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ΘΕΜΑ: Πρόσληψη και τοποθέτηση ωφελούμενων προγράμματος επιχορήγησης
του Δήμου Βελβεντού για την απασχόληση μακροχρόνιων ανέργων ηλικίας 5567 ετών, σύμφωνα με την 1η τροποποίηση της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο
11/2017 με αριθμ. πρωτ. 42119/15-07-2020 του Ο.Α.Ε.Δ..
ΑΠΟΦΑΣΗ 90/2021
Ο Δήμαρχος Βελβεντού
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις :
•
της παρ. 1 περιπτ. δ’ του άρθρου 86 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, ο οποίος
κυρώθηκε με τον Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/08-06-2006/τ.Α’, σε συνδυασμό με την παρ.1,
περιπ. δ΄του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010/τ.Α’) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης», όπως ισχύουν σήμερα,
•
της παρ. 4 περ. ιθ΄ του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/03-03-1994/τ.Α΄), όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
•
του άρθρου 170 του Ν. 3584/2007(ΦΕΚ 143/28-06-2007/τ.Α΄) «Κώδικας
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»,
•
του άρθρου 154 «Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν.3852/2010» του Ν.
4600/2019 (ΦΕΚ 43/09-03-2019/τ.Α’), σύμφωνα με τις οποίες συστάθηκε ο Δήμος
Βελβεντού, η λειτουργία του οποίου ξεκίνησε από την εγκατάσταση της νέας δημοτικής
αρχής, δηλ. από 01/09/2019.
2. Την αριθμ. 28286/450/20-06-2017 (ΦΕΚ 2307/07-07-2017/τ.Β΄) Κοινή Υπουργική
Απόφαση «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του
δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν.1892/1990 και
επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και
Περιφερειών του ν. 3852/2010, οι οποίες ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα για
την απασχόληση μακροχρόνια ηλικίας 55-67 ετών», η οποία τροποποιήθηκε με την όμοια
αριθμ. οικ. 28011/635/09-07-2020 ( ΦΕΚ 2855/13-07-2020 /τ.Β’).
3. Την 1η Τροποποίηση της Νο 11/2017 Δημόσιας Πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ.
42119/15-07-2020 του Ο.Α.Ε.Δ. «Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500
μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών σε α) κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου
Δικαίου (ΝΠΔΔ), β) επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του δημόσιου τομέα, όπως αυτός
επαναοριοθετήθηκε με βάση το άρθρο 51 του Ν. 1892/1990 (Α’ 101), που ασκούν
τακτικά οικονομική δραστηριότητα και γ) επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου
και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του Ν. 3852/2010, που ασκούν τακτικά
οικονομική δραστηριότητα».
4. Την με αριθμ. πρωτ. 21/2021/000083588449/12-10-2021 αίτηση του Δήμου
Βελβεντού για ένταξη στο Πρόγραμμα Επιδότησης του ΟΑΕΔ.
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5. Την με αριθμ. πρωτ. 22/2021/000083599878/12-10-2021 Απόφαση του ΟΑΕΔ –ΚΠΑ2
Κοζάνης για ένταξη του Δήμου Βελβεντού στο Πρόγραμμα
6. Το αριθμ. 306201/25-10-2021 έγγραφο του ΟΑΕΔ – ΚΠΑ2 Κοζάνης με το οποίο
υποδείχθηκαν οι μακροχρόνιοι άνεργοι
7. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του
Δήμου Βελβεντού που είναι γραμμένες στους Κ.Α. 10.6041.03, Κ.Α. 10.6054.02.
8. Τις αριθμ. 3424/01-11-2021 (ΑΔΑ: 6ΤΟ246ΜΓΗΖ-ΠΛΨ), 3425/01-11-2021 (ΑΔΑ:
ΨΗΞΝ46ΜΓΗΖ-Π9Κ) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης και τις αντίστοιχες βεβαίωσης για
την ύπαρξη διαθέσιμων ποσών.
8. Το συστατικό σημείωμα θέσεων εργασίας του ΟΑΕΔ – ΚΠΑ2 Κοζάνης
9. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Προσλαμβάνουμε και τοποθετούμε από 09-11-2021 και για χρονικό διάστημα
δώδεκα (12) μηνών στο Δήμο Βελβεντού, σύμφωνα με την 1η τροποποίηση της Δημόσιας
Πρόσκλησης Νο 11/2017 με αριθμ. πρωτ. 42119/15-07-2020 του Ο.Α.Ε.Δ. «Πρόγραμμα
επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών σε α)
κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), β) επιχειρήσεις, φορείς και
οργανισμοί του δημόσιου τομέα, όπως αυτός επαναοριοθετήθηκε με βάση το άρθρο 51
του Ν. 1892/1990 (Α’ 101), που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και γ)
επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και
Περιφερειών) του Ν. 3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα», τους
κάτωθι ωφελούμενους, ως εξής:
1. Στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος
Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΌΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΕΡΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1

ΚΟΥΤΣΟΦΤΙΚΗ

ΜΑΡΙΑ

ΘΕΟΦΙΛΟΣ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΤΗ ΦΑΚΕΛΩΝ
ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Κοινοποίηση :
Ο.Α.Ε.Δ. – ΚΠΑ2 Κοζάνης
Πίνακας αποδεκτών :
Αναφερόμενους
Εσωτερική Διανομή :
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών
Υπηρεσιών
3. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών &
Περιβάλλοντος
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Ο Δήμαρχος

Μανώλης Κ. Στεργίου

