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Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 17  
της 17ης Ιουνίου 2016    Αριθμός  Απόφασης  183 

 ΘΕΜΑ 3ο έκτακτο:  « Αποδοχή  του ΝΙΚΟΛΑΟΥ  Βασίλειου,  φοιτητή  του  
                              Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου                                Πειραιά, για πραγματοποίηση δίμηνης πρακτικής  
                              άσκησης στον Δήμο μας »    Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος 

& Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 17η του μηνός Ιουνίου, του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 18:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό 
Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθμ. 10266/13-06-2016 πρόσκληση του Προέδρου του κ. ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτη, η οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010), περί “Νέας Αρχιτεκτονικής της 
Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης”, σε καθέναν Δημοτικό Σύμβουλο, στους προέδρους συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων Λουτρακίου 
- Περαχώρας, Ισθμίας, Αγ. Θεοδώρων, στον Πρόεδρο συμβουλίου της τοπικής κοινότητας Πισίων και στον Δήμαρχο κ. ΓΚΙΩΝΗ Αλκ. Γεώργιο, ο οποίος ήταν παρών, προκειμένου να 
συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) μελών του Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα δεκατέσσερα (14), ο κ. Πρόεδρος 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Πέτρου Παναγιώτης - Πρόεδρος, 2.Γεωργίου Αθανάσιος, 3.Θυμής 
Φίλιππος, 4.Κορδαλή Σωτηρία, 5.Νικολάου Σωτήριος,  6.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 7.Πέρρας Σωτήριος,  8.Πρωτοπαππά Μαρία, 9.Ράτης Σπυρίδων, 10.Ρουμελιώτης Γεώργιος, 
11.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 12.Λογοθέτης Κων/νος, 13.Κοφινάς Ηλίας, 14.Πέτρου Θεόδωρος. 

Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκοντο και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Αγίων Θεοδώρων & Ισθμίας, κ. Κωνσταντής - Σκουλικαρίτης Αριστείδης και κ. Δήμου Κων/νος, αντίστοιχα. 
  Α π ό ν τ ε ς: 1.Βλάσσης Ευάγγελος, 2.Θυμής Μιχαήλ, 3.Παντελέου Κων/νος, 4.Σπύρου 
Κων/νος, 5.Στάμου Γεώργιος, 6.Παύλου Παύλος, 7.Πρωτονοτάριος Δημήτριος, 8.Βαρελάς Παναγιώτης, 9.Γεωργίου Χαράλαμπος, 10.Μουζάκης Αθανάσιος, 11.Δόσχορης Κων/νος, 12.Θεοδώρου Αγγελική, 13.Ασημακόπουλος Χρήστος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 
κλήθηκαν νόμιμα.  Στην παρούσα συνεδρίαση δεν παρίσταται η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας 
Λουτρακίου – Περαχώρας κα Βενετσάνου Ελένη καθώς και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Πισίων κ. Γκίκας Ιωάννης.  

Αμέσως μετά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση οποιουδήποτε θέματος προσήλθαν οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι Θυμής Μιχαήλ και Πρωτονοτάριος 
Δημήτριος, οι οποίοι και παρέμειναν μέχρι το τέλος της συνεδρίασης.  
Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος πρότεινε την συζήτηση τριών έκτακτων θεμάτων, μεταξύ των οποίων ως 3ου του θέματος: 



«Αποδοχή του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Βασίλειου, φοιτητή του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά, για πραγματοποίηση δίμηνης πρακτικής άσκησης στον Δήμο μας» έκτακτα ως κατεπείγοντος, προκειμένου ο Δήμος μας να συμμετάσχει στην 17η Ευρωπαϊκή 
γιορτή μουσικής που θα πραγματοποιηθεί εντός του Ιουνίου. Τα Μέλη ομόφωνα αποφάσισαν την συζήτηση του θέματος έκτακτα ως 
κατεπείγοντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.  Πριν την έναρξη της συζήτησης του 2ου θέματος αποχώρησε ο κ. Λογοθέτης 
Κων/νος, ο οποίος και δεν επέστρεψε μέχρι την λήξη της συνεδρίασης.    

Ακολούθως κι επί του θέματος αυτού ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος την υπ΄ αριθ. 10355/14-6-2016 αίτηση του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Βασίλειου του Αριστείδη, φοιτητή του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμηςτης Σχολής Οικονομικών – Επιχειρηματικών & 
Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά, προκειμένου να πραγματοποιήσει δίμηνη πρακτική άσκηση (1-7-2016 έως 31-8-2016) στο Δήμο μας, σε σχετική με το αντικείμενό του 
θέση που δέσμευσε η Υπηρεσία μας στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης και Πρακτικής Άσκησης φοιτητών ΑΕΙ «ΑΤΛΑΣ» του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων 
όπως προκύπτει από το αποδεικτικό αντιστοίχησης του Συστήματος αυτού.   Στόχος της Πρακτικής Άσκησης είναι να δώσει στους φοιτητές τη δυνατότητα να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία, να ενισχύσουν την επιστημονική τους κατάρτιση, να 
έρθουν σε επαφή με το σύγχρονο επιχειρησιακό και εργασιακό περιβάλλον και να αναπτύξουν επαγγελματική συνείδηση.  Οι φοιτητές ασκούνται για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών (πλήρες ωράριο), σε 
αντικείμενα συναφή με το αντικείμενο σπουδών τους και επιβλέπονται από έναν επόπτη στο χώρο εργασίας.   Κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης οι φοιτητές αμείβονται και ασφαλίζονται, 
κατά κινδύνου ατυχήματος, από το αντίστοιχο Πανεπιστήμιο. 
      Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α  
1. Α π ο δ έ χ ε τ α ι  το φοιτητή του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμηςτης Σχολής 
Οικονομικών – Επιχειρηματικών & Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά ΝΙΚΟΛΑΟΥ Βασίλειο, προκειμένου να πραγματοποιήσει τη δίμηνη πρακτική του άσκηση στις Υπηρεσίες του Δήμου μας, με ημερομηνία έναρξης την 1/07/2016 και λήξης 31/08/2016, 
με πλήρες ωράριο, σύμφωνα με το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ μέσω του 
Συστήματος Κεντρικής Υποστήριξης και Πρακτικής Άσκησης «ΑΤΛΑΣ» του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, το οποίο καλύπτει την αμοιβή και την ασφάλεια των φοιτητών καθ’ όλη τη διάρκεια της άσκησης.  

Επόπτης της πρακτικής άσκησης του ανωτέρω φοιτητή θα είναι ο κ. Σταμάτης Ιερόθεος – αναπληρωτής Δ/ντης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου. 2. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή της οικείας Σύμβασης Πρακτικής 
Άσκησης.  
  Η παρούσα Απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  183/2016. 
    Ο Πρόεδρος                       Τα Μέλη 

(έπονται υπογραφές)  Ακριβές Αντίγραφο 
Λουτράκι 23 Ιουνίου 2016 Ο Πρόεδρος Δ.Σ.  


