ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 5ης/10-2-2022 έκτακτη συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού.
Αριθ. απόφασης: 13/2022

ΘΕΜΑ:

Έγκριση ανανέωσης σύμβασης για το γραφείο του Ανταποκριτή ΟΑΕΔ στο
Δήμο Βελβεντού

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 10η του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2022,
ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 11.00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Βελβεντού, συνήλθε σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση (τηλεδιάσκεψη), λόγω
των μέτρων προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού, ύστερα από την αριθμ.
πρωτ. 413/03-02-2022 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα
με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη:
Παρόντες
Στεργίου Μανώλης, Δήμαρχος
Αχίλλας Γεώργιος, Αντιδήμαρχος
Καμκούτης Θωμάς, Αντιδήμαρχος
Κουκόλη Σοφία, μέλος
Εμμανουήλ Δημήτριος, μέλος
Τσιτσιόκας Νικόλαος, μέλος
Τέτος Νικόλαος, μέλος
Δήμου.

Απόντες

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, μόνιμη υπάλληλος του
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Στο Δήμο Βελβεντού λειτουργεί Γραφείο Ανταποκριτή ΟΑΕΔ από 1/1/2021,
σύμφωνα με Προγραμματική Σύμβαση που υπογράφτηκε μεταξύ του Οργανισμού
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και του Δήμου Βελβεντού.
Η λειτουργία του Γραφείου Ανταποκριτή, σύμφωνα με την Προγραμματική
Σύμβαση, γίνεται για χρονικό διάστημα ενός έτους και η ισχύουσα έληξε στις 31
Δεκεμβρίου 2021.
Στις 8/2/2022 επείγον μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εκ μέρους του
ΟΑΕΔ σχετικά με το θέμα αυτό αναφέρει τα ακόλουθα:

Αξιότιμε κ. Δήμαρχε,
Το Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, με την υπ’ αρ 81/27-07-2021 απόφασή του, έθεσε νέο
πλαίσιο συνεργασίας με τους Ο.Τ.Α., για τον Ορισμό Ανταποκριτή ΟΑΕΔ,
σύμφωνα με το οποίο –δεδομένης της ηλεκτρονικοποίησης των Υπηρεσιών του
Οργανισμού, σε ποσοστό που αγγίζει το 90%– κρίνεται σκόπιμο, να περιοριστεί
ο αριθμός των εν λόγω συνεργασιών στις περιπτώσεις εκείνες που υπάρχει
πλήρως στοιχειοθετημένη αναγκαιότητα, ενώ λόγω της συρρίκνωσης του
παρεχόμενου έργου μεταβάλλεται ο τρόπος καθορισμού της καταβαλλόμενης
αμοιβής.

Στα πλαίσια εξυπηρέτησης των δημοτών σας, εφόσον θεωρείτε απαραίτητη
τη συνέχιση της μεταξύ μας συνεργασίας για το επόμενο έτος, απαιτείται η
υποβολή σχετικού αιτήματος σας, το ταχύτερο δυνατόν ώστε να υπάρξει έγκαιρη
ανανέωση των συμβάσεων. Το αίτημα σας θα συνοδεύεται από απολογιστικά
(στατιστικά) στοιχεία παρελθόντος έτους και απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου σας, με την οποία θα αιτιολογείται επαρκώς η εν λόγω
ανάγκη.
Σε συνέχεια του από 26/10/2021 ηλεκτρονικού μας μηνύματος αναφορικά
με το "Νέο πλαίσιο ορισμού “Ανταποκριτή” στα πλαίσια συνεργασίας ΟΑΕΔ-ΟΤΑ,
σας επισημαίνουμε ότι τα απολογιστικά (στατιστικά) στοιχεία του έτους 2021
θα αποσταλούν στο ΚΠΑ2 ΟΑΕΔ με το οποίο συνεργάζεται ο Ανταποκριτής και
εκείνο με δική του μέριμνα θα τα αποστείλει σφραγισμένα και υπογεγραμμένα
στη Δ/νση μας.
Επισημαίνεται επίσης ότι η ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του ΔΗΜΟΥ
σχετικά με την ανανέωση της σύμβασης για το Γραφείο Ανταποκριτή θα
αποστέλλεται απευθείας στη Δ/νση μας.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε απάντηση (θετική ή αρνητική) αναφορικά
με την συνέχιση λειτουργίας ή μη του Γρ. Ανταποκριτή στον Δήμο σας.
Θα είμαστε σε συνεχή επαφή μαζί σας για ότι τυχόν προκύψει και σας
ευχαριστούμε για την μέχρι σήμερα αγαστή συνεργασία.
Η Προϊσταμένη Δ/νσης
Ιωάννα Παναγιωτακοπούλου
Προκειμένου να γίνει ανανέωση της σύμβασης κρίνεται απαραίτητη η λήψη
σχετικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Η αναγκαιότητα της λειτουργίας γραφείου του Ανταποκριτή του ΟΑΕΔ στο
Δήμο Βελβεντού είναι δεδομένη καθώς εξυπηρετούνται σε ικανοποιητικό βαθμό οι
εργαζόμενοι και οι άνεργοι χωρίς να μετακινούνται άσκοπα και να υποχρεώνονται σε
δαπάνες και ειδικά την περίοδο του κορωνοϊού Covid-19
Σύμφωνα με τα ανωτέρω θα πρέπει:
α) Να εγκρίνουμε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου μας και
του Ο.Α.Ε.Δ. για χρονικό διάστημα ενός έτους, δηλαδή από τις 01-01-2022 έως τις
31-12-2022.
β) Να εξουσιοδοτήσουμε το Δήμαρχο Βελβεντού κ. Στεργίου Εμμανουήλ για τις
περαιτέρω σχετικές ενέργειες καθώς και για την υπογραφή της προγραμματικής
σύμβασης.
Μετά από αυτά ζητείται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού να
αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά την εισήγηση αφού, έθεσε τις απόψεις και τις
προτάσεις στο συζητούμενο θέμα:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1.- Εγκρίνει την παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης με τον ΟΑΕΔ για τη
λειτουργία γραφείου ανταποκριτή του ΟΑΕΔ στο Δήμο Βελβεντού, για χρονικό
διάστημα ενός έτους, δηλαδή από την 01-01-2022 έως και την 31-12-2022, για το
λόγο ότι κρίνεται αναγκαία για την εξυπηρέτηση των Δημοτών μας και ορίζει ως
ανταποκριτή του ανωτέρω γραφείου τον κ. Κανταρτζή Νεκτάριο.
2.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Βελβεντού κ. Στεργίου Εμμανουήλ για τις
περαιτέρω σχετικές ενέργειες καθώς και για την υπογραφή της προγραμματικής
σύμβασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 13 / 2022

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος
(σφραγίδα – υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Ακριβές αντίγραφο
Βελβεντό, 10 Φεβρουαρίου 2022
Ο Πρόεδρος
Μανώλης Κ. Στεργίου
Δήμαρχος Βελβεντού

