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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το αριθ. 15/2020 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών

Σήμερα στις  01 του μήνα  Σεπτεμβρίου   του έτους  2020 ημέρα  Τρίτη και ώρα  19:30’ το
Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  Τεμπών  συνήλθε  σε  τακτική  «κ ε κ λ ε ι σ μ έ ν ω ν  τ ω ν
θ υ ρ ώ ν »  συνεδρίαση, στο  πλαίσιο  λήψης  μέτρων  αντιμετώπισης  των  αρνητικών
συνεπειών  της  εμφάνισης  του  Κορωναιού  covid-19  &  της  ανάγκης  περιορισμού  της
διάδοσής του,  ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 7614/26-08-2020  πρόσκληση του Προέδρου
του Δ. Σ.  που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 6 παρ.  3  του Ν.4071/2012 και  στον  ειδικό χώρο ανακοινώσεων  της έδρας  του
Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο
67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο
ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Σ/λων ήταν:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  ( 20 )
1. Κυρίτσης Γεώργιος 11. Βλάχος Αθαν.
2. Μητσογιάννης νικ. 12. Κολλάτος Κων/νος
3. Νικολάου Γεώργιος 13.  Τσεργάς Κων/νος
4. Ζαρδούκας Κων. 14.  Χαδουλός Κων.
5. Σίμος Βασ. 15. Ζησάκη Ξανθή
6. Γκατζόγιας Παναγιώτης 16. Αργυρίου Ιωάννης
7. Γκανάτσιος Ζήσης 17. Σαΐτης Αστέριος
8. Κακαγιάννης Χρ. 18. Κοντογιάννης Ιωα.
9. Καραναστάσης Αθανάσιος 19. Νταναβάρα Αργυρή 
10. Μαϊμάρης Δημ. 20. Διψάνας Αχιλλεύς

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 7 )
1. Κωστή Μαρία  5. Καρατέγος Μιχάλης 
2. Τσούγιας Χρήστος 6. Κρικώνης Χρ.
3. Ανδρέου Νικ. 7. Τόπη - Σαΐτη Ζωή
4. Ντόντος Γεωργ.  Αν και νόμιμα κληθέντες

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Μανώλης Γεώργιος.
Στη  συνεδρίαση  ορίσθηκε  ειδικός  γραμματέας   η  Κοντογιάννη   Παρασκευή

υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
Προσκλήθηκε  και  παραβρέθηκε  για  το  6ο θέμα,  ο   Πρόεδρος  της  Τοπικής

Κοινότητας  Συκουρίου  κ. Γκουντής.
  Ο  Πρόεδρος   του δημοτικού συμβουλίου κ. Κυρίτσης  ύστερα από την διαπίστωση

ύπαρξης  απαρτίας  και  αφού πρώτα ομόφωνα συμφώνησαν  όλοι  για  την  συζήτηση του
Ε.Η.Δ. θέματος,  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας
διάταξης για συζήτηση.  

ΘΕΜΑ (9ο).  «Υπαγωγή στο  πρόγραμμα επιχορήγησης  του ΟΑΕΔ,  για  την απασχόληση
8.500 ανέργων ηλικίας 55-67 ετών»
Αριθμός   Απόφασης ( 97)

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος κ. Μανώλης Γεώργιος.



Ο  Διοικητής  του  Οργανισμού  Απασχόλησης  Εργατικού  Δυναμικού  (Ο.Α.Ε.Δ)   με  την  1η
τροποποίηση  της  δημόσιας  πρόσκλησης  Νο  11/2017  καλεί  τα  α)  κάθε  είδους  Νομικά
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, β) επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημοσίου τομέα,
όπως αυτός  επαναοριοθετήθηκε  με  βάση  το  άρθρο  51  του  ν.  1892/1990  (Α΄101)   που
ασκούν  τακτικά  οικονομική  δραστηριότητα  και  γ)  για  επιχειρήσεις  της  τοπικής
αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν. 3852/2010,
που  ασκούν  τακτικά  οικονομική  δραστηριότητα,  για  την  απασχόληση  μακροχρόνια
ανέργων,  ηλικίας  55  έως  67  ετών,  να  υποβάλουν  με  ηλεκτρονικό  μόνο  τρόπο  αίτηση
συμμετοχής στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ  www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό
πεδίο καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Καλούμαστε λοιπόν, να υποβάλλουμε σχετική αίτηση για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα
του  Οργανισμού  Απασχόλησης  Εργατικού  Δυναμικού  για  την  απασχόληση  8.500
μακροχρόνια  ανέργων.  Ωφελούμενοι του  προγράμματος  είναι  άνεργοι  ηλικίας  55-67
ετών, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα  τουλάχιστον
δώδεκα μηνών.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του δημόσιου
τομέα, όπως αυτός ορίζεται με το άρθρο 51 του Ν. 1892/1990 (Α’ 101) και οι επιχειρήσεις
της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του Ν.
3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα. Απαραίτητη προϋπόθεση για
την  ένταξη  μίας  επιχείρησης  στο  πρόγραμμα  είναι  να μην  έχει  προβεί  σε  μείωση του
προσωπικού  της  κατά  τη  διάρκεια  του  τριμήνου  πριν  την  ημερομηνία  υποβολής  της
αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα. 

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται στους δώδεκα μήνες με δυνατότητα επέκτασης για
επιπλέον δώδεκα μήνες, ύστερα από αίτηση που θα υποβάλλει η δικαιούχος επιχείρηση.
Το  ύψος  της  επιχορήγησης  ορίζεται  στο  75%  του  μηνιαίου  μισθολογικού  και  μη
μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ μηνιαίως. 

Οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα περιγράφονται αναλυτικότερα στη
σχετική  Δημόσια  Πρόσκληση  που  είναι  αναρτημένη  στο  διαδικτυακό  τόπο  του  ΟΑΕΔ
(www.oaed.gr).

Λόγω των ανωτέρω και λόγω του γεγονότος ότι η υπηρεσία καθαριότητας , πρασίνου και
τεχνική  υπηρεσία  δεν  είναι  πλήρως στελεχωμένες  ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  Ο δήμος  Τεμπών να
απασχολήσει συνολικά πέντε (5) άτομα από την κατηγορία ανέργων ατόμων ηλικίας 55 έως
67 ετών στις υπηρεσίες καθαριότητας και πρασίνου κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης
στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ)  

Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ.  λαμβάνοντας  υπόψη τις διατάξεις  του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του

Ν.3463/2006, την εισήγηση του δημάρχου και μετά από διαλογική συζήτηση []. 

Αποφασίζει  Ομόφωνα 

Ο Δήμος Τεμπών να απασχολήσει συνολικά  πέντε (5) άτομαπέντε (5) άτομα από την κατηγορία ανέργων
ατόμων  ηλικίας  55  έως  67  ετών  στις  υπηρεσίες  καθαριότητας  και  πρασίνου  κατόπιν
υποβολής σχετικής αίτησης στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ)  

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 97/2020
…………………………………………………………………………………………………………………………..………………
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

http://www.oaed.gr/
http://www.oaed.gr/


Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου ως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος    Τα Μέλη
               (υπογραφή)               (υπογραφές)

Πιστό αντίγραφο
O Πρόεδρος Δ.Σ.

Κυρίτσης Γεωργ.


