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Πρακτικά Συνεδρίασης  

Δημοτικού Συμβουλίου 

11/21 

 

 

Ημερομηνία: 24 Μαΐου 2021 

 

Ώρα έναρξης: 17:50΄ 

 

Ώρα λήξης: 18:45΄ 

 

Παρόντες: 

 

κ. Αβραάμ Μουλαζίμης  Αντιδήμαρχος  

κ. Τάσος Βλίττης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Μιχάλης Τσιολάκης Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Στάθης Κωνσταντίνου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Τόμης Φλουρέντζου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου   

κ. Γιαννάκης Ποταμός Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Σταύρος Σταύρου   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κα Μαρία Μουλαζίμη  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

 

Απόντες:  

 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης Δήμαρχος  

κα Τασούλα Τσόκκου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Λοΐζος Λοΐζου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Κυριάκος Ιωακείμ  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Γιώργος Καράς  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

 

Παρακαθήμενος: 

 

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας   Δημοτικός Γραμματέας – πρακτικογράφος  

 

Ο κ. Αντιδήμαρχος δήλωσε ότι λόγω της απουσίας του κ. Δημάρχου θα προεδρεύσει ο 

ίδιος της συνεδρίας και ότι υπάρχει απαρτία αφού είναι παρόντα οκτώ μέλη και ότι 

πρόσκληση σύμφωνα με τους κανονισμούς για την παρούσα συνεδρίαση έχουν 

παραλάβει έγκαιρα όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένων των 

κ. Δήμαρχου και κ. Τ. Τσόκκου, Λ. Λοΐζου, Κ. Ιωακείμ και Γ. Καρά που απουσιάζουν.  

 

Δήλωσε επίσης ότι η παρούσα συνεδρίαση πραγματοποιείται κατόπιν πρόσκλησης 

υπογραμμένης από επτά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ημερομηνίας 21/5/2021 και 

αφού προηγήθηκε επιστολή προς τον κ. Δήμαρχο ημερομηνίας 13/5/2021 υπογραμμένη 

από τα ίδια επτά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία καλούσαν τον                 

κ. Δήμαρχο να καλέσει συνεδρίαση με θέμα την προκήρυξη θέσεων ναυαγοσωστών και 
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φυλάκων των παραλιών και επειδή είχαν παρέλθει επτά ημέρες χωρίς ο κ. Δήμαρχος να 

καλέσει τέτοια συνεδρίαση κλήθηκε η παρούσα συνεδρίαση όπως αναφέρεται πιο πάνω.  

 

1. Προκήρυξη έκτακτων θέσεων για τους ναυαγοσώστες και για το προσωπικό 

φρούρησης των παραλιών και του παραλιακού πεζόδρομου. Αρ. Φακ.: 7.0.3, 

2.2.0/1, 2.2.0/12 

 

Ο κ. Αντιδήμαρχος διάβασε και κατέθεσε τη συνημμένη επιστολή/πρόταση προς το 

Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο αποφάσισε την έγκριση και υιοθέτησή της και 

επιπρόσθετα αποφάσισε όπως η επάνδρωση γίνει αναλόγως των αναγκών της υπηρεσίας 

και επειδή η περίοδος απασχόλησής τους καθορίστηκε για έξι μήνες και επειδή πιθανό 

κατά τον Νοέμβριο που λήγουν οι έξι μήνες να μην υπάρχουν λουόμενοι στις παραλίες, 

κατά την πρόσληψή τους να υπογράφουν δήλωση ότι αποδέχονται να εργαστούν και σε 

άλλες εργασίες αναλόγως των αναγκών.  

 

 

 

 

 

 

Αβραάμ Μουλαζίμης  

Αντιδήμαρχος    

 

 


