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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

132/2017 

από το πρακτικό της 12
ης

/ 24.08.2017 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

 

Θέμα 5
ο
  

 

Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ.79/2017 (ΑΔΑ: 6ΔΛΓΩ6Ι-ΑΤΝ) απόφασης του δημοτικού 

Συμβουλίου Αγιάς με θέμα: «Καθορισμός αριθμού μαθητών των Επαγγελματικών Σχολών 

(ΕΠΑ.Σ) μαθητείας Λάρισας που θα απασχοληθούν στον Δήμο Αγιάς για πρακτική άσκηση». 

 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Πέμπτη 24.08.2017, ώρα 7:00 μ.μ., 

συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό 

πρωτοκόλλου 7917/20.08.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Σωτήριου Μάρκου, που δημοσιεύθηκε 

στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 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, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 

67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 
1. Μάρκου Σωτήριος, Πρόεδρος  

2. Αναστασίου Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 3. Αγγελακόπουλος Ρίζος 

4. Αργυρούλης Ιωάννης 5. Βατζιάς Αντίγονος 

6. Γιάνναρος Γεώργιος 7. Γιαννουλέα Χριστίνα 

8. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 9. Ζιούλη Αναστασία 

10. Καλαγιάς Γρηγόριος 11. Κασίδας Ιωάννης 

12. Κούκας Γεώργιος, Γραμματέας 13. Λέτσιος Βασίλειος 

14. Μασούρας Γεώργιος 15. Μπάτσικας Βασίλειος 

16. Σκαρκάλης Χρήστος 17. Σμυρλής Βασίλειος
1
 

18. Ριζούλης Στέφανος 19. Σιμούλης Θωμάς  

20. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 21. Τσιώνης Αστέριος 

Απόντες 

22. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 23. Μπεϊνάς Αντώνιος 

24. Σκαπέτης Αντώνιος 25. Ολύμπιος Αθανάσιος  

26. Σουλιώτης Θεόδωρος 27. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

                                                 
1 Προσήλθε στη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-dimotikou-symbouliou.html
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και 

Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι: Ζάχος Μπατζιόλας (Αγιάς) και Λάμπρου 

Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.  

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης 

Μπουρνάκας. 

 

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

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:  

 

Θέμα 5
ο
 : Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ.79/2017 (ΑΔΑ: 6ΔΛΓΩ6Ι-ΑΤΝ) απόφασης του δημοτικού 

Συμβουλίου Αγιάς με θέμα: «Καθορισμός αριθμού μαθητών των Επαγγελματικών Σχολών 

(ΕΠΑ.Σ) μαθητείας Λάρισας που θα απασχοληθούν στον Δήμο Αγιάς για πρακτική άσκηση». 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Αγιάς Βασίλειος Λέτσιος, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού 

Συμβουλίου τα εξής: 

 

Με το άρθρο 65 παρ. 1 του  Ν. 3852/2010 ορίζεται ότι: «1.Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα 

θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή 

άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του». 

 

Με την υπ’ αριθμ. 79/2017 (ΑΔΑ: 6ΔΛΓΩ6Ι-ΑΤΝ) απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς εγκρίθηκε 

η απασχόληση σπουδαστών του ΟΑΕΔ (33 άτομα σε χρονικό διάστημα μίας διετίας από την 1/7/2017 έως 

στις 30/6/2019), που επιθυμούν να κάνουν την πρακτική τους άσκηση  στο Δήμο Αγιάς του Νομού 

Λάρισας, στις παρακάτω ειδικότητες:  

Ειδικότητα Αριθμός μαθητών 

Τεχνιτών Μηχανών και συστημάτων αυτοκινήτου 3 

Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών 2 

Τεχνιτών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 6 

Τεχνιτών Αερίων καυσίμου (Φυσικού Αερίου) 4 

Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 8 

Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 5 

Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων 2 

Μαγειρικής Τέχνης 3 

Σύνολο 33 

  

Σύμφωνα με τις ανάγκες του δήμου και αφού στον παραπάνω πίνακα μπορεί να συμπεριληφθεί και η 

ειδικότητα  φυτικής παραγωγής προτείνουμε τη συμπλήρωση του παραπάνω πίνακα ως εξής: 

Ειδικότητα Αριθμός μαθητών 

Τεχνιτών Μηχανών και συστημάτων αυτοκινήτου 3 

Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών 2 

Τεχνιτών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 6 

Τεχνιτών Αερίων καυσίμου (Φυσικού Αερίου) 4 

Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 8 

Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 5 

Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων 2 

Μαγειρικής Τέχνης 3 

Φυτικής Παραγωγής  4 
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Ειδικότητα Αριθμός μαθητών 

Σύνολο 37 

  

Η αμοιβή ανά μήνα των σπουδαστών του ΟΑΕΔ που θα κάνουν πρακτική άσκηση καθορίζεται στην ΚΥΑ 

οικ. 24018/411/26.05.2016 (ΦΕΚ 1562/02.06.2016 τεύχος Β'). 

   

Μετά από τη λήψη της σχετικής απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο η παραπάνω θα σταλεί 

στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Με απόφαση του Υπουργού καθορίζεται ο αριθμός 

των ασκούμενων μαθητών, σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Στην ίδια 

απόφαση καθορίζεται και το ύψος της αποζημίωσης. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβέρνησης.  

 

Με βάση τα παραπάνω καλούμε το δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

 

 

 

Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις: 

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς» Ιωάννης 

Κασίδας είπε στην τοποθέτησή του: «Καλά θα κάνουν και θα απασχοληθούν οι σπουδαστές αφού αυτό 
είναι αναγκαίο για την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Όμως οι κυβερνητικές πολιτικές, αλλά και οι 
δημοτικές αρχές που τυφλά υλοποιούν αυτές τις πολιτικές, στην ουσία εκμεταλλεύονται την ανάγκη των 
σπουδαστών βάζοντας σε ένα πλαίσιο πολύ χαμηλά αμειβόμενης εργασίας και ταυτόχρονα χωρίς 
ασφαλιστικά δικαιώματα. Εμείς και πανελλαδικά ως “Λαϊκή Συσπείρωση” έχουμε διακηρύξει ότι οι 
σπουδαστές που κάνουν πρακτική εξάσκηση πρέπει να καλύπτονται και να αμείβονται με βάση τις 
συλλογικές συμβάσεις εργασίας και να έχουν πλήρη ασφαλιστική κάλυψη για το διάστημα που 
εργάζονται. Γι’ αυτό και διαφωνούμε με το πλαίσιο αυτό και καταψηφίζουμε».  
 
Ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Θωμάς Σιμούλης είπε στην τοποθέτησή του: «Συμφωνώ μ’ αυτό που 
πάει να γίνει με τους σπουδαστές, κάτι ανάλογο είχα προσπαθήσει ως Αντιδήμαρχος στον πρώην δήμο 
Αγιάς, με τα σχολεία. Η φιλοσοφία τότε ήταν τα παιδιά να αγαπήσουν το φύτεμα και τον καλλωπισμό των 
παρτεριών, αλλά και να τα προστατέψουν αφού ήταν δικιά τους δράση. Καλό θα ήταν να εμπλακούν και 
τα σχολεία, στον καλλωπισμό των πάρκων και πλατειών, ώστε να αποκτούν σιγά – σιγά εμπειρία πάνω σ’ 
αυτό». 
 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη : 

- την εισήγηση του Αντιδημάρχου,  

- τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 (Α΄87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  

- την ΚΥΑ οικ. 24018/411/26.05.2016 (ΦΕΚ 1562/02.06.2016 τεύχος Β'), 

- την υπ’ αριθμ.79/2017 (ΑΔΑ: 6ΔΛΓΩ6Ι-ΑΤΝ) απόφασης του δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με 

θέμα: «Καθορισμός αριθμού μαθητών των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ) μαθητείας Λάρισας που 

θα απασχοληθούν στον Δήμο Αγιάς για πρακτική άσκηση», 

- την απουσία από την αίθουσα των δημοτικών Συμβούλων Γρηγόριου Καλαγιά και Αθανάσιου 

Τριανταφύλλου, 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,  

 

 

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία 
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Α. Συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ.79/2017 (ΑΔΑ: 6ΔΛΓΩ6Ι-ΑΤΝ) απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου 

Αγιάς και εγκρίνουμε την απασχόληση σπουδαστών του ΟΑΕΔ (37 άτομα σε χρονικό διάστημα μίας 

διετίας από την 1/7/2017 έως στις 30/6/2019), που επιθυμούν να κάνουν την πρακτική τους άσκηση  στο 

Δήμο Αγιάς του Νομού Λάρισας, στις παρακάτω ειδικότητες:  

 Ειδικότητα Αριθμός μαθητών 

Τεχνιτών Μηχανών και συστημάτων αυτοκινήτου 3 

Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών 2 

Τεχνιτών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 6 

Τεχνιτών Αερίων καυσίμου (Φυσικού Αερίου) 4 

Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων 8 

Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 5 

Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων 2 

Μαγειρικής Τέχνης 3 

Φυτικής Παραγωγής  4 

Σύνολο 37 

 

Β. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμού του έτους απασχόλησης.  

 

Γ. Το ύψος της αποζημίωσης θα καθοριστεί με την απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικής 

Ασφάλισης. 

 

Δ. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ.79/2017 (ΑΔΑ: 6ΔΛΓΩ6Ι-ΑΤΝ) απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου 

Αγιάς. 

 

Ε. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού για τις 

επιπλέον ενέργειες. 

 

Μειοψήφισε ο Ιωάννης Κασίδας, επικεφαλής της παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση 

Δήμου Αγιάς», για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 

 

Οι δημοτικοί Σύμβουλοι Γρηγόριος Καλαγιάς και Αθανάσιος Τριανταφύλλου απουσίαζαν από την αίθουσα 

κατά τη συζήτηση και ψήφιση του θέματος. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 132/2017. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Σωτήριος Μάρκου  
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