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Πρακτικά Συνεδρίασης 
Δημοτικού Συμβουλίου 

16/17 
 
 
Ημερομηνία: 31 Μαΐου 2017 
 
Ώρα έναρξης: 20:15΄ 
 
Ώρα Λήξης: 20:45΄ 
 
Παρόντες:  
 
κ. Θεόδωρος Πυρίλλης       Δήμαρχος  
κ. Αβραάμ Μουλαζίμης         Αντιδήμαρχος  
κ. Κυριάκος Ιωακείμ   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  
κ. Γιώργος Καράς         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  
κ. Τόμης Φλουρέντζου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  
κ. Τάσος Βλίττης          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  
κ. Γιαννάκης Ποταμός        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  
κ. Μιχάλης Τσιολάκης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  
κ. Στάθης Κωνσταντίνου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου   
κα. Μαρία Μουλαζίμη Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  
κα. Τασούλα Τσόκκου        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  
κ. Ανδρέας Λοΐζου          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  
κ. Λοΐζος Λοΐζου   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου   
 
 
Παρακαθήμενος:  
 
κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας    Αν. Δημοτικός Γραμματέας  - πρακτικογράφος  
 
Ο κ. Δήμαρχος δήλωσε ότι υπάρχει πλήρης απαρτία.  
 
1. Έγκριση της απόφασης της Τριμελούς Επιτροπής βάσει των πρακτικών των 

συνεδριάσεων 18/5/2017 και  22/5/2017. Αρ. Φακ.: 1.3.2/1, 29.2.12 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως ο τίτλος του θέματος καταγραφεί 
όπως πιο πάνω και όχι όπως αναφέρεται στην πρόσκληση για συνεδρίαση (δηλαδή 
«Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων της Τριμελούς Επιτροπής 18/5/2017 και 
22/5/2017»). 
 
Στη συνέχεια, ο Αν. Δημοτικός Γραμματέας, όπως του ζητήθηκε από τον κ. Δήμαρχο 
διάβασε τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Τριμελούς Επιτροπής με ημερομηνίες 
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18/5/2017 και 22/5/2017 καθώς και την έκθεση του Επιθεωρητή Παραλιών με 
ημερομηνία 18/5/2017 η οποία επισυνάπτεται στα πρακτικά της συνεδρίασης της 
Τριμελούς Επιτροπής ίδιας ημερομηνίας. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα πρακτικά των συνεδριάσεων της 
Τριμελούς Επιτροπής με ημερομηνίες 18/5/2017 και 22/5/2017 στις οποίες έκρινε ότι 
έγινε παραβίαση των καθηκόντων του και οδηγιών του Δήμου, παραβίαση η οποία 
δημιουργεί σοβαρές ενδείξεις ότι πιθανότατα να έγινε κλοπή και κατάχρηση πράγμα που 
επιβεβαιώνεται και από τα δεδομένα και στοιχεία και μαρτυρία που είχε η Επιτροπή και 
τέθηκαν και ενώπιόν του, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση της απόφασης της Τριμελούς 
Επιτροπής για τον άμεσο τερματισμό της απασχόλησης του εργάτη ενοικίασης ειδών 
παραλίας.  
 
Αποφάσισε επίσης, ομόφωνα, όπως του καταβληθούν όλα τα δεδουλευμένα ή και 
οφειλόμενα του.  
 
Ενέκρινε τέλος το πιο κάτω κείμενο το οποίο να αποσταλεί ως επιστολή στον 
αναφερόμενο εργάτη: 
 
«Κύριο -------------- 
----------------------- 
 
Τερματισμός Απασχόλησης  
 
Σας πληροφορώ ότι το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα πρακτικά της 
Τριμελούς Επιτροπής στις συνεδριάσεις της στις 18 και 22 Μαΐου 2017 στις οποίες 
έκρινε ότι παραβιάσατε τα καθήκοντά σας και τις οδηγίες του Δήμου με τέτοιο τρόπο 
που δημιουργεί σοβαρές ενδείξεις ότι πιθανότατα να έγινε κλοπή και κατάχρηση, πράγμα 
που επιβεβαιώνεται και από τα δεδομένα και στοιχεία και μαρτυρία που είχε ενώπιον 
του, αποφάσισε όπως εγκρίνει την απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής για άμεσο 
τερματισμό της απασχόλησής σας ο οποίος ισχύει από σήμερα. 

Όλα τα δεδουλευμένα ή οφειλόμενα μέχρι σήμερα θα σας καταβληθούν» 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης  
Δήμαρχος  
 

 
 


