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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της 5
ης

/ 18-6-2014 

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Θέμα 10
ο
:  Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αγιάς στο Σύστημα Κεντρικής 

Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Α.Ε.Ι. «ΑΤΛΑΣ» ως 

φορέας υποδοχής.  

 

 

Στην Αγιά, σήμερα 18 Ιουνίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 (7:00μμ.), στην 

αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το 

Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 8040/14-6-2014 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κου Ιωάννη Αργυρούλη, που δημοσιεύθηκε στην 

ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 και 

στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους 

Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους – Εκπροσώπους των Δημοτικών και 

Τοπικών Κοινοτήτων, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 

Ν. 3852/2010. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη 

απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 
1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος  

2. Γιάνναρος Γεώργιος 3. Γιαννουλέα Χριστίνα 

4. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 5. Καλαγιάς Γρηγόριος 

6. Καψάλης Βασίλειος
1
 7. Λέτσιος Βασίλειος 

8. Μαρούδας Ρίζος 9. Μαυρογιάννης Αντώνιος 

10. Μπάτσικας Βασίλειος 11. Μπελιάς Αντώνιος 

12. Πατσάς Κυριάκος
2
 13. Σιμούλης Θωμάς 

14. Σουλιώτης Θεόδωρος   15. Στάθης Νικόλαος 

16. Συρακούλης Γεώργιος 17. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

Απόντες 

18. Αργύρης Νικόλαος 19. Βαλάρης Γεώργιος 

20. Βατζιάς Αντίγονος 21. Βόγιας Δημήτριος 

22. Κουτσαντάς Βασίλειος 23. Ξαφάρας Χρήστος 

24. Σμυρλής Βασίλειος 25. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική 

26. Τσαγκάλης Αντώνιος 27. Τσιτσές Δημήτριος 

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

                                                 
1
 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 4

ου
 θέματος της ημερήσιας διάταξης.  

2
 Αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 3

ου
 θέματος της ημερήσιας διάταξης.  
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 2 από 3 

Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και 

Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, 

παρόντες ήταν οι: Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου), Κούκας Γεώργιος (Αγιάς), 

Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου) και 

Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας 

Αντώνης και οι υπηρεσιακοί παράγοντες κ. Σπανός Ιωάννης, Αλέξανδρος Ντελής και 

Μπαρτζώκα Αθανασία. Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός γραμματέας 

Μπουρνάκας Ιωάννης. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων: 

 

Θέμα 10
ο
:  Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αγιάς στο Σύστημα Κεντρικής 

Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Α.Ε.Ι. «ΑΤΛΑΣ» ως 

φορέας υποδοχής.  

 

Το ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Βασίλειος Λέτσιος που 

έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

 

«Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 ορίζονται τα 

εξής: «5. Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση 

των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που 

αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, 

καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.» 

 

Το σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της πρακτικής άσκησης φοιτητών ΑΕΙ «ΑΤΛΑΣ» 

ως φορέας υποδοχής, είναι μια νέα διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία διασυνδέει τους 

φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης, με όλα τα ακαδημαϊκά Ιδρύματα της 

επικράτειας, δημιουργώντας ένα ενιαίο, κεντρικό σύστημα θέσεων πρακτικής άσκησης, 

προσβάσιμο από όλα τα ΑΕΙ και τους φοιτητές, και απλοποιώντας έτσι την επικοινωνία 

των φορέων υποδοχής πρακτικής άσκησης, με τα επιμέρους ιδρύματα, με άμεση 

ενημέρωση για τις διαθέσιμες θέσεις. 

 

Στο εν λόγω σύστημα, μπορούν να εγγραφούν όλοι οι φορείς που διαθέτουν θέσεις 

πρακτικής άσκησης και να καταχωρίσουν τις προς κάλυψη θέσεις. 

 

Ο Δήμος, ως δημόσιος φορέας, μπορεί να παρέχει θέσεις πρακτικής άσκησης φοιτητών 

(θέσεις χρηματοδοτούμενες από ΕΣΠΑ των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων), μέσω της 

παρακάτω διαδικασίας: αφού προχωρήσει στην εγγραφή του στο σύστημα, καταχωρεί 

τις προς κάλυψη θέσεις πρακτικής άσκησης (βάση των δικών του κριτηρίων) και στη 

συνέχεια τις δημοσιεύσει. Ακολουθεί η αναζήτηση από τον ενδιαφερόμενο φοιτητή, ο 

εντοπισμός και η αντιστοίχηση της θέσης, σε επικοινωνία πάντα με το ακαδημαϊκό 

ίδρυμα και φυσικά τον φορέα παροχής ΠΑ, ενώ η διαδικασία ολοκληρώνεται με την 

αποδημοσίευση της θέσης. 

 

Φορείς υλοποίησης Το έργο υλοποιείται από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και 

Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ Α.Ε.), φορέα του ΥΠΑΙΘΠΑ, εποπτευόμενο από την Γενική 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 3 από 3 

Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, ενώ η χρηματοδότησή του γίνεται από το ΕΠ 

«Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», με πόρους της ΕΕ και της Ελλάδας. 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω προτείνουμε τη συμμετοχή του Δήμου στο σύστημα 

Κεντρικής Υποστήριξης της πρακτικής άσκησης φοιτητών ΑΕΙ «ΑΤΛΑΣ» ως φορέας 

υποδοχής». 

 

Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις: 

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση» 

κ. Ρίζος Μαρούδας είπε στην τοποθέτησή του: «Εμείς θα ψηφίζουμε "Λευκό" επειδή 

συμμετέχουν λόγω της συμμετοχής ιδιωτών στην πρακτική άσκηση των φοιτητών και 

γενικά στο χώρο της Δημόσιας Παιδείας». 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη: 

- την εισήγηση του δημοτικού συμβούλου κου Βασίλειου Λέτσιου,  

- τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, 

- την δήλωση του δημοτικού συμβούλου κου Ρίζου Μαρούδα ότι ψηφίζει "Λευκό",  

και μετά από συζήτηση 

 

Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία  

 
Α. Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Αγιάς, ως φορέας υποδοχής, στο σύστημα 

Κεντρικής Υποστήριξης της πρακτικής άσκησης φοιτητών ΑΕΙ «ΑΤΛΑΣ», που 

υλοποιείται από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ Α.Ε.), φορέα του 

ΥΠΑΙΘΠΑ, εποπτευόμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, 

και χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», με πόρους της 

ΕΕ και της Ελλάδας. 

 

Β. Ορίζει διαχειριστή του Συστήματος της πρακτικής άσκησης φοιτητών ΑΕΙ 

«ΑΤΛΑΣ» τον Προϊστάμενο του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Ντελή 

Αλέξανδρο και τον εξουσιοδοτεί για τα περαιτέρω. 

 

Μειοψήφισε ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας: «Λαϊκή 

Συσπείρωση» κ. Ρίζος Μαρούδας, που ψήφισε "Λευκό", για τους λόγους που 

αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 

 

Απουσίαζε από την αίθουσα ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γρηγόριος Καλαγιάς. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 113/2014. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Αργυρούλης Ιωάννης 
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