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                                      ------------------------------------- 

Από ην 12
ν  

ηνπ 2011 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Κάζνπ. 

Αξηζκόο απόθαζεο 83/2011. 

                                                    Π ε ξ ί ι ε ς ε 

                                                   ------------------ 

      Οξζή επαλάιεςε ηεο ππ αξηζκ. 48/2011 απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

Κάζνπ   γηα   ΄΄Πξαθηηθή   άζθεζε  ζπνπδαζηώλ  ηνπ  ηκήκαηνο  Σ.Α.   ηνπ   Σ.Δ.Ι. 

Καιακάηαο΄΄. 

 

                         

    ηελ Κάζν θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα 28 Ινπλίνπ 2011 εκέξα Σξίηε 

θαη ώξα 18:30  ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην Κάζνπ, κεηά από ηελ 

κε αξηζκ. πξση. 1994/22-6-2011 πξόζθιεζε ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ πνπ δόζεθε  ζε θαζέλα από ηνπο Γεκνηηθνύο πκβνύινπο θαζώο θαη ζην 

Γήκαξρν Κάζνπ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010. 

    Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη παξίζηαηαη ν  Γήκαξρνο Κάζνπ  θαη όηη ππάξρεη λόκηκε 

απαξηία δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 13 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 9 κέιε, ήηνη: 

 

            Παξόληεο                                                                 Απόληεο 

            ------------                                                                 ----------- 

 1.- Ισάλλεο Αζπξάο, Πξόεδξνο                    1.- Αληώληνο Υαηδεπέηξνπ, εθηόο Κάζνπ     

 2.- Ηιίαο Γαιαλάθεο, Αληηπξόεδξνο            2.- Ισάλλεο Μνλδάλνο, εθηόο Κάζνπ   

 3.- Μαξία Φξαγθνύιε, Γξακκαηέαο             3.- Δπαγγειία Γεκεηξίνπ, εθηόο Κάζνπ 

 4.-  Γεώξγηνο Κνπξηαληάθεο,  Μέινο           4.- Ισάλλεο Νηθνιάνπ 

 5.- Μελάο      Ιεξνκόλαρνο,        ΄΄                 

 6.- Μελάο      Μαιαλδξήο,          ΄΄ 

 7.- Κσλ/λνο     Μελάο,                ΄΄ 

 8.- Δκκαλνπήι νθίιιαο,           ΄΄           

 9.- Δκκαλνπήι Μαλνύζνο,         ΄΄ 

 

      Ο Γεκνηηθόο Τπάιιεινο Βαζίιεηνο Βηληηάδεο, ηήξεζε ηα πξαθηηθά. 

       Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 12
ν
 ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ αθνξά ζηνλ 

θαζνξηζκό ζέζεσλ πξαθηηθήο άζθεζεο ζπνπδαζηώλ ΣΔΙ Σκήκαηνο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο ζην Γήκν Κάζνπ εμέζεζε ηα εμήο: 

       ύκθσλα κε ην άξζξν 12 ηνπ Ν. 1351/83 (ΦΔΚ 56/η.Α΄/28-4-83) νη δεκόζηεο 

ππεξεζίεο θαη νξγαληζκνί, ηα Ν.Π.Γ.Γ., θαζώο θαη νη επηρεηξήζεηο θαη νη νξγαληζκνί 

όπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 παξ. 6 ηνπ Ν. 1256/82 (ΦΔΚ 65/η.Α΄/31-5-82) έρνπλ 

ππνρξέσζε λα απαζρνινύλ ζπνπδαζηέο ηεο Σξηηνβάζκηαο Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο 

πνπ ζέινπλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηελ άζθεζε ζην επάγγεικά ηνπο. Οη ζπνπδαζηέο 

απηνί, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άζθεζήο ηνπο αζθαιίδνληαη ζην ΙΚΑ κόλν γηα ηηο 

πεξηπηώζεηο αηπρήκαηνο. Οη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο βαξύλνπλ εμ νινθιήξνπ ηηο 

ππεξεζίεο απαζρόιεζεο. 

     Η κεληαία απνδεκίσζε ησλ αζθνύκελσλ ζπνπδαζηώλ αλέξρεηαη ζε 186,19 επξώ, 

ελώ ε αζθάιηζή ηνπο γηα επαγγεικαηηθό θίλδπλν ε νπνία βαξύλεη ην Ν.Π. ππνινγίδεηαη 

ζην 1% επί ηνπ ηεθκαξηνύ εκεξνκηζζίνπ ηεο 12
εο

 αζθαιηζηηθήο θιάζεο ηνπ ΙΚΑ. Με 

ηε δεκηνπξγία ηεζζάξσλ (4) ζέζεσλ πξαθηηθήο άζθεζεο ζπνπδαζηώλ ηνπ Σκήκαηνο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαιύπηνληαη αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Κάζνπ. 

     Σν Γεκνηηθό πκβνύιην, αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ 

Ν.1351/83 (ΦΔΚ 56/η.Α΄/28-4-83) θαη ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, 



                                          Α π ν θ α ζ ί δ ε η   Ο κ ό θ σ λ α  : 

 

1.-  Δγθξίλεη ηνλ θαζνξηζκό αλά εμάκελν ηεζζάξσλ (4) ζέζεσλ πξαθηηθήο άζθεζεο 

ζπνπδαζηώλ ΣΔΙ, ηνπ Σκήκαηνο Σξνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζηνλ Γήκν Κάζνπ. 

2.- Η πξαθηηθή άζθεζε ησλ ζπνπδαζηώλ ΣΔΙ πξαγκαηνπνηείηαη αλά εμάκελν 

αξρίδνληαο από  1/10/2011. Οη απνδεκηώζεηο θαη νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ησλ 

αζθνπκέλσλ ζπνπδαζηώλ ΣΔΙ βαξύλνπλ ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ Κάζνπ Κ.Α.Δ. 

10/6041.1 κε ην πνζό ησλ 2.234,28 επξώ γηα ην έηνο 2011 θαη κε ην πνζό 8.937,12 

επξώ γηα θάζε έλα από ηα επόκελα νηθνλνκηθά έηε.  

3.- Γηα ηελ αλσηέξσ δαπάλε έρεη εγγξαθεί ε αληίζηνηρε πίζησζε ζηνλ πξνϋπνινγηζκό 

ηνπ νηθ. Έηνπο 2011 θαη ζα εγγξάθεηαη ζηνπο πξνϋπνινγηζκνύο ηνπ Γήκνπ Κάζνπ γηα 

κία πεληαεηία ηνπιάρηζηνλ. 

 

       Η απόθαζε πήξε α/α/ 83/2011. 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                      ΣΑ ΜΔΛΗ                                 Ο ΓΗΜΑΡΥΟ 

ππ:Ι. ΑΠΡΑ                ππ: ΗΛ. ΓΑΛΑΝΑΚΗ             ππ:Γ.Δ.ΔΡΩΣΟΚΡΙΣΟ 

                                        ππ: Γ. ΚΟΤΡΙΑΝΣΑΚΗ               

                                        ππ: Μ. ΙΔΡΟΜΟΝΑΥΟ                                                          

                                        ππ: Μ. ΜΑΛΑΝΓΡΗ                  Ο ΔΙΓ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                                        ππ:: Μ. ΦΡΑΓΚΟΤΛΗ                     ππ : Β.ΒΙΝΣΙΑΓΗ 

                                        ππ:: Κ.Μ.ΜΗΝΑ                              

                                        ππ: ΔΜΜ. ΟΦΙΛΛΑ 

                                        ππ: ΔΜΜ. ΜΑΝΟΤΟ 

                                         

                         ΩΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ                    Ο ΔΙΓ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                         ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ 

                          Ο  ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΟΤ 

                                                                                         ΒΑΙΛΔΙΟ Γ.  ΒΙΝΣΙΑΓΗ         

              ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΔΜΜ.ΔΡΩΣΟΚΡΙΣΟ 

 

 

 

                ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΔΜΜ.ΔΡΩΣΟΚΡΙΣΟ 

 

 

 

 


