Πρακτικά 173ης Συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Γερίου που έγινε
στα γραφεία του Δήμου την Τρίτη 4.2.2020

Αρ. Συνεδρίας: 2/2020
Παρόντες:
Νεόφυτος Παπαλαζάρου - Δήμαρχος Γερίου
Μάριος Σάββα – αντιδήμαρχος
Ελένη Καπαρή
Ειρήνη Παπαγιάννη
Ανδρέας Γιάλλουρος
Μάριος Κυριάκου
Κώστας Αμερικάνος
Απόντες:
Απόστολος Αριστοτέλους
Κυριάκος Λάμπρου

Μέλη Δ. Σ. Γερίου

Μέλη Δ. Σ. Γερίου

Παρευρισκόμενη:
Άντρη Δημοσθένους – Τροχονόμος Δήμου Γερίου (για το θέμα 173.4)
Παρακαθήμενες για τήρηση των πρακτικών:
Ζαννέττα Τσακρή – Δημοτική Γραμματέας
Ελένη Μαλέκκου – Βοηθ. Γραμ. Λειτουργός
173.1

ΔΓ 6.3.6.01 Πρακτικά / Ημερήσιες Διατάξεις Δημοτικού Συμβουλίου Προσφορών
Το Δ.Σ. ενημερώθηκε για τα πρακτικά της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου
Προσφορών με ημερομηνία 14.1.2020 (Αρ. 1/2020).

173.2

ΔΓ 6.3.5.01 Πρακτικά / Ημερήσιες Διατάξεις Επιτροπής Προσφορών
Το Δ.Σ. ενημερώθηκε για τα πρακτικά της συνεδρίας της Επιτροπής Προσφορών
με ημερομηνία 14.1.2020 (Αρ. 1/2020).

173.3

ΔΓ 6.3.3.01 Πρακτικά / Ημερήσιες Διατάξεις Επιτροπής Πρόσληψης Εργατών
Το Δ.Σ. ενημερώθηκε για τα πρακτικά της συνεδρίας της Επιτροπής Πρόσληψης
Εργατών με ημερομηνία 14.1.2020 (Αρ. 1/2020).
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173.4

ΔΓ 18.6.03 Παράπονα Δημοτών για Προβλήματα Ασφάλειας στο Οδόστρωμα του
Οδικού Δικτύου Ευθύνης Δήμου Γερίου
ΔΓ 13.15.07 Ασφάλειες Αστικής Ευθύνης
Καταβολή αποζημιώσεων

173.4.1

Βενετία Νικολάου
Η τροχονόμος κα Ά. Δημοσθένους ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι η κα Βενετία Νικολάου,
με επιστολή της ημερομηνίας 16.12.2019, πληροφορεί το Δήμο ότι στις 14.12.19
προκλήθηκε ζημιά στον τροχό του οχήματός της λόγω της κατάστασης του
οδοστρώματος στην οδό Θεοδ. Χ΄΄ Θεοδοσίου (σε σημείο έξω από την γραμμή
του ορίου του δρόμου) και ζητά αποζημίωση ύψους €600 για αντικατάσταση των
4 ελαστικών και των rims. Η κα Δημοσθένους ενημέρωσε επίσης το Δ.Σ. για την
επικοινωνία που είχε με την ασφαλιστική εταιρεία Trust Ins. Ltd για το θέμα.
Μετά από ενδελεχή συζήτηση του θέματος και ανταλλαγή απόψεων το Δ.Σ.
κρίνοντας ότι δεν φέρει ευθύνη για το εν λόγω δυστύχημα, αποφάσισε να
καταβάλει στην κα Νικολάου το ποσό των €150 ως ένδειξη καλής θέλησης.

173.4.2

Κώστας Ζήσιμος
Η τροχονόμος κα Ά. Δημοσθένους ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι ο κος Κώστας Ζήσιμος,
με επιστολή του ημερομηνίας 13.1.2020, πληροφορεί το Δήμο ότι στις 11.1.2020
προκλήθηκε ζημιά στον τροχό του οχήματός του λόγω λακκούβας στο
οδόστρωμα στην οδό Ακροπόλεως και ζητά αποζημίωση ύψους €135 για
αντικατάσταση του ελαστικού και επιδιόρθωση της ζημιάς στο rim. Η κα
Δημοσθένους ενημέρωσε επίσης το Δ.Σ. για την επικοινωνία που είχε με την
ασφαλιστική εταιρεία Trust Ins. Ltd για το θέμα.
Μετά από ενδελεχή συζήτηση του θέματος και ανταλλαγή απόψεων το Δ.Σ.
αποφάσισε να καταβάλει στον κο Ζήσιμο το ποσό των €135.

173.5
173.5.1

ΔΓ 13.3.02 Προϋπολογισμοί Δήμου Γερίου
Έγκριση του Προϋπολογισμού του Δήμου Γερίου για το 2020
Το Δ.Σ. ενημερώθηκε για το περιεχόμενο της επιστολής του Υπουργείου
Εσωτερικών ημερομηνίας 20.1.2020 με την οποία πληροφορεί το Δήμο ότι έχει
εγκριθεί ο Προϋπολογισμός για το 2020 με κάποιους όρους και επιφυλάξεις που
επεξηγούνται αναλυτικά στην επιστολή.

173.5.2

Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός του Δήμου Γερίου για το 2020
Η Δημοτική Γραμματέας κα Ζαν. Τσακρή ενημέρωσε το Δ.Σ. σχετικά με το πιο
πάνω θέμα και τη σχετική εισήγησή της.
Μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων το Δ.Σ. αποφάσισε να υποβάλει
Αναθεωρημένο Προϋπολογισμό για το έτος 2020, όπως φαίνεται στο Παράρτημα
«Α» των πρακτικών της παρούσας συνεδρίας.

173.5.3

Αναπτυξιακός Προϋπολογισμός του Δήμου Γερίου για το 2020
Το Δ.Σ. αποφάσισε να συζητήσει το πιο πάνω θέμα αναλυτικά στην επόμενη
συνεδρία του.
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173.6

ΔΓ 13.2.03 Συνεργασία με την Ελληνική Τράπεζα
Ενημέρωση για λογαριασμούς του Δήμου στην Ελληνική Τράπεζα
Το Δ.Σ. ενημερώθηκε για το περιεχόμενο της επιστολής της Ελληνικής Τράπεζας
ημερομηνίας 31.12.2019 με την οποία πληροφορεί το Δήμο ότι από τις 3.3.2020
θα προχωρήσει με μείωση επιτοκίων σε αρνητικά επίπεδα σε διαθέσιμα πιστωτικά
υπόλοιπα.
Το Δ.Σ. αποφάσισε να συζητήσει το θέμα στην επόμενη συνεδρία του κατά την
οποία να παρουσιαστούν τα οικονομικά του Δήμου.

173.7

ΔΓΠ 11/2019 ΣΠ Διαγωνισμός για Ανάπλαση Πάρκου και Χώρου Πρασίνου στην
οδό Ζώδιας στο Συνοικισμό Αυτοστέγασης Γερίου
ΔΓΠ 1/2020 ΣΠ Διαγωνισμός για Αποκατάσταση υφιστάμενου κτηρίου για
δημιουργία Χώρο Καφετέριας στην οδό Ζώδιας του Δήμου Γερίου
Ο Δήμαρχος ενημέρωσε το Δ.Σ. σε σχέση με τους πιο πάνω διαγωνισμούς και το
Προϋπολογιζόμενο κόστος τους.
Μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων το Δ.Σ. αποφάσισε να γίνει
προσπάθεια για μείωση του Προϋπολογιζόμενου κόστους και το θέμα να
συζητηθεί ξανά στην επόμενη συνεδρία του.

173.8

ΔΓ 4.5.08 Συμμετοχή Δήμου Γερίου σε Ευρωπ. Πρόγραμμα για Υλοποίηση
Επιδεικτικού Έργου Ενεργειακής Αναβάθμισης των Κτηριακών του
Εγκαταστάσεων (Δικαιούχος Υπουργείο Εμπορίου,Βιομηχανίας και Τουρισμού)
ΔΓ 13.3.2.01 Προετοιμασία Προϋπολογισμών από τις Επιτροπές & το Δημοτικό
Συμβούλιο / Εισηγήσεις -Αποφάσεις
Η Δημοτική Γραμματέας κα Τσακρή ενημέρωσε το Δ.Σ. για την συνάντηση που
πραγματοποιήθηκε για το πιο πάνω θέμα στις 23.1.2020 και το περιεχόμενο της
επιστολής του Υπουργείου Ενέργειας, ημερομηνίας 3.2.2020, που είναι σχετικό.
Με την εν λόγω επιστολή πληροφορείται ο Δήμος Γερίου ότι υπάρχει μια αύξηση
στο εκτιμώμενο κόστος υλοποίησης των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης των
κτιρίων του Δήμου που κυμαίνεται στα €78.460 σε σχέση με τον αρχικό
προϋπολογισμό που ήταν €204.385 συν φ.π.α.
Μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων το Δ.Σ. αποφάσισε να συνεισφέρει
οικονομικά στον προϋπολογισμό του έργου καταβάλλοντας το ποσό των €25.000
εντός του τρέχοντος έτους και να λάβει πρόνοια για πιθανή καταβολή ποσού
€25.000 εντός του 2021.

173.9

ΔΓ 18.10.2.01 Ανάπλαση της Οδού Ηρώων και της πλατείας στα πλαίσια
Αναβάθμισης του Πυρήνα του Δήμου Γερίου
ΔΓ 18.14.05 Χώρος Στάθμευσης στην Οδό Ιωνά & Κολοκάση
Αντικατάσταση λαμπτήρων φωτισμού με λαμπτήρες LED
Μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων το Δ.Σ. αποφάσισε να διενεργήσει
διαγωνισμό αρχικά για την αντικατάσταση των λαμπτήρων της Πλατείας Ηρώων
με λαμπτήρες LED και σε κατοπινό στάδιο του χώρου στάθμευσης στην «Ιωνά &
Κολοκάση».
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173.10

ΔΓΠ 4/2020 ΕΠ Διαγωνισμός για κατεδάφιση επικίνδυνων οικοδομών
Ο Δήμαρχος ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι η τεχνική υπηρεσία του Δήμου έχει προβεί
στη διενέργεια διαγωνισμού για κατεδάφιση τεσσάρων οικιών/υποστατικών που
κρίνονται επικίνδυνα και έχουν ληφθεί οι ακόλουθες 5 προσφορές:
1 Φ.Χ.Κ. Υπεροικοδομική Λτδ

€9.500 συν φ.π.α.

(προσφορά για κατεδάφιση 3 οικοδομών)

2
3
4
5

Νίκος Ν. Σάββα & Υιός Λτδ
Gordova Enterpr. ltd
Κοσμάς & Υιός
Χαρίτος Ανδρέου

€25.000 συν φ.π.α.
€25.000 συν φ.π.α.
€24.000 συν φ.π.α.
€6.500 συν φ.π.α.

Μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων το Δ.Σ. αποφάσισε να κατακυρώσει
την προσφορά στον κο Χαρίτο Ανδρέου του οποίου η προσφορά κρίνεται ως η
πιο συμφέρουσα για το ποσό των €6.500 συν φ.π.α.
Να ενημερωθεί ο κος Ανδρέου ότι το πιο πάνω ποσό θα του καταβληθεί μετά την
ολοκλήρωση της εργασίας και μετά την έγκριση του Αναθεωρημένου
Προϋπολογισμού του Δήμου.
Σε περίπτωση μη έγκαιρης έγκρισης του Προϋπολογισμού το Δ.Σ. θα καταβάλει
το ποσό από το κονδύλι «Διάφορα».

Στο σημείο αυτό η κα Ειρ. Παπαγιάννη αποχώρησε από τη συνεδρία λόγω
άλλων υποχρεώσεων.
173.11
ΔΓ 6.3.017.1 Πρακτικά /Ημερήσιες Διατάξεις Τεχνικής Επιτροπής
173.11.1 Επικύρωση Πρακτικών
Το Δ.Σ. επικύρωσε τα πρακτικά της συνεδρίας της Τεχνικής Επιτροπής με αριθμό
1/2020 (22.1.2020).
Τα ακόλουθα θέματα συζητήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:
173.11.2 ΑΟ48/2019 - Εθνικόφρονα Σωματεία «Δικέφαλος Γερίου»
ΔΓ 12.6.2.03 Αδειοδοτήσεις Κεραίων Κινητής Τηλεφωνίας
(τα πρακτικά της Τεχνικής Επιτροπής με ημερομηνία 22.1.2020, παρ. 1.1., είναι
σχετικά)
Οι αιτητές έχουν εξασφαλίσει Πολεοδομική Άδεια με αρ. ΛΕΥ/01546/2017 στις
10/10/2018 η οποία λήγει στις 10/10/2021 (για εγκατάσταση κεραίας CYTA).
Εκκρεμεί Έκδοση Άδειας Οικοδομής. Η αίτηση υποβλήθηκε στις 08/08/2019.
Μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων το Δ.Σ. αποφάσισε την έκδοση της
πιο πάνω άδειας και παράλληλα να εργαστεί για τροποποίηση της σχετικής
νομοθεσίας που αφορά την αδειοδότηση κεραίων κινητής τηλεφωνίας.
173.11.3 ΑΟ56/2017 Ευρυπίδης Κυριακίδης
(τα πρακτικά της Τεχνικής Επιτροπής με ημερομηνία 22.1.2020, παρ. 1.2., είναι
σχετικά)
Το Δ.Σ. μετά από συζήτηση αποφάσισε όπως απορρίψει την πιο πάνω αίτηση για
επιστροφή ντεποζίτου και να σταλεί επιστολή στον αιτητή.
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173.11.4 ΑΟ46 /2007 Ανδρέας και Σοφία Ιζάμη
(τα πρακτικά της Τεχνικής Επιτροπής με ημερομηνία 22.1.2020, παρ. 1.3., είναι
σχετικά)
Το Δ.Σ. μετά από συζήτηση αποφάσισε όπως σταλεί επιστολή σε όλο το
συγκρότημα για νομιμοποίηση των προσθηκών.
173.11.5 ΔΓ 12.2.03 Αιτήσεις Πολιτών /Φορέων για Εκμίσθωση / Παραχώρηση Κρατικής Γης
Ανέγερση υδαταποθήκης για σκοπούς υδροδότησης της παρακείμενης
Κτηνοτροφικής Περιοχής
(τα πρακτικά της Τεχνικής Επιτροπής με ημερομηνία 22.1.2020, παρ.2.2., είναι
σχετικά)
Μετά από συζήτηση το Δ.Σ. αποφάσισε να δώσει θετικές απόψεις με την
προϋπόθεση ότι θα εξασφαλισθούν όλες οι απαιτούμενες άδειες.
173.11.6 ΔΓ 12.2.10 Αιτήσεις Πολιτών για Παραχώρηση Διόδου Προς Όφελος Περίκλειστων
Ιδιωτικών Τεμαχίων Γης Διαμέσου Κρατικής Γης
Δικαίωμα διόδου – Φ./Σχ.: 30/23.Ε1 τμήμα 9 τεμάχιο 157
(τα πρακτικά της Τεχνικής Επιτροπής με ημερομηνία 22.1.2020, παρ.2.3., είναι
σχετικά)
Το Δ.Σ. αποφάσισε να δώσει θετικές απόψεις σχετικά με το πιο πάνω θέμα.
173.11.7 ΔΓ 2.9.03 Παράνομες Διαφημιστικές Πινακίδες
ΔΓ 2.9.02 Διαδικασία Έκδοσης Άδειας Ανάρτησης Διαφημιστικής Πινακίδας
(τα πρακτικά της Τεχνικής Επιτροπής με ημερομηνία 22.1.2020, παρ.2.4., είναι
σχετικά)
Καθορισμός Πολιτικής για τις ογκώδεις διαφημιστικές πινακίδες Ad Board όσον
αφορά την αδειοδότησή τους καθώς και τι μέτρα προτίθεται να λάβει ο Δήμος για
τις παράνομες πινακίδες.
Το Δ.Σ. μετά από συζήτηση αποφάσισε όπως ειδοποιήσουμε τους ιδιοκτήτες των
διαφημιστικών πινακίδων να εκδώσουν τις ανάλογες άδειες. Μέσα σε διάστημα 3
μηνών αν δεν υπάρχει κάποια ανταπόκριση τότε να λαμβάνονται δικαστικά μέτρα
εναντίον των ιδιοκτητών.
173.11.8 ΔΓ 3.2.2.01 Οδικό δίκτυο Κτηνοτροφικής Περιοχής
(τα πρακτικά της Τεχνικής Επιτροπής με ημερομηνία 22.1.2020, παρ.2.6., είναι
σχετικά)
Το Δ.Σ. μετά από συζήτηση του θέματος αποφάσισε όπως έχει θετικές απόψεις
σχετικά με την κατασκευή πρέμιξ στην είσοδο της Κτηνοτροφικής Περιοχής και
επίσης αποφάσισε όπως σταλεί επιστολή στον ιδιοκτήτη του τεμαχίου μέσα στο
οποίο υπάρχουν δέντρα που εμποδίζουν την ορατότητα να τα κλαδέψει. Αν δεν
υπάρξει ανταπόκριση μέσα σε διάστημα 30 ημερών τότε τα δέντρα θα κλαδευτούν
και θα χρεωθεί ο ιδιοκτήτης.
173.11.9 ΔΓ 12.6.05 Επικίνδυνες / Ετοιμόρροπες Οικοδομές
(τα πρακτικά της Τεχνικής Επιτροπής με ημερομηνία 22.1.2020, παρ.2.7., είναι
σχετικά)
Το Δ.Σ. ενημερώθηκε σχετικά με το πιο πάνω θέμα και μετά από συζήτηση
αποφάσισε όπως ξεκινήσει η διαδικασία για κατεδάφιση των επικίνδυνων
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οικοδομών αλλά πριν να σταλεί ακόμα μια υπενθυμητική επιστολή για κατεδάφιση
των οικοδομών.
Να δοθούν οδηγίες στην τεχνική υπηρεσία και την τροχονόμο κα Δημοσθένους να
τοποθετήσουν ειδική σήμανση ασφάλειας στα εν λόγω υποστατικά μέχρι την
κατεδάφισή τους.
173.12

ΔΓ 18.10.2.01 Ανάπλαση της Οδού Ηρώων και της πλατείας στα πλαίσια
Αναβάθμισης του Πυρήνα του Δήμου Γερίου
(τα πρακτικά της συνεδρίας του Δ.Σ. με ημερομηνία 3.12.2019, παρ. 170.7, είναι
σχετικά)
Το Δ.Σ. ενημερώθηκε για το περιεχόμενο της επιστολής του Ε.Τ.Ε.Κ., ημερομηνίας
20.1.2020, με την οποία πληροφορεί το Δήμο ότι αποφάσισε να εισηγηθεί τον κο
Βύρωνα Ιωάννου, Αρχιτέκτονα/Πολεοδόμο για να ετοιμάσει τα σχετικά έγγραφα
για την προκήρυξη του διαγωνισμού για την ανάπλαση της Πλατείας Ηρώων.
Οι κκ Δήμαρχος και Αντιδήμαρχος ενημέρωσαν επίσης το Δ.Σ. για την συνάντηση
που είχαν με τον Πρόεδρο του ΕΤΕΚ.
Μετά από συζήτηση το Δ.Σ. αποφάσισε να ορίσει τον κο Βύρ. Ιωάννου για να
ετοιμάσει τα σχετικά έγγραφα.

173.13

ΔΓ 5.2.13.11 Δικαστικά Μέτρα V PRIMETEL PLC για Παράνομη Εγκατάσταση
Κεραίας Κινητής Τηλεφωνίας στο Τεμάχιο 1140, Φ/Σχ: 30/24Ε1, Τμήμα 10, Λεωφ.
Γερίου 36,
Αρ. Υπόθ.: 4245/2019
ΔΓ 12.6.2.03 Αδειοδοτήσεις Κεραίων Κινητής Τηλεφωνίας
ΑΟ 24/2019 Νίκος Αδάμου
(τα πρακτικά της συνεδρίας του Δ.Σ. με ημερομηνία 14.1.2020, παρ. 172.9, είναι
σχετικά)
Το Δ.Σ. μετά από συζήτηση του θέματος και λαμβάνοντας υπόψη το ηλεκτρονικό
μήνυμα του νομικού του σύμβουλου κου Στ. Σταυρινίδη, ημερομηνίας 19.9.2019,
σχετικά με το πιο πάνω θέμα, αποφάσισε να προχωρήσει στην χορήγηση της
Άδειας Οικοδομής για την Κεραία Κινητής Τηλεφωνίας στο Τεμάχιο 1140, Φ/Σχ:
30/24Ε1, Τμήμα 10, Λεωφ. Γερίου 36.

173.14

ΔΓ 5.6.036 Ο Περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής Ήχου) Νόμος του 2015
ΔΓ 3.15.4 Άδειες Χρήσης Μεγαφώνων Γενικά
Εφαρμογή του περί κέντρων αναψυχής (Άδειες Εκπομπής Ήχου) νόμου
Ανάγκες Δήμων σε όργανα ελέγχου έντασης ήχου
Το Δ.Σ. ενημερώθηκε για το περιεχόμενο της επιστολής της Ένωσης Δήμων
Κύπρου, ημερομηνίας 7.1.2020, σχετικά με το πιο πάνω θέμα.

173.15

ΔΓ 12.3.04 Αγορά Ακίνητης Ιδιοκτησίας από το Δήμο
ΔΓ 13.20.1 Δημοτικές Αποθήκες
Παραχώρηση ακινήτων που ανήκουν στην πρώην ΣΚΤ στις Αρχές Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
(τα πρακτικά της συνεδρίας του Δ.Σ. με ημερομηνία 16.12.2019, παρ. 171.16,
είναι σχετικά)
Ο Δήμαρχος κος Παπαλαζάρου ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι οι διαδικασίες για την
παραχώρηση των εν λόγω υποστατικών προχωρούν ομαλά και ανέφερε ότι το
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ΣΟΠΑζ σήμερα χρησιμοποιεί μέρους τους ως αποθήκη ζωοτροφών και έτσι σε
περίπτωση που παραμείνουν θα καταβάλει ενοίκιο προς το Δήμο.
173.16

ΔΓ 22.4.2.01 Προβλήματα Δυσοσμίας στο Αποχετευτικό Σύστημα Περιοχής
Γερίου
(τα πρακτικά της συνεδρίας του Δ.Σ. με ημερομηνία 16.12.2019, παρ. 171.8, είναι
σχετικά)
Το Δ.Σ. ενημερώθηκε για την επιστολή του Σ.Α.Λ., ημερομηνίας 20.12.2019, με
την οποία μεταξύ άλλων κοινοποιούνται στο Δήμο τα διαμορφωμένα πρακτικά της
συνάντησης
με
ημερομηνία
14.11.2019,
ως
απάντηση
στην
επιστολή/παρατήρηση του Δήμου με ημερομηνία 18.12.2019.

173.17

ΔΓ 22.5.3.02 Εκσκαφές / Επανορθώσεις Εκσκαφών από Σ.Υ.Λ.
Παλινόρθωση πεζοδρομίων μετά από εκτελεσθείσες εργασίες του Σ.Υ.Λ.
Το Δ.Σ. ενημερώθηκε για την επιστολή του Σ.Υ.Λ., ημερομηνίας 23.1.2020, με την
οποία πληροφορεί το Δήμο ότι αποφασίστηκε να σταλεί σε όλους τους εν δυνάμει
ενδιαφερόμενους Δήμους που υδροδοτούνται από το Σ.Υ.Λ., πρόσκληση
ενδιαφέροντος για ανάληψη από το Σ.Υ.Λ. των εργασιών παλινόρθωσης.
Μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων το Δ.Σ. αποφάσισε να απαντήσει
θετικά στο Σ.Υ.Λ.

173.18

ΔΓ 18.1.3.01 Ονοματοδότηση Νέων Οδών, Πάρκων & Μετονομασία Παλαιών
Σύνδεσμος Απόστρατων Αξιωματικών Κυπριακού Στρατού
Υποστράτηγος Τάσσος Μάρκου
Υποστράτηγος Χρίστος Φώτη
Συνταγματάρχης (ΜΧ) Ανδρέας Αρέστη
Το Δ.Σ. ενημερώθηκε για το περιεχόμενο της επιστολής του πιο πάνω συνδέσμου,
ημερομηνίας 22.1.2020, και μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων
αποφάσισε να εγκρίνει την πρόταση για να δοθούν τα πιο πάνω ονόματα ηρώων
του Κυπριακού Στρατού σε οδούς ή πάρκα του Δήμου.
Να ενημερωθεί σχετικά ο Σύνδεσμος για περαιτέρω συνεννόηση.

173.19

ΔΓ 15.3.01 Μνημεία Δήμου Γερίου – γενικός φάκελος
Κοινοτικό Συμβούλιο Βατυλής
Το Δ.Σ. ενημερώθηκε για το περιεχόμενο της επιστολής του Κοινοτικού
Συμβουλίου της κατεχόμενης Βατυλής και Κοινοτικού Συμβουλίου Νεολαίας,
ημερομηνίας 28.1.2020, με την οποία ζητούν την παραχώρηση χώρου στο Δήμο
Γερίου για ανέγερση μνημείου για τους 14 πεσόντες και αγνοούμενους από τη
Βατυλή.
Μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων το Δ.Σ. αποφάσισε να εγκρίνει το
αίτημα και να υποδείξει μέρος του χώρου πρασίνου που βρίσκεται στην οδό
Βατυλής, αρ. τεμαχίου 1550, 30/16Ε2, τμήμα 2.
Να ενημερωθεί το Κοινοτικό Συμβούλιο Βατυλής και να επισημανθεί ότι τα σχέδια
του προτεινόμενου μνημείου θα πρέπει να κοινοποιηθούν έγκαιρα στο Δήμο
Γερίου.
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173.20

ΔΓ 11.6.02 Αιτήματα για Παραχώρησης Ανθρωπιστικής Βοήθειας σε Άτομα που
την έχουν Ανάγκη
Άντρη Σαλίπ
Το Δ.Σ. ενημερώθηκε για το περιεχόμενο της επιστολής της ΄Αντρης Σαλίπ,
ημερομηνίας 20.1.2020 με την οποία ζητά οικονομική στήριξη για να μπορέσει να
συνεχίσει τις σπουδές της.
Το Δ.Σ. μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων αποφάσισε να παραχωρήσει
το ποσό των €300 από το ταμείο για τις άπορες οικογένειες.

173.21

ΔΓ 8.1.04 Ά Δημόσιο και Κοινοτικό Νηπιαγωγείο Γερίου
Το Δ.Σ. ενημερώθηκε για την επιστολή του Προέδρου του Συνδέσμου Γονέων του
Νηπιαγωγείου, ημερομηνίας 9.1.2020, με την οποία μεταξύ άλλων ζητά την
οικονομική στήριξη του Δήμου για υλοποίηση έργων στο Α΄Δημόσιο Νηπιαγωγείο
Γερίου.
Ο Δήμαρχος κοινοποίησε στο Δ.Σ. επιστολή που έχει ετοιμάσει ως απάντηση και
μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων το Δ.Σ. ενέκρινε την εν λόγω
επιστολή με την οποία πληροφορείται ο Σύνδεσμος ότι απορρίπτεται το αίτημά
του για οικονομική στήριξη επισημαίνοντας ότι ο Δήμος έχει ήδη καταβάλει στο
Σύνδεσμο το ποσό των €4.000.
Ο Αντιδήμαρχος κος Μ. Σάββα διαφώνησε με την απόφαση και εισηγήθηκε, σε
περίπτωση που ο Σύνδεσμος υποβάλει αίτημα για συγκεκριμένο έργο, ο Δήμος
να επιχορηγήσει την υλοποίηση του έργου με ποσοστό 10% του κόστους του.

173.22

ΔΓ 3.13.1.01 Περιβαλλοντικές Εκδηλώσεις /Δραστηριότητες
«Ώρα της Γης» 2020
Το Δ.Σ. ενημερώθηκε για την επιστολή του Κινήματος Οικολόγων, ημερομηνίας
28.1.2020, και αποφάσισε να συμμετάσχει στην εκστρατεία για την παγκόσμια
μέρα «Ώρα της γης» στις 28.3.2020. Να αναρτηθεί μήνυμα στο Facebook, στην
ιστοσελίδα του Δήμου και να σταλούν sms στους δημότες.

173.23

ΔΓ 11.5.04 Προσβασιμότητα Πόλεων σε Άτομα με Αναπηρίες
ΔΓ 7.4.06 Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών
Το Δ.Σ. ενημερώθηκε για την επιστολή του Κινήματος Οικολόγων, ημερομηνίας
30.12.2019, με την οποία πληροφορείται ο Δήμος για την κοινή πρωτοβουλία του
Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών και της Παγκύπριας Οργάνωσης
Παραπληγικών και «Πράσινα και Ελεύθερα Πεζοδρόμια».

173.24

ΔΓ 12.6.2.03 Αδειοδοτήσεις Κεραίων Κινητής Τηλεφωνίας
Νέα Τεχνολογία 5G
Το Δ.Σ. ενημερώθηκε για την επιστολή του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία
Πολιτών, ημερομηνίας 8.1.2020, σχετικά με το πιο πάνω θέμα.
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Νεόφυτος Παπαλαζάρου,
Δήμαρχος Γερίου
Κοινοποιήσεις:
Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας,
Μέλη Δ.Σ. Γερίου
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