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Πρακτικά συνεδρίας του Δήμου Σωτήρας  (16/2013) 

 

Ημερομηνία: 11 Ιουνίου 2013 

Ώρα έναρξης: 13:00 

Ώρα λήξης: 15:00 

 

Παρόντες: 

Κος Γ. Τάκκας,   Δήμαρχος,  Πρόεδρος, 

 

Κος Ι. Καμπανής,     Αντιδήμαρχος,  

 

Κος Μ. Κκάλλη,      

Κα Φ. Σάββα,          

Κος Π. Κύπρου,       

Κος Β. Βραχίμη,        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, 

Κος Α. Μαυρουδή,    

Κος Α. Κουμή,          

Κος Μ. Μαρτή,         

 

Παρακαθήμενος: 

Κος Α. Κυριάκου,   Δημοτικός Γραμματέας, Πρακτικογράφος,                 

 

 Ο Δήμαρχος αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία καλοσώρισε το Δημοτικό Συμβούλιο για 

την  παρουσία τους στη σημερινή συνεδρία. 

Θέματα: 

1. Επικύρωση Πρακτικών (06.31.001): 

1.1 Στα πρακτικά με κωδικό αριθμό 9/2013, στην παράγραφο 2, ο Δημοτικό Σύμβουλος, κύριος 

Μιχάλης Κάλλης δήλωσε ότι έχει επιφυλάξεις όσον αφορά τη θέα προς τη θάλασσα, λόγω του 

κτιρίου των υπηρεσιών. Αφού καταγράφηκε η άποψη του κ. Μιχάλη Κάλλη τα πιο πάνω πρακτικά 

επικυρώθηκαν ομόφωνα. 

1.2 Έγιναν διορθώσεις στην ημερομηνία των Πρακτικών με κωδικό αριθμό 10/2013, όπου 

αναγράφηκε η ημερομηνία «16 Απριλίου 2013» και ακολούθως επικυρώθηκαν ομόφωνα. 

1.3 Στα πρακτικά με κωδικό αριθμό 13/2013, έγινε διόρθωση στην Παράγραφο 1, όπου διαγράφηκε η 

φράση της πέμπτης γραμμής «και στην περίπτωση που γεμίσουν όλα τα κρεββατάκια και 

διπλοεισπρακτεί κρεββατάκι, στο σύστημα μηχανογράφησης, το ποσοστό θα ανέλθει στα 25%». 

Ακολούθως επικυρώθηκαν ομόφωνα τα πρακτικά. 

 

2. Κατάλογος Δικηγόρων Δήμου Σωτήρας (12.06.001): 

Διαβάστηκε η επιστολή της κυρίας Μάρθας Παρασκευά, η οποία δηλώνει πως κατέχει πτυχίο νομικής 

και ζητά το διορισμό της ως Δικηγόρος του Δήμου Σωτήρας. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε 

ομόφωνα την εγγραφή της στους Καταλόγους Δικηγόρων του Δήμου Σωτήρας. 
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3. Επιστολή Θεάτρου «Μασκαρίνι» για οικονομική διευκόλυνση (14.04.002): 

Διαβάστηκε η επιστολή του θεάτρου «Μασκαρίνι», ημερομηνίας 29/4/2013 αναφορικά με την 

ενοικίαση της αίθουσας στις 28/4/2013, για διεξαγωγή της παράστασης «ΠΙΝΟΚΙΟ» και κατά την 

οποία δεν υπήρξε ικανοποιητική προσέλευση και ζητείται επανεξέταση του ποσού και μείωσή του. 

Αποφασίστηκε ομόφωνα να απορριφθεί το αίτημα. 

 

4. Επιστολή κ. Κ.Ι.Κ. για μείωση φορολογιών λόγω προβλημάτων υγείας (13.25.001): 

Διαβάστηκε η επιστολή από τον κ. Κ.Ι.Κ. ημερομηνίας 15/3/2013, ο οποίος ζητά όπως απαλλαγεί από 

τις φορολογίες και τα σκύβαλα ή να μειωθεί τουλάχιστον το ποσό, λόγω προβλημάτων υγείας που 

αντιμετωπίζει. Αποφασίστηκε ομόφωνα να επανέλθει το όλο θέμα για εξέταση. 

 

5. Επιστολή από κ. Ι.Π για χορήγηση ιατρικών εξόδων του γιού του Π.Γ. (13.05.001): 

Διαβάστηκε η επιστολή του κ. Ι.Π., ημερομηνίας 17/5/2013, ο οποίος ζητά οικονομική βοήθεια για 

τον γιό του Π.Γ., ο οποίος θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στις Η.Π.Α. Συμφωνήθηκε 

ομόφωνα η παραχώρηση του ποσού των δύο χιλιάδων ευρώ (€2.000), αν απαιτείται, και κατόπιν 

έγκρισης του επάρχου Αμμοχώστου. 

 

6. Δρόμοι (16.03.001, 16.03.004): 

Διαβάστηκε η επιστολή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αμμοχώστου, ημερομηνίας 21/5/2013 για 

κήρυξη μονοδρόμου της ανώνυμης οδού από το ύψος της συμβολής της με την οδό Γρίβα Διγενή με 

επιτρεπόμενη κατεύθυνση στην οδό Αγίου Μάμα. Εγκρίθηκε ομόφωνα και μετά από έγκριση του 

Αρχηγού Αστυνομίας. 

 

7. Επιστολή Συνδέσμου Γονέων Κοινοτικού Νηπιαγωγείου για οικονομική στήριξη 

(13.05.001): 

Διαβάστηκε η επιστολή του Συνδέσμου Γονέων του Κοινοτικού Νηπιαγωγείου Σωτήρας με 

ημερομηνία 3/6/2013, αναφορικά με οικονομική στήριξη για κάλυψη του μισθολογίου της 

Εκπαιδευτικού και της Σχολικής Βοηθού. Εγκρίθηκε ομόφωνα η παραχώρηση του ποσού των τριών 

χιλιάδων ευρώ (€3.000) μετά όμως από προσκόμιση των λογαριασμών του Κοινοτικού Νηπιαγωγείου 

για έλεγχο στο Δημαρχείο. 

 

8. Δημοτικό Στάδιο Σωτήρας (01.02.001): 

Διαβάστηκε η επιστολή του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, ημερομηνίας 22/5/2013, όπου 

γίνεται ενημέρωση για τη συνάντηση με το Δήμαρχο Σωτήρας που διεξήχθη στις 27/3/2013 στα 

γραφεία του ΚΟΑ. Ο Δήμαρχος Σωτήρας υποστήριξε όι επιβάλλεται να διενεργηθεί μελέτη και να 

βρεθεί κάποιο πιστωτικό ίδρυμα για να προχωρήσει το έργο. Ο κ. Μιχάλης Κκάλλης εξέφρασε την 

απαρέσκειά του για το συγκεκριμένο θέμα γιατί δεν προσκλήθηκε να παρευρεθεί στη συνάντηση με 

τον ΚΟΑ με βάση τις εμπειρίες που έχει. Υποστήριξε ότι πρέπει να υπάρχει το τελικό σχέδιο και ότι ο 

ΚΟΑ κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις δε δεσμεύεται ότι θα δώσει κάτι. Εισηγήθηκε να προχωρήσει 

το Δημοτικό Συμβούλιο με τα τελικά σχέδια, την άδεια οικοδομής και να προγραμματιστεί το έργο 
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για τη νέα χρονιά. Ακολούθως, το Δημοτικό Συμβούλιο έκρινε την επικινδυνότητα που μπορεί να 

ενέχουν οι καρκίδες αφού αποτελούν παλαιό κτίσμα και κατέληξε σε ομόφωνη απόφαση για 

διεξαγωγή μελέτης για το Δημοτικό Στάδιο, αφού πρώτα, όμως, κοστολογηθεί το κόστος των έργων. 

 

9. Προβολή Δήμου Σωτήρας (11.03.001): 

Διαβάστηκε η πρόταση του ελληνικού τηλεοπτικού σταθμού 4Ε, ημερομηνίας 26/4/2013 για την 

καταβολή εξόδων (περίπου €950) για τηλεοπτική προβολή του Δήμου Σωτήρας σε τηλεοπτική 

εκπομή του τηλεοπτικού σταθμού. Το Δημοτικό Συμβούλιο απέρριψε ομόφωνα το αίτημα. 

 

10. Προσφορά για χλοοτάπητα στο παραλιακό υπαίθριο εστιατόριο Αγίας Θέκλας (13.20.001): 

Διαβάστηκε η προσφορά της Εταιρείας Greentech Trading Ltd ημερομηνίας 4/6/2013, με θέμα την 

προμήθεια και τοποθέτηση έτοιμου χλοοτάπητα στο υπαίθριο εστιατόριο Αγίας Θέκλας. Η προσφορά 

εγκρίθηκε ομόφωνα για άμεση εγκατάσταση του χλοοτάπητα. 

 

11. Προσφορά για γυάλινα κιγκλιδώματα στο παραλιακό υπαίθριο εστιατόριο Αγίας Θέκλας 

(13.20.001): 

Διαβάστηκε η αξιολόγηση από τον Τεχνικό κ. Ανδρέα Λοϊζιά, αναφορικά με γυάλινα κιγκλιδώματα 

από την εταιρεία “I&S KAIKKI Glazing Ltd”, ο οποίος εισηγείται αντιπρόταση στον προσφοροδότη 

για μείωση της συνολικής τιμής της εγκατάστασης των γυάλινων κιγκλιδωμάτων. Το Δημοτικό 

Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την αξιολόγηση και τις απόψεις του Τεχνικού, κ. Ανδρέα Λοϊζιά. 

 

 

 

 Γεώργιος Τάκκας 

Δήμαρχος 

 

 

Τα ανωτέρω πρακτικά επικυρώθηκαν κατά την συνεδρία  

του Δημοτικού Συμβουλίου με κωδικό αριθμό …………...... 

στην οποία προήδρευσε ο κος ……………………….……… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Μ.Π 


