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         ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ        
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   ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ –                                       
             ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

  Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 5
της 24ης Φεβρουαρίου 2020

Αριθμός Απόφασης  17

           ΘΕΜΑ 3ο έκτακτο : Αποδοχή φοιτητή, για πραγματοποίηση εξάμηνης
                                       πρακτικής άσκησης στο Δήμο μας. 

Στο Λουτράκι  και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
(Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 24η  του μηνός Φεβρουαρίου του έτους
2020,  ημέρα  της  εβδομάδος  Δευτέρα  και  ώρα 17:00,  συνήλθε  σε  τακτική
συνεδρίαση  το  Δημοτικό  Συμβούλιο,  μετά  την  υπ'  αριθ.  2747/20-02-2020
πρόσκληση του Προέδρου του κ. Θυμή Φίλιππα, 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”,  όπως  τροποποιήθηκαν  με  εκείνες  του
άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, σε καθέναν Δημοτικό Σύμβουλο, στους προέδρους
συμβουλίων των κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Ισθμίας, Αγ. Θεοδώρων &
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 είκοσι τρία (23), ο κ.
Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Π  α  ρ  ό  ν  τ  ε  ς:  1.Θυμής  Φίλιππας  –  Πρόεδρος,  2.Βασιλείου  Βασίλειος,
3.Βασιλείου  Δημήτρης,  4.Γεωργίου  Αθανάσιος,  5.Δέδες  Δημήτριος,  6.Δήμου
Κων/νος,  7.Δρίτσας  Αλκιβιάδης,  8.Ζερβός  Κων/νος,  9.Καραπανάγος  Ιωάννης,
10.Κόντη  Κασσιανή,  11.Κοντός  Γεώργιος,  12.Λογοθέτης  Κων/νος,  13.Μουζάκης
Αθανάσιος,  14.Νικολάου  Σωτήριος,  15.Παντελέου  Κων/νος,  16.Παπαθανασίου
Αθανάσιος,  17.Πέρρας  Σωτήριος,  18.Πέτρου  Παναγιώτης,  19.Πρωτονοτάριος
Δημήτριος,  20.Ράτης  Σπυρίδων,  21.Σακελλαρίου  Αναστάσιος,  22.Σακελλαρίου
Ευθύμιος, 23.Σταυρόπουλος Κων/νος.

Στη  συνεδρίαση  παρίστανται  και  οι  πρόεδροι  των Συμβουλίων των Κοινοτήτων
Ισθμίας,  Αγ.  Θεοδώρων  &  Πισίων  κ.κ.  Γκεζερλής  Γεώργιος,  Κωνσταντής  -
Σκουλικαρίτης Αριστείδης & Λάμπρου Δημήτριος αντίστοιχα.

Α  π  ό  ν  τ  ε  ς: 1.Ασημακόπουλος  Χρήστος,  2.Κορδαλή  Σωτηρία,  3.Πέτρου
Θεόδωρος,  4.Πρωτοπαππά Μαρία,  οι  οποίοι  δεν  προσήλθαν  αν  και  κλήθηκαν
νόμιμα.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε και ο πρόεδρος του Συμβουλίου της  Kοινότητας
Λουτρακίου - Περαχώρας κ. Σακέλλης Μάριος.
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Μετά  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  και  πριν  τη  συζήτηση  οποιουδήποτε
θέματος  προσήλθαν  οι  δημοτικοί  σύμβουλοι  κα  Πρωτοπαππά  Μαρία  και  κ.
Ασημακόπουλος  Χρήστος  ενώ  κατά  την  διάρκεια  συζήτησης  του  2  ου   έκτακτου  
θέματος και πριν την λήψη Απόφασης, αποχώρησαν οι κ.κ. Λογοθέτης Κων/νος,
Μουζάκης Αθανάσιος και Δέδες Δημήτριος.

Πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος
πρότεινε την συζήτηση τριών έκτακτων, μεταξύ αυτών και του θέματος "Αποδοχή
φοιτητή,  για  πραγματοποίηση  εξάμηνης  πρακτικής  άσκησης  στο  Δήμο  μας"
έκτακτα, ως κατεπείγοντος, καθότι ο φοιτητής πρέπει μέχρι 28/02 να καταθέσει στη
Σχολή του αίτηση με την βεβαίωση από τον Δήμο μας, ότι τον αποδεχόμαστε για
πρακτική άσκηση.

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  ομόφωνα  αποφάσισε  τη  συζήτηση  του  εν  λόγω
θέματος έκτακτα ως κατεπείγοντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.7
του Ν. 3852/2010.

Ακολούθως κι  επί  του  θέματος  αυτού  ο  κ.  Πρόεδρος  έθεσε  υπόψη των
μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:

1. Η  με  αριθ.  πρωτ.  Δήμου  2571/18-02-2020  αίτηση  του  Παπαγεωργίου
Κων/νου του Μαργαρίτη, φοιτητή της Σχολής Διοίκησης του Τμήματος Λογιστικής &
Χρηματοοικονομικής  του  Πανεπιστημίου  Πελοποννήσου  (πρώην  ΤΕΙ
Πελοποννήσου), για αποδοχή του από τον Δήμο μας προς άσκηση της εξάμηνης
πρακτικής του, η οποία είναι υποχρεωτική και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των
σπουδών του.

2. Η υπ’ αριθ. 120/07-05-2018 (ΑΔΑ:648ΔΩΛ3-Ρ0Π, σε ορθή επανάληψη)
Απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου,  με  την  οποία  καθορίστηκαν  στον  Δήμο
Λουτρακίου – Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων τρεις (3) θέσεις πρακτικής άσκησης
για σπουδαστές Τ.Ε.Ι. διαφόρων ειδικοτήτων.

3. Το υπ’ αριθ. 5908/τεύχος Β/31-12-2018 ΦΕΚ, στο οποίο δημοσιεύθηκε η
υπ’  αριθ.  213160/Ζ1/10-12-2018  Κοινή  Υπουργική  Απόφαση  των  Υπουργών
Οικονομικών  -  Εσωτερικών  -  Παιδείας,  Έρευνας  &  Θρησκευμάτων,  περί
καθορισμού  τριών  (3)  θέσεων  πρακτικής  άσκησης  φοιτητών  Τ.Ε.Ι.  διαφόρων
ειδικοτήτων  στο  Δήμο  Λουτρακίου  -  Περαχώρας  -  Αγίων  Θεοδώρων,  Νομού
Κορινθίας,  δυνάμει  της ανωτέρω Α.Δ.Σ.,  που πραγματοποιείται  ανά εξάμηνο με
ημερομηνία έναρξης την 1-12-2018 και για πέντε έτη.

4. Ο  δημοτικός  προϋπολογισμός  τρέχοντος  έτους  όπου  στο  σκέλος  των
εξόδων  του  και  συγκεκριμένα  στους  Κ.Α.  10-6041.003,  με  τίτλο  «Αποζημίωση
ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ» και 10-6055.001, με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές
επαγγελματικού κινδύνου Ι.Κ.Α. για τους πρακτικά ασκούμενους σπουδαστές ΤΕΙ»
έχουν εγγραφεί πιστώσεις ποσών #6.400,00# € και #370,00# €, αντίστοιχα, προς
κάλυψη των εν λόγω δαπανών.

5. Οι υπ΄ αριθ. Α-39/08-01-2020 και Α-40/08-01-2020 Αποφάσεις Ανάληψης
Υποχρέωσης σε βάρος των ανωτέρω Κ.Α.

6. Η από 24-02-2020 εισήγηση της  Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Δήμου, σύμφωνα με το οποίο από την υλοποίηση της εν λόγω πρακτικής άσκησης
προκύπτουν για τον Δήμο μας δαπάνες ποσών #1.056,48# € και #60,66# € σε
βάρος των Κ.Α. 10-6041.003 & 10-6055.001 αντίστοιχα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω καθώς και τις
διατάξεις  του  άρθρου  65  του  Ν.  3852/2010,  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. Αποδέχεται τον Παπαγεωργίου Κων/νο του Μαργαρίτη  - φοιτητή της Σχολής
Διοίκησης  του  Τμήματος  Λογιστικής  &  Χρηματοοικονομικής  του  Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου (πρώην ΤΕΙ Πελοποννήσου), για την κάλυψη θεσμοθετημένης στον
Δήμο  μας  θέσης  πρακτικής  άσκησης,  προκειμένου  να  εκτελέσει  την  εξάμηνη
πρακτική του στις Υπηρεσίες του Δήμου, και συγκεκριμένα στη Δ/νση Οικονομικών
Υπηρεσιών, με ημερομηνία έναρξης την  01η   Απριλίου 2020 και λήξης την  30η

Σεπτεμβρίου 2020.
Η  αμοιβή  του  ορίζεται  στο  συνολικό  ποσό  των  #186,19#  €,  μηνιαίως,

(#176,08# € και #10,11# € για ασφάλισή του έναντι επαγγελματικού κινδύνου) και
στο συνολικό ποσό των  #1.117,14#  € για όλη τη διάρκεια της εξάμηνης πρακτικής
του.

Την ευθύνη για την παρακολούθηση υλοποίησης της πρακτικής άσκησης
του ανωτέρω φοιτητή θα έχει η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών κα Ιωάννου Αικατερίνη - ΠΕ Διοικητικού του Δήμου.

2. Εξουσιοδοτεί  τον  κ.  Δήμαρχο  για  την  υπογραφή  της  οικείας  Σύμβασης
Πρακτικής Άσκησης. 

H παρούσα Απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  17/2020

         Ο  Πρόεδρος                                                 Τα Μέλη
              (΄Επονται υπογραφές )

              Ακριβές Αντίγραφο
       Λουτράκι 26 Φεβρουαρίου 2020

             Ο   Πρόεδρος Δ.Σ.
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