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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 26/27-10-2020 
Αριθ.Αποφ. 253/2020    

ΘΕΜΑ: Περί παράτασης  Προγραμματικής Σύμβασης για τη λειτουργία γραφείου 

Ανταποκριτή ΟΑΕΔ στη Δ.Ε. Βοιών & εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή 

της. 

     Στους Μολάους, σήμερα την  27-10-2020  ημέρα Τρίτη  και  ώρα 09:00 π.μ. στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε στην δια ζώσης συνεδρίαση κεκλεισμένων 

των θυρών  η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό πρωτοκόλλου: 12918/22-10-2020, πρόσκληση  που 

στάλθηκε ηλεκτρονικά σε κάθε μέλος χωριστά και σύμφωνα με  :  

       Την εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 της αριθμ. 11 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α711-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου GOVID-19 και της 

ανάγκες περιορισμού της διάδοσής του». 

  Την υπ΄ αριθμ. Πρωτ.:18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί 

«Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων 

Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του 

κορωνοϊου>. 

     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου  ε πτά  (7) 

μελών συμμετείχαν τέσσερα (4) τακτικά  μέλη   , δηλαδή:  

 

       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος)                   Καλογράνης Δημήτριος 

2) Χριστάκος Σταύρος                                              Καλογερίνης Ηλίας 

3) Σουρλάς Ιωάννης                                                 Παναρίτης Ηλίας 

4) Παπαδάκης Πιερρής 

    

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο. 

  Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 3ο  θέμα  της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 

των μελών της  τα   εξής: 
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 Το άρθρο 40 του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) με το οποίο το  άρθρο 

72 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο72 

Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων 

1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την 

παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες 

αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: 

α)……… 

θ) Αποφασίζει για την έγκριση των όρων και τη σύναψη των όρων και τη σύναψη κάθε 

είδους προγραμματικών συμβάσεων και συμβάσεων του άρθρου 12 του ν. 4412/2016.   

       Συνεχίζοντας ο κ. πρόεδρος έθεσε υπόψη της ΟΕ την από 14-10-2020 εισήγηση της 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασίας στην  οποία 

αναφέρονται  τα εξής: 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η  

Σχετικά: Ανανέωση λειτουργίας του Γραφείου Ανταποκριτή ΟΑΕΔ στη Δ.Ε. Βοιών του  

Δήμου Μονεμβασίας για το έτος 2021 - Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της 

Π.Σ.  

Παρακαλούμε στα θέματα ημερήσιας διάταξης της προσεχούς συνεδρίασης του Δ.Σ 

συμπεριλάβετε και την έγκριση του ανωτέρω θέματος.   

Έχοντας υπόψη:  

α)Την αριθ. 256/2019 (Α.Δ.Α: Ψ95ΛΩΚ9-471) Α.Δ.Σ Μονεμβασίας  

β)Την αριθ. 306/04/14.01.2020 απόφαση Δ.Σ ΟΑΕΔ.  

γ)Την από 24.01.2020, υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας και του 

ΟΑΕΔ για την εκτέλεση παροχής υπηρεσιών από το Δήμο.  

δ)Το από 01.10.2020, ηλεκτρονικό μήνυμα της Δ/νσης Μελετών και Οργάνωσης) με το 

οποίο, μας γνωστοποιεί, ότι η προηγούμενη προγραμματική σύμβαση για τη λειτουργία του 

Γραφείου ανταποκριτή Ο.Α.Ε.Δ. στη Δημοτική Ενότητα Βοιών, λήγει στις 31-12-2020 και ότι εάν 

επιθυμούμε την ανανέωση λειτουργίας του Γραφείου Ανταποκριτή στη Δημοτική Ενότητα Βοιών 

του Δήμου μας, πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την εκ νέου σύναψη 

προγραμματικής.   

Ενόψει λήξης της προηγούμενης προγραμματικής σύμβασης και του γεγονότος ότι, 

παρίσταται ανάγκη εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων οι οποίοι θα είναι υποχρεωμένοι να 

μεταβαίνουν στην έδρα του Νομού, με συνέπεια να υφίσταντο ταλαιπωρία και δαπάνες, 

προτείνεται:   
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1.Παράταση της προγραμματικής σύμβασης για (1) ενός έτος, ήτοι από 01-01-2021 

μέχρι 31-12-2021 για τη Λειτουργία Γραφείου ανταποκριτή στη Δημοτική Ενότητα Βοιών 

και   

2. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της.   

      Κατόπιν αυτών ο κ. πρόεδρος της ΟΕ ανέφερε ότι ενόψει λήξης της προηγούμενης 

προγραμματικής σύμβασης του Δήμου με το ΟΑΕΔ  όσον αφορά τη Λειτουργία Γραφείου 

ανταποκριτή ΟΑΕΔ στη Δημοτική Ενότητα Βοιών και του γεγονότος ότι, παρίσταται ανάγκη 

εξυπηρέτησης των εγγεγραμμένων ανέργων, οι οποίοι θα είναι υποχρεωμένοι να 

μεταβαίνουν στην έδρα του Νομού για την διεκπεραίωσε των υποθέσεων τους , 

προτείνεται:  

  Παράταση της προγραμματικής σύμβασης για (1) ενός έτος, ήτοι από 01-01-2021 

μέχρι 31-12-2021 για τη Λειτουργία Γραφείου ανταποκριτή στη Δημοτική Ενότητα 

Βοιών και   

  Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της.  

Κατόπιν αυτών η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει 

2. Την από  14-10-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 

περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασίας 

 

Αποφασίζει ομόφωνα 

 Α. Τη παράταση προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  του  Δήμου και του Ο.Α.Ε.Δ., με 

σκοπό τη  λειτουργία γραφείου ανταποκριτή στη Δημοτική  Ενότητα Βοιών  (Νεάπολη), για το 

χρονικό διάστημα από 01/01/2021 έως 31/12/2021, οι όροι της οποίας έχουν ως εξής:  

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Στον Άλιμο σήμερα, …………..202. ημέρα …………………, οι παρακάτω 

φορείς καλούμενοι στο εξής συμβαλλόμενοι: 

α)Ο «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» (Ο.Α.Ε.Δ.), που 

έχει έδρα την Αθήνα, Εθν. Αντίστασης 8, Άλιμος και εκπροσωπείται νόμιμα από τον 

Διοικητή και Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του κο Σπυρίδωνα Πρωτοψάλτη 

και β)Ο ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, που 

εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο κ. Ηρακλή Τριχείλη, συνομολογούν, συμφωνούν 

και συναποδέχονται τα παρακάτω: 

Με την από  Δεκεμβρίου 2019 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ των 

συμβαλλομένων, που έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11, του 
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Ν.1416/1984, όπως ισχύει σήμερα και μετά την υπ’ αριθμ. 4759/102/18-12-2018 

απόφαση του Δ.Σ. του πρώτου συμβαλλομένου Ο.Α.Ε.Δ. και την υπ’ αριθμ. 

285/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του δεύτερου από τους 

συμβαλλομένους, ο Ο.Α.Ε.Δ. ανέθεσε στο Δήμο Μονεμβασίας και ο τελευταίος 

ανέλαβε να εκτελέσει το έργο παροχής υπηρεσιών στον Ο.Α.Ε.Δ., που περιγράφεται 

στη Σύμβαση αυτή, για το χρονικό διάστημα ενός έτους, από 1-1-2019 έως 31-12-

2019, σύμφωνα δε με τον όρο 4 της Σύμβασης αυτής και την υπ’ αριθμ. 1497/22-11-

2019 ανάληψη υποχρέωσης που αφορά στη δέσμευση των σχετικών πιστώσεων, 

αντί αμοιβής 3.150,00 Ευρώ, που θα καταβληθεί στον ως άνω Δήμο από τον 

Ο.Α.Ε.Δ., για τις υπηρεσίες αυτές που θα του προσφέρει. 

Σε συμπλήρωση της προαναφερθείσας σύμβασης προστίθεται στο άρθρο 

(11) “Παραλαβή Δικαιολογητικών”, παράγραφος (β) ως εξής: 

Ομοίως κατά τα ανωτέρω οι ανταποκριτές θα παραλαμβάνουν σε 

συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 τα δικαιολογητικά που τους 

προσκομίζουν οι ενδιαφερόμενοι, όπως αυτά υποδεικνύονται από τις ηλεκτρονικές 

πλατφόρμες των ρυθμίσεων αποπληρωμής οφειλών δικαιούχων εργατικής 

κατοικίας σε οικισμούς τ. ΟΕΚ ή δανειοληπτών εξ’ ιδίων κεφαλαίων ΟΕΚ ή άλλων 

αντίστοιχων συναφών προγραμμάτων κοινωνικής στεγαστικής πολιτικής. 

 Σύμφωνα με τον όρο 10
ο
 της παραπάνω Σύμβασης, αυτή μπορεί να παραταθεί 

για το ίδιο χρονικό διάστημα ενός έτους, με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, πλην της 

αμοιβής του δευτέρου συμβαλλόμενου, η οποία μπορεί να αναπροσαρμόζεται μετά 

από σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. 

Ύστερα από τα παραπάνω και σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 11, του 

Νόμου 1416/84, όπως ισχύει σήμερα και την υπ’αριθ.191121/10.6.1997 Κοινή 

Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & 

Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων και μετά 

από την υπ’ αριθμ. ……………………. απόφαση του Δ.Σ. του πρώτου συμβαλλομένου 

και την υπ’ αριθμ. …………/2020 απόφαση του Οικονομικής Επιτροπής του δευτέρου 

των συμβαλλομένων και την με αριθμ. ……..ανάληψη υποχρέωσης που αφορά στη 

δέσμευση των σχετικών πιστώσεων, οι συμβαλλόμενοι, από κοινού παρατείνουν την 

ισχύ της από 1 Δεκεμβρίου 2020 μεταξύ τους Σύμβασης, που λήγει την 31 Δεκεμβρίου 

2020 για ένα ακόμα χρόνο, δηλαδή από 01-01-2021 μέχρι 31-12-2021 με τους ίδιους 

όρους και συμφωνίες για την Δημοτική Ενότητα Βοιών και αμοιβή ……………………… 

Ευρώ για το έτος αυτό, σύμφωνα με την με αριθμό ………………………. απόφαση του 
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Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. περί έγκρισης σχεδίου τροποποιημένης προγραμματικής σύμβασης 

και τροποποίησης των ισχυόντων κατ' αντικείμενο συντελεστών δυσκολίας, μετά την 

θέσπιση κριτηρίων αποζημίωσης των Ο.Τ.Α. για το πρόγραμμα Ανταποκριτών Ο.Α.Ε.Δ. 

Η παρούσα Σύμβαση, αφού ανεγνώσθη και βεβαιώθηκε, υπεγράφη σε τρία (3) 

όμοια πρωτότυπα, εκ των οποίων τα δύο (2) λαμβάνει ο Ο.Α.Ε.Δ. και το ένα ο δεύτερος εκ 

των συμβαλλομένων.  

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται  όπως  πιο κάτω.    

         ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
 ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                      1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

                                                                      2)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ      

                                                                      3)ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΙΕΡΡΗΣ                                   
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