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Πρακτικά 506ης

 

 συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου που έγινε στα γραφεία 
του Δήμου στις 31/10/2011 

 
 
Αρ συνεδρίας: 12/2011 
 
 
 
Παρόντες: 
 
κ.κ    Σάββας Ηλιοφώτου, Δήμαρχος, Πρόεδρος 

Σταύρος Γερολατσίτης, Αντιδήμαρχος 
  
Μαρία Πασχάλη   Ανδρέας Μαϊμάρης  
 Ανδρούλα Αντωνίου   Φρόσω Γεωργιάδου  
 Γιώργος Αναστασίου   Στέλλα Σουρμελή 
 Βαλεντίνος Πολυκάρπου  Στέλλα Αυλωνίτη 
 Ανδρέας Κωνσταντίνου     Δημήτρης Τσίγκης    Μέλη 
Χρίστος Τσίγκης   Παντελάκης Αγκαστινιώτης   Δημοτικού  
Μαρίνος Αθανασιάδης    Παναγιώτης Ουστάς   Συμβουλίου 
Μιχαήλ Ιερείδης   Mάριος Ανδρέου      
Σταύρος Σταυρινίδης    Σωτήρης Λουκαΐδης 
Μενέλαος Κωμοδίκης   Κώστας Σωφρονίου    
 Ανδρέας Παπαχαραλάμπους           
  
        
         
    
   
         

Απόντες: 
 
κκ Κωνσταντίνος Κούκος  Μέλη 

Γεώργιος Χρυσάνθου   Δημοτικού 
Άθως Παρισινός   Συμβουλίου 
Άθως Αγαπητός  
 

  
    

Παρευρισκόμενος:  κ. Α. Λάμπρου, Δημοτικός Γραμματέας 
 
 
 
 
 
506.1 [13.19.02.12]  Μελέτη και Έγκριση των Προϋπολογισμών του Δήμου (Τακτικού και 

Αναπτύξεως) για το έτος 2012. 
 
Οι Προϋπολογισμοί για το έτος 2012 ετοιμάστηκαν από την Διαχειριστική Επιτροπή όπως 
προβλέπεται από το άρθρο 47 (α) του Περί Δήμων Νόμου. Το προσχέδιο των Προϋπολογισμών 
κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο. 
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Το Συμβούλιο μελέτησε τους Προϋπολογισμούς , συζήτησε επι των πιο κάτω επιμέρους προνοιών 
και τοποθετήθηκε ως ακολούθως: 
 
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

506.1.1 Άρθρο 80501 Αντιμισθία Δημάρχου-Αντιδημάρχου-Μελών Δημοτικού 
Συμβουλίου  

 
 Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει τη συμπερίληψη πρόνοιας ύψους 

€218.400,00.  
 

Η πρόνοια τίθεται χωρίς την αποκοπή ποσοστού ύψους 10% που 
αποφασίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο να αποκόπτεται από την 
αντιμισθία του Δημάρχου, του Αντιδημάρχου και των Μελών του Δημοτικού 
Συμβουλίου στα πλαίσια αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης. 

 
 Το θέμα της συνέχισης ή όχι της αποκοπής αυτής θα αποφασιστεί από το 

νέο Δημοτικό Συμβούλιο που θα προκύψει από τις εκλογές της 18ης

  

 
Δεκεμβρίου 2011. 

506.1.2 Άρθρο 80601. Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου-Αντιδημάρχου-Μελών 
Δημοτικού Συμβουλίου  

 
 Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει τη συμπερίληψη πρόνοιας ύψους 

€145.620,00.  
 

Η πρόνοια τίθεται χωρίς την αποκοπή ποσοστού ύψους 10% που 
αποφασίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο να αποκόπτεται από τα έξοδα  
παραστάσεως του Δημάρχου, του Αντιδημάρχου και των Μελών του 
Δημοτικού Συμβουλίου στα πλαίσια αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης. 

 
Το θέμα της συνέχισης ή όχι της αποκοπής αυτής θα αποφασιστεί από το 
νέο Δημοτικό Συμβούλιο που θα προκύψει από τις εκλογές της 18ης

 

 
Δεκεμβρίου 2011. 

506.1.3 Άρθρο 80722  Ανταλλαγή Αντιπροσωπειών-Φιλοξενία 7 μελούς 
αντιπροσωπείας Δήμου Βουκουρεστίου 

   
 Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει τη συμπερίληψη δεσμευμένης 
πρόνοιας ύψους €7.000,00. 

 
506.1.4 Άρθρο 80714 Μετακίνηση, φυσική απογραφή και επανοτοποθέτηση 

των βιβλίων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στο νέο κτίριο. 
 

 Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει τη συμπερίληψη πρόνοιας ύψους 
€5.000,00, για αγορά υπηρεσιών για την πιο πάνω εργασία. 

 
506.1.5 Υπερωρίες και άδειες ασθενείας Προσωπικού 

 
 Το Συμβούλιο αποφάσισε να ζητήσει όπως: 
 

α. η υπερωριακή εργασία κατανέμεται σε όλα τα μέλη του 
προσωπικού κατά τρόπο δίκαιο και με βάση αντικειμενικά 
κριτήρια και να ζητείται από όλους  να προσφέρουν υπερωριακή 
εργασία αν και εφόσον μπορούν και το επιθυμούν, 
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β. οι υπερωρίες περιοριστούν στις απόλυτα αναγκαίες για την 

διεκπεραίωση των εργασιών του Δήμου, 
 
γ. σχετική έκθεση για τις υπερωρίες και τις άδειες ασθενείας του 

προσωπικού ετοιμάζεται και υποβάλλεται ενώπιόν του για 
ενημέρωση κάθε τρείς μήνες. 

 
506.1.6 Θέματα Προσωπικού  

 
  Σε σχέση με τις εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών που αφορούν 

μέτρα εξυγίανσης των δημόσιων οικονομικών, ο Δημοτικός Γραμματέας με 
επιστολή/σημείωμα του ημερομηνίας 24/10/2011 πληροφόρησε το 
Συμβούλιο ότι: 

 
α.  Οι πιο κ άτω κ ενές θέσεις έχουν προκηρυχθεί και οι υποψήφιοι 

έχουν παρακαθίσει σε γραπτό διαγωνισμό τα αποτελέσματα του 
οποίου δεν έχουν μέχρι στιγμής ληφθεί στο Δήμο. 

 
    i. Λειτουργός Δημοτικής Υπηρεσίας 
    ii. Λειτουργός Κήπων και Πρασίνου 
    iii.Βιβλιοθηκονόμος 
    iv. Υγειονομικός Επιθεωρητής 
    v. Βοηθός Λειτουργός Πληροφορικής 
 

β.  Στον Προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους επίσης υπάρχουν οι 
ακόλουθες εγκριμένες κενές θέσεις: 

Πρώτου διορισμού 
i. Λειτουργός Αθλητικών Προγραμμάτων 
ii. Τεχνικός 
iii. Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός 
iv. Δύο θέσεις Λειτουργού Τεχνικής Υπηρεσίας 

 
Προαγωγής 
v. Τεχνικός Επιθεωρητής 

 
Το Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία να ακυρώσει την διαδικασία  
πλήρωσης των θέσεων που έχουν προκηρυχθεί καθώς και την παγοποίηση 
όλων των κενών θέσεων πρώτου διορισμού. 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 

506.1.7  Το Συμβούλιο αποφάσισε να δεσμεύσει τις ακόλουθες πρόνοιες που έχουν 
συμπεριληφθεί στον Προϋπολογισμό Ανάπτυξης: 

 
  - 10113-0012 Αξιοποίηση / Ανάπλαση πυρήνα παλαιού Στροβόλου,    

€100.000,00  
 

- 1011300029 Διαμόρφωση Πάρκου Ακρόπολης: 
• Εργασίες βελτίωσης σπηλαίων (στατικότητα οροφής, 

στεγανοποίηση στέγης και υγρομόνωση),€120.000,00 
• Βελτίωση επιπέδων ασφάλειας, € 20.000,00 

 
- 1011300110 Ανέγερση Αποδυτηρίων και βελτίωση κοινοτικού σταδίου στο 

Συνοικισμό Στροβόλου ΙΙΙ, €165.000,00 
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- 10113 00131 Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης στους Συνοικισμούς, 

€55.000,00 
 

- 10113 00136 Δημιουργία πάρκου σκύλων,  €20.000,00 
 

- 1011300132 Ανέγερση Γραφείων για στέγαση Υπηρεσιών Κοινωνικής 
Πρόνοιας του Δήμου, € 350.000,00 
 

- 10113-00124 Βελτίωση Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου: 
• Δημιουργία δύο επιπρόσθετων γηπέδων αντισφαίρισης και  

ανέγερση καφετερίας και νέων Αποδυτηρίων, € 290.000,00 
• Ενίσχυση φωτισμού , €40.000,00 
 

- 1011300027 Διαμόρφωση Αστικού Πάρκου Αγίου Δημητρίου παρά την 
Αγγλική Σχολή. 

• Συντήρηση και ανακατασκευή πεζόδρομων  και συντήρηση  των  
στεγάστρων, € 128.000,00 

• Βελτίωση Επιπέδων ασφάλειας, €20.000,00 
 

Η αποδέσμευσή τους θα γίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο όταν και 
εφόσον είναι διαθέσιμες οι αναγκαίες πιστώσεις. 

 
Στη συνέχεια το Συμβούλιο ενέκρινε τους Προϋπολογισμούς (Τακτικό και Αναπτύξεως) οι οποίοι 
παρουσιάζουν την πιο κάτω γενική εικόνα. 

 
Τακτικός Προϋπολογισμός 

 
Έσοδα € 21.411.715,00 
Δαπάνες € 21.399.428,00 
Πλεόνασμα (έλλειμμα)        € 12.287,00 

 
 
Προϋπολογισμός Ανάπτυξης 
 

Έσοδα € 1.458.000,00 
Δαπάνες € 2.388.000,00 
Κυβερνητικά Πολεοδομικά Έργα € 1.170.550,00 

 
 
 
 
 
 
 
Δήμαρχος 
 
Κοιν:  Γενικό Ελεγκτή  
 της Δημοκρατίας 
 
 
ΚΠ’’/ΜΕ 


