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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού 7/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 38ο .-

Σύναψη προγραμματικής σύμβασης Ο.Α.Ε.Δ. - Δήμου Αγιάς για
λειτουργία «Γραφείου ανταποκριτή Ο.Α.Ε.Δ.» στην Αγιά

Αριθμός Απόφασης 143/2011
Σήμερα την 31η του μήνα Μαΐου του έτους 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 6:30 μ.μ.
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην
αίθουσα συνεδρίασης «Χρυσαλίδα» στην Αγιά, ύστερα από την με αριθμ.
πρωτ.8258/27-5-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Σουλιώτη Θεοδώρου
που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας και
επιδόθηκε στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010) για συζήτηση και
λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαπίστωσε ότι σε
σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
1. Αργύρης Νικόλαος
3. Βατζιάς Αντίγονος
5. Γιάνναρος Γεώργιος
7. Γιαννουλέα Χριστίνα
9. Κουτσαντάς Βασίλειος
11. Λέτσιος Βασίλειος
13. Μαρούδας Ρίζος
15. Μπάτσικας Βασίλειος
17. Πατσάς Κυριάκος
19. Στάθης Νικόλαος
21. Σουλιώτης Θεόδωρος
23. Τριανταφύλλου Αθανάσιος

2. Αργυρούλης Ιωάννης
4. Βόγιας Δημήτριος
6. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
8. Καλαγιάς Γρηγόριος
10. Καψάλης Βασίλειος
12. Μπελιάς Αντώνιος
14. Μαυρογιάννης Αντώνιος
16. Ξαφάρας Χρήστος
18. Σιμούλης Θωμάς
20. Συρακούλης Γεώργιος
22. Τσαγκάλης Αντώνιος
ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Βαλάρης Γεώργιος
3. Σμυρλής Βασίλειος

2. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
4. Τσιτσές Δημήτριο
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Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών
Κοινοτήτων καθώς και οι εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων και διαπίστωσε ότι σε
σύνολο είκοσι δύο (22) Προέδρων και εκπροσώπων ήταν:
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
1.
3.
5.
7.
9.

Αλβίζος Δημήτριος
Λάμπρου Ευάγγελος
Παπαδημητρίου Νίκος
Περπερής Ευάγγελος
Πραντζίδης Δημήτριος

2. Ζιούλη Αναστασία
4. Μπαράκος Γεώργιος
6. Πατσαβούρας Ιωάννης
8. Πατσιαβούδης Στέργιος
10. Ράντζος Νικόλαος
ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αγγελακόπουλος Ρίζος
3. Δαλακούρας Θεόδωρος
5. Κυριάκου Αθανάσιος
7. Μπουρντένας Γρηγόριος
9. Πλατής Βασίλειος
11. Χαλάτσης Αντώνιος

2. Γούλης Δημήτριος
4. Κοσμάς Νικόλαος
6. Μπελιάς Αθανάσιος
8. Οικονόμου Στέλιος
10. Ριζάκης Δημήτριος
12. Χριστοδούλου Βασίλειος

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο Δήμαρχος Γκουντάρας Αντώνιος.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησαν οι υπάλληλοι του Δήμου Δημηνίκος
Αντώνιος και Μπουρνάκας Γιάννης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στο σημείο αυτό και σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, ο
Πρόεδρος πρότεινε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη συζήτηση δύο (2) θεμάτων εκτός
ημερήσιας διάταξης, αναφορικά με:
1. Συμπλήρωση – τροποποίηση της αριθμ.64/2011 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου «Καθορισμός δικαιώματος και περισσεύματος βοσκής έτους 2011»
λόγω αιτήσεων κτηνοτρόφων που αιτούνται την άμεση διάθεση βοσκότοπου,
ώστε να ταχτοποιήσουν τις δηλώσεις τους στο ΟΣΔΕ 2011. (εισηγητής ο
δημοτικός σύμβουλος Μαυρογιάννης Αντώνης)
2. «Αναβάθμιση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Αγιάς σε Πυροσβεστικό Σταθμό»
λόγω ότι άμεσα πρέπει να γνωστοποιήσουμε στους υπεύθυνους φορείς τις
επιπρόσθετες ανάγκες πυρασφάλειας της περιοχής του νέου Δήμου μας.
(εισηγητής ο δημοτικός σύμβουλος Μαρούδας Ρίζος.
Επίσης ο Πρόεδρος πρότεινε τη συζήτηση ψηφίσματος που κατέθεσε ο
επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση
Αγιάς» κ. Ρίζος Μαρούδας αναφορικά με:
«Απόσυρση του Νόμου για την υποχρεωτική είσπραξη ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ
ΕΛΓΑ».
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τη συζήτηση των εκτός ημερήσιας
διάταξης θεμάτων και του ψηφίσματος.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης:
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Θέμα 38ο .-

Σύναψη προγραμματικής σύμβασης Ο.Α.Ε.Δ. - Δήμου Αγιάς για
λειτουργία «Γραφείου ανταποκριτή Ο.Α.Ε.Δ.» στην Αγιά

Αριθμός Απόφασης 143/2011
To ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο Δήμαρχος και είπε τα
εξής:
O Ο.Α.Ε.Δ. συνάπτει συμβάσεις με Δήμους που έχουν ως σκοπό την
εξυπηρέτηση των πολιτών της περιοχής τους.
Προτείνεται και η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου μας με τον
Ο.Α.Ε.Δ. η οποία θα έχει διάρκεια ενός έτους για την εξυπηρέτηση των
ασφαλισμένων και ανέργων της περιοχής με αντίστοιχο γραφείο που θα λειτουργήσει
στην Δημοτική Κοινότητα Αγιάς, με τους κυριότερους όρους αυτής ως κατωτέρω:.
1. Ο Δήμος υποχρεούται κατά το χρόνο που θα ισχύει η Προγραμματική Σύμβαση
(ανανέωση της ισχύουσας), να παρέχει στον Ο.Α.Ε.Δ. τον κατάλληλο χώρο μέσα
στο Δημοτικό Κατάστημα ο οποίος θα αποτελείται από αυτοτελές και ανεξάρτητο
γραφείο με την ενδεικτική πινακίδα «Ανταποκριτής Ο.Α.Ε.Δ.» καθώς και έναν
κατάλληλο υπάλληλο για την παροχή των παρακάτω υπηρεσιών καθ όλο το
χρονικό διάστημα που θα ισχύει η σύμβαση με σκοπό την εξυπηρέτηση των
ασφαλισμένων της περιοχής.
2. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι ένα έτος.
3. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Ανταποκριτή για την εξυπηρέτηση των
ασφαλισμένων θα είναι:
• Εγγραφές ανέργων (κάρτες ανεργίας)
• Συγκέντρωση αναγγελιών προσλήψεων μισθωτών
• Συγκέντρωση δικαιολογητικών προγραμμάτων Ο.Α.Ε.Δ. και προώθηση αυτών
στην πλησιέστερη υπηρεσία Ο.Α.Ε.Δ.
• Επισκέψεις σε επιχειρήσεις και συνεργασία του δευτέρου των συμβαλλομένων σε
θέματα απασχόλησης με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού.
• Έλεγχο σε επιχειρήσεις της περιοχής που έχουν ήδη υπαχθεί στο πρόγραμμα
επιδότησης εργοδοτών.
• Συγκέντρωση δικαιολογητικών ανέργων και προώθηση αυτών στις κατά τόπους
υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. για έκδοση αποφάσεων επιδοτήσεων λόγω ανεργίας των
ασφαλισμένων.
• Παραλαβή από τις υπηρεσίες και παράδοση στους ασφαλισμένους των
εκδοθέντων βιβλιαρίων επιδότησής τους.
• Εγγραφές δικαιούχων οικογενειακών επιδομάτων, συγκέντρωση απαραιτήτων
δικαιολογητικών και προώθηση αυτών στις κατά τόπους υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.
• Παραλαβή από τις υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. και παράδοση στους δικαιούχους των
επιταγών οικογενειακών επιδομάτων.
• Τήρηση στοιχειωδών αρχείων.
• Γενική υποβοήθηση του έργου του Ο.Α.Ε.Δ. σε συνεργασία με την πλησιέστερη
υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. και με το Ι.Κ.Α. της περιοχής και σε περιόδους αιχμής
υποχρεούται καλούμενος να μεταβαίνει στην αρμόδια υπηρεσία (Ο.Α.Ε.Δ.,
Ι.Κ.Α.) και για διάστημα συνολικά δύο μηνών, εφόσον αυτό καθίσταται
αναγκαίο, καθώς και κάθε άλλη εργασία που μπορεί να ανατεθεί από τον
Ο.Α.Ε.Δ.
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Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη:
 το γεγονός ότι οι μέχρι σήμερα συμβάσεις που έχει συνάψει ο Ο.Α.Ε.Δ. με άλλους
δήμους είχαν ως αποτέλεσμα την εξυπηρέτηση των πολιτών της περιοχής τους σε
μεγάλο βαθμό,
 τις διατάξεις των άρθρων 100 του Ν. 3852/2010, 225 Ν. 3463/2006 και 11
Ν.1416/84
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Αγιάς με τον Ο.Α.Ε.Δ.
Λάρισας, η οποία θα έχει διάρκεια ενός έτους για την εξυπηρέτηση των
ασφαλισμένων και ανέργων της περιοχής με αντίστοιχο γραφείο που θα λειτουργήσει
στην Δημοτική Κοινότητα Αγιάς.
Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Αντώνη Γκουντάρα για την υπογραφή της
σύμβασης με τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση και να αναγραφεί
ως όρος η ανανέωση καρτών ανεργίας από τον ανταποκριτή του γραφείου.
Ο επικεφαλής
της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή
Συσπείρωση Αγιάς» κ. Ρίζος Μαρούδας δεν εγκρίνει την σύναψη της σύμβασης και
τόνισε πως θα πρέπει ο Ο.Α.Ε.Δ. να λειτουργήσει γραφείο Ανταποκριτή με δικές του
δαπάνες και δικό του προσωπικό χωρίς να επιβαρυνθεί ο Δήμος Αγιάς.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 143/2011.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφηκε ως κατωτέρω.
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
Τα παρόντα Μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Σουλιώτης Θεόδωρος

