
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

8Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2016
8η /15-6-2016  τακτική  συνεδρίαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Οργανισμού
Αθλητισμού- Πολιτισμού – Νεολαίας  Δήμου Κοζάνης

Στην  Κοζάνη  σήμερα,  Τετάρτη  15  Ιουνίου   2016  και  ώρα  14:00  στην  αίθουσα
συνεδριάσεων – 3ος όροφος των γραφείων του επί των οδών Π. Μελά & Πλ. Αυλιώτη Κοζάνη,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το οριζόμενο,(με την υπ. Αρ. 414/18-9-2014 Απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου Κοζάνης, την τροποποίησή της με την υπ.αρ.28/16-2-2015 και την τροποποίησή της
με την υπ.αρ.560/27-11-2015 και το Υπ.αρ.πρωτ. 80/18-9-2014 έγγραφο ορισμού εκπροσώπου από
το Σύλλογο Υπαλλήλων  Δήμου Κοζάνης ) Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Αθλητισμού-
Πολιτισμού -Νεολαίας Δήμου Κοζάνης (υπ. αρ. 815/τ.Β΄/ 10-5-2011 Φ.Ε.Κ σύστασης),   ύστερα
από την υπ.αρ.πρωτ. 855/10-6-2016 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 έντεκα  (11) μέλη και συγκεκριμένα :

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

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

Θέματα Ημερήσιας διάταξης : ( πρόσκληση Αρ. πρωτ. 855/10-6-2016)

1. Αποδοχή  ποσού  τακτικής  επιχορήγησης  από  το  Δήμο  Κοζάνης  (Ιούνιος  2016)
(εισήγηση Δ/ντρια)

2. Επικύρωση πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών (Ε.Δ.Δ) για την
τριήμερη  εκμίσθωση  υπαίθριου  χώρου  στο  ΔΑΚ  –κλειστό  γυμναστήριο
Λευκόβρυσης Κοζάνης, σύμφωνα με την υπ.αρ.πρωτ.  816/04-06-2016 Διακήρυξη
Δημοπρασίας  του  ΟΑΠΝ  και  κατακύρωση  πλειοδότη  για  την  εξυπηρέτηση
αναγκών της διοργάνωσης του προκριματικού ομίλου  c3 Ανδρών Πετοσφαίρισης
του World League. (εισήγηση Πρόεδρος)

3. Αιτήσεις - έγγραφα – ανακοινώσεις-ενημερώσεις.
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Αριθμός Απόφασης: 63/2016  ΑΔΑ – 73Η3ΟΚΨΕ-Ο2Η

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( Ιούνιος 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 63/2016.

2



Αριθμός Απόφασης: 64/2016  ΑΔΑ 6Τ6ΧΟΚΨΕ-ΝΦΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ:  «Επικύρωση πρακτικού υπ.αρ.πρωτ.  882/15-6-2016 της  Επιτροπής
Διενέργειας  Δημοπρασιών  (Ε.Δ.Δ)  του  ΝΠΔΔ  –ΟΑΠΝ  για  την  τριήμερη  εκμίσθωση
υπαίθριου χώρου στο ΔΑΚ –κλειστό γυμναστήριο Λευκόβρυσης Κοζάνης, σύμφωνα με την
υπ.αρ.πρωτ. 816/04-06-2016 Διακήρυξη Δημοπρασίας του. Περαιτέρω διαδικασίες»

Θέμα  2ο :  Επικύρωση  πρακτικού  της  Επιτροπής  Διενέργειας  Διαγωνισμών  (Ε.Δ.Δ)  για  την
τριήμερη εκμίσθωση υπαίθριου χώρου στο ΔΑΚ –κλειστό γυμναστήριο Λευκόβρυσης Κοζάνης,
σύμφωνα  με  την  υπ.αρ.πρωτ.  816/04-06-2016  Διακήρυξη  Δημοπρασίας  του  ΟΑΠΝ  και
κατακύρωση  πλειοδότη  για  την  εξυπηρέτηση  αναγκών  της  διοργάνωσης  του  προκριματικού
ομίλου c3 Ανδρών Πετοσφαίρισης του World League.

Έχοντας υπόψη: 
 Το  Π.Δ.  270/1981  «Περί  καθορισμού  των  οργάνων,  της  διαδικασίας  και  των  όρων

διενέργειας  δημοπρασιών  δι΄εκποίησιν  ή  εκμίσθωσιν  πραγμάτων  των  δήμων  και
κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α’ 77/30-03-1981)

 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. 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

 Την υπ.αρ. 53/18-5-2016  ΑΔΑ -7Θ7ΥΟΚΨΕ-ΧΚΒ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
του  ΝΠΔΔ-ΟΑΠΝ  Δήμου  Κοζάνης  με  θέμα  :  «Έγκριση  για  τη  τριήμερη  μίσθωση  του
κυλικείου  του κλειστού γυμναστηρίου Λευκόβρυσης στη διοργάνωση του προκριματικού
ομίλου C3 Ανδρών Πετοσφαίρισης του World League»

 Το  υπ.αρ.πρωτ.  76144/31-5-2016   έγγραφο  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Ηπείρου-
Δυτικής  Μακεδονίας  με  θέμα  :  «Μίσθωση  του  κυλικείου  του  κλειστού  γυμναστηρίου
Λευκόβρυσης»

 Την υπ.αρ. 62/3-6-2016  ΑΔΑ – 7ΘΒΚΟΚΨΕ-Χ7Π απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
του ΝΠΔΔ-ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης με θέμα :«Λήψη απόφασης για τον ορισμό Επιτροπής και
τιμής  εκκίνησης  στη  διαδικασία  Διακήρυξης  φανερής  προφορικής  πλειοδοτικής
δημοπρασίας για την εκμετάλλευση χώρου υπηρεσιών σίτισης (catering), που προορίζεται
να  εξυπηρετήσει  ανάγκες  διοργάνωσης  του  προκριματικού  ομίλου  c3   Ανδρών
Πετοσφαίρισης του World League στο κλειστό γυμναστήριο της Λευκόβρυσης»

 Την υπ.αρ.πρωτ. 816/4-6-2016 Αναλυτική Διακήρυξη για την εκμίσθωση υπαίθριου χώρου 
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 Την  υπ.αρ.πρωτ.  817/4-6-2016  Περιληπτική  Διακήρυξη  για  την  εκμίσθωση  υπαίθριου
χώρου 

 Την  διενέργεια  διαδικασίας  φανερής  προφορικής  πλειοδοτικής  δημοπρασίας  για  την
εκμετάλλευση  χώρου  υπηρεσιών  σίτισης  (catering), στο  κλειστό  γυμναστήριο  της
Λευκόβρυσης

 Το  υπ.αρ.πρωτ.  882/15-6-2016  Πρακτικό  της  Επιτροπής  Διενέργειας  Δημοπρασίας  της
υπ.αρ.πρωτ. 816/4-6-2016 διακήρυξης του ΝΠΔΔ –ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης

Η Πρόεδρος εισηγείται το σχετικό θέμα .

Η διαδικασία δημοπράτησης πραγματοποιήθηκε όπως ο νόμος ορίζει από την καθορισμένη με
προηγούμενη  απόφασή  (62/3-6-2016   ΑΔΑ  –  7ΘΒΚΟΚΨΕ-Χ7Π)  Επιτροπή  Διενέργειας
Διαγωνισμού (Ε.Δ.Δ )στο χώρο  των γραφείων του ΝΠΔΔ-ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης  -3ος όροφος του
επί των οδών Π. Μελά & Πλ. Αυλιώτη στη Κοζάνη, με τιμή εκκίνησης της διαδικασίας  το ποσό
των 1.500€ για τις 3 ημέρες ή 500€ ανά ημέρα μίσθωσης (μη συμπεριλαμβανομένου του νομίμου
τέλους χαρτοσήμου) . 
Η εν λόγω δημοπράτηση αφορά στην εξυπηρέτηση αναγκών της διοργάνωσης του προκριματικού
ομίλου  c3  Ανδρών  Πετοσφαίρισης  του  World League στο  ΔΑΚ  –κλειστό  γυμναστήριο
Λευκόβρυσης Κοζάνης.
Αφού  ακολουθήθηκαν  όλες   οι  νόμιμες  διαδικασίες φανερής,  προφορικής,  πλειοδοτικής
δημοπρασίας.
Η  Πρόεδρος  κατόπιν  του  υπ.αρ.πρωτ.  882/15-6-2016  Πρακτικού  της  Επιτροπής  Διενέργειας
Δημοπρασίας  ανέλυσε  ότι  :  στη  διαδικασία  της  δημοπρασίας  εμφανίστηκε  μόνο  ένας
ενδιαφερόμενος. 

Σύμφωνα με την υπ.αρ. πρωτ. 817/4-6-2016 Περιληπτική Διακήρυξη Δημοπρασίας, για να γίνει

κάποιος δεκτός στη δημοπρασία έπρεπε να προσκομίσει :

1. Υπεύθυνη Δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της δημοπρασίας.

2. Βεβαίωση της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου Κοζάνης ότι δεν οφείλει από οποιαδήποτε

αιτία στο Δήμο Κοζάνης.

Ο ιδιώτης που εξεδήλωσε ενδιαφέρον,  δεν προσκόμισε βεβαίωση της ταμειακής υπηρεσίας του
Δήμου Κοζάνης ότι δεν οφείλει από οποιαδήποτε αιτία στο Δήμο Κοζάνης .
Κατέθεσε μόνο Υπεύθυνη Δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της δημοπρασίας.
Και κατόπιν  των παραπάνω η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η διαδικασία ΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΑΓΟΝΗ.
Λόγω της πίεσης χρόνου προτείνεται :
 Η διαδικασία της Δημοπρασίας να επαναληφθεί αύριο ημέρα Πέμπτη 16-6-2016 την ίδια ώρα
10.00 π.μ.  στον ίδιο  χώρο  από την Επιτροπή Διενέργειας  Δημοπρασίας  κατά τα λοιπά να
ισχύουν οι όροι της υπ.αρ.πρωτ. 816/4-6-2016  διακήρυξης, 

 Το μέλος  του ΔΣ κ.Κ.Κυριακίδης  προτείνει  η τιμή εκκίνησης  της δημοπρασίας  λόγω της
γενικότερης  έλλειψης ενδιαφέροντος  από τους επαγγελματίες  του είδους,  αυτή τη φορά να
ξεκινά  από  το  ποσό  των  1.000€  αντί  1.500€ για  τις  3  ημέρες  μίσθωσης  (μη
συμπεριλαμβανομένου του νομίμου τέλους χαρτοσήμου) 

 Λόγω απουσίας της προέδρου στο εξωτερικό να αντικατασταθεί στην  Επιτροπή Διενέργειας
της  Δημοπρασίας  από  το  νόμιμο  αναπληρωτή  της  και  Αντιπρόεδρο  του  ΟΑΠΝ  κ.  Γ.
Σιαμπανόπουλο.

Ακολούθησε  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   
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Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι    

1. αποδέχεται  το  υπ.αρ.πρωτ.  882/15-6-2016  Πρακτικό  της  Επιτροπής  Διενέργειας
Δημοπρασίας για την υπ.αρ.πρωτ. 816/4-6-2016 διακήρυξη του ΝΠΔΔ –ΟΑΠΝ Δήμου
Κοζάνης   και  επικυρώνει  την  διαδικασία  που  ακολουθήθηκε  κρίνοντας   αυτή ως
Άγονη .

2. την επανάληψη της διαδικασίας για τη δημοπρασία την Πέμπτη 16-6-2016 την ίδια
ώρα και στον ίδιο χώρο από την Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασίας, κατά τα λοιπά
ισχύουν οι όροι της υπ.αρ.πρωτ. 816/4-6-2016 διακήρυξης

3. επαναπροσδιορίζει  ως  τιμή  εκκίνησης  της  διαδικασίας  το  ποσό  των  1.000€  (μη
συμπεριλαμβανομένου του νομίμου τέλους χαρτοσήμου) για τις 3 ημέρες μίσθωσης
υπαίθριου χώρου στο ΔΑΚ –κλειστό  γυμναστήριο  Λευκόβρυσης Κοζάνης,   όπου θ'
αναπτυχθούν  υπηρεσίες  catering  για  την  εξυπηρέτηση  της  διοργάνωσης του
προκριματικού ομίλου C3 ανδρών πετοσφαίρισης του World League,το διάστημα 17-
18-19 Ιουνίου 2016,

4. στην  Επιτροπή Διενέργειας  της Δημοπρασίας η πρόεδρος να αναπληρωθεί από τον
νόμιμο αναπληρωτή της και Αντιπρόεδρο του ΟΑΠΝ κ. Γ. Σιαμπανόπουλο   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 64/2016.
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Αριθμός Απόφασης: 65/2016  ΑΔΑ-ΩΗΞΚΟΚΨΕ-ΨΜ1

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ:  «Εξέταση αιτήματος υπ.αρ.πρωτ. 869/14-6-2016»

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.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.10/12-6-2016  αίτημα  του  Σωματείου  Αγίου  Ιωάννου  Βαζελώνος  που  μας
κοινοποιήθηκε από το Δήμο Κοζάνης με το υπ.αρ.πρωτ.24997/14-6-2016 

Η Πρόεδρος εισηγείται το σχετικό θέμα .

Ενημέρωσε  τα  μέλη  του  ΔΣ  σχετικά  με  το  αίτημα  του  Σωματείου  Αγίου  Ιωάννου
Βαζελώνος  και  την  Ιερά  Μονή  Αγίου  Ιωάννη  Βαζελώνος  στο  Κ.Κ.  Αγίου  Δημητρίου
Ελλησπόντου και τον 1746ο πανηγυρικό εορτασμό του Γενέθλιου Τιμίου Προδρόμου και
Βαπτιστού Αγίου Ιωάννη .

Εξήγησε όσα σχετικά αναφέρονται στην επιστολή για την περυσινή διοργάνωση και 

ανέλυσε  ότι  τα  τρία  από  τα  τέσσερα  αιτήματα  της  Ιεράς  Μονής  περί  οικονομικής
ενίσχυσης, δεν θεωρούνται επιλέξιμες δαπάνες για τον ΟΑΠΝ.
Ο ΟΑΠΝ δεν διαθέτει τεχνικό προσωπικό για συντήρηση, επισκευές, βαψίματα κλπ όπως
ζητείται και δύναται να ενισχύσει τη Μονή μόνο στο πρώτο αίτημά της που αφορά στην
ενοικίαση λυομένων σκεπάστρων και καθισμάτων για τα οποία η Μονή ζητά το ποσό των
1200 ευρώ (για δύο ημέρες). 

Επειδή οι σχετικές επιχορηγήσεις του Δήμου προς τον ΟΑΠΝ φέτος μειώθηκαν κατά
100.000 ευρώ, η πρόεδρος εισηγήθηκε την στήριξη της Μονής με την κάλυψη δαπάνης
έως του ποσού των  400 €. 
Και κατόπιν όλων των παραπάνω η Πρόεδρος,  καλεί  το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά .

Από τα παρόντα μέλη του Δ.Σ :

Η κα. Ελ.Τασοπούλου ψηφίζει λευκό,  δηλώνοντας ότι : «κάποια στιγμή ως ΔΣ πρέπει να
πάρουμε απόφαση αν θα ενισχύουμε οικονομικά συλλόγους,  με ποιο σκεπτικό και με
πόσα χρήματα».

Ο  κ.  Κ.  Κυριακίδης  δεν  συμφωνεί  με  την  πρόταση  της  προέδρου  και  προτείνει  την
κάλυψη δαπανών έως του ποσού των 1.500€.

Ο κ. Γ.Χατζαβερίδης ψηφίζει παρών στην πρόταση της προέδρου.

Η κα. Ελ. Σιούστη δεν συμφωνεί με την επιχορήγηση του σωματείου και δεν ψηφίζει την
πρόταση της προέδρου .

Τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ  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 ψήφους (7) επτά υπέρ και (4) τέσσερις κατά 

6



Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι    

1. αποδέχεται την εισήγηση της προέδρου 
2. την ενίσχυση του Σωματείου Αγίου Ιωάννου Βαζελώνος με την κάλυψη επιλέξιμης

δαπάνης έως του ποσού των  400 € 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 65/2016.

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

Η Πρόεδρος του Δ.Σ         Ο Αντιπρόεδρος
                       

Φανή Φτάκα - Τσικριτζή                Γεώργιος Σιαμπανόπουλος

Τα παρόντα μέλη  του Διοικητικού Συμβουλίου      
 

Γεώργιος Βαλαής
 

Κων/νος Κυριακίδης

Γεώργιος Χατζαβερίδης

Χριστίνα Ζιώτα

Ελένη Σιούστη 
 

Γρηγόριος Τζουμερκιώτης
 

Νικόλαος Πλεξίδας

 Ελένη Σιούστη

Χρήστος Τοπάλης
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