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Πρακτικά συνεδρίας του Δήμου Σωτήρας  (15/2013) 

Ημερομηνία: 31 Μαΐου 2013 

Ώρα έναρξης: 14:00 

Ώρα λήξης:    15:30 

 

Παρόντες: 

Κος Γ. Τάκκας,    Δήμαρχος,  Πρόεδρος, 

Κος Ι. Καμπανής           Αντιδήμαρχος,  

Κος Μ. Κκάλλη,            Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου,  

Κα Φ. Σάββα,                 Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, 

Κος Π. Κύπρου,             Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, 

Κος Β. Βραχίμη,             Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, 

Κος Α. Μαυρουδή,         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, 

Κος Α. Κουμή,                Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, 

Κος Μ. Μαρτή,               Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, 

 

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. Δημοτικό Συμβούλιο (18.003.001) 

Εχεμύθεια Δημοτικού Συμβουλίου μετά το πέρας των συνεδριάσεων.  

Ο Δήμαρχος ανάφερε ότι βασικός σκοπός της σημερινής συνεδρίας είναι η επίλυση 

διαφόρων προβλήμάτων που παρουσιάζονται μετά τη λήξη των συνεδριάσεων. Ένα από 

αυτά είναι η άμεση προφορική ενημέρωση των αποφάσεων του Δήμου, αμέσως μετά το 

τέλος των συνεδριάσεων, από τους Δημοτικούς Συμβούλους προς τους  επηρεαζόμενους, με 

αποτέλεσμα να δημιουργούνται κίνδυνοι για τον Δήμο από πιθανή, λανθασμένη ενημέρωση.         
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Η κάθε λέξη που αναφέρεται έχει την δική της σημασία και αξία.  Γι’ αυτό είναι πιο ορθό  

όπως λαμβάνονται οι αποφάσεις από την ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου είτε 

ομόφωνα είτε καταπλειοψηφία, να καταγράφονται τα πρακτικά και να επικυρώνονται. 

Ακολούθος να αφήνεται η υπηρεσία του Δήμου να ετοιμάζει τα ανάλογα έγγραφα, επιστολές 

και να ενημερώνει γραπτώς και αμετάκλητα τους επηρεαζόμενους. Με αυτό τον τρόπο θα 

αποφευχθούν παρερμηνίες και παρεξηγήσεις με τους συνδημότες μας. 

 

 Ανάφερε επίσης, ότι θα πρέπει τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να δείξουν 

περισσότερη σοβαρότητα και τυπικότητα, ως προς τις διαδικασίες και να ανεβάσουν το 

επίπεδο συμπεριφοράς τους ψηλά, όπως απαιτεί ένας Δήμος. 

 

 Τόνισε ότι ενέργειες από Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να βλάψουν την 

εικόνα του Δήμου η οποία κτίζεται με πολύ κόπο και οικονομικές θυσίες, ειδικά σε τέτοιες 

δύσκολες οικονομικές συνθήκες όπου ο θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης βάλλεται από 

διάφορες πλευρές. Είναι υποχρέωση όλων να στηρίζουν τον νεοσύστατο Δήμο, και να 

φροντίζουν με τις ενέργειες και τις πράξεις  τους να τον διαφυλάττουν. Προτεραιότητα όλων 

θα πρέπει να είναι το καλώς νοούμενο συμφέρον του Δήμου Σωτήρας και όχι το προεκλογικό 

κλίμα που δημιουργείτε και η λανθασμένη ενημέρωση των δημοτών. Οι αποφάσεις του 

Δημοτικού Συμβουλίου θα πρέπει να στηρίζονται είτε είναι ομόφωνες είτε είναι πλειοψηφία 

γι΄αυτό είναι η Δημοκρατία. 

 

 Στη συνέχεια ο Δήμαρχος έδωσε τον λόγο στους Δημοτικούς Συμβούλος και μερικοί 

συμφώνησαν μαζί του ότι, σε κάποιες περιπτώσεις έγινε τούτο, δηλαδή να ανημερώσουν 

αμέσως μετά το πέρας της συνεδρίας τους ενδιαφερόμενους, λόγω υποτίμησης τους ή και 

παραγνώρισης τους από το Δήμαρχο ή και από άλλους Δημοτικούς Συμβούλους άλλων 

κομματικών ομάδων και περίμεναν να πραγματοποιηθεί μια τέτοια συνάντηση για συζήτηση 

και επίλυση των παρεξηγήσεων που δημιουργούνται μεταξύ των διαφόρων κομματικών 

ομάδων.  
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 Τέλος, αναφέρθηκε ότι όλοι διατηρούν το δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου, αλλά 

επειδή είναι οι εκλεκτοί του Δήμου , επιθυμία τους έναι η καλύτερη συνεργασία  μεταξύ τους 

για  όφελος του Δήμου. 

 

 

2. Κοιμητήριο (19.005.001 )  

Ο Δήμαρχος αφού παρουσίασε για ενημέρωση των συνέδρων τα προκαταρτικά 

σχέδια του κοιμητηρίου που ετοιμάστηκαν από τον Πολιτικό Μηχανικό κ. Γιώργο 

Στυλιανού, αποφασίστηκε να καλεστεί ο κ. Στυλιανού σε επόμενη συνεδρία του Δήμου για 

να εφοδιάσει το Δημοτικό Συμβούλιο με περισσότερες λεπτομέρειες και διευκρινίσεις. 

   

3. Προσφορές για την προμήθεια και εγκατάσταση καντινών στις παραλίες Σειρήνες 

και Ποσειδώνας. (13.20.001, 02.01.003, 02.01.004). 

 Αφού έγινε αναφορά στο περιεχόμενο της παρ. 3, των πρακτικών της συνεδρίας του 

Δήμου με κωδ. αρ. 13/2013, σχετικά με το ανωτέρω θέμα, οι σύνεδροι ενημερώθηκαν ότι 

ανοίχθηκε το κιβώτιο προσφορών του Δήμου και διαπιστώθηκε ότι δεν υποβλήθηκε καμιά 

προσφορά.  

 

         Μετά από συζήτηση του όλου θέματος, αποφασίστηκε να αναρτηθεί ξανά σε περίοπτα 

μέρη του Δήμου  ανακοίνωση  με την οποία να ζητούνται προσφορές για την παροχή 

υπηρεσιών  κινητών καντίνων  στις δύο νέες παραλίες του Δήμου.  

 

4. Πλανοδιοπωλήσεις (03.006.001 )  

Διαβάστηκε η επιστολή του κ. Ανδρέα Σίλου, ημερομηνίας 30.5.2013,με την οποία 

ζητά από το Δήμο Άδεια Πλανοδιοπώλησης Παγωτού στην παραλιακή περιοχή Αγίας 

Θέκλας και άδεια πώλησιες σιταροπούλας στις διάφορες εκδηλώσεις που διοργανώνει ο 

Δήμος. 

 

 Κατόπιν συζήτησης του όλου θέματος και αφού λήφθηκε υπόψη το γεγονός ότι στην 

παραλιακή περιοχή υπάρχουν καταστήματα και εστιατόριο, προσεχώς  θα λειτουργήσει το 

υπαίθριο εστιατόριο του Δήμου στην παραλία Αγίας Θέκλας, στις δύο άλλες παραλίες θα 
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λειτουργήσουν καντίνες, τα οποία θα εργοδοτούν προσωπικό που προέρχεται από το Δήμο 

και υπάρχουν και κάτοικοι του Δήμου που στις διάφορες εκδηλώσεις πωλούν σιταροπούλες, 

αποφασίστηκε η μη παραχώρηση των αιτούμενων αδειών. 

 

 

5. Προσφορές  (13.020.001) 

5.1. Προσφορές για την σύνδεση του εστιατορίου και του κτιρίου υπηρεσιών στην 

παραλία Αγίας Θέκλας, με το δίκτυο αποχέτευσης οικιακών λυμάτων του Δήμου Αγίας 

Νάπας (13.020.027) 

Αφού διαβάστηκε για ενημέρωση των συνέδρων το πρακτικό της  Επιτροπής 

Προσφορών για ποσά κάτω των €15.000, ημερομηνίας 31.5.2013, σχετικά με το ανωτέρω 

θέμα, το οποίο αναφέρει ότι η Επιτροπή κατακύρωσε την προσφορά της εταιρείας Λ & Λ 

Εργολάβοι Χωματουργικών Εργασιών ΛΤΔ,  με τιμή €10.800,00 (+Φ.Π.Α), ως η εισήγηση 

του Τεχνικού, Πολιτικού Μηχανικού  κ. Λοιζιά, απόφασίστηκε ή έγκριση του.  

 

5.2. Προσφορά για αναλογιστική εκτίμηση του Ταμείου Συντάξεων και Χορηγημάτων 

των Υπαλλήλων του Δήμου Σωτήρας για τα έτη 2012 μέχρι 2014 

Τέθηκε ενώπιον των συνέδρων η επιστολή του Ανώτερου Αναλογιστή κ. Θεοδοσίου 

Μαρίνου της εταιρείας Muhanna & Co Actuaries & Consultants, ημερομηνίας 22.5.2013, 

σχετικά με το ανωτέρω θέμα, με την οποία αναφέρει ότι το κόστος για την εκπόνηση 

αναλογιστικών μελετών για το Ταμείο Συντάξεων των Υπαλλήλων του Δήμου για τα 

επόμενα τρία χρόνια θα ανέλει στο ποσό των €5.300 + Φ.ΠΑ , ως φαίνεται στον πιο κάτω 

πίνακα: 

 

Aναλογιστική μελέτη Σχεδίου με ημερομηνία εκτίμησης 31/12/2012 για τους 

Διαχειριστές του Ταμείου 

 

 

€2.000 

Aναλογιστική μελέτη για την ετοιμασία σημειώσεων σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του Δ.Λ.Π. 19 για το έτος 2012 οι οποίες θα συμπεριληφθούν στις 

οικονομικές καταστάσεις του Δήμου 

 

 

€   500 

Aναλογιστική μελέτη για την ετοιμασία σημειώσεων σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του Δ.Λ.Π. 19 για το έτος 2013 οι οποίες θα συμπεριληφθούν στις 

οικονομικές καταστάσεις του Δήμου 

 

€1.400 
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Aναλογιστική μελέτη για την ετοιμασία σημειώσεων σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του Δ.Λ.Π. 19 για το έτος 2014 οι οποίες θα συμπεριληφθούν στις 

οικονομικές καταστάσεις του Δήμου 

 

 

€1.400 

 

 Μετά από συζήτηση του θέματος, αποφασίστηκε η ανάθεση της αναλογιστικής 

μελέτης στην εταιρεία Muhanna & Co Actuaries & Consultants για το ποσό των €5.300 + 

Φ.ΠΑ . 

 

 

 Γεώργιος Τάκκας 

Δήμαρχος 

 

 

 

Τα ανωτέρω πρακτικά επικυρώθηκαν κατά την συνεδρία  

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 


