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Απόσπασμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

από το πρακτικό της 15ης συνεδρίασης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης

Σήμερα 27 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε
το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης, σύμφωνα με την οικ.26276/22.9.2017 πρόσκληση του κ. Προέδρου,
που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 67 του Ν. 3852/2010.
Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα ενός
είναι παρόντα τριάντα πέντε, δηλ. οι κ.κ. 1) Πανταζόπουλος Ηλίας, Πρόεδρος, 2) Χρυσουλάκης Φώτιος,
Αντιπρόεδρος, 3) Κουρή Μαρία, Γραμματέας, 4) Χατζηδάκης Γεώργιος, 5) Παπαδόπουλος Κων/νος, 6)
Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 7) Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, 8) Σερέτη Χριστίνα, 9) Καλαρρύτης Χρήστος, 10)
Ζαννιά Ευφημία, 11) Αντζινάς Ιωάννης, 12) Βιδάλης Παναγιώτης, 13) Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 14)
Δημητρόπουλος Άγγελος, 15) Κορμά - Γκουτζιάνα Δήμητρα, 16) Καλούδης Κων/νος, 17) Μπασούρης
Μαρίνος, 18) Νικηφόρος Ιωάννης, 19) Καπίρη Ελένη, 20) Κοκοτίνης Χρήστος, 21) Ασβεστάς Δημήτριος,
22) Καλαντίδης Δημήτριος, 24) Αντύπας Γεώργιος, 25) Δουβή Αγγελική, 26) Αναγνώστου Ιωάννης, 27)
Αγαδάκος Γεώργιος, 28) Τσατσούλη Αναστασία, 29) Μαργαρώνης Παναγιώτης, 30) Ευσταθίου
Αναστάσιος, 31) Κουρής Μιχαήλ, 32) Πανταζόπουλος Δημήτριος, 33) Πούλος Ιωάννης, 34) Πίκουλα
Αργυρώ, 35) Σόφης Γεώργιος και 36) Σεφτελής Κων/νος, ότι οι κ.κ. 1. Γιαννάκης Χρήστος, 2) Χωματά
Αικατερίνη, 3) Κούρτης Ανδρέας, 4) Παναγιώταρης Αναστάσιος, 5) Γρηγορέας Ιωάννης, 6) Γεωργίου
Δημήτριος δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ότι ο Δήμαρχος, κ. Βασίλειος Βαλασόπουλος,
είναι παρών, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο Γενικός
Γραμματέας του Δήμου κ. Αναστόπουλος, ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου κ. Μανταδάκης, ο Ειδικός
Σύμβουλος του Δημάρχου κ. Παπαγεωργίου, ο συμπαραστάτης του δημότη κ. Αραμπατζής, ο κ. Κοντονίκας
και ο κ. Φιλοθεϊδης.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Καλπουζάνη Αμαλία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 332/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τροποποίηση στο ορθό της 174/2017 απόφασης περί "Καθορισμού θέσεων πρακτικής

άσκησης φοιτητών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Ηλιούπολης"

(Από τη συνεδρίαση έχουν αποχωρήσει οι κ.κ. Δουβή, Αγαδάκος, Σεφτελής, Αναγνώστου, Χρυσουλάκης,
Πίκουλα, Δ. Πανταζόπουλος, Κουρής, Ευσταθίου, Σόφης, Νικηφόρος, Πούλος)
Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, κ. Αναστόπουλος, που εισηγήθηκε το 24ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης, έθεσε υπόψη του Σώματος το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.26606/2017 έγγραφό του, το οποίο έχει ως εξής:
Παρακαλούμε για λήψη απόφασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης για την τροποποίηση της

174/2017 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί του «καθορισμού θέσεων πρακτικής
άσκησης φοιτητών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Ηλιούπολης», ώστε στην ορθή επανάληψη αυτής να διατυπώνεται με
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σαφήνεια

ότι ο αριθμός των θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτητών

ΤΕΙ που συστήνονται στο Δήμο

Ηλιούπολης είναι επτά (7) θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων ανά εξάμηνο.
Κατόπιν αυτού παρακαλούμε για την τροποποίηση της 174/2017 απόφασης ως εξής:
«Σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 1351/83 (ΦΕΚ Α, 56) οι Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμοί, τα ΝΠΔΔ,
καθώς και οι Επιχειρήσεις και οι Οργανισμοί όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 1256/82 έχουν
υποχρέωση να απασχολούν σπουδαστές της Τριτοβάθμιας Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που θέλουν να
πραγματοποιήσουν την άσκηση στο επάγγελμα τους. Οι σπουδαστές αυτοί, κατά τη διάρκεια της άσκησης τους
ασφαλίζονται στο Ι.Κ.Α. μόνο στις περιπτώσεις ατυχήματος. Οι ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν εξ ολοκλήρου
τις υπηρεσίες απασχόλησης.
Η μηνιαία αποζημίωση των ασκούμενων φοιτητών ανέρχεται σε 176,08€ μηνιαίως ενώ η ασφάλιση
τους για επαγγελματικό κίνδυνο, η οποία βαρύνει το Ν.Π. υπολογίζεται στο 1% επί του τεκμαρτού
ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ, και ανέρχεται στο ποσό των 10,11€. Με την δημιουργία
επτά (7) θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτητών Τ.Ε.Ι διαφόρων ειδικοτήτων ανά εξάμηνο, καλύπτονται οι
ανάγκες του Δήμου Ηλιούπολης.
Κατόπιν των ανωτέρω, και λαμβανομένων υπόψη:
1) Των διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 1351/83 (ΦΕΚ Α 56),
2) Την βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών περί της ύπαρξης και δέσμευσης των αναγκαίων
πιστώσεων,
3) Την 174/17 προηγούμενη απόφασης του (ΑΔΑ: 75Θ5ΩΡΥ-ΜΚ6) και την ανάγκη τροποποίησης
αυτής ώστε να διατυπώνεται με σαφήνεια ότι ο αριθμός των θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτητών
Τ.Ε.Ι. που συστήνονται στο Δήμο Ηλιούπολης είναι επτά (7) θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων,
Προτείνουμε στο Δημοτικό Συμβουλίου τη λήψη αποφασης επί του θέματος ως εξής:
Εγκρίνει την τροποποίηση της 174/17 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης ως εξής:
«Εγκρίνει τον καθορισμό επτά (7) θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτητών Τ.Ε.Ι. διαφόρων ειδικοτήτων στο
Δήμο Ηλιούπολης, ανά εξάμηνο.
Η πρακτική άσκηση των φοιτητών Τ.Ε.Ι. θα διαρκεί ένα εξάμηνο με ημερομηνία έναρξης 01/10/2017.
Οι αποζημιώσεις των ασκούμενων φοιτητών Τ.Ε.Ι. βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου
Ηλιούπολης, υπό τον Κ.Α.Ε.

10.6041.0001

με το ποσό των 7.395,36€ (7 θέσεις Χ 2 εξάμηνα= 14 (ο

δυνητικά κατ΄ ανώτατο αριθμός ασκούμενων φοιτητών ετησίως) Χ 176,08€ Χ 3 μήνες) για το τρέχον έτος
και με το ποσό των 29.581,44€ (7 θέσεις Χ2 εξάμηνα = 14 (ο δυνητικά κατ΄ ανώτατος αριθμός φοιτητών
ετησίως) Χ 176,08€ Χ 12 μήνες) για καθένα από τα επόμενα έτη.
Οι εργοδοτικές εισφορές βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου Ηλιούπολης

υπό τον Κ.Α.Ε

10.6054.0002 με το ποσό των 422,62€ (14 θέσεις Χ 10,11€ Χ 3 μήνες) για το τρέχον έτος και με το ποσό των
1.698,48€ (14 θέσεις Χ 10,11€ Χ 12 μήνες) για κάθε ένα από τα επόμενα έτη.
Για την ανωτέρω δαπάνη έχει δεσμευτεί η αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό του έτους 2017,
και θα δεσμεύεται στους προϋπολογισμούς του Δήμου Ηλιούπολης για καθένα από τα επόμενα έτη και για μια
πενταετία τουλάχιστον.»
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Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010, του Ν. 3463/2006,
Ομόφωνα αποφασίζει
Εγκρίνει την τροποποίηση της 174/17 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης ως εξής:
«Εγκρίνει

τον καθορισμό επτά (7) θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτητών Τ.Ε.Ι. διαφόρων ειδικοτήτων

στο Δήμο Ηλιούπολης, ανά εξάμηνο.
Η πρακτική άσκηση των φοιτητών Τ.Ε.Ι. θα διαρκεί ένα εξάμηνο με ημερομηνία έναρξης 01/10/2017.
Οι αποζημιώσεις των ασκούμενων φοιτητών Τ.Ε.Ι. βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου
Ηλιούπολης, υπό τον Κ.Α.Ε. 10.6041.0001 με το ποσό των 7.395,36€ (7 θέσεις Χ 2 εξάμηνα= 14 (ο
δυνητικά κατ΄ ανώτατο αριθμός ασκούμενων φοιτητών ετησίως) Χ 176,08€ Χ 3 μήνες) για το τρέχον έτος
και με το ποσό των 29.581,44€ (7 θέσεις Χ2 εξάμηνα = 14 (ο δυνητικά κατ΄ ανώτατος αριθμός φοιτητών
ετησίως) Χ 176,08€ Χ 12 μήνες) για καθένα από τα επόμενα έτη.
Οι εργοδοτικές εισφορές βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου Ηλιούπολης υπό τον Κ.Α.Ε
10.6054.0002 με το ποσό των 422,62€ (14 θέσεις Χ 10,11€ Χ 3 μήνες) για το τρέχον έτος και με το ποσό
των 1.698,48€ (14 θέσεις Χ 10,11€ Χ 12 μήνες) για κάθε ένα από τα επόμενα έτη.
Για την ανωτέρω δαπάνη έχει δεσμευτεί η αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό του έτους
2017, και θα δεσμεύεται στους προϋπολογισμούς του Δήμου Ηλιούπολης για καθένα από τα επόμενα έτη
και για μια πενταετία τουλάχιστον.»

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 332/2017 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Μ. ΚΟΥΡΗ

Γ. Χατζηδάκης, Α.Μαρκουλάκη, Ε.Ψυρρόπουλος,

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Χ.Σερέτη, Χ.Καλαρρύτης, Ε. Ζαννιά, Κ.Παπαδόπουλος,

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, 02.10.2017

Ι.Αντζινάς, Π. Βιδάλης, Θ.Γιαννόπουλος, Α.Δημητρόπουλος,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δ.Κορμά-Γκουτζιάνα, Κ.Καλούδης Μ.Μπασούρης,
Ε.Καπίρη, Χ.Κοκοτίνης Δ.Καλαντίδης,
Δ. Ασβεστάς, Γ.Αντύπας, Α.Τσατσούλη

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Π.Μαργαρώνης
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