
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

5Η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2016
5η /7-4-2016  έκτακτη  συνεδρίαση  του Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Οργανισμού  Αθλητισμού-
Πολιτισμού – Νεολαίας  Δήμου Κοζάνης

Η παρούσα συνεδρίαση κρίνεται ως έκτακτη  λόγω του κατεπείγοντος  άμεσων διαδικασιών που
πρέπει να πραγματοποιηθούν  σχετικά με τη Λογιστική και Οικονομοτεχνική Υποστήριξη του
ΝΠΔΔ –ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης  και την τήρηση  προθεσμιών.

Στην Κοζάνη σήμερα, Πέμπτη 7 Απριλίου 2016 και ώρα 14:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων
– 3ος όροφος  των γραφείων  του επί  των οδών Π.  Μελά  & Πλ.  Αυλιώτη Κοζάνη,  συνήλθε  σε
τακτική συνεδρίαση το οριζόμενο,(με την υπ. Αρ. 414/18-9-2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
Κοζάνης,  την  τροποποίησή  της  με  την  υπ.αρ.28/16-2-2015  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. 502/5-4-2016 Ο.Ε. 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 έξι (6) μέλη και συγκεκριμένα :

Α/Α ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Φανή Φτάκα-Τσικριτζή Σιαμπανόπουλος Γεώργιος
2. Τασοπούλου Ελένη Βαλαής Γεώργιος
3. Κυριακίδης Κων/νος Τζουμερκιώτης Γρηγόριος
4. Χατζαβερίδης Γεώργιος Ζιώτα Χριστίνα
5. Σιούστη Ελένη Τοπάλης Χρήστος
6. 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 : (Ο.Ε. πρόσκλησης Αρ. πρωτ. 502/5-4-2016)
1. Αποδοχή ποσού τακτικής επιχορήγησης από το Δήμο Κοζάνης (Απρίλιος 2016) (εισήγηση

Δ/ντρια)
2. Έγκριση  πρακτικού  υπ. Αριθμ.  Πρωτ  :  472/31-3-2016  της  Επιτροπής  Αξιολόγησης

Εργασιών  και  Υπηρεσιών του  ΝΠΔΔ -  ΟΑΠΝ Δήμου  για  την  εργασία  Λογιστική  και
οικονομοτεχνική  υποστήριξη   του  ΟΑΠΝ  –  Λήψη  απόφασης  για  σύναψη  Σύμβασης
Έργου. – Έγκριση πίστωσης δέσμευση δαπάνης. (εισήγηση Δ/ντρια)

3. Έγκριση  συμμετοχής  σε  τριετές  ευρωπαϊκό  πρόγραμμα  Erasmus plus,   Άξονας  ΚΑ2,

«Στρατηγικές Συμπράξεις φορέων εκπαίδευσης»  με την υποβολή αίτησης του ΟΑΠΝ ως
εταιρικού μέλους (εισήγηση Πρόεδρος)

4. Αιτήσεις - έγγραφα – ανακοινώσεις.
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Αριθμός Απόφασης: 42/2016  ΑΔΑ -64ΕΩΟΚΨΕ-30Ω

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

Θέμα 1ο : Αποδοχή ποσού τακτικής επιχορήγησης από το Δήμο Κοζάνης( Απρίλιος 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  ΝΠΔΔ-Οργανισμός

Αθλητισμού  –  Πολιτισμού  –  Νεολαίας  Δήμου  Κοζάνης  από  τον
προϋπολογισμό του Δήμου Κοζάνης και συγκεκριμένα ποσού 90.909,090 €
και

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

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 42/2016.
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Αριθμός Απόφασης: 43/2016  ΑΔΑ - Ψ60ΒΟΚΨΕ-20Α

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ:  «Έγκριση πρακτικού υπ. Αριθμ. Πρωτ : 472/31-3-2016 της Επιτροπής
Αξιολόγησης  Εργασιών  και  Υπηρεσιών του  ΝΠΔΔ  -  ΟΑΠΝ  Δήμου  για  την  εργασία
Λογιστική και οικονομοτεχνική υποστήριξη  του ΟΑΠΝ – Λήψη απόφασης για σύναψη
Σύμβασης Έργου. – Έγκριση πίστωσης δέσμευση δαπάνης.»

Θέμα 2ο : Έγκριση πρακτικού υπ. Αριθμ. Πρωτ : 472/31-3-2016 της Επιτροπής Αξιολόγησης Εργασιών και
Υπηρεσιών του ΝΠΔΔ - ΟΑΠΝ Δήμου για την εργασία Λογιστική και οικονομοτεχνική υποστήριξη
του ΟΑΠΝ – Λήψη απόφασης για σύναψη Σύμβασης Έργου. – Έγκριση πίστωσης δέσμευση δαπάνης.

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

Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/ 28-6-2007)
 Τις  διατάξεις  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  Π.Δ.  28  -  (Φ.Ε.Κ.  11/τ.  α’/15-1-1980)  «Περί  εκτελέσεως  έργων  και  προμηθειών  Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης»

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

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

 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 λογιστικής και οικονομοτεχνικής υποστήριξης του Ο.Α.Π.Ν με εξειδικευμένες
υπηρεσίες. 

 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

 ότι  η  ανωτέρω  δαπάνη  που  θα  προκύψει  από  την  ως  άνω  εργασία  θα  αντιμετωπισθεί  από  τις
πιστώσεις του ΚΑ 6115.00 «Αμοιβές λογιστών» του προϋπολογισμού του ΟΑΠΝ οικονομικού έτους
2016  

 Την υπ. αρ. 5/14-1-2016   ΑΔΑ - Ω2ΛΣΟΚΨΕ-Β26 Απόφαση ΔΣ του ΝΠΔΔ-ΟΑΠΝ με θέμα :
«Λήξη  λογιστικής  υποστήριξης  ΟΑΠΝ  από  εξωτερικό  συνεργάτη.  Έγκριση  –  δέσμευση  ψήφιση
δαπάνης για διαδικασία Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος »

 την  υπ. αρ. 22/24-2-2016 ΑΔΑ : ΩΨ2ΖΟΚΨΕ-Μ7Χ Απόφαση Δ.Σ του  ΝΠΔΔ-Ο.Α.Π.Ν με θέμα :
«Έγκριση διαδικασίας και υπηρεσιακών Επιτροπών ΟΑΠΝ μετά από κλήρωση _ Ορισμός αιρετών
μελών» 

 Την  υπ.  Αρ.πρωτ.313/4-3-2016  Μελέτη  Παροχής  Υπηρεσιών  Λογιστικής  και  Οικονομοτεχνικής
Υποστήριξης του ΝΠΔΔ - ΟΑΠΝ  

 Την  υπ. Αρ.Πρωτ. 428 /22-3-2016 Ανοιχτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Λογιστική
Υποστήριξη με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, για το έτος 2016 με καταληκτική
ημερομηνία υποβολής φακέλου την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2016 και ώρα 11.00 μ.μ

 Την  υπ. Αρ.  Πρωτ.  435/  23-3-2016 εντολή δημοσίευσης στην εφημερίδα Πρωϊνός Λόγος Δυτικής
Μακεδονίας 

 τον υπ.αρ.πρωτ.  468 /  31-03-2016 φάκελο που κατέθεσε η εταιρία «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Ι.Κ.Ε. –COM.P.AC.»

 το υπ.αρ.πρωτ. 472/31-3-2016 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Εργασιών και Υπηρεσιών για
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την Εργασία: Λογιστική και οικονομοτεχνική υποστήριξη του ΝΠΔΔ - ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης που
κατατέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ-ΟΑΠΝ προς έγκριση

 το  Πρωτογενές αίτημα δαπάνης με  Α.Δ.Α.Μ. 16REQ004148643 2016-04-05 και τίτλο: «Λογιστική
και Οικονομοτεχνική υποστήριξη του ΝΠΔΔ-ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης έτους 2016» (Κ.Α.Ε. 6115.00-
Αμοιβές λογιστών) που κατατέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ-ΟΑΠΝ προς έγκριση

Η  προϊσταμένη  Διεύθυνσης  υπενθύμισε  στα  μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  ότι  σε
προηγούμενη συνεδρίαση είχε αποφασισθεί (υπ. Αρ. : 5/2016   ΑΔΑ - Ω2ΛΣΟΚΨΕ-Β26 απόφαση)
να  ξεκινήσουν  άμεσα  οι  απαραίτητες  νόμιμες  διαδικασίες Πρόσκλησης  Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος  για  την  Λογιστική  και  Οικονομοτεχνική  Υποστήριξη  του  Οργανισμού  από
εξωτερικό συνεργάτη,  για την υποστήριξη του ΟΑΠΝ μέχρι 31-12-2016, με τον οποίο και θα
συναφθεί Σύμβαση Έργου για υπηρεσίες  που δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν από το υπάρχον
προσωπικό.
Η κάλυψη της παραπάνω δαπάνης έχει  προβλεφθεί  σε αντίστοιχη πίστωση στον ΚΑ 6115.00
«Αμοιβές Λογιστών» προϋπολογισμού ΟΑΠΝ οικ.έτους 2016  ποσού 20.000€ ετησίως  .

Παρά  τη  δημοσίευση  της  υπ.αριθμ.  Πρωτ.  428  /22-3-2016  Ανοιχτής  Πρόσκλησης  Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος  το σύνολο των προσφορών που κατατέθηκαν ανέρχεται σε μία (1) από την εταιρία
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Ι.Κ.Ε.- COM.P.AC.
Ακολούθησε  διαλογική  συζήτηση  όπως  αναφέρεται  στα  μαγνητοφωνημένα  αρχεία  της
συνεδρίασης.
Κατόπιν των παραπάνω ζητείται από το Δ.Σ : 

1. η Έγκριση του υπ. Αριθμ. Πρωτ : 472/31-3-2016 πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης
Εργασιών, όπως αυτό συντάχθηκε και επιδόθηκε προς ενημέρωση στα μέλη του Δ.Σ.

2. η Έγκριση για τη σύναψη Σύμβασης Έργου με την εταιρία ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Ι.Κ.Ε.-  COM.P.AC.  σύμφωνα  με  την  προσφορά  που  κατέθεσε  για  το  άμεσο  χρονικό
διάστημα  από το πέρας των διαδικασιών που απαιτούνται έως 31-12-2016.

3. Έγκριση  πίστωσης  -  δέσμευση  δαπάνης  στον  ΚΑ  6115.00  «Αμοιβές  Λογιστών»
προϋπολογισμού  ΟΑΠΝ  οικ.έτους  2016   σύμφωνα  με  την  συνολική  προσφορά  που
κατατέθηκε ήτοι : 14.944,50€ συμπεριλαμβανομένου 23% Φ.Π.Α 

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

Το Δ.Σ. συμφωνεί με την ανωτέρω εισήγηση στο σύνολό της, ενώ την επιφύλαξη τους επί της
κατάθεσης μίας και  μοναδικής προσφοράς  που κατατέθηκε εξέφρασαν τρία (3) μέλη του ΔΣ οι
κ.κ. : Κ.Κυριακίδης – Ν.Πλεξίδας – Γ.Χατζαβερίδης. 

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

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι    
1. αποδέχεται την ανωτέρω εισήγηση
2. εγκρίνει το υπ. Αρ.πρωτ : 472/31-3-2016  πρακτικό της  Επιτροπής Αξιολόγησης

Εργασιών, όπως αυτό συντάχθηκε 
3. εγκρίνει  τη  σύναψη  Σύμβασης  Έργου  με  την  εταιρία  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Ι.Κ.Ε.- COM.P.AC. για το άμεσο χρονικό διάστημα  από το πέρας
των διαδικασιών που απαιτούνται έως 31-12-2016 σύμφωνα με την προσφορά που
κατέθεσε

4. εγκρίνει  πίστωση  -  δέσμευση  δαπάνης  στον  ΚΑ  6115.00  «Αμοιβές  Λογιστών»
προϋπολογισμού ΟΑΠΝ οικ.έτους 2016  σύμφωνα με την συνολική προσφορά που
κατατέθηκε από την ανωτέρω εταιρεία ήτοι : 14.944,50€ συμπεριλαμβανομένου
23% Φ.Π.Α  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 43/2016.
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Αριθμός Απόφασης: 44/2016  ΑΔΑ 6ΗΨΒΟΚΨΕ-ΜΡ4

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΘΕΜΑΤΟΣ:   «Έγκριση  συμμετοχής  σε  τριετές  ευρωπαϊκό  πρόγραμμα
Erasmus plus,  Άξονας ΚΑ2, «Στρατηγικές Συμπράξεις φορέων εκπαίδευσης»  με την
υποβολή αίτησης του ΝΠΔΔ - ΟΑΠΝ ως εταιρικού μέλους»

Θέμα 3ο : Έγκριση συμμετοχής σε τριετές ευρωπαϊκό πρόγραμμα  Erasmus plus,  Άξονας ΚΑ2,

«Στρατηγικές Συμπράξεις φορέων εκπαίδευσης»  με την υποβολή αίτησης του ΟΑΠΝ ως
εταιρικού μέλους

Έχοντας υπόψη: 
 Τις διατάξεις  του  Ν. 3463/2006  «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/ 8-6-

2006)
 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 κατέθεσε την εισήγησή της στο Δ.Σ.  η οποία ήταν η εξής :
Θέμα : «Έγκριση συμμετοχής σε τριετές ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus plus,  Άξονας
ΚΑ2,  «Στρατηγικές  Συμπράξεις  φορέων  εκπαίδευσης»   με  την  υποβολή  αίτησης  του
ΟΑΠΝ ως εταιρικού μέλους»
«Στο πρόγραμμα συμμετέχουν οι εξής εκπαιδευτικοί και άλλοι φορείς: 

1) από  Ελλάδα:  Δήμος  Κοζάνης  (ΟΑΠΝ),  Δήμος  Θεσσαλονίκης,  Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης Δ. Μακεδονίας.

2) Από Γαλλία, Βουλγαρία και δυο φορείς από Αλβανία.

Τίτλος  του προγράμματος είναι το “SmiLe  in  Balkans:  Sociocultural  model  for
interactive learning in multilingual Balkans “.
Η χρηματοδότηση,  εφόσον εγκριθεί  το πρόγραμμα  προβλέπεται να καλύψει διάφορα
εκπαιδευτικά  συμπόσια  και  σεμινάρια  επιμόρφωσης  εκπαιδευτικών  σε  θέματα
πολυγλωσσίας,  multiplied events (όπως  αυτό  των  Γιορτών  Πολυγλωσσίας  που
οργανώνουμε σαν Δήμος Κοζάνης), δράσεις κινητικότητας, συνέδρια.
Συντονιστικός  φορέας  που  καταθέτει  την  αίτηση  είναι  η  Περιφερειακή  Δ/νση
Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας και λόγω της δίχρονης συνεργασίας που είχαμε μαζί
τους  στο  πλαίσιο  της  επιμόρφωσης  εκπαιδευτικών  μέσω  του  σεμιναρίου  που
συνδιοργανώσαμε με τίτλο «Αφύπνιση στις γλώσσες και στους πολιτισμούς του Δήμου
Κοζάνης»,  το οποίο συντόνιζε η κ. Μουμτζίδου,  κληθήκαμε  να συμμετάσχουμε στο
πρόγραμμα. »
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Πιο αναλυτικά η πρόεδρος εξήγησε ότι συντονιστικός φορέας είναι η Περιφερειακή Δ/νση
Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας και είναι υπεύθυνος για την σύνταξη και υποβολή της
αίτησης  και  των  δικαιολογητικών  που  απαιτούνται.  Ο  ΟΑΠΝ   προσκλήθηκε  να
συμμετέχει ως εταιρικό μέλος.
Το συγκεκριμένο αντικείμενο δράσης του ευρωπαϊκού προγράμματος είναι παρεμφερές
με το σεμινάριο «Αφύπνιση στις γλώσσες και στους πολιτισμούς του Δήμου Κοζάνης» τα
καφέ πολυγλωσσίας και τις γιορτές πολυγλωσσίας που έχει διοργανώσει ο ΟΑΠΝ.  
Δεν απαιτείται οικονομική συμμετοχή εκ μέρους του ΟΑΠΝ  σε περίπτωση συμμετοχής
στο  πρόγραμμα,  όπως  απαιτείται  σε  πολλά  άλλα  ευρωπαϊκά  προγράμματα,  αλλά
προϋποθέτει  τη  συμμετοχή  σε  δράσεις  όπως  συνέδριο  και  συμμετοχή  με  εκδηλώσεις
γιορτών πολυγλωσσίας, τα οποία θα καλυφθούν οικονομικά απ΄ το πρόγραμμα.
Ζητείται από το Δ.Σ. η έγκριση για την υποβολή αίτησης στο ανωτέρω πρόγραμμα.

Ακολούθησε  διαλογική  συζήτηση  όπως  αναφέρεται  στα  μαγνητοφωνημένα  αρχεία  της
συνεδρίασης.

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

Στο παρόν θέμα ψηφίζουν υπέρ (5) πέντε  μέλη του ΔΣ, με επιφύλαξη ο κ.Γ.Χατζβερίδης,
ενώ  καταψηφίζει ο κ. Κ.Κυριακίδης .

Το  Δ.Σ.  αφού  έλαβε  υπόψη  του  τα  παραπάνω  και  έπειτα  από  διαλογική  διεξοδική
συζήτηση 
με ψήφους (5) πέντε  υπέρ με την επιφύλαξη του κ. Γ. Χατζαβερίδη και (1) έναν ψήφο
κατά 

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι    κατά πλειοψηφία

1. αποδέχεται την ανωτέρω εισήγηση της προέδρου
2. εγκρίνει  την υποβολή αίτησης του ΝΠΔΔ - ΟΑΠΝ για συμμετοχή ως εταιρικό

μέλος στο τριετές ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus plus,  Άξονας ΚΑ2, «Στρατηγικές
Συμπράξεις φορέων εκπαίδευσης»  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 44/2016.
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Θέματα ενημέρωσης / συζήτησης 
Εκτός Ημερησίας Διατάξεως : 
Το μέλος του ΔΣ – κ.Κ.Κυριακίδης ζήτησε να ενημερωθεί από την πρόεδρο το ΔΣ και να γίνει

συζήτηση  για  τα  εξής  θέματα:  (όπως  ακούγονται  στα  μαγνητοφωνημένα  αρχεία  της
συνεδρίασης ) 
• σχετικά με την απόφαση της προέδρου να ξηλωθεί η εξέδρα φιλάθλων στο Στρατιωτικό

γήπεδο Κοζάνης, τις γενικότερες εξελίξεις επί του θέματος και τις συνέπειες στα λοιπά
περιφερειακά ποδοσφαιρικά γήπεδα .
Επίσης εξέφρασε κάθετα στο ΔΣ τις διαφωνίες του για όλο το χειρισμό της κατάστασης,
γιατί δεν ενημερώθηκε το ΔΣ για την απόφαση αυτή και ότι η πρόεδρος δεν είχε καμία
τεχνική  άποψη/γνωμάτευση  και  αρμοδιότητα  για  την  διάλυση  της  εξέδρας  του
Στρατιωτικού γηπέδου Κοζάνης, ενώ ζήτησε ο ίδιος να διαλυθούν από τον ΟΑΠΝ όλες οι
εξέδρες  των  περιφερειακών  γηπέδων,  όπως  διαλύθηκε  από  τον  ΟΑΠΝ  η  εξέδρα  του
Στρατιωτικού γηπέδου .

Ενημέρωσε ότι το παρόν θέμα θα κατατεθεί για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης.
 Πρόταση  Κ.Κυριακίδη:  λόγω  μεγάλου  αντικειμένου  του  ΟΑΠΝ  να  διαμοιραστούν

αρμοδιότητες του αθλητικού τμήματος σε κάποιον ή σε Επιτροπή εκ του ΔΣ για την άμεση
και έγκαιρη αντιμετώπιση καταστάσεων (να συζητηθεί εκτενέστερα σε άλλη συνεδρίαση)

Ακολούθησε ενημέρωση της προέδρου για τα γεγονότα . 
Έγινε διάλογος και δόθηκαν από την πρόεδρο διευκρινήσεις σε ερωτήματα.
Η πρόεδρος υποσχέθηκε ότι θα αποστείλει στα μέλη, ηλεκτρονικά, προς ενημέρωση έγγραφα που
έχουν σχέση με την παράταση άδειας λειτουργίας του ΔΑΚ-Στρατιωτικού για το έτος 2016 και
των προδιαγραφών που απαιτούνται μαζί με την άδεια καταλληλότητας για την ύπαρξη εξέδρας.
Ανέλυσε τους λόγους για τους οποίους η διάλυση της εξέδρας ήταν μονόδρομος που άμεσα έπρεπε
να υλοποιηθεί.

• σχετικά  με  τον  οικονομικό  απολογισμό  της  Αποκριάς  2016,  όπου  ζήτησε  να  μην
παρουσιάζεται ο απολογισμός βιαστικά και χωρίς να αναφέρονται οι οριστικές /τελικές
δαπάνες που έγιναν όσο μικρές και να είναι αυτές, γιατί έχει παρατηρήσει διαφορές στα
νούμερα απολογισμού που έχουν δοθεί με Δελτία τύπου από αυτά που έχουν ψηφιστεί.

   
Το μέλος του ΔΣ – κα.Ελ.Τασοπούλου  κατέθεσε  τρεις (3) προτάσεις για σκέψη και εκτενέστερη
συζήτηση σε επόμενη συνεδρίαση αφού μπουν ως θέματα σε Ημερήσια Διάταξη

1. Να ορισθεί αντικαταστάτης του Σαπρίκη,  (ο οποίος αντικαταστάθηκε στο ΔΣ), στην
Περιφερειακή  Επιτροπή  Ελέγχου  Καταλληλότητας  Αθλητικών  Εγκαταστάσεων
(επαναπροσδιορισμός μελών Επιτροπής από τον ΟΑΠΝ)

2. Ορισμός  Εντεταλμένου στο Αθλητικό τμήμα ΟΑΠΝ (Διαχείριση αθλητικών χώρων,
διαχωρισμός αρμοδιότητες εντεταλμένου, παραχώρησης, κοινών πρωτοβουλιών)

3. Θέμα Διαδικασιών. Ότι αποφασίζεται από οποιονδήποτε του ΟΑΠΝ να γνωστοποιείται
σ ΄όλο το Δ.Σ. έστω και υπηρεσιακά, (π.χ.ότι ο ΟΑΠΝ προτίθεται να προβεί στην ..τάδε
ενέργεια)

Τέλος, 
το μέλος του Δ.Σ. κ.Γ.Χατζαβερίδης έκανε ερώτηση για την κάλυψη των περιφερειακών γηπέδων
σε είδος (λίπασμα) όπως σε προηγούμενη συνεδρίαση αποφασίστηκε.
Δόθηκαν διευκρινήσεις από την πρόεδρο.
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Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση και αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό,
υπογράφεται ως ακολούθως. 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ           Τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Φανή Φτάκα - Τσικριτζή                   
1. Ελένη Τασοπούλου

2. Κων/νος Κυριακίδης    

3. Γεώργιος Χατζαβερίδης

4. Ελένη Σιούστη 

5. Νικόλαος Πλεξίδας
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