
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

6Η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2016
6η /18-5-2016  τακτική  συνεδρίαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Οργανισμού
Αθλητισμού- Πολιτισμού – Νεολαίας  Δήμου Κοζάνης

Στην  Κοζάνη  σήμερα,  Τετάρτη  18  Μαΐου   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
Οργανισμού Αθλητισμού-Πολιτισμού -Νεολαίας Δήμου Κοζάνης (υπ. αρ. 815/τ.Β΄/ 10-5-2011
Φ.Ε.Κ σύστασης),  ύστερα από την υπ.αρ.πρωτ. 697/12-5-2016 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 επτά  (7) μέλη και συγκεκριμένα :

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

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

Θέματα Ημερήσιας διάταξης : ( πρόσκληση Αρ. πρωτ. 697/12-5-2016)
1. Αποδοχή  ποσού  τακτικής  επιχορήγησης  από  το  Δήμο  Κοζάνης  (Μάϊος  2016)

(εισήγηση Δ/ντρια)
2. Λήψη  απόφασης  για  την  έγκριση  της  1ης Αναμόρφωσης/τροποποίησης

προϋπολογισμού ΟΑΠΝ 2016 (εισήγηση Λογιστήριο)
3. Λήψη  απόφασης  για  την  έγκριση  του  πίνακα  Ανατροπής  δεσμεύσεων  λόγω

αναμόρφωσης προϋπολογισμού (εισήγηση Λογιστήριο)
4. Έγκριση  δαπανών,  διάθεση  και  δέσμευση  πιστώσεων  από  τον  προϋπολογισμό

χρήσης 2016(εισήγηση Λογιστήριο)
5. Έγκριση δέσμευση ψήφιση δαπανών για γιορτές πολυγλωσσίας 2016(εισήγηση

Πρόεδρος)
6. Επαναπροσδιορισμός  μελών  ΟΑΠΝ  στην  Περιφερειακή  Επιτροπή  Ελέγχου

Καταλληλότητας Αθλητικών Εγκαταστάσεων (εισήγηση Πρόεδρος)
7. Λήψη  απόφασης  για  την  παραχώρηση  του  ΔΑΚ  Κοζάνης  σε  αιτήματα

Ομοσπονδιών – Καθορισμός αντιτίμου(εισήγηση Πρόεδρος)
8. Έγκριση  εγκατάστασης  συστήματος  χλωρίωσης  στο  Δημοτικό  Κολυμβητήριο

Κοζάνης
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9. Λήψη απόφασης σχετικά με το  κυλικείο του γυμναστηρίου Λευκόβρυσης για τις
ανάγκες του παγκόσμιου πρωτ/τος βόλεϊ με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης με
διαπραγμάτευση(εισήγηση Δ/ντρια)

10.Ανάθεση εκμετάλλευσης διαφημιστικού χώρου για τις ανάγκες του παγκόσμιου
πρωτ/τος βόλεϊ(εισήγηση Πρόεδρος)

11.Έγκριση πρακτικών των υπηρεσιακών Επιτροπών  που εισηγούνται στο ΔΣ του
ΟΑΠΝ σχετικά με αναγκαίες  προμήθειες και υπηρεσίες (εισήγηση Δ/ντρια)

12.Λήψη  απόφασης  για  αποκατάσταση  ζημιών  αποθήκης  Μπιμπίρη  (εισήγηση
Δ/ντρια)

13.Λήψη  απόφασης  για  την  χορήγηση  λιπάσματος  και  σπόρων  γκαζόν  στα
περιφερειακά γήπεδα ποδοσφαίρου(εισήγηση Πρόεδρος)

14.Αιτήσεις - έγγραφα – ανακοινώσεις-ενημερώσεις.

Αφού  διαπιστώθηκε  η  νόμιμη  απαρτία και  πριν  την  εξέταση  των  λοιπών  θεμάτων  της
Ημερήσιας Διάταξης η υπάλληλος Τ.Ε  - κα.Νικολέττα  Διάφα η οποία τηρεί τα πρακτικά της
συνεδρίασης, πραγματοποίησε ολιγόλεπτη ενημέρωση στα παρόντα μέλη του Δ.Σ. σχετικά με τη
διαδικασία  αποστολής  αποφάσεων  των  συνεδριάσεων  όταν  και  όπου  απαιτείται  στην
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας για έλεγχο νομιμότητας.

Εξήγησε ότι παρότι υπήρχε στο παρελθόν επικοινωνία, συνεννόηση και αποστολή αποφάσεων
από το ΝΠΔΔ –ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης  στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση : 
 με το υπ.αρ.πρωτ.64846/6535/11-12-2015 έγγραφο του τμήματος Διοικητικού –Οικονομικού
και  θέμα  :  Αποστολή  στην  Υπηρεσία  μας  των αποφάσεών  σας  για  έλεγχο  νομιμότητας»  η
Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  ενημέρωνε  το  ΝΠΔΔ  –ΟΑΠΝ  Δήμου  Κοζάνης  «  ..ότι  λόγω  μη
προβλέψεως από το νόμο δεν υπάρχει υποχρέωση αποστολής για έλεγχο νομιμότητας στην
Υπηρεσία μας των αποφάσεων του Διοικητικού σας Συμβουλίου».  

Κατόπιν  της  λήψης  του παραπάνω εγγράφου και  της  σχετικής  υπόδειξης,  δεν  απεστάλησαν
αποφάσεις του ΔΣ  για τον  σχετικό   έλεγχο νομιμότητας στην περίπτωση που απαιτούνταν.
 με το υπ.αρ.πρωτ.58967/26-4-2016 έγγραφο του τμήματος Διοικητικού –Οικονομικού και
θέμα : Αποστολή στην Υπηρεσία μας των αποφάσεών σας για έλεγχο νομιμότητας» 

- Σχετ. υπ.αρ.πρωτ.64846/6535/11-12-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-
Δυτικής  Μακεδονίας,  η  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  ενημέρωνε  το  ΝΠΔΔ  –ΟΑΠΝ  Δήμου
Κοζάνης  «  ..σε  συνέχεια  του  παραπάνω  σχετικού  που  σας  στάλθηκε  εκ  παραδρομής,  σας
ενημερώνουμε ότι τα Ν.Π.Δ.Δ. υπάγονται στον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας κατά το άρθρο
225  του  Ν.3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης
Διοίκησης  –Πρόγραμμα  Καλλικράτης.  Κατόπιν  των  παραπάνω  σας  επισημαίνουμε  ότι  οι
αποφάσεις  του  Διοικητικού  σας  Συμβουλίου  που  εμπίπτουν  στον  υποχρεωτικό  έλεγχο
νομιμότητας  κατ΄άρθρο  225  του  Ν.3852/2010  πρέπει  να  αποστέλλονται  για  έλεγχο  στην
υπηρεσία μας ».

Στη συνέχεια η πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ  ότι :

για το υπ.αρ. 12ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης : «Λήψη απόφασης για αποκατάσταση ζημιών

αποθήκης Μπιμπίρη», κλήθηκε να παρευρεθεί και ο ιδιοκτήτης της αποθήκης να  καταθέσει

την άποψή του και να δώσει διευκρινίσεις στο Δ.Σ. του ΟΑΠΝ.
Λόγω της παρουσίας του ανωτέρω ιδιοκτήτη η πρόεδρος προτείνει την έναρξη της συνεδρίασης
από το 12ο θέμα. 
Το ΔΣ συμφωνεί με την έναρξη της συνεδρίασης από το 12ο θέμα Ημερήσιας Διάταξης.
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Αριθμός Απόφασης: 45/2016  ΑΔΑ - ΨΗ81ΟΚΨΕ-7ΞΩ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ:  «Επανεξέταση αιτήματος για αποκατάσταση πρώην μισθίου »

Θέμα 12ο : Λήψη απόφασης για αποκατάσταση ζημιών αποθήκης Μ.

Έχοντας υπόψη: 
 Την από 6-3-2015 επιστολή της κ. Ε. Μ. σχετικά με την αποκατάσταση τζαμιών
 Την υπ.αρ. 44/2015 ΑΔΑ -783ΖΟΚΨΕ-Ψ4Ε απόφαση ΔΣ του ΟΑΠΝ  με θέμα :

 «Αιτήματα αποκατάστασης ζημιών από χρήση μισθίων(πρώην αποθήκες ΟΑΠΝ)»

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης εισηγείται το σχετικό θέμα .

Ενημέρωσε  τα  μέλη  του  Δ.Σ.  ότι  κατόπιν  οχλήσεων  του  ιδιοκτήτη  πρώην  αποθήκης  που
ενοικίαζε ο ΟΑΠΝ για την αποκατάσταση ζημιών του μισθίου του που εκκενώθηκε και αφού
έγινε επιτόπιος έλεγχος του συγκεκριμένου χώρου από υπάλληλο του Οργανισμού, θέτει εκ
νέου προς συζήτηση το θέμα ενώ έχει προσκληθεί στην παρούσα συνεδρίαση και ο ιδιοκτήτης
για να καταθέσει την άποψή του. 

Έγινε τοποθέτηση σχετικά με το αίτημα από τον ιδιοκτήτη - κ. Α.Μ., που παρευρέθηκε στην
συνεδρίαση και ζήτησε την αποκατάσταση των τζαμιών της αποθήκης του παρότι υπάρχουν κι
άλλες φθορές στο χώρο .

Διευκρινίστηκε ότι δεν υπάρχει το αρχικό συμβόλαιο του ΄95 κι ότι υπήρξε διάδοχη κατάσταση
ενοικιάσεων  της  εν  λόγω  αποθήκης  από  το  Δήμο  Κοζάνης  αρχικά,  την  πρώην  Δημοτική
Επιχείρηση Πολιτισμού στη συνέχεια και τέλος του ΝΠΔΔ –ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης. 

Λόγω χρόνιας χρήσης και διάδοχων ενοικιαστών ασαφές έμεινε πως και ποιο χρονικό διάστημα
προκλήθηκαν οι ζημιές .

Αφού αποχώρησε ο Ιδιοκτήτης - κ. Α.Μ και κατόπιν διαλογικής συζήτησης όπως αναφέρεται
στα μαγνητοφωνημένα αρχεία της συνεδρίασης.
Ο κ. Βαλαής πρότεινε να κατατεθεί στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Κοζάνης το αίτημα για να
διερευνηθεί αν οφείλει ο ΟΑΠΝ να αποκαταστήσει/αποζημιώσει τον αιτούντα για να μην θιχτεί
ο ιδιοκτήτης,  άσχετα από τις  διαδοχικές  ενοικιάσεις  του αναφερόμενου χώρου από το Δήμο
Κοζάνης.  Κατόπιν  υπόδειξης  της  Νομικής  Υπηρεσίας  να  συζητηθεί  το  θέμα  σε  επόμενη
συνεδρίαση για τη λήψη  οριστικής απόφασης στο αίτημα.     

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

Τα παρόντα μέλη του Δ.Σ συμφωνούν και εγκρίνουν την ανωτέρω πρόταση του κ.Βαλαή.

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. να διερευνηθεί το παραπάνω αίτημα μέσω της Νομικής Υπηρεσίας  του Δήμου Κοζάνης

και  κατόπιν υπόδειξής της να επανέλθει το θέμα σε επόμενη συνεδρίαση για τη λήψη
οριστικής απόφασης στο αίτημα 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 45/2016.
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Αριθμός Απόφασης: 46/2016  ΑΔΑ -79ΟΜΟΚΨΕ-ΞΥΦ

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( Μάϊος 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 46/2016.
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Αριθμός Απόφασης: 47/2016 ΑΔΑ -6ΑΙΛΟΚΨΕ-ΠΦ9
Περίληψη :  «Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ – ΟΑΠΝ Δήμου
Κοζάνης  έτους 2016»

Θέμα  2ο :  Λήψη  απόφασης  για  την  έγκριση  της  1ης Αναμόρφωσης/τροποποίησης
προϋπολογισμού ΟΑΠΝ 2016

Έχοντας υπόψη :
1. Τον  Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006 – ΦΕΚ 114/τ.Α΄/ 8-6-2006)
2. 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  ”»

3. 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»  

4. 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»  

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

6. την υπ.αρ. 17/24-2-2016 -  ΑΔΑ- Ψ2ΘΕΟΚΨΕ-ΔΑΑ απόφαση ΔΣ ΟΑΠΝ με θέμα
:  «Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση των πιστώσεων ποσού 2.018.694,35€
από τον προϋπολογισμό χρήσης 2016 του ΟΑΠΝ»

7. την παρ.5 του άρθρου 23 του ν.3536/2007, στον Γεν.Γραμματέα της Περιφέρειας
υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών
συμβουλίων  που  αφορούν  αναμορφώσεις  των  προϋπολογισμών  των  Ο.Τ.Α.
συνοδευόμενες από τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών.

8. Τους πίνακες Αναμόρφωσης Εσόδων και Εξόδων 2016, που εξέδωσε το λογιστήριο
του ΝΠΔΔ - ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης  

Η  πρόεδρος  ενημερώνει  ότι  για  την  εξυπηρέτηση  των  δραστηριοτήτων  του  ΝΠΔΔ-
ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης θα πρέπει να αναπροσαρμοστεί ο προϋπολογισμός έτους 2016 να
ακολουθηθεί  η  νόμιμη  διαδικασία  με  μετακίνηση  ποσών  από  κωδικούς  χωρίς  να
επηρεαστεί το συνολικό ποσό του.

Η Πρόεδρος προτείνει προς το Δ.Σ. τις ακόλουθες μεταφορές πιστώσεων στους κάτωθι
κωδικούς με τα αντίστοιχα ποσά  όπως φαίνεται στους παρακάτω πίνακες  :
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ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 2016

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ
Α

ΑΝΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤ
Α ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ

0121.01
ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΚΜ.ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ 
ΑΘΛ.ΕΓΚΑΤ.ΔΑΚ 4.000,00 1.000,00 5.000,00

0432.01 ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (ΔΑΚ) 40.000,00 10.000,00 50.000,00

0434.02
ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 
(ΩΔΕΙΟ ΔΙΔΑΚΤΡΑ-ΕΓΓΡ.) 240.000,00 5.000,00 245.000,00

0434.05
ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
(ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤ.) 20.000,00 5.000,00 25.000,00

0434.19
ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
(ΑΘΛΗΤ.ΣΥΛ-ΑΘΛ.ΤΑΥΤ.) 45.690,68 6.304,09 51.994,77

1693.01
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛ.ΑΓΑΘΩΝ Ή  ΤΗΝ ΠΑΡ.ΥΠ.
(ΣΥΝ.ΔΑΚ) 6.000,00 4.000,00 10.000,00

1693.12
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛ.ΑΓΑΘ. Ή ΤΗΝ ΠΑΡ.ΥΠ.
(ΣΥΝ.ΥΠΑΙΘ.) 2.500,00 5.000,00 7.500,00

1699.00
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤ. ΕΣ. ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡ. ΝΑ ΕΝΤ.ΣΤΙ 
ΑΝΩΤ.ΤΑΞΕΙΣ 6.000,00 1.000,00 7.000,00

1699.02
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤ. ΕΣ. ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡ. ΝΑ ΕΝΤ.ΣΤΙ 
ΑΝΩΤ.ΤΑΞΕΙΣ(ΩΔΕΙΟ) 5.000,00 1.000,00 6.000,00

1699.12
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤ. ΕΣ. ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡ. ΝΑ ΕΝΤ.ΣΤΙ 
ΑΝΩΤ.ΤΑΞΕΙΣ(ΥΠ.Θ.) 2.000,00 1.000,00 3.000,00

1699.13
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤ. ΕΣ. ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡ. ΝΑ ΕΝΤ.ΣΤΙ 
ΑΝΩΤ.ΤΑΞΕΙΣ(ΛΙΑΠ.) 1.000,00 1.000,00 2.000,00

1699.14
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤ. ΕΣ. ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡ. ΝΑ ΕΝΤ.ΣΤΙ 
ΑΝΩΤ.ΤΑΞΕΙΣ(ΚΟΒ.) 3.000,00 1.000,00 4.000,00

1699.15
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤ. ΕΣ. ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡ. ΝΑ ΕΝΤ.ΣΤΙ 
ΑΝΩΤ.ΤΑΞΕΙΣ(ΛΕΥΚ.) 0,00 5.000,00 5.000,00

5111.00
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΌ ΤΑΚΤ.ΕΣΟΔΑ 
ΠΡΟΗΓ.ΕΤΟΥΣ 236.870,77 -46.304,09 190.566,68

 ΣΥΝΟΛΟ 612.061,45 0,00 612.061,45
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ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 2016

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ

Α
ΑΝΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤ

Α ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ

6117.07
ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜ.
(ΑΠΟΚΡΙΑ) 30.000,00 -8.000,00 22.000,00

6236.07 ΕΝΟΙΚΙΑ( ΗΧΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛ.) ΑΠΟΚΡΙΑ 14.000,00 -2.000,00 12.000,00

6431.07
ΕΞΟΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡ. 
(ΑΠΟΚΡΙΑ) 14.000,00 -3.000,00 11.000,00

6471.07 ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤ.ΔΡΑΣΤ. ΦΑΝΟΙ ΚΛΠ ΕΚΔΗΛ. (ΑΠΟΚΡΙΑ) 50.000,00 -3.000,00 47.000,00

6474.07
ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΕΜΦ. ΕΚΔΗΛ. ΑΡΜΑΤΑ, 
ΟΝΤΑΔΕΣ(ΑΠΟΚΡΙΑ) 30.000,00 -2.000,00 28.000,00

6264.00
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 3.000,00 4.000,00 7.000,00

6265.00
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ 
ΕΞΟΠΛ. 500,00 1.500,00 2.000,00

6279.00
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟ ΚΑΙ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 3.000,00 2.000,00 5.000,00

6662.00
ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 3.500,00 5.000,00 8.500,00

7131.00 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 10.000,00 5.000,00 15.000,00

7134.00
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡ.ΣΥΓΚΡ.ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ 2.500,00 500,00 3.000,00

     
 ΣΥΝΟΛΟ 160.500,00 0,00 160.500,00
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Οι κ.κ.  Γρ.  Τζουμερκιώτης  και  Γ.Χατζαβερίδης,  δεν  ψηφίζουν  την  πρώτη Αναμόρφωση του
προϋπολογισμού  του 2016. Τα υπόλοιπα παρόντα μέλη συμφωνούν με την πρώτη Αναμόρφωση
του προϋπολογισμού 2016, όπως αναλύεται παραπάνω και την ψηφίζουν. 

Το  Δ.Σ αφού άκουσε  την εισήγηση της  προέδρου και  τις  διευκρινίσεις  της  υπαλλήλου Τ.Ε.
Λογιστηρίου ΟΑΠΝ, όπως ακούγονται στα μαγνητοφωνημένα αρχεία της συνεδρίασης και έλαβε
υπόψη του όλα τα παραπάνω, έπειτα από διαλογική, διεξοδική συζήτηση κατά πλειοψηφία με
δύο (2) ψήφους κατά και πέντε (5) ψήφους υπέρ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
1. αποδέχεται τους  παραπάνω πίνακες  Εσόδων  και Εξόδων με  τους  αντίστοιχους

κωδικούς  και τα ποσά όπως αυτά αναλύονται
2. εγκρίνει την 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ-ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης

έτους 2016 και την μεταφορά πιστώσεων 
3. η  παρούσα  απόφαση  να  αποσταλεί  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  Κοζάνης  για  την

σχετική έγκριση και διαδικασία 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 47/2016.

Το  υπ.αρ.  3ο θέμα  της  Ημερήσιας  Διάταξης  :  «Λήψη απόφασης  για  την  έγκριση  του  πίνακα
Ανατροπής δεσμεύσεων λόγω αναμόρφωσης προϋπολογισμού»

Όπως εξήγησε η  υπάλληλος Τ.Ε. Λογιστηρίου του  ΟΑΠΝ εκ παραδρομής – συμπεριλήφθηκε
στην πρόσκληση της παρούσας συνεδρίασης.
Εξήγησε  ότι  θα  έπρεπε  πρώτα να εγκριθεί  από το  Δημοτικό  Συμβούλιο  Κοζάνης   η  1η

Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  του  ΝΠΔΔ –  ΟΑΠΝ Δήμου  Κοζάνης   έτους  2016,  που
συζητείται στην  παρούσα συνεδρίαση και κατόπιν να συζητηθεί ο πίνακας Ανατροπής
δεσμεύσεων. 
Γι΄αυτό το λόγο το  3ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης  ματαιώνεται και θα συζητηθεί εφόσον
απαιτείται σε επόμενη συνεδρίαση 
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Αριθμός Απόφασης: 48/2016 ΑΔΑ - ΨΡ4ΨΟΚΨΕ-ΟΦΚ
Περίληψη :  «Έγκριση  δαπανών,  διάθεση  και  δεύτερη  δέσμευση  πιστώσεων  από  τον
προϋπολογισμό χρήσης 2016 του ΝΠΔΔ – ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης»

ΘΕΜΑ  4ο  : Έγκριση  δαπανών,  διάθεση  και  δέσμευση  πιστώσεων  από  τον  προϋπολογισμό
χρήσης 2016

Έχοντας υπόψη :

1. Τον  Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006 – ΦΕΚ 114/τ.Α΄/ 8-6-2006)
2. 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  ”»

3. 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»  

4. 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»  

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

6. την υπ.αρ. 17/24-2-2016 -  ΑΔΑ- Ψ2ΘΕΟΚΨΕ-ΔΑΑ απόφαση ΔΣ ΟΑΠΝ με θέμα :
«Έγκριση δαπανών,  διάθεση και  δέσμευση των πιστώσεων  ποσού  2.018.694,35€
από τον προϋπολογισμό χρήσης 2016 του ΟΑΠΝ»

7. την υπ.αρ. 47/2016 απόφαση ΔΣ ΟΑΠΝ με θέμα :   «Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης
προϋπολογισμού ΟΑΠΝ έτους 2016»

8. Τον πίνακα –σκέλος εξόδων 2016- Δεύτερη Δέσμευση -  που εξέδωσε το λογιστήριο
του ΝΠΔΔ - ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης  

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 το τμήμα Λογιστηρίου του ΟΑΠΝ καταθέτει τους σχετικούς πίνακες ποσών
και δίνει διευκρινίσεις, όπως ακούγονται στα μαγνητοφωνημένα αρχεία της συνεδρίασης και ζητά τη λήψη
απόφασης έγκρισης δαπανών, διάθεσης και δεύτερης δέσμευσης πίστωσης συνολικά ποσού 132.000,00€ από
το  σκέλος  εξόδων  σε  βάρος  του  Κ.Α.  του  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2016  για  την  πληρωμή
υποχρεωτικών δαπανών.
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ  ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2016

ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ ΠΟΣΑ ΣΕ €

Κ.Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ  
6115.00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 5.000,00
6117.08 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜ. (ΛΑΣΣΑΝΕΙΑ) 500,00
6131.00 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 25.000,00
6131.03 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ( ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΑΝΔΩΡΑ) 27.500,00
6221.00 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ 400,00
6236.08 ΕΝΟΙΚΙΑ (ΗΧΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛ.) ΠΟΛΙΤ.ΛΑΣΑΝΕΙΑ 6.000,00
6253.00 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 500,00
6273.00 ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ (ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ Ή ΦΩΤΑΕΡΙΟ) ΓΙΑ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΥΠ. 21.600,00
6279.00 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 1.000,00
6431.08 ΕΞΟΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΠΟΛ.ΛΑΣΣΑΝΕΙΑ) 2.000,00
6451.00 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ,ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ 2.000,00
6471.08 ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ. (ΠΟΛ.ΛΑΣΣΑΝΕΙΑ) 8.000,00
6472.09 ΕΞΟΔΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡ.(ΑΘΛΗΤ.ΛΑΣΣΑΝΕΙΑ) 5.000,00
6612.00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2.000,00
6613.00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ &ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠ. 1.500,00
6641.00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ &ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2.000,00
6643.00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ 10.000,00
6652.13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 500,00
6654.00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 500,00
6661.01 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΔΑΚ) 5.000,00
6671.00 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 1.500,00
6672.00 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1.000,00
6673.00 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΣΚΕΥΩΝ, ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ,ΑΝΤΑΛ. ΜΟΥΣ. ΟΡΓΑΝΩΝ 500,00
7131.00 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 3.000,00

 ΣΥΝΟΛΟ 132.000,00
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Οι κ.κ. Γρ. Τζουμερκιώτης και Γ.Χατζαβερίδης που δεν είχαν ψηφίσει και τον προϋπολογισμό
του ΝΠΔΔ –ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης, δεν ψηφίζουν την δεύτερη δέσμευση πιστώσεων από τον
προϋπολογισμό  χρήσης  2016.  Τα  υπόλοιπα  παρόντα  μέλη  συμφωνούν  με  την  δεύτερη
δέσμευση πιστώσεων του προϋπολογισμού 2016, όπως αναλύεται παραπάνω και την ψηφίζουν.

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

Το  Δ.Σ  αφού  άκουσε  την  παραπάνω  εισήγηση  και  τις  διευκρινίσεις  της  υπαλλήλου  Τ.Ε.
Λογιστηρίου ΟΑΠΝ, όπως ακούγονται στα μαγνητοφωνημένα αρχεία της συνεδρίασης και έλαβε
υπόψη του όλα τα παραπάνω, έπειτα από διαλογική, διεξοδική συζήτηση κατά πλειοψηφία με
δύο (2) ψήφους κατά και πέντε (5) ψήφους υπέρ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Εγκρίνει  τις  δαπάνες,  διαθέτει  και  δεσμεύει  πιστώσεις  συνολικού  ποσού

132.000,00€ σε βάρος Κ.Α.  του προϋπολογισμού έτους 2016 του ΝΠΔΔ – ΟΑΠΝ
Δήμου Κοζάνης σκέλος εξόδων,  όπως αυτές αναλύονται στον ανωτέρω πίνακα
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 48/2016.
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Αριθμός Απόφασης: 49/2016  ΑΔΑ - ΨΠΦΗΟΚΨΕ-ΟΨΠ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ:  «Έγκριση δέσμευση ψήφιση δαπανών γιορτών πολυγλωσσίας 2016»
Θέμα 5ο : Έγκριση δέσμευση ψήφιση δαπανών για γιορτές πολυγλωσσίας 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. 10/2016   ΑΔΑ:  7ΙΡΠΟΚΨΕ-1ΣΦ  απόφαση  ΔΣ  ΟΑΠΝ  με  θέμα  : «Έγκριση
συνέχισης  Β’  Κύκλου  διαπολιτισμικού  σεμιναρίου  «Αφύπνιση  στις  γλώσσες  και  στους
πολιτισμούς του Δήμου Κοζάνης» καθώς και διοργάνωσης γιορτών Πολυγλωσσίας 2016»

Η πρόεδρος εισηγήθηκε το σχετικό θέμα .

Υπενθύμισε στα μέλη του Δ.Σ. ότι με προηγούμενη (υπ.αρ. 10/2016  ΑΔΑ: 7ΙΡΠΟΚΨΕ-1ΣΦ)
απόφασή του, είχε εγκριθεί η διοργάνωση των γιορτών Πολυγλωσσίας 2016.

Η πρόεδρος έκανε ενημέρωση για τις επαφές που είχε με Προξενεία και φορείς αλλά και για το
σχεδιασμό  της  διοργάνωσης   που  θα  πραγματοποιηθεί  στις  10-11-12  Ιουνίου  2016  και  θα
περιλαμβάνει εκτός των τοπικών φορέων και τη συμμετοχή αποστολών από οκτώ (8) προξενεία
(μουσικοί,  χορευτικά)   και  συγκεκριμένα  τη  συμμετοχή  Σέρβων  –  Αλβανών  -  Αρμενίων  –
Ρουμάνων – Ουκρανών – Τούρκων –FYROM και Βούλγαρων.  Επίσης τόνισε την υποστήριξη των
τριήμερων  γιορτών  από τα  Προξενεία  των  αντίστοιχων  χωρών  στην  Ελλάδα,  τη  σημασία  της
Βαλκανικής συνεργασίας στο επίπεδο του Πολιτισμού που ενισχύει εκτός της πολιτιστικής και
την επαγγελματική συνεργασία μεταξύ των χωρών.

Εξήγησε  ότι  για  την  διοργάνωση  αυτή  που  τείνει  να  θεσμοθετηθεί,  απαιτείται  η  κάλυψη
δαπανών που  αφορούν  στη  μετακίνηση  και  διαμονή  των  αποστολών,  όσο  και  στην   ηχητική
κάλυψη των εκδηλώσεων.

Ενημέρωσε ότι κατόπιν συνεννόησης, τις γιορτές Πολυγλωσσίας  θα υποστηρίξουν οικονομικά : η
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και  το ΑΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι και θα καλύψουν
μέρος των δαπανών, ενώ ένα άλλο μέρος των δαπανών θα καλυφθεί με χορηγίες από Ιδιωτικούς
φορείς.

Ο ΟΑΠΝ  καλείται να καλύψει ένα  μέρος των δαπανών μετακίνησης και διαμονής αποστολών
όπως και αυτές της ηχητικής κάλυψης των εκδηλώσεων  έως του ποσού των 2.000€ και γι΄ αυτό
ζητείται από το ΔΣ η έγκριση δέσμευση ψήφιση αυτής της δαπάνης .

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση.

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

Το μέλος του ΔΣ  κ.Γρ. Τζουμερκιώτης δεν ψηφίζει την ανωτέρω προτεινόμενη δαπάνη.

Τα υπόλοιπα παρόντα μέλη του Δ.Σ συμφωνούν και εγκρίνουν την εισήγηση της προέδρου.
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Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω και έπειτα από διαλογική διεξοδική συζήτηση κατά
πλειοψηφία με ένα (1) ψήφο κατά και έξι ψήφους (6) υπέρ

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι    

1. αποδέχεται την ανωτέρω εισήγηση της προέδρου
2. εγκρίνει ψηφίζει και δεσμεύει δαπάνη έως του ποσού των 2.000€  από τους  : ΚΑ 6423.00

«Οδοιπορικά  έξοδα  και  αποζημιώσεις  τρίτων»,  ΚΑ  6433.00  «Τιμητικές  διακρίσεις,
αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας Φυσικών Προσώπων και Αντιπροσωπειών» και
ΚΑ 6471.00 «Έξοδα πολιτιστικών  δραστηριοτήτων»,  προϋπολογισμού  χρήσης  2016 του
ΝΠΔΔ – ΟΑΠΝ 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 49/2016.

13



Αριθμός Απόφασης: 50/2016  ΑΔΑ - 772ΟΟΚΨΕ-Η9Ω

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ:  «Ορισμός μελών του ΝΠΔΔ- ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης στην Επιτροπή
Ελέγχου Καταλληλότητας Αγωνιστικών Χώρων Π.Ε. Κοζάνης»

Θέμα  6ο :  Επαναπροσδιορισμός  μελών  ΟΑΠΝ  στην  Περιφερειακή  Επιτροπή  Ελέγχου
Καταλληλότητας Αθλητικών Εγκαταστάσεων

Έχοντας υπόψη: 
 τις  διατάξεις  του  άρθρου  56Α  του  Ν.  2725/1999,όπως  αυτές  τροποποιήθηκαν

μεταγενέστερα.
 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.  635/21-11-2011  –  ΑΔΑ  Β491ΩΛΠ-  Α5Δ  Απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου
Κοζάνης  με  θέμα : «Παραχώρηση  της  χρήσης  Αθλητικών  χώρων  στον  Οργανισμό
Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας (ΟΑΠΝ) Δήμου Κοζάνης»»

 Το  υπ.αρ.πρωτ.  οικ.  31980/1988/20-6-2014  έγγραφο  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης
Ηπείρου-Δυτικής  Μακεδονίας  με  θέμα  :  «Συμπλήρωση  της  επιτροπής   ελέγχου
καταλληλότητας αγωνιστικών χώρων της Π.Ε.Κοζάνης»

 την  υπ.  Αρ.  414/18-9-2014  –  ΑΔΑ  7ΗΡΝΩΛΠ-  4ΨΑ  Απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου
Κοζάνης με θέμα : «Ορισμός  διοικητικού συμβουλίου του Νομικού προσώπου Δημοσίου
Δικαίου του Δήμου Κοζάνης με την επωνυμία «Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και
Νεολαίας (ΟΑΠΝ)»»

 την  υπ.αρ. 71/2014   ΑΔΑ:  6ΕΕ9ΟΚΨΕ-ΘΡΦ  απόφαση  ΔΣ  ΟΑΠΝ  με  θέμα  : «Ορισμός
τακτικού  εκπροσώπου  του  Ο.Α.Π.Ν.  με  τον  αναπληρωτή  του,  στην  Επιτροπή  Ελέγχου
Καταλληλότητας αγωνιστικών χώρων της Π.Ε.Κοζάνης»

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

 το  Υπ.αρ.πρωτ.  80/18-9-2014  έγγραφο  ορισμού  εκπροσώπου  στο  Δ.Σ.  του  ΝΠΔΔ ΟΑΠΝ
Δήμου Κοζάνης  από το Σύλλογο Υπαλλήλων  Δήμου Κοζάνης

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

Η πρόεδρος εισηγήθηκε το σχετικό θέμα .

Ενημέρωσε αρχικά τα μέλη του Δ.Σ.  ότι  προκειμένου,  η Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας
αγωνιστικών χώρων της Π.Ε.Κοζάνης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ.αρ.22822/1545/9-5-2014
(Φ.Ε.Κ.  274/Τ.Υ.Ο.Δ.Δ/20-5-2014)  απόφαση  της  Γεν.Γραμματέως  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης
Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, να προβαίνει σε έλεγχο των αθλητικών χώρων Π.Ε.Κοζάνης, είχε
ζητήσει τον ορισμό εκ μέρους του Ο.Α.Π.Ν. ενός τακτικού μέλους με τον αναπληρωτή του καθώς
και  στοιχείων  επικοινωνίας  μαζί  τους,  οι  οποίοι  θα  συμπληρώνουν  την  Επιτροπή   Ελέγχου
Καταλληλότητας αγωνιστικών χώρων της Π.Ε.Κοζάνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56
Α του Ν. 2725/1999,όπως αυτές τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα.
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Η πρόεδρος υπενθύμισε στα μέλη του Δ.Σ. ότι  με προηγούμενη απόφαση του (71/9-10-2014  ΑΔΑ:
6ΕΕ9ΟΚΨΕ-ΘΡΦ) είχαν ορισθεί οι εκπρόσωποι (τακτικό και αναπληρωματικό μέλος) του ΝΠΔΔ
-ΟΑΠΝ Δήμου  Κοζάνης  στην  Επιτροπή  Ελέγχου  Καταλληλότητας  Αγωνιστικών  Χώρων Π.Ε.
Κοζάνης. 
Συγκεκριμένα είχαν ορισθεί οι κ.κ. : 

1. Σαπρίκης Σπύρος του Ευαγγέλου - ως τακτικό μέλος  και  
2. Τοπάλης Χρήστος του Δημητρίου -  ως αναπληρωματικό μέλος

Μετά την παραίτηση του μέλους του ΔΣ του ΟΑΠΝ κ. Σπ.Σαπρίκη, τη θέση του στην ανωτέρω
Επιτροπή κάλυψε το αναπληρωματικό μέλος που είχε ορισθεί, δηλαδή ο κ. Χρ. Τοπάλης.

Κατόπιν όλων των παραπάνω η πρόεδρος τονίζει ότι θα πρέπει να ορισθούν εκ νέου τα μέλη στην
εν λόγω Επιτροπή και προτείνει :

1. ως Τακτικό μέλος  τον κ. Χρήστο Τοπάλη του Δημητρίου (Δ/νση κατοικίας  : Αιόλου 18
Κοζάνη - ηλ.Δ/νση : xtopalis@gmail.com -  τηλ. Επικοινωνίας 6949 237353)  και 

2. ως  Αναπληρωματικό μέλος  τον κ. Νικόλαο Πλεξίδα του Λαζάρου (Δ/νση κατοικίας  :
Δερβενακίων  10   Κοζάνη  -  ηλ.Δ/νση  :  plxnikos@gmail.com -   τηλ.  Επικοινωνίας
6939669800)

  
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση.

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

Ομόφωνα 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  την ανωτέρω εισήγηση της προέδρου 
2. ορίζει  εκ νέου τους εκπροσώπους του ΝΠΔΔ – ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης στην Επιτροπή

Ελέγχου Καταλληλότητας αγωνιστικών χώρων της Π.Ε.Κοζάνης  ως εξής  :
Τακτικό μέλος  τον κ. Χρήστο Τοπάλη του Δημητρίου (Δ/νση κατοικίας  : Αιόλου 18  Κοζάνη -
ηλ.Δ/νση : xtopalis@gmail.com -  τηλ. Επικοινωνίας 6949 237353)  και 
Αναπληρωματικό  μέλος  τον  κ.  Νικόλαο  Πλεξίδα  του  Λαζάρου  (Δ/νση  κατοικίας   :
Δερβενακίων 10  Κοζάνη - ηλ.Δ/νση : plxnikos@gmail.com -  τηλ. Επικοινωνίας 6939 669800) 
3. να  αποσταλεί  η  παρούσα  απόφαση  στην  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  Ηπείρου  -  Δυτικής

Μακεδονίας (Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας Αθλητικών Εγκαταστάσεων) 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 50/2016.
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Αριθμός Απόφασης: 51/2016  ΑΔΑ -77ΤΤΟΚΨΕ-ΚΙΤ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΘΕΜΑΤΟΣ:   «Καθορισμός  αντιτίμου  για  την  παραχώρηση  του  κλειστού
γυμναστηρίου του ΔΑΚ Κοζάνης σε αιτήματα Αθλητικών Ομοσπονδιών »

Θέμα 7ο : Λήψη απόφασης για την παραχώρηση του ΔΑΚ Κοζάνης σε αιτήματα Ομοσπονδιών –
Καθορισμός αντιτίμου

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.  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»

 Την υπ.αρ. 62/6-5-2015  ΑΔΑ: 74ΓΨΟΚΨΕ-ΥΧ8 απόφαση ΔΣ ΟΑΠΝ με θέμα :«Λήψη απόφασης για
τιμολογιακή πολιτική παραχώρησης κλειστού γυμναστηρίου ΔΑΚ Κ»

Η πρόεδρος εισηγήθηκε το σχετικό θέμα .

Υπενθύμισε  στα  μέλη  του  Δ.Σ.  ότι  με  προηγούμενη  απόφαση  (υπ.αρ.  62/6-5-2015   ΑΔΑ:
74ΓΨΟΚΨΕ-ΥΧ8) είχε καθοριστεί η τιμολογιακή πολιτική για την παραχώρηση του κλειστού
γυμναστηρίου του ΔΑΚ Κοζάνης  σε Ιδιώτες με στόχο τη διοργάνωση εκδηλώσεων αθλητικού
περιεχομένου.

Τόνισε  ότι  συχνά  παρατηρείται  η  κατάθεση  αιτημάτων  Αθλητικών  Ομοσπονδιών  οι   οποίες
ζητάνε το κλειστό γυμναστήριο του ΔΑΚ Κοζάνης  για τη διεξαγωγή αγώνων ακόμη κι αν δεν
αφορούν σε ομάδες της περιοχής μας, χωρίς να έχει καθοριστεί αντίτιμο για την χρήση αυτή, ενώ
είναι δεδομένο ότι με τη παραχώρηση της χρήσης πραγματοποιούνται έξοδα όπως π.χ. η παρουσία
φύλακα, έξοδα καθαριότητας  κ.λ.π. που επιβαρύνουν τον ΟΑΠΝ. 

Η πρόεδρος για το λόγο αυτό και έχοντας υπόψη  το άρθρο 4 – Πόροι του ΝΠΔΔ  παρ.γ  του
υπ.αρ. 815/τ.Β΄/10-5-2011 ΦΕΚ σύστασης του ΝΠΔΔ –ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης, προτείνει  χρήση
του  κλειστού  γυμναστηρίου  του  Δ.Α.Κ  Κοζάνης  σε  οποιαδήποτε  ενδιαφερόμενη  Αθλητική
Ομοσπονδία για τη διεξαγωγή αγώνων της, να γίνεται με αντίτιμο το ποσό των 100€ ανά ημέρα
χρήσης.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση.

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  την ανωτέρω εισήγηση της προέδρου
2. εγκρίνει ως τιμολογιακή πολιτική του κλειστού γυμναστηρίου του Δημοτικού Αθλητικού

Κέντρου(Δ.Α.Κ.) Κοζάνης σε Αθλητικές Ομοσπονδίες για τη διεξαγωγή των αγώνων τους,
έναντι του ποσού των 100€ ανά ημέρα χρήσης 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 51/2016.
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Αριθμός Απόφασης: 52/2016  ΑΔΑ 76ΣΖΟΚΨΕ-77Κ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ:  «Έγκριση εγκατάστασης/βελτίωσης συστήματος χλωρίωσης στο
Δημοτικό Κολυμβητήριο Κοζάνης»

Θέμα 8ο : Έγκριση εγκατάστασης συστήματος χλωρίωσης στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Κοζάνης

Έχοντας υπόψη: 
 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»

 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.  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»

 την υπ.αρ.  1/14-1-2016 -  ΑΔΑ 78ΦΘΟΚΨΕ-ΛΞΙ απόφαση ΔΣ ΟΑΠΝ με θέμα :  «Κατάρτιση και
ψήφιση Προϋπολογισμού έτους 2016 του Οργανισμού Αθλητισμού– Πολιτισμού-Νεολαίας  Δήμου
Κοζάνης»  

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

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

 την  υπ.αρ. 47/18-5-2016 ΑΔΑ:6ΑΙΛΟΚΨΕ-ΠΦ9  απόφαση  ΔΣ  ΟΑΠΝ  με  θέμα  :  “Έγκριση  1ης

Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ – ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης  έτους 2016”
 την αναγκαιότητα ανανέωσης του συστήματος χλωρίωσης του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Κοζάνης

Η προϊσταμένη Διεύθυνσης εισηγήθηκε το σχετικό θέμα .

Ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. σχετικά με το σύστημα χλωρίωσης του Δημοτικού Κολυμβητηρίου
Κοζάνης.

Ενημέρωσε για την ανάγκη  βελτίωσης του υπάρχοντος συστήματος χλωρίωσης . Για το λόγο αυτό
πρότεινε με τη συνδρομή ειδικών να διερευνηθεί ο τρόπος αυτοματοποίησης ώστε να γίνεται ο
έλεγχος  χλωρίωσης με απλό κι όχι εξειδικευμένο τρόπο.

Ακολούθησε  διαλογική  συζήτηση,  όπως  ακούγεται  στα  μαγνητοφωνημένα  αρχεία  της
συνεδρίασης.

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

Τα παρόντα μέλη του Δ.Σ συμφωνούν και εγκρίνουν την εισήγηση της προέδρου.

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

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι    

1. αποδέχεται  την ανωτέρω εισήγηση 
2. συμφωνεί  και  εγκρίνει  την  εγκατάσταση  νέου  συστήματος  ή  τη  βελτίωση  του  ήδη

υπάρχοντος συστήματος χλωρίωσης στο Δημοτικό Κολυμβητήριο 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 52/2016.
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Αριθμός Απόφασης: 53/2016  ΑΔΑ -7Θ7ΥΟΚΨΕ-ΧΚΒ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ:  «Έγκριση  για  τη τριήμερη μίσθωση του κυλικείου   του  κλειστού
γυμναστηρίου  Λευκόβρυσης  στη  διοργάνωση  του  προκριματικού  ομίλου  C3  Ανδρών
Πετοσφαίρισης του World League»

Θέμα 9ο :  Λήψη απόφασης  σχετικά  με  το   κυλικείο  του γυμναστηρίου  Λευκόβρυσης  για  τις
ανάγκες  του  παγκόσμιου  πρωτ/τος  βόλεϊ  με  τη  διαδικασία  απευθείας  ανάθεσης  με
διαπραγμάτευση

Έχοντας υπόψη: 
 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»

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

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

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 Την υπ.αρ.  635/21-11-2011  –ΑΔΑ:  Β491ΩΛΠ-Α5Δ  απόφαση του  Δημοτικού  Συμβουλίου

Κοζάνης  με  θέμα:  «Παραχώρηση  της  χρήσης  των  Αθλητικών  χώρων  στον  Οργανισμό
Αθλητισμού, Πολιτισμού, Νεολαίας Δήμου Κοζάνης»

 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. Πρωτ.2/1015/ΔΕΠ/05-01-2016 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
 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  υπ.αρ.πρωτ.  351/Πμπ/Ματζ/29-1-2016  έγγραφο  της  Ελληνικής  Ομοσπονδίας
Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ) που κοινοποιήθηκε από το Δήμο Κοζάνης με αρ.πρωτ. χρέωσης
3710/1-2-2016 στο ΝΠΔΔ – ΟΑΠΝ

Η  Προϊσταμένη Διεύθυνσης εισηγήθηκε το σχετικό θέμα .

Ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ του ΟΑΠΝ ότι το ΔΣ της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης
(Ε.Ο.ΠΕ)  αποφάσισε  και  ανέλαβε  τη  διοργάνωση  του  προκριματικού  ομίλου  C3 Ανδρών  του
World League το διάστημα 17-18-19 Ιουνίου 2016  στην Κοζάνη.
Στη προκριματική φάση του  Παγκοσμίου πρωταθλήματος  Ανδρών θα συμμετάσχουν εκτός από
την Εθνική Ελλάδος και οι Εθνικές ομάδες Ανδρών : του Καζακστάν, της Κινεζικής Τάϊπει και
του Πουέρτο Ρίκο.
Οι αγώνες προγραμματίζονται να γίνουν στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Λευκόβρυσης .
Στο ΝΠΔΔ- ΟΑΠΝ  έχει παραχωρηθεί από το Δήμο Κοζάνης η χρήση του εν λόγω γυμναστηρίου.
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης για την εξυπηρέτηση ενός τόσου σημαντικού αθλητικού γεγονότος
και όλης της διοργάνωσης τονίζει ότι είναι απαραίτητη η  λειτουργία του κυλικείου του κλειστού
γυμναστηρίου  της  Λευκόβρυσης  και  γι΄  αυτό  προτείνει  ως  πιο  ενδεδειγμένη  διαδικασία  την
απευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση  στον πλειοδότη, με την προϋπόθεση προκαταβολής της
μίσθωσης πριν την εγκατάσταση του στο χώρο.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση.

Και κατόπιν όλων των παραπάνω η Πρόεδρος,  καλεί  το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά .
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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  την ανωτέρω εισήγηση 
2. εγκρίνει τη τριήμερη μίσθωση του κυλικείου  του κλειστού γυμναστηρίου Λευκόβρυσης

με τη διαδικασία  της απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση και με προϋπόθεση την
προκαταβολή της μίσθωσης  από τον πλειοδότη πριν την εγκατάσταση του στο χώρο 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 53/2016.
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Αριθμός Απόφασης: 54/2016  ΑΔΑ – ΩΑ4ΠΟΚΨΕ-ΓΙ7

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ:  «Έγκριση για την ανάθεση της εκμετάλλευσης διαφημιστικού χώρου
στη διοργάνωση του προκριματικού ομίλου C3 Ανδρών Πετοσφαίρισης του World League»

Θέμα  10ο :  Ανάθεση  εκμετάλλευσης  διαφημιστικού  χώρου  για  τις  ανάγκες  του  παγκόσμιου
πρωτ/τος βόλεϊ

Έχοντας υπόψη: 
 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»

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

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

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 Την υπ.αρ. 635/21-11-2011 –ΑΔΑ: Β491ΩΛΠ-Α5Δ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης με

θέμα: «Παραχώρηση της χρήσης των Αθλητικών χώρων στον Οργανισμό Αθλητισμού, Πολιτισμού,
Νεολαίας Δήμου Κοζάνης»

 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. Πρωτ.2/1015/ΔΕΠ/05-01-2016 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
 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  υπ.αρ.πρωτ.  351/Πμπ/Ματζ/29-1-2016  έγγραφο  της  Ελληνικής  Ομοσπονδίας  Πετοσφαίρισης
(Ε.Ο.ΠΕ) που κοινοποιήθηκε από το Δήμο Κοζάνης με αρ.πρωτ. χρέωσης 3710/1-2-2016 στο ΝΠΔΔ –
ΟΑΠΝ

Η πρόεδρος εισηγήθηκε το σχετικό θέμα .

Ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ του ΟΑΠΝ ότι το ΔΣ της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης
(Ε.Ο.ΠΕ)  αποφάσισε  και  ανέλαβε  τη  διοργάνωση  του  προκριματικού  ομίλου  C3 Ανδρών  του
World League το διάστημα 17-18-19 Ιουνίου 2016  στην Κοζάνη.
Στη προκριματική φάση του  Παγκοσμίου πρωταθλήματος  Ανδρών θα συμμετάσχουν εκτός από
την Εθνική Ελλάδος και οι Εθνικές ομάδες Ανδρών : του Καζακστάν, της Κινεζικής Τάϊπει και
του Πουέρτο Ρίκο.
Οι αγώνες προγραμματίζονται να γίνουν στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Λευκόβρυσης .
Στο ΝΠΔΔ- ΟΑΠΝ  έχει παραχωρηθεί από το Δήμο Κοζάνης η χρήση του εν λόγω γυμναστηρίου.

Η πρόεδρος ενημέρωσε επίσης το ΔΣ ότι οι αγώνες θα καλυφθούν από την κρατική τηλεόραση,
ενώ η διαφημιστική κάλυψη μέσα στον αγωνιστικό χώρο (σύστημα  lead) αφορά συνολικά (26)
εικοσιέξι  θέσεις.  Μετά  από  συνεννόηση  με  την  Ε.Ο.ΠΕ  το  ΝΠΔΔ –ΟΑΠΝ Δήμου  Κοζάνης
εξασφάλισε (5) πέντε διαφημιστικές θέσεις  προβολής/διαφήμισης.  Τόσο η πρόεδρος όσο και το
μέλος κ.Ν.Πλεξίδας ανέλυσαν ότι έγιναν επαφές και κατέληξαν σε δύο τοπικές διαφημιστικές
εταιρείες  που έδειξαν ενδιαφέρον. Το ποσοστό των εσόδων για το ΝΠΔΔ- ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης
ήταν το ίδιο και από τις δύο διαφημιστικές εταιρείες  και συγκεκριμένα 50% επί της ενοικίασης
για κάθε μία θέση διαφήμισης χωριστά, ενώ το υπόλοιπο 50% για τη διαφημιστική εταιρεία που
θα βρει τους ενδιαφερόμενους διαφημιζόμενους. Τέλος, τόνισε ότι εφόσον το ποσοστό των εσόδων

20



για το ΝΠΔΔ- ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης ήταν το ίδιο  και από τις  δύο διαφημιστικές  εταιρείες,
επιλέχθηκε  η  πρώτη  διαφημιστική  εταιρεία  η  πρόταση  της  οποίας  προηγήθηκε  σημαντικά
χρονικά.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση.

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  και συμφωνεί με την ανωτέρω εισήγηση της προέδρου
2. εγκρίνει τη διαφημιστική κάλυψη μέσα στον αγωνιστικό χώρο (σύστημα  lead) κατά το

διάστημα 17-18-19 Ιουνίου 2016 στη διοργάνωση World League στο Δημοτικό Αθλητικό
Κέντρο  Λευκόβρυσης  και  την  εκμετάλλευση  (5)  πέντε  διαφημιστικών  θέσεων  από  το
ΝΠΔΔ- ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης

3. αναθέτει στην διαφημιστική εταιρεία του κ. Νάσιου Χρ.Αθανασίου , με ποσοστό  50% επί
των εσόδων για το ΝΠΔΔ- ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης από την ενοικίαση κάθε μίας θέσης
διαφήμισης χωριστά 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 54/2016.

21



Αριθμός Απόφασης: 55/2016  ΑΔΑ - Ω153ΟΚΨΕ-Ρ02

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ:  «Έγκριση πρακτικού υπ.αρ.πρωτ.622/ 22-4-2016 για την προμήθεια
λιπασμάτων και σπόρου γκαζόν γηπέδων ποδοσφαίρου  Δήμου Κοζάνης»

Θέμα 11ο : Έγκριση πρακτικών των υπηρεσιακών Επιτροπών  που εισηγούνται στο ΔΣ του ΟΑΠΝ
σχετικά με αναγκαίες  προμήθειες και υπηρεσίες

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

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

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ
 Την υπ.αρ.  635/21-11-2011  –ΑΔΑ:  Β491ΩΛΠ-Α5Δ  απόφαση του  Δημοτικού  Συμβουλίου

Κοζάνης  με  θέμα:  «Παραχώρηση  της  χρήσης  των  Αθλητικών  χώρων  στον  Οργανισμό
Αθλητισμού, Πολιτισμού, Νεολαίας Δήμου Κοζάνης»

 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. 22/2016  ΑΔΑ - ΩΨ2ΖΟΚΨΕ-Μ7Χ απόφαση Δ.Σ. του ΝΠΔΔ  -Ο.Α.Π.Ν  Δήμου
Κοζάνης με θέμα : «Έγκριση διαδικασίας και υπηρεσιακών Επιτροπών  ΟΑΠΝ μετά από
κλήρωση _ Ορισμός αιρετών μελών »

 Την  άμεση  ανάγκη  για  προμήθεια   λιπασμάτων  και  υλικών  συντήρησης  γηπέδων
ποδοσφαίρου Δήμου Κοζάνης

 Το  υπ.  αρ.πρωτ.622/  22-4-2016  πρακτικό  με  θέμα  :  «Διενέργεια  εξέτασης  οικονομικών
προσφορών  λιπασμάτων  και  σπόρου  γκαζόν   γηπέδων  ποδοσφαίρου   Δήμου  Κοζάνης  –
Αξιολόγηση  αποτελεσμάτων»  της  Επιτροπής  Διενέργειας  Διαγωνισμών  &  Αξιολόγησης
προμηθειών του ΟΑΠΝ

Η προϊσταμένη Διεύθυνσης εισηγήθηκε το σχετικό θέμα .

Βάσει του  υπ.αρ.πρωτ. 622/ 22-4-2016 πρακτικού με θέμα : «Διενέργεια εξέτασης οικονομικών
προσφορών λιπασμάτων και σπόρου γκαζόν  γηπέδων ποδοσφαίρου  Δήμου Κοζάνης –Αξιολόγηση
αποτελεσμάτων», ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι στάλθηκε επιστολή (υπ.αρ.πρωτ.551/12-4-2016)
σε  λίστα  αποδεκτών  –  γεωπόνων  με  την  οποία  ζητούνταν  συγκεκριμένα  χαρακτηριστικά  και
ποσότητες προϊόντων για να καταθέσουν οικονομικές προσφορές.

Κατόπιν των προσφορών υπό  :(Αρ.Πρωτ.  586/19-4-2016 - Αρ.πρωτ. 592/19-4-2016 - Αρ.πρωτ.
596/19-4-2016  )  που  κατατέθηκαν,  η  Επιτροπή  Διενέργειας  Διαγωνισμών  &  Αξιολόγησης
προμηθειών  εισηγείται  στο  ΔΣ  του  ΝΠΔΔ-ΟΑΠΝ  το  μειοδότη  κ.Ν.Πλόσκα  με  τις  παρακάτω
προσφερόμενες τιμές  ανά είδος και στο σύνολό τους : 

1. Λίπασμα NH4NO3(33,5 – 0 – 0) -0,35 λεπτά/κιλό 

2. Σπόρο γκαζόν (Lolium perenne) -3,40/κιλό
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Τονίζεται ότι : 
Στις  ανωτέρω προσφορές  δεν συμπεριλαμβάνεται 23%Φ.Π.Α
Οι προμήθειες των παραπάνω υλικών και οι ποσότητες τους θα γίνουν βάσει των αναγκών  του
ΟΑΠΝ .
Κριτήριο για την προμήθεια όλων των παραπάνω είναι η πιο συμφέρουσα τιμή για τον Ο.Α.Π.Ν.
Δήμου Κοζάνης.
Σε  περίπτωση  αδυναμίας  ανταπόκρισης  από  τον  μειοδότη,  ο  Ο.Α.Π.Ν  προχωρά  στην  αμέσως
επόμενη οικονομικότερη προσφορά για την εξυπηρέτηση των αναγκών του

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

Τα παρόντα μέλη του Δ.Σ συμφωνούν και εγκρίνουν την ανωτέρω εισήγηση.

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.  622/  22-4-2016  πρακτικό  με  θέμα  :  «Διενέργεια  εξέτασης

οικονομικών προσφορών λιπασμάτων και σπόρου γκαζόν  γηπέδων ποδοσφαίρου  Δήμου
Κοζάνης  –Αξιολόγηση  αποτελεσμάτων»  όπως  αυτό  συντάχθηκε  από  την  Επιτροπή
Διενέργειας Διαγωνισμών & Αξιολόγησης προμηθειών του ΟΑΠΝ 

3. αποδέχεται ως χαμηλότερη, ανά είδος και στο σύνολό της, την προσφορά του κ. Ν. Πλόσκα
και κρίνει αυτόν ως μειοδότη για την προμήθεια : Λίπασμα NH4NO3 (33,5 – 0 – 0)= 5400
κιλά και Σπόρο γκαζόν (Lolium perenne)=600 κιλά  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 55/2016.

23



Αριθμός Απόφασης: 56/2016  ΑΔΑ -7ΛΙΜΟΚΨΕ-82Μ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ:  «Έγκριση πρακτικού υπ.αρ.πρωτ.663/ 9-5-2016 για την προμήθεια
Ηλεκτρολογικού υλικού του ΝΠΔΔ-ΟΑΠΝ  Δήμου Κοζάνης»

Θέμα 11ο : Έγκριση πρακτικών των υπηρεσιακών Επιτροπών  που εισηγούνται στο ΔΣ του ΟΑΠΝ
σχετικά με αναγκαίες  προμήθειες και υπηρεσίες

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

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

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ
 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. 22/2016  ΑΔΑ - ΩΨ2ΖΟΚΨΕ-Μ7Χ απόφαση Δ.Σ. του ΝΠΔΔ  -Ο.Α.Π.Ν  Δήμου
Κοζάνης με θέμα : «Έγκριση διαδικασίας και υπηρεσιακών Επιτροπών  ΟΑΠΝ μετά από
κλήρωση _ Ορισμός αιρετών μελών »

 Την άμεση ανάγκη για προμήθεια  ηλεκτρολογικού υλικού
 Το  υπ.  αρ.πρωτ.663/  9-5-2016  πρακτικό  με  θέμα  : «Διενέργεια  εξέτασης  οικονομικών

προσφορών  ηλεκτρολογικού  υλικού  –Αξιολόγηση  αποτελεσμάτων» της  Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισμών & Αξιολόγησης προμηθειών του ΟΑΠΝ

 Την υπ.αρ.πρωτ. 585/19-4-2016 επιστολή του ΟΑΠΝ με θέμα : «Οικονομικές προσφορές για
ηλεκτρολογικό υλικό»,

Η προϊσταμένη Διεύθυνσης εισηγήθηκε το σχετικό θέμα .

Βάσει του  υπ.αρ.πρωτ. 663/ 9-5-2016 πρακτικού με θέμα : «Διενέργεια εξέτασης οικονομικών
προσφορών ηλεκτρολογικού υλικού –Αξιολόγηση αποτελεσμάτων», ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ.
ότι στάλθηκε επιστολή (υπ.αρ.πρωτ. 585/19-4-2016) σε λίστα αποδεκτών – καταστημάτων με την
οποία  ζητούνταν  συγκεκριμένα  χαρακτηριστικά  και  ποσότητες  υλικών  για  να  καταθέσουν
οικονομικές προσφορές.

Κατόπιν  των  προσφορών  υπό   :(Αρ.πρωτ.  611/21-4-2016  -  Αρ.πρωτ.  612/21-4-2016)  που
κατατέθηκαν, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών & Αξιολόγησης προμηθειών εισηγείται στο
ΔΣ του ΝΠΔΔ-ΟΑΠΝ το μειοδότη (στο σύνολο της προσφοράς) κ.Ν.Ανδρονικίδη με τις παρακάτω
προσφερόμενες τιμές  αναλυτικά : 
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ΕΙΔΟΣ
ΤΥΠ
ΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ/ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ

Λάμπες μπάλες οικονομίας Ε27 20 τεμ. 107
Ντουί πορσελάνης Ε27 20 τεμ. 4,48
Ντουί πορσελάνης Ε14 10 τεμ. 2,6
Λάμπες οικονομίας κεράκια Ε14 10 τεμ. 24,4
Λάμπες οικονομίας Ε27 10 τεμ. 19,7
Λάμπες ιωδίου 500w 2 τεμ. 3,56
Λάμπες φθορίου 1,20 εκ. 20 τεμ. 41
Λάμπες φθορίου 1,50 εκ. 40 τεμ. 124
Λάμπες φθορίου 0,60 εκ. 15 τεμ. 25,5
Λάμπες φθορίου στρογγυλές 40w 4 τεμ. 17,48
Βάση γλόμπου κυρτή 5 τεμ. 3,2
Φωτιστικό φθορίου στεγανό 2Χ36w 2 τεμ. 60,6
Λάμπα προβολέα HIGH QI 400w Ε40 6 τεμ. 132
Λάμπα προβολέα HIGH QI-

T1.000wD

1.000wΕ40 14 τεμ. 896

Ασφάλεια πίνακα (μικροαυτόματος) 16Α 12 τεμ. 25,68
Ρελέ διαφυγής 4Χ40Α 2 τεμ. 60
Μονωτικές ταινίες 5 τεμ. 2,56
Καθαρή αξία 1.549,76
ΦΠΑ 23%    356,44
Σύνολο 1.906,20
Παρατηρήσεις μειοδότης

Παρατήρηση του κ.  Πλεξίδα να ζητηθεί  εγγύηση των υλικών που προσφέρονται  ως όρος στο
συμφωνητικό που θα συνταχθεί.
Τονίζεται ότι : 
Οι προμήθειες των παραπάνω υλικών και οι ποσότητες τους θα γίνουν βάσει των αναγκών  του
ΟΑΠΝ .
Κριτήριο για την προμήθεια όλων των παραπάνω είναι η πιο συμφέρουσα τιμή για τον Ο.Α.Π.Ν.
Δήμου Κοζάνης.
Σε  περίπτωση  αδυναμίας  ανταπόκρισης  από  τον  μειοδότη,  ο  Ο.Α.Π.Ν  προχωρά  στην  αμέσως
επόμενη οικονομικότερη προσφορά για την εξυπηρέτηση των αναγκών του.
Ακολούθησε  διαλογική  συζήτηση όπως  αναφέρεται  στα  μαγνητοφωνημένα  αρχεία  της
συνεδρίασης.
Και κατόπιν όλων των παραπάνω η Πρόεδρος,  καλεί  το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά .

Τα παρόντα μέλη του Δ.Σ συμφωνούν και εγκρίνουν την εισήγηση της προέδρου.

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

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι    

1. αποδέχεται  την ανωτέρω εισήγηση 
2. εγκρίνει  το  υπ.αρ.πρωτ.  663/  9-5-2016   πρακτικό  με  θέμα  :  «Διενέργεια  εξέτασης

οικονομικών  προσφορών  ηλεκτρολογικού  υλικού  –Αξιολόγηση  αποτελεσμάτων»,  όπως
αυτό  συντάχθηκε  από  την  Επιτροπή  Διενέργειας  Διαγωνισμών  &  Αξιολόγησης
προμηθειών του ΟΑΠΝ 

3. αποδέχεται  ως  χαμηλότερη  στο  σύνολό  της,  την  προσφορά  του  κ.  Ν.Ανδρονικίδη  και
κρίνει  αυτόν  ως  μειοδότη  για  την  προμήθεια  των  ανωτέρω  περιγραφόμενων
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ηλεκτρολογικών υλικών για τις αντίστοιχες ποσότητες 
4. να ζητηθεί  εγγύηση των υλικών που προσφέρονται,  ως όρος στο  συμφωνητικό  που θα

συνταχθεί με το μειοδότη 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 56/2016.
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Αριθμός Απόφασης: 57/2016  ΑΔΑ-7Γ92ΟΚΨΕ-Θ07

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΘΕΜΑΤΟΣ:   «Έγκριση  πρακτικού  υπ.αρ.πρωτ.722/17-5-2016  αξιολόγησης
προσφορών του ΝΠΔΔ-ΟΑΠΝ  Δήμου Κοζάνης»

Θέμα 11ο : Έγκριση πρακτικών των υπηρεσιακών Επιτροπών  που εισηγούνται στο ΔΣ του ΟΑΠΝ
σχετικά με αναγκαίες  προμήθειες και υπηρεσίες

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

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

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

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

 την υπ.αρ.  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. 10/14-1-2016  ΑΔΑ: 7ΙΡΠΟΚΨΕ-1ΣΦ απόφαση ΔΣ ΟΑΠΝ με θέμα : «Έγκριση συνέχισης
Β’ Κύκλου διαπολιτισμικού σεμιναρίου «Αφύπνιση στις γλώσσες και στους πολιτισμούς του Δήμου
Κοζάνης» καθώς και διοργάνωσης γιορτών Πολυγλωσσίας 2016»

 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. 22/2016  ΑΔΑ - ΩΨ2ΖΟΚΨΕ-Μ7Χ απόφαση Δ.Σ. του ΝΠΔΔ -Ο.Α.Π.Ν Δήμου Κοζάνης με
θέμα : «Έγκριση διαδικασίας και υπηρεσιακών Επιτροπών  ΟΑΠΝ μετά από κλήρωση _ Ορισμός
αιρετών μελών »

 Την άμεση ανάγκη φιλοξενίας 2 αποστολών από Τουρκία και Βουλγαρία που θα λάβουν μέρος στη 2 η

Γιορτή Πολυγλωσσίας Κοζάνης στις 11/6/2016
 Την  υπ.αρ.πρωτ.  645/4-5-2016  επιστολή  του  ΟΑΠΝ  με  θέμα  :  «Έρευνα  Τιμών»,  με  την  οποία

ζητούνταν από τον ΟΑΠΝ οικονομικές τιμές για 1 διανυκτέρευση με πρωινό 80 ατόμων
 Το υπ.  αρ.πρωτ. 722/17-5-2016 πρακτικό με θέμα : «Διενέργεια εξέτασης οικονομικών προσφορών

ξενοδοχείων –Αξιολόγηση αποτελεσμάτων» της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών & Αξιολόγησης
προμηθειών του ΟΑΠΝ

Η πρόεδρος εισηγήθηκε το σχετικό θέμα .

Ενημέρωσε  τα μέλη του Δ.Σ. ότι βάσει του  υπ.αρ.πρωτ. . 722/17-5-2016 πρακτικού με θέμα :
«Διενέργεια  εξέτασης  οικονομικών  προσφορών  ξενοδοχείων  –Αξιολόγηση  αποτελεσμάτων»,
στάλθηκε  επιστολή  (υπ.αρ.πρωτ.  645/4-5-2016)  σε  λίστα  αποδεκτών  –  Ξενοδοχειακών
Επιχειρήσεων  με  την  οποία  ζητούνταν  να  καταθέσουν  ως  τις  13/5/2016  τις  οικονομικές
προσφορές για 1 διανυκτέρευση με πρωινό 80 ατόμων για τη φιλοξενία 2 αποστολών από Τουρκία
και Βουλγαρία, που θα λάβουν μέρος στη 2η Γιορτή Πολυγλωσσίας Κοζάνης στις 11/6/2016.

Κατόπιν των προσφορών από  :( Αρ.πρωτ. 646/5-5-2016 – Ξενοδοχείο  ΕΛΕΝΑ, Αρ.πρωτ. 652/9-5-
2016 – Ξενοδοχείο ΚΑΤΕΡΙΝΑ, Αρ.πρωτ. 653/9-5-2016 – Ξενοδοχείο ΤΣΕΛΙΚΑΣ
Αρ.πρωτ. 689/10-5-2016 – Ξενοδοχείο ΑΝΕΣΙΣ, Αρ.πρωτ. 698/12-5-2016 – Ξενοδοχείο ΕΛΙΜΕΙΑ
3,  Αρ.πρωτ.  714/16-5-2016  –  Ξενοδοχείο  ΑΛΙΑΚΜΩΝ)  που  κατατέθηκαν,  η  Επιτροπή
Διενέργειας Διαγωνισμών & Αξιολόγησης προμηθειών/ εισηγείται στο ΔΣ του ΝΠΔΔ-ΟΑΠΝ τις
παρακάτω πιο συμφέρουσες τιμές  αναλυτικά : 
Α.  Ξενοδοχείο  ΑΛΙΑΚΜΩΝ  Τιμή  15  ευρώ -κατ’  άτομο  σε  2κλινο/3κλινο/4κλινο  (συμπεριλ.
Φόροι & πρωινό)
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Β. Ξενοδοχείο  ΕΛΙΜΕΙΑ 3 :  Τιμή 30 ευρώ - για 2κλινο δωμάτιο,Τιμή 45 ευρώ -  για 3κλινο
δωμάτιο, Τιμή 60 ευρώ -για 4κλινο δωμάτιο συμπεριλ. Φόροι & πρωινό)

Τονίζεται ότι : 
Κριτήριο  για την επιλογή υπηρεσιών είναι  η πιο συμφέρουσα τιμή για τον Ο.Α.Π.Ν. Δήμου
Κοζάνης. Σε περίπτωση αδυναμίας ανταπόκρισης από τον μειοδότη,  ο Ο.Α.Π.Ν προχωρά στην
αμέσως επόμενη οικονομικότερη προσφορά για την εξυπηρέτηση των αναγκών του.

Η πρόεδρος εξήγησε ότι η προσφορά του ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΑΛΙΑΚΜΩΝ υπερτερεί, γιατί πέραν
της χαμηλής τιμής η διαμονή θα είναι μέσα στην πόλη, οπότε δεν απαιτείται μετακίνηση των
αποστολών.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση.

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

Το παρόν θέμα  δεν ψηφίζει ο κ. Γρ. Τζουμερκιώτης .

Τα υπόλοιπα 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 κατά
πλειοψηφία με ένα (1) ψήφο κατά και έξι ψήφους (6) υπέρ

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι    

1. αποδέχεται  την ανωτέρω εισήγηση 
2. εγκρίνει  το  υπ.αρ.πρωτ.  722/17-5-2016 πρακτικό  με  θέμα  :  «Διενέργεια  εξέτασης

οικονομικών  προσφορών  ξενοδοχείων  –Αξιολόγηση  αποτελεσμάτων»,  όπως  αυτό
συντάχθηκε από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών & Αξιολόγησης προμηθειών του
ΟΑΠΝ 

3. ψηφίζει ως πιο συμφέρουσα οικονομικά την προσφορά του ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΑΛΙΑΚΜΩΝ
(Τιμή 15 ευρώ -κατ’ άτομο σε 2κλινο/3κλινο/4κλινο -συμπεριλ. Φόροι & πρωινό) και εντός
της πόλης Κοζάνης και κρίνει αυτό ως μειοδότη για κάλυψη φιλοξενίας στη 2η Γιορτή
Πολυγλωσσίας Κοζάνης στις 11/6/2016 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 57/2016.
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Αριθμός Απόφασης: 58/2016  ΑΔΑ - ΩΗΥ2ΟΚΨΕ-ΨΤΧ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΘΕΜΑΤΟΣ:   «Λήψη  απόφασης  για  συντήρηση  περιφερειακών  γηπέδων
ποδοσφαίρου»

Θέμα 13ο : Λήψη απόφασης για την χορήγηση λιπάσματος και σπόρων γκαζόν στα περιφερειακά
γήπεδα ποδοσφαίρου

Στο  παρόν  θέμα   της  συνεδρίασης  αποχώρησε  για  προσωπικούς  λόγους   και  κατόπιν  δεν
συμμετείχε το μέλος του ΔΣ κα. Ε.Σιούστη. 

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

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

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 Την υπ.αρ. 635/21-11-2011 –ΑΔΑ: Β491ΩΛΠ-Α5Δ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης με

θέμα: «Παραχώρηση της χρήσης των Αθλητικών χώρων στον Οργανισμό Αθλητισμού, Πολιτισμού,
Νεολαίας Δήμου Κοζάνης»

 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.  98/27-8-2015   ΑΔΑ  -  ΩΠ02ΟΚΨΕ-ΦΛ6  απόφαση  ΔΣ  ΟΑΠΝ  με  θέμα  :  «Έγκριση
τιμολογιακής πολιτικής για τα ποδοσφαιρικά γήπεδα (Κοζάνης και περιφερειακά)»

 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

 Το υπ.  αρ.πρωτ.622/ 22-4-2016 πρακτικό με θέμα : «Διενέργεια εξέτασης οικονομικών προσφορών
λιπασμάτων  και  σπόρου  γκαζόν   γηπέδων  ποδοσφαίρου   Δήμου  Κοζάνης  –Αξιολόγηση
αποτελεσμάτων» της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών & Αξιολόγησης προμηθειών του ΟΑΠΝ

Η πρόεδρος εισηγήθηκε το σχετικό θέμα .

Υπενθύμισε  στα  μέλη  του  Δ.Σ.  ότι  με  προηγούμενη  απόφαση(υπ.αρ.  98/27-8-2015   ΑΔΑ  -
ΩΠ02ΟΚΨΕ-ΦΛ6),  είχε  αποφασιστεί  να  προβλεφθεί  στον  προϋπολογισμό  2016  του  ΝΠΔΔ
-ΟΑΠΝ  κονδύλιο  ποσού  500€  που  θα  κάλυπτε  έξοδα  σε  είδος  (σπόρο  ή  λίπασμα  ή  χρώμα
διαγράμμισης) για κάθε ένα ξεχωριστά από τα δεκαοκτώ (18)περιφερειακά γήπεδα.
Εξήγησε ότι ορισμένα αθλητικά σωματεία που χρησιμοποιούν και συντηρούν τα περιφερειακά
ποδοσφαιρικά  γήπεδα έχουν οικονομικές εκκρεμότητες παρελθόντων ετών προς τον ΟΑΠΝ, οι
οποίες  προήλθαν από τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του σωματείου σε αθλητικούς
χώρους του ΟΑΠΝ.
Η  πρόεδρος  αρχικά  εισηγήθηκε,  για  συγκεκριμένους  λόγους  όπως  αναφέρονται  στα
μαγνητοφωνημένα αρχεία  της  συνεδρίασης,  την επιχορήγηση ποσού 500€ σε  είδος   (σπόρο ή
λίπασμα ή χρώμα διαγράμμισης) μόνο σε επτά ποδοσφαιρικά γήπεδα .

Επεσήμανε ότι αρκετά από τα περιφερειακά γήπεδα, όπως αυτά (με την υπ.αρ. 635/21-11-2011 –
ΑΔΑ:  Β491ΩΛΠ-Α5Δ  απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου  Κοζάνης)  έχουν  παραχωρηθεί  στον
ΟΑΠΝ, αλλά δεν χρησιμοποιούνται.
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Το  μέλος  κ.  Γ.Χατζαβερίδης  πρότεινε  να  συντηρηθούν  τα  υφιστάμενα  γήπεδα  όπως  έχει
αποφασιστεί  και  σε  προηγούμενη  συνεδρίαση  και  να  βρεθεί  άλλος  τρόπος  διεκδίκησης  των
οφειλομένων από όσα σωματεία  οφείλουν στον ΟΑΠΝ. 
Με την πρόταση αυτή συμφωνεί και το μέλος κ. Γ. Βαλαής.
Το  μέλος  κ.  Ν.Πλεξίδας  πρότεινε  να  μην  παραχωρείται  έδρα  σε  σωματεία  τα  οποία  έχουν
οικονομική οφειλή παρελθόντων ετών προς τον ΟΑΠΝ.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και κατόπιν αυτής, η πρόεδρος του ΟΑΠΝ ανασκευάζοντας την
πρότασή της πρότεινε να χορηγηθούν  λίπασμα –σπόροι γκαζόν, κ.λ.π. που είναι απαραίτητα
για  τη  συντήρηση  των  ποδοσφαιρικών  γηπέδων  σε  όσα  (από  τα  δεκαοκτώ  (18)  περιφερειακά
γήπεδα  που  έχουν  παραχωρηθεί  στον  ΟΑΠΝ)   λειτούργησαν  φέτος  με  την  παραχώρηση
αγωνιστικής έδρας από τον ΟΑΠΝ και μέσω της νομικής υπηρεσίας  του Δήμου Κοζάνης  να
διερευνηθεί η  νομική διεκδίκηση των παλιών οφειλών των συγκεκριμένων σωματείων προς τον
ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης .

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  και ψηφίζει την τελική πρόταση της προέδρου
2. εγκρίνει  να  χορηγηθούν  λίπασμα  –σπόροι  γκαζόν,  χρώμα  διαγράμμισης  που  είναι

απαραίτητα για τη συντήρηση των ποδοσφαιρικών γηπέδων σε όσα (από τα δεκαοκτώ (18)
περιφερειακά γήπεδα που έχουν παραχωρηθεί στον ΟΑΠΝ)  λειτούργησαν φέτος με την
παραχώρηση αγωνιστικής έδρας από τον ΟΑΠΝ 

3. μέσω της νομικής υπηρεσίας του Δήμου Κοζάνης  να διερευνηθεί η  νομική διεκδίκηση
των παλιών οφειλών των συγκεκριμένων σωματείων προς τον ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης 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 58/2016.
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Αριθμός Απόφασης: 59/2016  ΑΔΑ-70ΦΟΟΚΨΕ-ΖΙ1

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ:  «Αίτημα Πολιτιστικού Συλλόγου Καρυδίτσας»

Στο  παρόν  θέμα   της  συνεδρίασης  αποχώρησε  για  προσωπικούς  λόγους   και  κατόπιν  δεν
συμμετείχε το μέλος του ΔΣ κα. Ε.Σιούστη. 

Θέμα 14ο : Αιτήσεις - έγγραφα – ανακοινώσεις-ενημερώσεις

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

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

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

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

 την υπ.αρ. 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  από  27-4-2016  έγγραφο  αίτημα  του  Πολιτιστικού  Συλλόγου  Καρυδίτσας  με
επισυναπτόμενο πρόγραμμα εκδηλώσεων

Η πρόεδρος εισηγήθηκε το σχετικό θέμα .
Ενημέρωσε το Δ.Σ. σχετικά με το αίτημα του Πολιτιστικού Συλλόγου Καρυδίτσας που ζητά την
οικονομική  συμβολή  του  ΝΠΔΔ  ΟΑΠΝ  Δήμου  Κοζάνης  στις  τετραήμερες  26-29/5/2016
εκδηλώσεις  που  συνδιοργανώνει  με  τη  Τοπική  Κοινότητα  Καρυδίτσας  και  το  Κτηνοτροφικό
Συνεταιρισμό Δυτικής Μακεδονίας στο Πάρκο Αγίας Παρασκευής της Κοινότητας  Καρυδίτσας
για την παγκόσμια ημέρα Περιβάλλοντος. 

Πιο συγκεκριμένα η πρόεδρος αναλύει ότι ζητείται η κάλυψη (9)κυπέλλων, (150) μεταλλίων και
ενός διχτιού βόλεϊ. 

Η πρόεδρος ενημέρωσε ότι πάγια τακτική βάσει του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ-ΟΑΠΝ, για την
ικανοποίηση αιτημάτων αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων είναι η κάλυψη εξόδων έως του
ποσού των 50€.

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

Τα παρόντα μέλη του Δ.Σ συμφωνούν και εγκρίνουν την εισήγηση της προέδρου.

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

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι    
1. αποδέχεται την ανωτέρω εισήγηση της προέδρου 
2. εγκρίνει  το  ποσό  των  50€  για  αγορές  κυπέλλων  και  μεταλλίων  στο  αίτημα  του

Πολιτιστικού Συλλόγου Καρυδίτσας 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 59/2016.
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Αριθμός Απόφασης: 60/2016  ΑΔΑ -6ΚΚ6ΟΚΨΕ-ΩΜΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ:  «Αίτημα Συλλόγου Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Κοζάνης  »

Θέμα 14ο : Αιτήσεις - έγγραφα – ανακοινώσεις-ενημερώσεις

Έχοντας υπόψη: 
 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»

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

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

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

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

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

 Την  υπ.αρ.  51/18-5-2016  ΑΔΑ -77ΤΤΟΚΨΕ-ΚΙΤ  Απόφαση  ΔΣ  του  ΟΑΠΝ  με  θέμα  :
«Καθορισμός αντιτίμου για την παραχώρηση του κλειστού γυμναστηρίου του ΔΑΚ Κοζάνης
σε αιτήματα Αθλητικών Ομοσπονδιών»

 το υπ.αρ.πρωτ. 151/17-5-2016 έγγραφο αίτημα του Συλλόγου Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης
Κοζάνης  

Η πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα .
Ενημέρωσε το Δ.Σ. σχετικά με το αίτημα του Συλλόγου Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Κοζάνης
για την παραχώρηση κλειστού Γυμναστηρίου (ΔΑΚ Κοζάνης ή Λευκόβρυσης) το τριήμερο 14-15-
16 Οκτωβρίου 2016 για την ανάληψη διοργάνωσης Πανελληνίου  Αναπτυξιακού Πρωταθλήματος
περιόδου 2016-2017.
Η πρόεδρος εισηγήθηκε να εφαρμοστεί η προηγούμενη  υπ.αρ. 51/18-5-2016 ΑΔΑ -77ΤΤΟΚΨΕ-
ΚΙΤ απόφαση ΔΣ του ΟΑΠΝ και να παραχωρηθεί το  Δ.Α.Κ Κοζάνης έναντι αντιτίμου ώστε να
καλυφθούν τα έξοδα λειτουργίας, θέρμανσης και καθαριότητας του χώρου.
Ακολούθησε  διαλογική  συζήτηση,  όπως  ακούγεται  στα  μαγνητοφωνημένα  αρχεία  της
συνεδρίασης.  
Και κατόπιν όλων των παραπάνω η Πρόεδρος,  καλεί  το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά .

Τα παρόντα μέλη του Δ.Σ συμφωνούν και εγκρίνουν την εισήγηση της προέδρου.

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

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι    
1. αποδέχεται  την ανωτέρω εισήγηση της προέδρου
2. να  παραχωρηθεί  το  κλειστό  γυμναστήριο  του  Δημοτικού  Αθλητικού  Κέντρου(Δ.Α.Κ.)

Κοζάνης στο αίτημα του Συλλόγου Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Κοζάνης  για το σκοπό
που αναφέρεται σ ΄αυτό

3. να  ισχύσει   η  υπ.αρ.  51/18-5-2016  ΑΔΑ -77ΤΤΟΚΨΕ-ΚΙΤ  απόφαση  ΔΣ  του  ΟΑΠΝ
σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική του ανωτέρω χώρου,  ήτοι έναντι του ποσού των
100€ ανά ημέρα ως αντίτιμο για τη χρήση  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 60/2016.

32



Αριθμός Απόφασης: 61/2016  ΑΔΑ -79ΨΝΟΚΨΕ-ΒΞΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ:  «Επανεξέταση αιτήματος υπ.αρ.πρωτ. 1647/14-10-2015»

Θέμα 14ο : Αιτήσεις - έγγραφα – ανακοινώσεις-ενημερώσεις

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

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

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

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

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

 Την υπ.αρ.πρωτ. 1647/14-10-2015 αίτηση της Α.Μ
 Την  υπ.αρ.131/18-11-2015   ΑΔΑ:  ΒΧΚΔΟΚΨΕ-4Ι9  απόφαση  ΔΣ  του  ΟΑΠΝ  με  θέμα  :

«Συμπληρωματικά μέτρα τιμολογιακής πολιτικής των δομών του ΟΑΠΝ»
 Την υπ.αρ.  11/14-1-2016   ΑΔΑ :  Ω8Ω5ΟΚΨΕ-9Ω6 απόφαση ΔΣ του ΟΑΠΝ με θέμα :

«ΑΙΤΗΜΑ υπ.αρ.πρωτ. 1647/14-10-2015»
 Το υπ.αρ.πρωτ.  1647/18-1-2016  έγγραφο του ΝΠΠΔ ΟΑΠΝ προς  την  αιτούσα  με  θέμα:

«Απάντηση σχετικού αιτήματος από 14-10-2015»

Η πρόεδρος εισηγήθηκε το σχετικό θέμα .

Υπενθύμισε στα μέλη του Δ.Σ. ότι το υπ.αρ. πρωτ. 1647/14-10-2015 αίτημα απαντήθηκε κατόπιν
απόφασης (υπ.αρ.131/18-11-2015 ) του ΔΣ του ΟΑΠΝ, αλλά η αιτούσα εξακολουθεί να επιμένει
στο αίτημά της και για το λόγο αυτό η πρόεδρος το επαναφέρει προς συζήτηση .

Η πρόεδρος εμμένει στη προηγούμενη απόφαση και εισηγείται στο ΔΣ την εφαρμογή της υπ.αρ.
υπ.αρ.131/18-11-2015   ΑΔΑ:  ΒΧΚΔΟΚΨΕ-4Ι9  απόφαση  ΔΣ  του  ΟΑΠΝ  με  θέμα  :
«Συμπληρωματικά μέτρα τιμολογιακής πολιτικής των δομών του ΟΑΠΝ», σύμφωνα με την οποία
καλύπτονται κοινωνικά κριτήρια της αιτούσας .

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως ακούγεται στα μαγνητοφωνημένα αρχεία της συνεδρίασης.

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

Τα παρόντα μέλη του Δ.Σ συμφωνούν και εγκρίνουν την εισήγηση της προέδρου.

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

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι    
1. αποδέχεται και συμφωνεί με την εισήγηση της προέδρου
2. εγκρίνει και εμμένει στην εφαρμογή της υπ.αρ. 131/18-11-2015  ΑΔΑ: ΒΧΚΔΟΚΨΕ-4Ι9

απόφασης ΔΣ ΟΑΠΝ σύμφωνα με την οποία καλύπτονται κοινωνικά κριτήρια, ως οριστική
απάντηση στην ενδιαφερόμενη  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 61/2016.
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Στο τέλος της συζήτησης των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, η πρόεδρος ενημέρωσε τα
παρόντα μέλη του Δ.Σ όπως ακούγεται στα μαγνητοφωνημένα αρχεία της συνεδρίασης, σχετικά
με την έγκριση συνεργασίας του Δήμου Κοζάνης (μέσω του ΟΑΠΝ) με το Κέντρο Ερεύνης
Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών με στόχο την καταγραφή, προβολή και
προώθηση του λαϊκού πολιτισμού του Δήμου Κοζάνης (Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά -
«οι Λαζαρίνες του Τσιαρτσιαμπά», «οι Φανοί της Κοζάνης», «η κροκοκαλλιέργεια»), όπως
συζητήθηκε στη συνεδρίαση της 16-5-2016 του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης.

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      
 Γεώργιος Βαλαής

Γεώργιος Χατζαβερίδης
   

Χριστίνα Ζιώτα

Ελένη Σιούστη 

Γρηγόριος Τζουμερκιώτης

Νικόλαος Πλεξίδας
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