
 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 
 ∆ΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ 
 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
                                                                    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
                                              Από το Πρακτικό της µε αριθµ  20/2017 
                                         συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ψαρών. 
                                                   

ΘΕΜΑ: Παράταση προγραµµατικής σύµβασης για τη λειτουργία 
γραφείου ανταποκριτή ΟΑΕ∆ στο ∆ήµο Ψαρών 

Αρ. Απόφασης: 92/2017 
Στα Ψαρά σήµερα την 3η του µήνα ∆εκεµβρίου του έτους 2017 ηµέρα της εβδοµάδας 

Κυριακή και ώρα  11:00 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Ψαρών συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Ψαρών, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 
1749/27-11-2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε 
νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87). 

∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη  απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο δεκατριών (13) µελών 
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση εννέα (9) και ονοµαστικά οι: 
 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
1.Βασιλική Ευαγγελία                                                                                  1.Βασιλικής Ιωάννης                                                             
2.∆ηµητρέλης Νικόλαος                                                                                 2.Βρατσάνος Μάρκος                                                                                    
3.Κούτικα Αγγελική                                                                                    3.Μπεναρδής Γεώργιος                                                                                  
4.Κουτσοδόντη Αγγελική                                                    4.Μπουλαζέρη Μαργαρίτα                                                                                
5.Κουτσοδόντη Βασιλική                                                                                
6.Κουτσοδόντη Καλλιόπη                                                                                
7.Παπαµιχάλης Ιωάννης                                                                                 
8.Χατζησκουλίδης Χρήστος                                                                              
9.Χαχούλης Φώτης                                                                                      

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν 
 νόµιµα) 

 
Ο ∆ήµαρχος Κωνσταντίνος Βρατσάνος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. 
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Γιάννη Αρχόντισσα, υπάλληλος του ∆ήµου. 
Ο δηµοτικός σύµβουλος Χαχούλης Φώτιος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης. 
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πρότεινε να 
συζητηθούν και τα εξής εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατα: 
 

1. Έγκριση µετακίνησης ∆ηµάρχου και ψήφιση πίστωσης των δαπανών µετακίνησης του 
2. Αναµόρφωση προϋπολογισµού εσόδων-εξόδων 2017 
 

Το κατεπείγον για το πρώτο εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα έγκειται στο γεγονός ότι ο ∆ήµαρχος 
πρέπει να µεταβεί στη Xίο, την Τρίτη 12/12/2017, κατόπιν του υπ’ αριθµ. Β.Μ.: A17/612 Κλητήριου 
Θεσπίσµατος προκειµένου να παραστεί στο ακροατήριο του Πταισµατοδικείου Χίου την 13/12/2017 
ηµέρα Τετάρτη και ώρα 9:00. και σύµφωνα µε την παρ. 1 του αρ. 140 του Ν. 3463/06 (Κ.∆.Κ.) πρέπει 
να προηγηθεί της µετακίνησης αυτής, η έγκρισή της από το δηµοτικό συµβούλιο.  
 
Το κατεπείγον για το δεύτερο εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα έγκειται στην αναγκαιότητα άµεσης 
έγκρισης της αναµόρφωσης του προϋπολογισµού έτους 2017 επειδή έχουν προκύψει επείγουσες 
ανάγκες (αποκατάσταση ζηµιών που προκλήθηκαν από τις ισχυρές βροχοπτώσεις στο διάστηµα 17-20 
Νοεµβρίου του 2017 και διασφάλιση της απρόσκοπτης και έγκαιρης καταβολής µισθοδοσίας στους 
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υπαλλήλους του δήµου) οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισµό του ∆ήµου του 
τρέχοντος έτους και παρίσταται ανάγκη δηµιουργίας πιστώσεων για την κάλυψη αυτών.  
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και το άρθρο 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει το κατεπείγον των ανωτέρω εκτός ηµερήσιας διάταξης θεµάτων και αποδέχεται την πρόταση 
της προέδρου για συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων. 
 
Στη συνέχεια η πρόεδρος εισηγούµενη το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ. 
∆ήµαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη των µελών την εισήγηση του αρµόδιου υπαλλήλου: 
Όπως είναι γνωστό στο ∆ήµο µας, εδώ και έξι έτη περίπου, λειτουργεί γραφείο Ανταποκριτή Ο.Α.Ε.∆. 
το οποίο πλέον εξυπηρετεί τις ανάγκες των µονίµων κατοίκων κυρίως του ∆ήµου µας. Θεωρούµε ότι 
είναι περιττό να τονίσουµε την σπουδαιότητα της ύπαρξης του γραφείου αυτού, καθώς όλοι 
γνωρίζουµε την δυσκολία µετακίνησης συνολικής διάρκειας οκτώ ωρών µετ’ επιστροφής, αλλά και 
την οικονοµική επιβάρυνση των κατοίκων, προκειµένου να µεταβούν στην Υπηρεσία Ο.Α.Ε.∆. στη 
Χίο για µία απλή έκδοση κάρτας ανεργίας ή ακόµη και ανανέωσής της. 
Υπενθυµίζεται ότι στις 20-11-2012, κατόπιν λήψεως της αρίθ. 12/13-03-2012 απόφασης του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, υπογράφηκε προγραµµατική σύµβαση µεταξύ του ∆ήµου Ψαρών και του 
ΟΑΕ∆ για τη έναρξη λειτουργίας γραφείου ανταποκριτή Ο.Α.Ε.∆. στον ∆ήµο Ψαρών. Με τις υπ΄αρ. 
101/2013 & 114/2014 & 29/2016 & 97/2016 αποφάσεις µας εγκρίθηκαν οι παρατάσεις της 
προγραµµατικής σύµβασης για τη λειτουργία γραφείου ανταποκριτή ΟΑΕ∆ στο ∆ήµο Ψαρών έως και 
31/12/2017. 
Οι αρµοδιότητες του Ανταποκριτή σήµερα, καλύπτουν το σύνολο των αναγκών των ανέργων του 
∆ήµου µας και µε την καθηµερινή συνεργασία µε την Υπηρεσία Ο.Α.Ε.∆. Χίου, όλοι οι άνεργοι του 
νησιού εξυπηρετούνται ικανοποιητικά. 
Επίσης πρέπει να σηµειώσουµε ότι κατά τους θερινούς µήνες κυρίως, όπως συνέβη και κατά την 
περασµένη θερινή περίοδο, η ανάγκη της λειτουργίας του γραφείου γίνεται πιο επιτακτική, καθώς µε 
την προσέλευση παραθεριστών, πιθανοί άνεργοι από αυτούς, µπορούν να δηλώσουν παρουσία για 
πληρωµή επιδόµατος ανεργίας, καθώς και διάφορες άλλες υποθέσεις, αποφεύγοντας µε αυτό τον 
τρόπο την αναγκαστική µετακίνησή τους ακτοπλοϊκώς στην πιο κοντινή κεντρική υπηρεσία Ο.Α.Ε.∆., 
που θα είχε σαν αποτέλεσµα, να υποστούν, εκτός από την ταλαιπωρία και την αναγκαστική παύση των 
διακοπών τους. 
Κατόπιν των ανωτέρων κρίνεται αναγκαία η παράταση της προγραµµατικής σύµβασης µε τον 
Ο.Α.Ε.∆. για τη λειτουργία του Γραφείου ΟΑΕ∆ στο ∆ήµο Ψαρών για την καλύτερη δυνατή 
εξυπηρέτηση των ανέργων του νησιού.  
Για τον λόγο αυτό, µας απεστάλη το µε αρίθ.πρωτ. 73505/24-10-2017 έγγραφο από την Γενική ∆/νση 
Υποστήριξης/∆/νση Μελετών και Οργάνωσης του Ο.Α.Ε.∆. µε το οποίο µας καλεί, εφόσον 
επιθυµούµε βέβαια, µε απόφασή µας να εγκρίνουµε την παράταση της προγραµµατικής σύµβασης για 
την συνέχιση διάρκειας ενός έτους της λειτουργίας του γραφείου ανταποκριτή Ο.Α.Ε.∆. Στο ανωτέρω 
έγγραφο του Ο.Α.Ε.∆. αναφέρονται επίσης τα εξής: 
«∆εδοµένης της Κ.Υ.Α. ∆ΙΑ∆ΙΠΥ∆/Φ15/20/26524 για τον καθορισµό νέων διοικητικών διαδικασιών 
αρµοδιότητας ΟΑΕ∆ που δύνανται να διεκπεραιώνονται και διαµέσου των Κ.Ε.Π. διαχωρίζονται οι 
προσφερόµενες υπηρεσίες για αντικείµενα αρµοδιότητας ΟΑΕ∆ σε αυτές που εκτελούνται από τα ΚΠΑ2, 
τα Κ.Ε.Π. και διαµέσου e-services. Τα Γραφεία Ανταποκριτών αναλαµβάνουν µόνο τις προβλεπόµενες 
για τα ΚΠΑ2 υπηρεσίες. Συνεπώς αναµένεται ο καθορισµός του νέου πλαισίου λειτουργίας των 
Γραφείων Ανταποκριτών.». 
Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 το δηµοτικό συµβούλιο αποφασίζει για όλα 
τα θέµατα που αφορούν το δήµο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόµου στην αρµοδιότητα του 
δηµάρχου ή άλλου οργάνου του δήµου ή το ίδιο το δηµοτικό συµβούλιο µεταβίβασε σε επιτροπή του.  
Σε συνέχεια των ανωτέρων εισηγούµαστε την παράταση της προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του 
∆ήµου Ψαρών και του ΟΑΕ∆ για τη λειτουργία του γραφείου Ανταποκριτή Ο.Α.Ε.∆. στο ∆ήµο 
Ψαρών για όλους τους λόγους που προαναφέρθηκαν.  
Το ∆.Σ. αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση και λαµβάνοντας υπόψη: 

• Το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 «Προγραµµατικές Συµβάσεις» 
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• Το άρθρο 225 του Ν. 3463/2006 
• Το άρθρο 11 του Ν. 1416/1984 
• Τις Κ.Υ.Α. 190947/27-5-1996, 101796/13/10/1988 & 191121/2-7-1997 
• Την Κ.Υ.Α. ∆ΙΑ∆ΙΠΥ∆/Φ15/20/26524 
• Την αρχική προγραµµατική σύµβαση του ∆ήµου Ψαρών µε τον Ο.Α.Ε.∆ και τις παρατάσεις 

αυτής. 
• Τις υπ΄ αρ. 12/2012, 101/2013, 114/2014, 29/2016 & 97/2016 αποφάσεις του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου  
• Το υπ΄αρ. 73505/24-10-2017 έγγραφο του Ο.Α.Ε.∆. µε θέµα «Ανανέωση της 

Προγραµµατικής Σύµβασης» 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Α) Εγκρίνει την παράταση της Προγραµµατικής Σύµβασης του ∆ήµου Ψαρών µε τον Ο.Α.Ε.∆., για 
ένα (1) έτος για τη λειτουργία γραφείου Ανταποκριτή Ο.Α.Ε.∆. στο ∆ήµο Ψαρών. 
Β) Εξουσιοδοτείται ο ∆ήµαρχος Ψαρών για την υπογραφή της Παράτασης της Προγραµµατικής 
Σύµβασης. 
 

  Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  92/2017 
 
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως 
 
Ο Πρόεδρος                                             Ακριβές Απόσπασµα                                       Τα Μέλη   
 Υπογραφή                                               Ο ∆ήµαρχος Ψαρών                                       Υπογραφές 
 
 
 
                                                                Κωνσταντίνος Βρατσάνος 
 

ΑΔΑ: 9ΡΝΑΩΗΧ-Κ1Η


		2017-12-15T15:52:32+0200
	Athens




