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Πρακτικά 524ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ. 12/3/2013 
 

 
 
Πρακτικά 524ης συνεδρίας του ∆ημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου που έγινε στα γραφεία 
του ∆ήμου στις 12/3/2013 από τις 6.30μμ – 8.15μμ 
 
 
Αρ. συνεδρίας: 2/2013 
 
Παρόντες: 
 
∆ρ    Λάζαρος Σ Σαββίδης, ∆ήμαρχος, Πρόεδρος 
κ.  Ανδρέας Μαϊμάρης, Αντιδήμαρχος 
  

             
κ.κ. Σταύρος Γερολατσίτης  Ανδρέας Παπαχαραλάμπους 

Ανδρούλα Αντωνίου   Φρόσω Γεωργιάδου 
Μαρία Πασχάλη   ∆ημήτρης Τσίγκης 
Βαλεντίνος Πολυκάρπου  Στέλλα Αυλωνίτη 
Θωμάς Βασιλείου   Μάριος Χατζηβασιλείου        Μέλη 
Γεώργιος Αναστασίου   Αντώνης Μηχανικός         ∆ημοτικού   
Χρίστος Τσίγκης   Γεώργιος Χρυσάνθου         Συμβουλίου    
Στέλιος Γεωργίου   Φάνος Κουρουφέξης         
Σταύρος Σταυρινίδης   Έλλη Σολομωνίδου     
Μιχάλης ∆αμιανός   Κώστας Σωφρονίου 
Στέλλα Σουρμελή   Παναγιώτης Μανώλη 
      

           
Απόντες: 
 
κ.κ. Γιάννος Κατσουρίδης 

Μάρκος Κληρίδης        Μέλη ∆ημοτικού Συμβουλίου  
Σωτήρης Λουκαΐδης 
 

      
Παρευρισκόμενος:  κ. Ανδρέας Λάμπρου, ∆ημοτικός Γραμματέας 
 
 
∆ικαιολόγηση απουσιών: Η απουσία του κ. Σωτήρη Λουκαΐδη, δικαιολογήθηκε.  
       
 
 
524.1 [13.19.02.13]  Τροποποιήσεις Τακτικού Προϋπολογισμού για το έτος 2013  

 
Η ∆ιαχειριστική Επιτροπή στη συνεδρία της ημερ. 7/3/2013 με βάση σχετική εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών, με ημερομηνία 7/1/2013, έχει ενσωματώσει στους Προϋπολογισμούς 
για το έτος 2013, τις ρυθμίσεις που προβλέπονται στον Περί Προϋπολογισμού Νόμο του 2013, 
[Ν59(ΙΙ)/2012].  
 
Το προσχέδιο με τις τροποποιήσεις που ετοιμάστηκε από τη ∆ιαχειριστική Επιτροπή διαβιβάστηκε 
στο Συμβούλιο με την ημερήσια διάταξη.   
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Το Συμβούλιο συζήτησε επί των πιο κάτω επιμέρους προνοιών του προσχεδίου και τοποθετήθηκε 
ως ακολούθως: 

 
 
524.1.1  
 Θέματα προσωπικού 

 
 524.1.2  

 
 

 
524.1.3 Τέλη  σκυβάλων και επαγγελματικής άδειας για το έτος 2013 
 

Το Συμβούλιο συζήτησε σε έκταση πρόταση για επιβολή αύξησης στα τέλη 
σκυβάλων κατά 5% και στα τέλη επαγγελματικής άδειας κατά 3%.  Κατά τη 
συζήτηση κοινή θέση όλων των ∆ημοτικών Ομάδων ήταν πως οι επιχειρούμενες 
αυξήσεις δεν πρέπει να επηρεάσουν τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, αλλά να 
στοχεύουν σε κατηγορίες υποστατικών / φορολογουμένων που δεν έχουν 
επηρεαστεί σημαντικά από την οικονομική κρίση. 
 
Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει τα ποσά όπως αυτά έχουν συμπεριληφθεί στο 
προσχέδιο με τις τροποποιήσεις που τέθηκε ενώπιον του και να ζητήσει από την 
Υπηρεσία να προβεί στην ετοιμασία σχετικής πρότασης με αυξήσεις οι οποίες δεν 
θα επηρεάζουν κατά το δυνατόν τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού αλλά να 
στοχεύουν στις κατηγορίες υποστατικών/φορολογουμένων που δεν έχουν 
επηρεαστεί σημαντικά από την οικονομική κρίση. 
 
Η κα Α Αντωνίου ζήτησε όπως τυχόν ενστάσεις, από άνεργα ζευγάρια, για τα τέλη 
αποκομιδής σκυβάλων, τεθούν ενώπιον του ∆ημοτικού Συμβουλίου. 
 

Στη συνέχεια το Συμβούλιο ενέκρινε τις τροποποιήσεις στον Τακτικό Προϋπολογισμό, ο οποίος 
παρουσιάζει την πιο κάτω γενική εικόνα: 

 
Τακτικός Προϋπολογισμός 
 
Έσοδα €18.893.829,00 
∆απάνες €18.872.193,00 
        €21.636,00 

 
 

 
 
 
∆ήμαρχος 
 
Κοιν:  Γενικό Ελεγκτή  
          της ∆ημοκρατίας 
 
ΚΠ’’Γ/ΕιρΠ 


