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Του πρακτικού της από 10-10-2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός απόφασης 79 / 2020
Περίληψη : Ανανέωση προγραμματικής σύμβασης Δήμου Σκύρου με ΟΑΕΔ
Στη Σκύρο, σήμερα 10 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020 ημέρα Σάββατο και ώρα
19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύρου, ύστερα από την με αριθμό
πρωτ. 5679 από 5-10-2020 έγγραφη πρόσκληση του κ. Πρόεδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Διαπιστώθηκε από τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 17
μελών παραβρέθηκαν παρόντα 14 μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. Ευγενικός Ιωάννης του Δημητρίου
2. Βασιλάκος Στέργιος του Δημητρίου
3. Μαλαματίνης Γεώργιος του Ιωάννη
4. Ξανθούλη Μαρία του Ζαχαρία
5. Λάμπρος Γεώργιος του Δημητρίου
6. Λαμπαθάκης Γεώργιος του Δημητρίου
7. Μακρής Γεώργιος του Μακρή
8. Φεργάδη Σπυριδούλα του Γεωργίου
9. Φτούλης Δημήτριος του Γεωργίου
10. Αντωνόπουλος Κυριάκος του Γεωργίου
11. Κωστής Ιπποκράτης του Πέτρου
12. Κυριαζής Δημήτριος του Μαντζουράνη
13. Λέκκας Στρατής του Ελευθερίου
14. Τραχανάς Δημήτριος του Εμμανουήλ
ΑΠΟΝΤΕΣ: - 3 –
Λάμπρος Σταμάτιος του Εμμανουήλ
Φτούλης Ιωάννης του Γεωργίου
Μικές Ευθύμιος του Δημητρίου
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Προσκληθείς παρίσταται και ο κ. Δήμαρχος

Ο κ. Πρόεδρος θέτει προς συζήτηση το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης το οποίο εισάγεται
στην συνεδρίαση με την από 5-10-2020 εισήγηση της προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας
κ. Μανδηλαρά Μερσύνης η οποία έχει ως ακολούθως:
Όπως γνωρίζετε ο Δήμος Σκύρου έχει συνάψει προγραμματική σύμβαση με τον ΟΑΕΔ για
την λειτουργία γραφείου ΟΑΕΔ στην Σκύρο. Η σύμβαση αυτή ανανεώνεται με απόφαση δημοτικού
συμβουλίου κάθε χρόνο και η παρούσα λήγει στις 31-12-2020 σύμφωνα και με την 170 /2019
προηγούμενη απόφαση δημοτικού συμβουλίου.
Από την Διεύθυνση Μελετών και Οργάνωσης του ΟΑΕΔ εστάλη ηλεκτρονικό μήνυμα στις 210-2020 με το οποίο ζητείται η λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την
ανανέωση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Σκύρου και ΟΑΕΔ.
Επί των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη
α) τα αντικείμενα τα οποία διεκπεραιώνει το γραφείο Ανταποκριτή Σκύρου, όπως : εγγραφές
ανέργων , συγκέντρωση δικαιολογητικών για ένταξη ενδιαφερομένων σε προγράμματα του ΟΑΕΔ,
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συγκέντρωση δικαιολογητικών ανέργων για έκδοση από υπηρεσίες του ΟΑΕΔ απόφασης
επιδότησης κ.λ.π ,
β) το γεγονός ότι οι κάτοικοι Σκύρου εξυπηρετούνται στον τόπο κατοικίας τους για θέματα
ΟΑΕΔ και
γ) τα γενικότερα διαπιστωμένα θετικά για τους κατοίκους της Σκύρου αποτελέσματα από την
λειτουργία γραφείου Ανταποκριτή ΟΑΕΔ στην Σκύρο,
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την ανανέωση της υφιστάμενης
προγραμματικής σύμβασης συνεργασίας Δήμου Σκύρο και ΟΑΕΔ για το χρονικό διάστημα από 11-2021 έως 31-12-2021
Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δ.Σ να αποφασίσουν σχετικά. Τα
μέλη του δηµοτικού συµβουλίου έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική
συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνουν την ανανέωσης της προγραμματικής σύμβασης που έχει υπογραφεί
μεταξύ Δήμου Σκύρου και ΟΑΕΔ για τη λειτουργία Γραφείου Ανταποκριτή Ο.Α.Ε.Δ στο
Δήμο Σκύρου για ένα επί πλέον έτος , ήτοι από 1-1-2020 έως 31-12-2021.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α. α. 79 / 2020
Συντάχθηκε και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος

Ευγενικός Ιωάννης

Ο Γραμματέας

Αντωνόπουλος Κυριάκος
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