ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 22/11 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 224
Στη Λευκάδα σήμερα στις 20 του μηνός Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα
19.00 μ.μ. ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ.
18191/16-6-2011 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ Α΄87).
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Παραβρέθηκαν
Μακρυγιώργου Νίκη
Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Αραβανής Ελευθέριος
Γαζής Αναστάσιος
Καρτάνος Ιωάννης
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Μελάς Βασίλειος
Μεσσήνη Κερασούλα
Σώλος Φώτιος
Ρόκκος Στυλιανός
Μαργέλης Γεώργιος
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Καββαδάς Αθανάσιος
Καρβούνης Σπυρίδων
Γεωργάκης Βασίλειος
Μεσσήνης Ιωάννης
Στραγαλινός Βασίλειος
Λιβιτσάνος Γεράσιμος
Βεργίνης Ξενοφών
Βικέντιος Νικόλαος
Αραβανής Ανδρέας
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Απουσίαζαν
Σίδερης Αντώνιος
Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
Ρεκατσίνας Σπυρίδων
Λάζαρη Πηνελόπη
Μικρώνης Ζώης
Αραβανής Γεράσιμος
Γαβρίλης Δημήτριος
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Κονιδάρης Κυριάκος
Σούνδιας Πραξιτέλης
Γιαννούτσος Πέτρος
Δρακονταειδής Κων/νος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 30 μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 15ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 22/11 Συνεδρίασης του Δ.Σ.
Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση υποβολής πρότασης στην πράξη «Δημιουργία θέσεων
απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα μετά την
πρόσκληση της ειδικής υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου Δυναμικού» σε
συνεργασία με φορέα ο οποίος προβλέπεται ως δικαιούχος της πράξης σύμφωνα με την
πρόσκληση.
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Εισηγήτρια: κ. Σκιαδά-Πετούση Ζωή-Αντιδήμαρχος
Η Αντιδήμαρχος, κα Σκιαδά-Πετούση Ζωή, εισηγούμενη το θέμα, είπε στο Δ.Σ.:
Από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης δημοσιεύτηκε ανοικτή
πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη ανθρώπινου
Δυναμικού» Άξονας Προτεραιότητας 7 «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο
μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα» που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο.
Τα προγράμματα αφορούν δράσεις Κοινωφελούς Εργασίας το φυσικό έργο ή οι
υπηρεσίες των οποίων διαμορφώνονται στην λογική της ολοκληρωμένης παρέμβασης (δηλ. με
έναρξη, λήξη, συγκεκριμένο αποτέλεσμα, πόρους, παρακολούθηση, αξιολόγηση)
Στα Ιόνια Νησιά ο αριθμός των ωφελούμενων ανέρχεται σε 1.700. Από αυτούς οι 300 θα
εργαστούν στο Δήμο Λευκάδας από 01/10/2011 έως 31/12/2012.
Οι θέσεις θα καλυφθούν από μακροχρόνιους άνεργους, αγρότες ασφαλισμένους στον
ΟΓΑ με εισόδημα έως 10.500,00€ και άνεργους έως 30 ετών.
Οι ωφελούμενοι θα εργαστούν για 5 μήνες με αμοιβή 625€ / μήνα και πλήρη ασφαλιστική
κάλυψη.
Σύμφωνα με την πρόσκληση δικαιούχοι για την υλοποίηση της δράσης είναι Φορείς μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα οι οποίοι διαθέτουν νομική προσωπικότητα και στο καταστατικό τους
προβλέπεται η υλοποίηση δραστηριοτήτων κοινωφελούς / κοινωνικού χαρακτήρα.
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε συνεργασία – υπογραφή πρότασης με συμπράττοντα
φορέα οι οποίοι είναι ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού ή τα Νομικά τους Πρόσωπα.
Η πράξη υλοποιείται από τους δικαιούχους (φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) με την
μορφή επιχορήγησης και ο συμπράττων φορέας (Δήμος) έχει την ευθύνη υλοποίησης του έργου
και την παροχή υλικοτεχνικής υποδομής στους εργαζόμενους.
Ο δικαιούχος έχει την ευθύνη της μισθολογικής κάλυψης και ασφάλισης των
εργαζομένων.
Οι τομείς παρέμβασης είναι δραστηριότητες που σχετίζονται με Φυσικό Περιβάλλον,
Αστικό Περιβάλλον, Κοινωνικός Τομέας, Εκπαίδευση, Πολιτισμός, στήριξη εργασίας κ.α.
Από τον μη Κυβερνητικό Οργανισμό Equal Society – Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών
υποβλήθηκε στο Δήμο Λευκάδας πρόταση συνεργασίας για τις θέσεις κοινωφελούς εργασίας
στο Δήμο Λευκάδας.
Επειδή για την υλοποίηση του προγράμματος έχουμε υποχρέωση σύμφωνα με την
προκήρυξη να συνεργαστούμε με επιλέξιμο φορέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα προτείνω στο
ΔΣ να αποφασίσουμε
Την έγκριση από το ΔΣ υποβολής πρότασης στην πράξη «Δημιουργία θέσεων
απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα μετά την
πρόσκληση της ειδικής υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ «Ανάπτυξη ανθρώπινου Δυναμικού» σε
συνεργασία με τον φορέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Equal Society.
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Ακολουθεί ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν 20 Δημοτικοί Σύμβουλοι.
Κατά 1, ο κ.Γ.Λιβιτσάνος.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ., αφού έλαβε υπόψη του την
παραπάνω εισήγηση,
Κατά πλειοψηφία αποφασίζει
Την έγκριση υποβολής πρότασης στην πράξη «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε
τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα»,

μετά την πρόσκληση της

ειδικής υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου Δυναμικού» σε συνεργασία με
τον φορέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Equal Society.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 224/11.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ

Τα παρόντα μέλη

