιαίο
αντίτιμο στον  ΟΑΠΝ για τη διδασκαλία που τους παρέχεται.

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και το γεγονός ότι δεν προβλέπονται προσλήψεις και διορισμοί
μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου των
κατηγοριών αυτών σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Ο.Α.Π.Ν., κρίνεται
απαραίτητη η πρόσληψη του παραπάνω έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ . που
θα αμείβονται αποκλειστικά από έσοδα υπό τη μορφή αντιτίμου και για διάρκεια που ορίζεται
από το νόμο.

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 τον προγραμματισμό των προσλήψεων έκτακτου προσωπικού συνολικά σαράντα
οκτώ  (48)  ατόμων  υπό  τη  μορφή  αντιτίμου,  στο  ΝΠΔΔ-  Οργανισμός  Αθλητισμού
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Πολιτισμού Νεολαίας Δήμου Κοζάνης για το έτος 2016, με το οποίο θα συνάψει Συμβάσεις
Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ) :
Α. έως (8) οκτώ μήνες, για την κάλυψη των αναγκών του στις αθλητικές δομές του ΝΠΔΔ-
Ο.Α.Π.Ν. Δήμου Κοζάνης συνολικά : (4) τεσσάρων ατόμων και 
Β. έως (9) εννέα μήνες,  για την κάλυψη των αναγκών του,  στις δομές του Δ.Ω.Κ.(37)
τριάντα επτά ατόμων και του Εικαστικού – Φωτογραφικού Εργαστηρίου (7) επτά ατόμων,
κατά βαθμίδα εκπαίδευσης και ειδικότητα όπως αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση

1. Οι διαδικασίες  πρόσληψης των ανωτέρω θα προσδιοριστούν σύμφωνα με την  κείμενη
νομοθεσία και τη σχετική προκήρυξη

2. Η διάρκεια των συμβάσεων Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ)  να
έχουν ισχύ από την ημέρα υπογραφής τους και σύμφωνα με την σχετική προκήρυξη 

3. Η δαπάνη μισθοδοσίας στις αθλητικές δομές του ΝΠΔΔ-Ο.Α.Π.Ν. Δήμου Κοζάνης, για  το
υπό  πρόσληψη  προσωπικό  με  σχέση  εργασίας  (Ι.Δ.Ο.Χ)  Ιδιωτικού  Δικαίου  Ορισμένου
Χρόνου υπό τη μορφή αντιτίμου, θα καλύπτεται 100% από έσοδα που προέρχονται από
την  οικονομική  συμμετοχή  από  τους  ωφελούμενους  (Κολυμβητικών  –  Αθλητικών
Σωματείων  και  ιδιωτών/πολιτών)  και  θα  βαρύνουν  αντίστοιχα  τους  κάτωθι  Κ.Α.  του
προϋπολογισμού έτους 2016 του ΝΠΔΔ - Ο.Α.Π.Ν Δήμου Κοζάνης: ΚΑ 6041.01 «Τακτικές
αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων(ΔΑΚ)» και ΚΑ 6054.01 «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου
προσωπικού (ΔΑΚ)» 

4. Η δαπάνη μισθοδοσίας στις δομές του Δ.Ω.Κ για το υπό πρόσληψη προσωπικό με σχέση
εργασίας  (Ι.Δ.Ο.Χ)  Ιδιωτικού  Δικαίου  Ορισμένου  Χρόνου  υπό  τη  μορφή αντιτίμου,  θα
καλύπτεται  100% από έσοδα που προέρχονται  από την καταβολή διδάκτρων από τους
ωφελούμενους και θα βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισμού έτους
2016  του  ΝΠΔΔ  -Ο.Α.Π.Ν  Δήμου  Κοζάνης:  Κ.Α 6041.02  «Τακτικές  Αποδοχές  Ωδείου
(ΙΔΟΧ)», ΚΑ 6054.02 «Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ Ωδείου (ΙΔΟΧ)» ΚΑ 8231.00 «Απόδοση
σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και Ταμεία

5. Η δαπάνη μισθοδοσίας  στις  δομές  του Εικαστικού Εργαστηρίου για το υπό πρόσληψη
προσωπικό  με  σχέση  εργασίας  (Ι.Δ.Ο.Χ)  Ιδιωτικού  Δικαίου  Ορισμένου  Χρόνου  υπό τη
μορφή αντιτίμου,  θα καλύπτεται  100% από έσοδα που προέρχονται  από την καταβολή
διδάκτρων από τους  ωφελούμενους  και  θα βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι  Κ.Α.  του
προϋπολογισμού έτους 2016 του ΝΠΔΔ -Ο.Α.Π.Ν Δήμου Κοζάνης: Κ.Α.6041.05 «Τακτικές
Αποδοχές Εικαστικού Εργαστηρίου (ΙΔΟΧ)», ΚΑ 6054.05 «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου
προσωπικού Εικαστικού Εργαστηρίου (ΙΔΟΧ)»

6. Η δαπάνη μισθοδοσίας στις δομές του Φωτογραφικού Εργαστηρίου για το υπό πρόσληψη
προσωπικό  με  σχέση  εργασίας  (Ι.Δ.Ο.Χ)  Ιδιωτικού  Δικαίου  Ορισμένου  Χρόνου  υπό τη
μορφή αντιτίμου,  θα καλύπτεται 100% από έσοδα που προέρχονται από την καταβολή
διδάκτρων από τους  ωφελούμενους  και  θα βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι  Κ.Α.  του
προϋπολογισμού έτους 2016 του ΝΠΔΔ -Ο.Α.Π.Ν Δήμου Κοζάνης: Κ.Α.6041.13 «Τακτικές
Αποδοχές  Φωτογραφικού  Εργαστηρίου  (ΙΔΟΧ)»,  ΚΑ  6054.13  «Εργοδοτικές  εισφορές
έκτακτου προσωπικού Φωτογραφικού Εργαστηρίου (ΙΔΟΧ)»

7. Η παρούσα απόφαση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά να αποσταλεί στους σχετικούς
φορείς, προκειμένου να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την έγκριση των αιτούμενων
προσλήψεων 

8. Η παρούσα απόφαση να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ΝΠΔΔ -Ο.Α.Π.Ν
Δήμου Κοζάνης, και βάσει του άρθρο 2, παρ 4, του ν. 3861/2010 «Πρόγραμμα Διαύγεια»,
να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο ΔΙ@ΓΕΙΑ διαφορετικά δεν εκτελείται και

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

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 38/2016.
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Αριθμός Απόφασης: 39/2016  ΑΔΑ - 7ΣΦΚΟΚΨΕ-ΟΤΕ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ:  «Εξουσιοδότηση της Προέδρου και της Προϊσταμένης Δ/νσης για την
έκδοση Προηγμένης ηλεκτρονικής  υπογραφής»

Θέμα 4ο :  Εξουσιοδότηση της Προέδρου και της Προϊσταμένης Δ/νσης για την έκδοση ψηφιακής
υπογραφής

Έχοντας υπόψη: 
 Τον   Κώδικα  Δήμων  και  Κοινοτήτων  (Ν.  3463/2006  –  ΦΕΚ  114/τ.Α΄/  8-6-2006)  και

συγκεκριμένα το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 9
 Τις διατάξεις  της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/  7-6-2010)  «Νέα

Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –Πρόγραμμα
Καλλικράτης»

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

 Την  υπ.  Αρ.  414/18-9-2014  –ΑΔΑ  7ΗΡΝΩΛΠ-4ΨΑ  Απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου
Κοζάνης με θέμα: «Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του 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.  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.  138/τ.Α’/16-6-2011  ΦΕΚ,  «Για  την  ηλεκτρονική  διακυβέρνηση  και  λοιπές
διατάξεις» άρθρο 3 – Ορισμοί  του Ν.3979/2011

 την υπ.αρ. πρωτ.: Γ39682/  28-4-2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής
Ανασυγκρότησης  με  θέμα  :  « Υποχρεωτική  (από  1.7.2015)  αποστολή  εγγράφων  για
δημοσίευση  στο  Φύλλο  της  Εφημερίδας  της  Κυβέρνησης  με  χρήση  τεχνολογιών
πληροφορικής και επικοινωνιών (Τ.Π.Ε) και προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής.»

 ότι από 1-1-2016 τα ανωτέρω θα ισχύουν και για τους Δήμους , τα λοιπά ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ.
 ότι  σύμφωνα,  με  τη  συνταγματική  αρχή  της  δημοσιότητας, βασική  πτυχή  είναι  η

εξασφάλιση του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος των πολιτών για πληροφόρηση
σχετικά με όλα τα θέματα που αφορούν την κοινωνική τους συμβίωση  

 Την  κάλυψη  των  αναγκών  του  ΝΠΔΔ  -  Οργανισμός  Αθλητισμού-Πολιτισμού-Νεολαίας
Δήμου  Κοζάνης  για  την  άμεση  αποστολή  και  δημοσίευση  στο  Φύλλο  Εφημερίδος  της
Κυβερνήσεως  με  τη  χρήση Τεχνολογιών  Πληροφορικής  και  Επικοινωνιών  (Τ.Π.Ε)  και
προηγμένης Ηλεκτρονικής Υπογραφής

Η Προϊσταμένη Δ/νσης ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. σχετικά με το θέμα Ημερήσιας Διάταξης.
Εξήγησε ότι εκ του νόμου επιβάλλεται η απευθείας δημοσίευση ορισμένων πράξεων του ΝΠΔΔ σε
Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. 
Για  την επιτάχυνση των διαδικασιών,  καθώς και για την αποφυγή ταλαιπωρίας,  κόστους και
καθυστερήσεων της δημοσίευσης πράξεων σε Φ.Ε.Κ. από 1-1-2016 ισχύει και για τους Δήμους και
τα  ΝΠΔΔ  τους  η  ανωτέρω  ψήφιση  με  χρήση  Τεχνολογιών  Πληροφορικής  και  Επικοινωνιών
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(Τ.Π.Ε) και προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής.
Για την διαπίστωση, ταυτοποίηση, πιστοποίηση, αυθεντικοποίηση, χρονοσήμανση των στοιχείων
και  την  ασφάλεια  των  προς  δημοσίευση  πράξεων  απαιτούνται  ορισμένες  διαδικασίες  που
επιλύονται μέσω της έκδοσης  Προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής.

Η Προϊσταμένη Δ/νσης υπενθύμισε τις αποφάσεις του ΔΣ του ΟΑΠΝ που σχετίζονται με την
υπερωριακή  απασχόληση  και  την  πρακτική  άσκηση  και  επιβάλλεται  εκ  του  νόμου να
δημοσιευθούν σε Φ.Ε.Κ. Λόγω μη ύπαρξης Προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής εκ μέρους του
ΝΠΔΔ-ΟΑΠΝ, δεν έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες διαδικασίες με αποτέλεσμα οι αποφάσεις
αυτές να εκκρεμούν .

Για  την  εγκυρότητα  και  νομιμότητα  των  αποφάσεων  που  επιβάλλεται  εκ  του  νόμου  να
δημοσιευθούν  σε  Φ.Ε.Κ.  προτείνεται   να  εξουσιοδοτηθούν  για  την  έκδοση  Προηγμένης
ηλεκτρονικής υπογραφής :

1. η  κα.  Φανή  Φτάκα  –Τσικριτζή  -  Πρόεδρος  και  νόμιμος  εκπρόσωπος  του  ΝΠΔΔ  -
Οργανισμός Αθλητισμού-Πολιτισμού-Νεολαίας Δήμου Κοζάνης  και

2. η κα. Φωτεινή Διάφα  -Προϊσταμένη Διεύθυνσης του ΝΠΔΔ - Οργανισμός Αθλητισμού-
Πολιτισμού-Νεολαίας Δήμου Κοζάνης

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. εξουσιοδοτεί  να  προβούν  για  το  ΝΠΔΔ - Οργανισμός  Αθλητισμού-Πολιτισμού-
Νεολαίας Δήμου Κοζάνης στις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση Προηγμένης
ηλεκτρονικής υπογραφής  τις :

1. κα.  Φανή  Φτάκα  –Τσικριτζή  -  Πρόεδρο  και  νόμιμο  εκπρόσωπο  του  ΝΠΔΔ -
Οργανισμός Αθλητισμού-Πολιτισμού-Νεολαίας Δήμου Κοζάνης  και

2. κα.  Φωτεινή  Διάφα   -Προϊσταμένη  Διεύθυνσης του  ΝΠΔΔ  - Οργανισμός
Αθλητισμού-Πολιτισμού-Νεολαίας Δήμου Κοζάνης 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 39/2016.
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Αριθμός Απόφασης: 40/2016  ΑΔΑ - Ψ70ΚΟΚΨΕ-Γ1Μ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΘΕΜΑΤΟΣ:   «Διοργάνωση  ημερίδας  με  θέμα  «Λαζαρίνες»  -  Έγκριση
δέσμευσης, ψήφιση δαπάνης»

Θέμα 5ο : Διοργάνωση ημερίδας με θέμα «Λαζαρίνες»

Έχοντας υπόψη: 
 Τον  Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006 – ΦΕΚ 114/τ.Α΄/ 8-6-2006) και συγκεκριμένα το

πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 9
 Τις  διατάξεις  της  παρ.1  του  άρθρου  58  του  Ν.3852/2010  (ΦΕΚ  87/τ.Α΄/  7-6-2010)  «Νέα

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 Το 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.  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 πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα και ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι από πέρυσι είχε αναγγελθεί
η διοργάνωση ημερίδας  σχετικά με το έθιμο των «Λαζαρίνων» της περιοχής του Τσιαρτσιαμπά σε
μια  προσπάθεια  του  Δήμου  Κοζάνης  να  στηρίξει  τα  διάφορα  έθιμα  των  περιοχών  του  (π.χ.
Μωμόγεροι, Λαζαρίνες κλπ) .
Εξήγησε ότι κατόπιν συνεννόησης με πολιτιστικούς συλλόγους της συγκεκριμένης περιοχής και
καθώς πλησιάζει η χρονική περίοδος που αναβιώνει το έθιμο, δηλαδή το Σάββατο του Λαζάρου,
οι  σύλλογοι  της  ευρύτερης  περιοχής  Τσιαρτσιαμπά  (Αιανή,  Αγία  Παρασκευή,  Κάτω  Κώμη,
Κρόκος,  Λευκοπηγή,  Μεταμόρφωση  και  Ροδιανή) θα  παρουσιάσουν  στα  χωριά  τους  τις
«Λαζαρίνες»,  γι  ΄  αυτό  το  προηγούμενο  ακριβώς  Σάββατο  16/4  προτείνεται  να  διοργανωθεί
Ημερίδα στο χώρο του Μουσείου Αιανής με τη συμμετοχή των Πολιτιστικών Συλλόγων που θα
παρουσιάσουν το έθιμο, θα χορέψουν και θα τραγουδήσουν  . 
Σκοπός της διοργάνωσης η προβολή του εθίμου, η καταγραφή των διαφορετικών χαρακτηριστικών
ανά περιοχή και η ανάπτυξη σε επιστημονική βάση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του .
Πιο συγκεκριμένα η πρόεδρος ενημέρωσε ότι πρόκειται να προσκληθούν δύο (2) εισηγητές από
Αθήνα  και  ένας  (1)  εισηγητής  από  Θεσ/νίκη  και  απαιτείται  η  λήψη  απόφασης  για  την
διοργάνωση της εκδήλωσης και την έγκριση του κόστους δαπάνης για τη μετακίνηση και διαμονή
τους που προϋπολογίζεται έως του ποσού των 500€ συνολικά.
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 της προέδρου
2. την  διοργάνωση  στο  χώρο  του  Μουσείου  Αιανής  επιστημονικής  ημερίδας,

αφιερωμένης στις «Λαζαρίνες» κατά το Σαββατοκύριακο 16-17/Απριλίου 2016  
3. εγκρίνει πίστωση και δέσμευση δαπάνης στον ΚΑ 6471.00 «Έξοδα πολιτιστικών

δραστηριοτήτων» του Προϋπολογισμού 2016 του ΟΑΠΝ, έως του συνολικού ποσού
των   500€   για  έξοδα  μετακίνησης  και  διαμονής  των  εισηγητών  της  ανωτέρω
ημερίδας  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 40/2016.
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Αριθμός Απόφασης: 41/2016  ΑΔΑ -7ΗΚ5ΟΚΨΕ-Υ91
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ:  «Επανεξέταση υπ.αρ.πρωτ. 35/16-2-2016  αίτησης»

Θέμα 6ο : Επανεξέταση της από 16/2/2016(υπ.αρ.πρωτ.  176/16-2-2016)αίτησης  

Έχοντας υπόψη: 
 Την υπ.αρ.πρωτ. 35/16-2-2016 αίτηση της  Μ.Σ
 Τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, που κατέθεσε η αιτούσα
 Την υπ.αρ. 35/2016  ΑΔΑ -6Ζ1ΡΟΚΨΕ-ΖΗΗ απόφαση ΔΣ του ΝΠΔΔ –ΟΑΠΝ με

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

Αναγνώστηκε  στο Δ.Σ η σχετική αίτηση και η προϊσταμένη Διεύθυνσης ενημέρωσε τα
μέλη του Δ.Σ. σχετικά με την  παραπάνω αίτηση,  τις ενστάσεις  της αιτούσας για την
προηγούμενη  απόφαση  απόρριψης  της  αίτησής  της  και  ζήτησε  τον  επανέλεγχο  των
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 
Το εισόδημα της αιτούσας δεν αφορούσε πραγματικό εισόδημα  και η πρόεδρος πρότεινε
την μείωση των διδάκτρων ανά μήνα από 25€ στα 15€.
Με  την  πρόταση  της  προέδρου  δεν  συμφωνεί  και  την  καταψηφίζει  το  μέλος  κ.
Ν.Πλεξίδας.
Τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. συμφωνούν με την πρόταση της προέδρου.

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 
κατά πλειοψηφία με ψήφους (6) έξι υπέρ και (1) έναν κατά 

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι    

1. αποδέχεται την ανωτέρω εισήγηση
2. αποδέχεται την υπ.αρ.πρωτ.  35/16-2-2016 αίτηση και εγκρίνει μείωση διδάκτρων

που αφορά σ΄αυτήν, από 25€ στα 15€ μηνιαίως για παρακολούθηση μαθημάτων
παιδιού στο Εικαστικό Εργαστήρι Δήμου Κοζάνης 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 41/2016.
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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. Γεώργιος Βαλαής

2. Κων/νος Κυριακίδης 

3. Γεώργιος  Χατζαβερίδης 

4. Γρηγόριος Τζουμερκιώτης     

5. Ελένη Σιούστη 

6. Ζιώτα Χριστίνα

7. Νίκος Πλεξίδας
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