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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                       Σ Υ Ν Ε ∆ Ρ Ι ΑΣ Η    08/11/2016 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ. 226  
 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 23ης/08.11.2016,  συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής, την 8η του µηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ του 
έτους 2016.    
 
Στην  Καισαριανή  σήµερα, 08/11/2016, ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα  19:00 µ.µ , το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καισαριανής  συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα οδός Βρυούλων και Κλαζοµενών , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 12087/04.11.2016, πρόσκληση  του 
Προέδρου του,  που επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87). 
 
∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο είκοσι 
επτά (27) µελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι (20) µέλη και 
ονοµαστικά οι: 
 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                                        ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
                                       
                                                                        

    Κατσαρέλης Νικόδηµος  Αντιπρόεδρος ∆.Σ.           
 
  1. Πολυχρονάκης Συµεών 1.Κατηµερτζής Γεώργιος 
  2. Γεωργοπούλου Κανέλλα 2. Αξιώτης Χρήστος 
  3. Περρής Ιωάννης 3. Κοντόσταυλος Γεώργιος 
  4. Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος 4. Καµπάκας Αντώνης 
  5. Καραβασίλης Εµµανουήλ 5. Λυκούδης Αλεβίζος 
  6. Χριστοφής Μιχαήλ  6. Μαζαράκη Έλλη 
  7. Χατζηδηµητράκης   Αργύριος 7. Αλεξοπούλου Μαρία 
  8. Κολοβού Κων/να  
  9. Τσιτσιρίδης Ιωσήφ  
10. Παπαγιάννης Ιωάννης  
11. Βεχλίδη Μαρία  
12. Εξαρχόπουλος Αθανάσιος  
13. Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα    
14. Βασιλάκη Αικατερίνη  
15. Σοφιανόπουλος  Γεώργιος  
16. Γαβρίλης  Γεώργιος  
17. Βούρλος ∆ηµήτρης  



18. Βοσκόπουλος Χρήστος  
19. Αντωνόπουλος ∆ηµήτρης  
20.   
21.   
22.   
23.   
24.   
25   
26.   
 
Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο  ∆ήµαρχος κ.   Σταµέλος Ηλίας   και 
η δηµοτική υπάλληλος Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών της 
συνεδρίασης. 
 
 
ΘΕΜΑ:  ∆ηµιουργία (1) µιας θέσης πρακτικής άσκησης σπουδαστή του 
Τµήµατος Ηλεκτρονικής του ΤΕΙ Κρήτης στο ∆ήµο µας και έγκριση της 
σχετικής πίστωσης. 

 

Ο κ. Αντιπρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέµα της  ηµερήσιας 
διάταξης θέτει υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  την  εισήγηση 
του προϊστάµενου ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου κ. Μελαχροινίδη Χαράλαµπου   η   
οποία έχει ως εξής:  
  

 
 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Καισαριανή   31- 10- 2016 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                     Αρ. Πρωτ      11781 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 

                                ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

                                 Προς  
                                     ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καισαριανής 

 
 
ΘΕΜΑ: ∆ηµιουργία (1) µιας θέσης πρακτικής άσκησης σπουδαστή  του 
Τµήµατος Ηλεκτρονικής του ΤΕΙ Κρήτης στο ∆ήµο µας και έγκριση της 
σχετικής πίστωσης 
 
Προκειµένου οι σπουδαστές ΤΕΙ να λάβουν το πτυχίο τους είναι απαραίτητη η 
προηγούµενη εξάµηνη πρακτική άσκηση στην ειδίκευση τους σε υπηρεσίες του 
δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Ν 1351/1983 (ΦΕΚ 56 Τεύχος Α) οι δηµόσιες 
υπηρεσίες  και οργανισµοί κλπ όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παρ 6 του Ν.1256/82 



έχουν υποχρέωση  να απασχολούν σπουδαστές της Τριτοβάθµιας Επαγγελµατικής  
Εκπαίδευσης  που θέλουν να πραγµατοποιήσουν πρακτική άσκηση στο επάγγελµα.  
 Στην υπηρεσία µας έχει καταθέσει αίτηση µε αρ. πρωτ 11574/21-10-2016 για 
πραγµατοποίηση της εξάµηνης πρακτικής του άσκησης ο σπουδαστής του Τµήµατος 
Ηλεκτρονικής του ΤΕΙ Κρήτης, Λιόγρης Χρήστος. 
Για το σκοπό αυτό προτείνεται η δηµιουργία  (1) µίας θέσεως πρακτικής άσκησης για 
ένα εξάµηνο στο ∆ήµο µας από 1/12/2016 µέχρι 31/5/2017. Η µηνιαία αποζηµίωση 
του σπουδαστή που ανέρχεται στα 176,08 € και η µηνιαία ασφαλιστική του κάλυψη 
που ανέρχεται στα 10,11 € θα επιβαρύνει τον προϋπολογισµό του ∆ήµου µας για το 
έτος 2016 στους Κ.Α 10.6041.0001 µε το ποσό των 176,08 € και Κ.Α 10.6054.0001 
µε το ποσό των 10,11  και αντίστοιχα τον προϋπολογισµό του ∆ήµου µας για το έτος 
2017 στους Κ.Α 10.6041.0001 µε το ποσό των 880,40 € και Κ.Α 10.6054.0001 µε το 
ποσό των 50,55 €.   
  Παρακαλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης. 
(αποδοχή του αιτήµατος του σπουδαστή και έγκριση της σχετικής πίστωσης). 
 
                                                   Ο Προϊστάµενος  ∆ιεύθυνσης 
 
                                                                   ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
 
                                                                 ΜΑΤΖΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
 
Κατόπιν αυτών ο κ. Πρόεδρος καλεί τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για 
την λήψη σχετικής απόφασης 

                        

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση  
 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 
• Αποδέχεται το αίτηµα του σπουδαστή για την δηµιουργία (1) µιας 

θέσης πρακτικής άσκησης για ένα εξάµηνο στο ∆ήµο µας από 
1/12/2016 µέχρι 31/5/2017 του σπουδαστή του Τµήµατος Ηλεκτρονικής 
του ΤΕΙ Κρήτη Λιόγρης Χρήστου , σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Ν 
1351/1983 (ΦΕΚ 56 Τεύχος Α) οι δηµόσιες υπηρεσίες  και οργανισµοί 
κλπ όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παρ 6 του Ν.1256/82 έχουν 
υποχρέωση  να απασχολούν σπουδαστές της Τριτοβάθµιας 
Επαγγελµατικής  Εκπαίδευσης  που θέλουν να πραγµατοποιήσουν 
πρακτική άσκηση στο επάγγελµα.  

• Εγκρίνει την µηνιαία αποζηµίωση της σπουδαστή που ανέρχεται στα 
176,08 € και η µηνιαία ασφαλιστική του κάλυψη που ανέρχεται στα 
10,11 € θα επιβαρύνει τον προϋπολογισµό του ∆ήµου µας για το έτος 
2016 στους Κ.Α 10.6041.0001 µε το ποσό των 176,08 € και Κ.Α 



10.6054.0001 µε το ποσό των 10,11 και αντίστοιχα θα προβλεφθούν 
στον υπό κατάρτιση  προϋπολογισµό του ∆ήµου µας για το έτος 2017 
στους Κ.Α 10.6041.0001 µε το ποσό των 880,40 € και Κ.Α 
10.6054.0001 µε το ποσό των 50,55 €.   

 
 
 
 
Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους 
έλαβαν µέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. και τους 
∆ηµοτικούς Συµβούλους:  2)Πολυχρονάκης Συµεών 3) Γεωργοπούλου 
Κανέλλα 4) Περρής Ιωάννης  5) Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος   6) 
Καραβασίλης Εµµανουήλ 7) Χριστοφής Μιχαήλ   8) Χατζηδηµητράκης   
Αργύριος  9) Κολοβού Κων/να 10) Τσιτσιρίδης Ιωσήφ   11) Παπαγιάννης 
Ιωάννης 12)Βεχλίδη Μαρία 13) Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 14) 
Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα  15) Βασιλάκη Αικατερίνη 16) Σοφιανόπουλος 
∆ηµήτριος 17) Γαβρίλης Γεώργιος 18) Βούρλος ∆ηµήτριος  19)Βοσκόπουλος 
Χρήστος 20) Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος   .  
 
 
 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ      09/11/2016 
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

 
 
 

   
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 
 

 
ΚΑΤΣΑΡΕΛΗΣ ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ 


