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Πρακτικά 509ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ 17/1/2012 
 

 
 

 
 
Πρακτικά 509ης

 

 συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου που έγινε στα γραφεία 
του Δήμου στις 17/01/2012 από τις 6:30μμ – 7:15 μμ 

 
Αρ συνεδρίας: 1/2012 
 

 
Παρόντες: 

Δρ    Λάζαρος Σ. Σαββίδης, Δήμαρχος, Πρόεδρος 
κ. Ανδρέας Μαϊμάρης, Αντιδήμαρχος  

 
             

κ.κ. Γιάννος Κατσουρίδης  Ανδρέας Παπαχαραλάμπους 
 Σταύρος Γερολατσίτης  Φρόσω Γεωργιάδου 
 Ανδρούλα Αντωνίου   Δημήτρης Τσίγκης 
 Μαρία Πασχάλη   Στέλλα Αυλωνίτη 
 Βαλεντίνος Πολυκάρπου Μάριος Χατζηβασιλείου 
 Θωμάς Βασιλείου  Αντώνης Μηχανικός   Μέλη 
 Γεώργιος Αναστασίου  Γεώργιος Χρυσάνθου   Δημοτικού  
 Χρίστος Τσίγκης  Φάνος Κουρουφέξης   Συμβουλίου 
 Στέλιος Γεωργίου  Μάριος Ανδρέου 
 Σταύρος Σταυρινίδης  Σωτήρης Λουκαΐδης 
 Μιχάλης Δαμιανός  Κώστας Σωφρονίου 
 Στέλλα Σουρμελή  Παναγιώτης Μανώλη 
 Μάρκος Κληρίδης      
  

           
  
Παρευρισκόμενος:
 

  κ. Α. Λάμπρου, Δημοτικός Γραμματέας 

 
509.1 

 

[18.3.06] - Εκλογή Αντιδημάρχου σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 36 του Περί 
Δήμων Νόμου 

Ο Δήμαρχος αφού καλωσόρισε τα μέλη του νέου Δημοτικού Συμβουλίου το οποίον έχει προκύψει 
από τις Δημοτικές Εκλογές της 18ης

 

 Δεκεμβρίου 2011, ανάφερε ότι το μόνο θέμα που περιλαμβάνει 
η ημερήσια διάταξη είναι η εκλογή Αντιδημάρχου. Ο νόμος, πρόσθεσε, προβλέπει ότι η 
ψηφοφορία είναι μυστική γι’ αυτό έχει ληφθεί η αναγκαία πρόνοια για τη διασφάλιση αυτής της 
μυστικότητας. Στη συνέχεια εξήγησε τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί για τη διεξαγωγή της 
ψηφοφορίας και ζήτησε την υποβολή υποψηφιοτήτων. 

Ο κ. Χρ. Τσίγκης, εκ μέρους της Δημοτικής Ομάδας του ΔΗΚΟ, πρότεινε για τη θέση του 
Αντιδημάρχου τον κ. Ανδρέα Μαϊμάρη του ΔΗΣΥ, ο οποίος και αποδέχτηκε. 
 
Εκ μέρους της Δημοτικής Ομάδας του ΑΚΕΛ Αριστερά Νέες Δυνάμεις, η κα Α. Αντωνίου, πρότεινε 
τον κ. Σταύρο Γερολατσίτη ο οποίος, όπως ανάφερε, είναι πολύ καλός γνώστης των θεμάτων της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έχει την απαραίτητη εμπειρία και το απέδειξε στην προηγούμενη του 
θητεία από τη θέση του Αντιδημάρχου. Στην πενταετή του θητεία, κατέληξε, έχει εκπροσωπήσει 
επάξια το Δήμο σ’ όλα τα Κυβερνητικά Τμήματα και Φορείς και λειτούργησε με ιδιαίτερα 
συναινετικό τρόπο.  Ο κ. Στ. Γερολατσίτης αποδέκτηκε. 
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Εκ μέρους της Δημοτικής Ομάδας του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, ο κ. Σ. Λουκαΐδης, 
πρότεινε τον κ. Μάριο Ανδρέου, ο οποίος επίσης αποδέκτηκε. 
 
Υποβλήθηκαν τελικά τρεις υποψηφιότητες ήτοι του κ. Α. Μαϊμάρη του Δημοκρατικού Συναγερμού, 
του κ. Στ. Γερολατσίτη του ΑΚΕΛ Αριστερά Νέες Δυνάμεις και του κ. Μ. Ανδρέου του Κινήματος 
Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ. 
 
Ακολούθως αφού ετοιμάστηκαν σχετικά ψηφοδέλτια στα οποία αναγράφηκαν τα ονόματα των 
τριών υποψηφίων, έγινε μυστική ψηφοφορία το αποτέλεσμα της οποίας φαίνεται στον πίνακα που 
ακολουθεί: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με βάση το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, Αντιδήμαρχος εκλέγηκε ο κ. Ανδρέας Μαϊμάρης. 
 

Ο κ. Δήμαρχος συνεχάρη τον κ. Α. Μαϊμάρη για την εκλογή του στη θέση του Αντιδημάρχου και 
του έδωσε το λόγο να απευθυνθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο.  
 
Ο κ. Α. Μαϊμάρης εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες στο Δήμαρχο και την Υπηρεσία για τον 
άψογο, τρόπο διεξαγωγής της ψηφοφορίας καθώς και το συναδελφικό πνεύμα που επικράτησε 
στην όλη διαδικασία εκλογής του Αντιδημάρχου. Ευχαριστίες εξέφρασε επίσης στη Δημοτική 
Ομάδα του ΔΗ.ΣΥ για την στήριξη της, την Δημοτική Ομάδα του ΔΗ.ΚΟ που τον πρότεινε για τη 
θέση του Αντιδημάρχου καθώς και άλλους συναδέλφους που τον υποστήριξαν. Αντικαθιστά, 
πρόσθεσε, στη θέση του Αντιδημάρχου, έναν αγαπητό φίλο, τον Στ. Γερολατσίτη, ο οποίος, όπως 
ανάφερε, υπήρξε υπόδειγμα κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Αντιδημαρχία. Διαβεβαίωσε, 
τέλος, ότι κατά την διάρκεια της απουσίας του Δημάρχου θα εκτελεί τα καθήκοντα του κατά τρόπο 
συναινετικό αποβάλλοντας πλήρως την κομματική του ιδιότητα και ζήτησε τη συνεργασία όλων. 
 

 
Αριθμός Μελών που ψήφισαν 
 
Άκυρα ψηφοδέλτια   
 
Έγκυρα ψηφοδέλτια   
 
 
 
 
 
1. Ανδρέας Μαϊμάρης        

 
2. Σταύρος Γερολατσίτης   

 
3. Μάριος Ανδρέου  

 
 
ΟΛΙΚΟ         

27 

   1 

 26 

ΕΛΑΒΑΝ ΑΡ. ΨΗΦΩΝ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

    17 

      7 

      2 

Δεκαεπτά 

Επτά 

Δύο 

    26 Εικοσιέξι 
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Η κ. Α. Αντωνίου, εκ μέρους της Δημοτικής Ομάδας του ΑΚΕΛ, συνεχάρη τον κ. Α. Μαϊμάρη και 
του ευχήθηκε κάθε επιτυχία στο έργο του. Ευχήθηκε επίσης να επικρατήσει πνεύμα συναίνεσης 
και συνεργασίας για το καλό του Στροβόλου. 
 

Η κ. Στ. Σουρμελή, εκ μέρους της Δημοτικής Ομάδας του ΔΗ.ΣΥ, συνεχάρη τον κ. Α. Μαϊμάρη και 
του ευχήθηκε καλή συνέχεια και δύναμη και ότι η Δημοτική Ομάδα του ΔΗ.ΣΥ θα βρίσκεται 
συνεχώς κοντά του. 
 
Ο κ. Μ. Ανδρέου, εκ μέρους της Δημοτικής Ομάδας του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, 
συνεχάρη τον κ. Α. Μαϊμάρη για την εκλογή του στη θέση του Αντιδημάρχου και εξέφρασε την 
ελπίδα ότι όλες οι συνεργασίες που θα γίνουν στο μέλλον θα είναι προς το καλό των δημοτών.  
 
Ο κ. Κ. Σωφρονίου, εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κόμματος, συνεχάρη τον κ. Α. Μαϊμάρη και 
ευχήθηκε για καλή συνεργασία τόσο με τον Δήμαρχο όσο και τον Αντιδήμαρχο. 
 
Ο κ. Χρ. Τσίγκης, εκ μέρους της Δημοτικής Ομάδας του ΔΗ.ΚΟ, συνεχάρη τον κ. Α. Μαϊμάρη και 
εξέφρασε τη σιγουριά ότι ο κ. Μαϊμάρης, όπως και κατά την προηγούμενη πενταετία, θα 
λειτουργήσει με πνεύμα συναίνεσης. Ευχαρίστησε επίσης τον κ. Στ. Γερολατσίτη για τη 
συνεργασία που είχε μαζί του. 
 
Ο κ. Π. Μανώλη, εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων, συνεχάρη τον κ. Α. Μαϊμάρη και του 
ευχήθηκε κάθε επιτυχία στο έργο του. 

 

509.2 
 

[18.3.06] - Εκπρόσωποι Δημοτικών Ομάδων 

Οι Δημοτικές Ομάδες υπέδειξαν τους πιο κάτω Δημοτικούς Συμβούλους ως εκπροσώπους τους: 
 
 
Στέλλα Σουρμελή 
 

Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗ.ΣΥ) 

 
Ανδρούλα Αντωνίου 
 

ΑΚΕΛ Αριστερά Νέες Δυνάμεις 

 
Χρίστος Τσίγκης 
 

Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗ.ΚΟ) 

 
Μάριος Ανδρεου 
 

Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ 

 
Κώστας Σωφρονίου 
 

Ευρωπαϊκό Κόμμα  (ΕΥΡΩ.ΚΟ) 

 
Παναγιώτης  Μανώλη 
 

Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών 

 
Δήμαρχος 
 
Κοιν:  Γενικό Ελεγκτή  
 της Δημοκρατίας 
 
ΚΠ’’Γ/ΜΕ-ΑΑ 


