Πρακτικά 156ης Συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Γερίου που έγινε
στα γραφεία του Δήμου την Πέμπτη 18.4.2019

Αρ. Συνεδρίας: 5/2019
Παρόντες:
Νεόφυτος Παπαλαζάρου - Δήμαρχος Γερίου
Μάριος Σάββα – αντιδήμαρχος
Κώστας Αμερικάνος
Ειρήνη Παπαγιάννη
Ανδρέας Γιάλλουρος
Μάριος Κυριάκου
Απόντες:
Ελένη Καπαρή
Απόστολος Αριστοτέλους
Κυριάκος Λάμπρου

Μέλη Δ. Σ. Γερίου

Μέλη Δ. Σ. Γερίου

Παρακαθήμενες για τήρηση των πρακτικών:
Ζαννέττα Τσακρή – Δημοτική Γραμματέας
Ελένη Μαλέκκου – Βοηθ. Γραμ. Λειτουργός
156.1

ΔΓ 3.3.04 Άδειες Διατήρησης Σκύλων
Σόλωνος Μιχαηλίδη 28 – Γέρι / Ανανέωση άδειας διατήρησης σκύλου
Το πιο πάνω θέμα συζητήθηκε εκτάκτως λόγω της σοβαρότητάς του.
Το Δ.Σ. ενημερώθηκε για το περιεχόμενο του υπηρεσιακού σημειώματος της κας
Α. Δημοσθένους με ημερομηνία 18.4.2019 σε σχέση με τη διατήρηση σκύλου στην
πιο πάνω οδό και μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων αποφάσισε να
καλέσει αρμόδιο άτομο για εξέταση της συμπεριφοράς του εν λόγω σκύλου και
ακολούθως να πράξει αναλόγως.

156.2

ΔΓ 6.2.03.1 Πρακτικά Συνεδριάσεων Δήμου Γερίου & Δημοτικών Επιτροπών
Επικύρωση πρακτικών Δ.Σ.
Τα πρακτικά της συνεδρίας του Δ.Σ. με ημερομηνία 28.3.2019 (3/2019)
επικυρώθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο και υπογράφτηκαν από το Δήμαρχο.

156.3

ΔΓ 6.8.2.01 Σύστημα Ασφάλειας στο Δημοτικό Μέγαρο
ΔΓΠ 9/2019 - Προμήθεια, Εγκατάσταση και Συντήρηση Συστήματος Συναγερμού
και Πυρανίχνευσης στα κτήρια του Δήμου Γερίου
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Το Δ.Σ. ενημερώθηκε για τον πιο πάνω διαγωνισμό έχουν υποβληθεί τρεις
προσφορές από τις εταιρείες Cerberus SCS ltd, ACF ltd και Geomast ltd.
Μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων το Δ.Σ. αποφάσισε να συζητήσει το
θέμα ξανά στην επόμενη συνεδρία του για λήψη σχετικής απόφασης.
156.4
156.4.1

ΔΓ 6.3.010.1 Πρακτικά/Ημερήσιες Διατάξεις Επιτροπής Δημόσιας Υγείας &
Καθαριότητας – Περιβάλλοντος & Πρασίνου
Επικύρωση Πρακτικών Επιτροπής Δημόσιας Υγείας & Καθαριότητας –
Περιβάλλοντος & Πρασίνου
Το Δ.Σ. αφού μελέτησε επικύρωσε τα πρακτικά της συνεδρίας της Επιτροπής
Δημόσιας Υγείας & Καθαριότητας – Περιβάλλοντος & Πρασίνου με ημερομηνία
25.2.2019 και Αρ. 1/2019 και αποφάσισε ως ακολούθως:

156.4.1.1

ΔΓ 3.4.02 Εκστρατείες Καθαριότητας
Εκστρατεία Καθαριότητας για το Πάσχα
(τα πρακτικά της συνεδρίας της Επιτροπής Δημόσιας Υγείας με ημερομηνία
25.2.2019, παρ. 14.9, είναι σχετικά)
Το Δ.Σ. ενόψει του κλεισίματος του σκυβαλότοπου στον Κοτσιάτη και της
επικείμενης λειτουργίας του Πράσινου Σημείου πλησίον του καταστήματος Leroy
Merlin αποφάσισε να μην πραγματοποιήσει εκστρατεία καθαριότητας και να
στείλει ενημερωτικά μηνύματα στους δημότες.

156.4.1.2

ΔΓ 3.13.1.01 Περιβαλλοντικές Εκδηλώσεις / Δρατηριότητες
Ώρα της γης 2019
(τα πρακτικά της συνεδρίας της Επιτροπής Δημόσιας Υγείας με ημερομηνία
25.2.2019, παρ. 14.10, είναι σχετικά)
Το Δ.Σ. ενημερώθηκε για την επιστολή της Ένωσης Δήμων, ημ 11.02.2019, και
αποφάσισε να συμμετάσχει στην εκστρατεία για την παγκόσμια μέρα «Ώρα της
γης». Να αναρτηθεί μήνυμα στο Facebook και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

156.5

ΔΓΠ 8/2019 Παραλαβή Ανάμεικτων Αποβλήτων του Δήμου Γερίου
Το θέμα συζητήθηκε εκτάκτως.
Το Δ.Σ. ενημερώθηκε για τη διενέργεια του πιο πάνω διαγωνισμού βάσει του
οποίου ζητήθηκαν και λήφθηκαν προσφορές από τις εταιρείες Nelbay Ltd,
Λατομεία Χ. Μυλωνά (Μιτσερού) Λτδ, Skyra Lima Ltd και M.S. (Skyra) Vassas Ltd.
Μετά από μελέτη των πιο πάνω προσφορών το Δ.Σ. αποφάσισε να κατακυρώσει
την προσφορά της εταιρείας Nelbay Ltd για το ποσό των €90/φορτηγό συν Φ.Π.Α.
Βάσει της εν λόγω προσφοράς τα απόβλητα θα μεταφέρονται στο Πράσινο Σημείο
του Δήμου Λακατάμιας.

156.6

ΔΓ 1.3.02 Δημοτικό Γήπεδο «Κυριάκος Κακουλλής»
ΔΓ 8.1.02 Γυμνάσιο Γερίου «Ιωνά & Κολοκάση»
Απαλλοτρίωση ιδιωτικού τεμαχίου με αριθμό 131, τμήμα 10
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Το Δ.Σ. ενημερώθηκε για το περιεχόμενο της επιστολής του Υπουργείου Παιδείας
& Πολιτισμού προς το Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου & Χωρομετρίας με
ημερομηνία 8.3.2019 και αρ. φακ. 5.28.20.10/5 στην οπία ότι το Υπουργείο δεν
επιθυμεί τη συνέχιση της πιο πάνω διαδικασίας απαλλοτρίωσης αλλά την
προώθηση της διαδικασίας ανάκλησής της.
156.7
156.7.1

ΔΓ 13.5.02 Ετήσιες Κρατικές Χορηγίες
Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 86.013 για νενομισμένη διαδικασία
αποτελεσματικής διαχείρισης των κρατικών χορηγιών
Το Δ.Σ. ενημερώθηκε για το περιεχόμενο της επιστολής του Γενικού Λογιστηρίου
με ημερομηνία 18.1.2019 και αρ. φακ. 13.32.021.001 σχετικά με το πιο πάνω
θέμα.

156.7.2

Παρουσίαση για ενημέρωση και προετοιμασία οντοτήτων Γενικής Κυβέρνησης και
οντοτήτων όπου ασκείται αποφασιστική ή σημαντική επιρροή από τη δημοκρατία
με ετήσια κρατική χορηγία γενικής φύσης άνω των €500.000
Το Δ.Σ. ενημερώθηκε για το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού μηνύματος του
Γενικού Λογιστηρίου με ημερομηνία 1.2.2019 σχετικά με το πιο πάνω θέμα.

156.8

ΔΓ 13.3.01 Προϋπολογισμοί Δήμων
Σημειώματα Έργων (PCN)
Το Δ.Σ. ενημερώθηκε για το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού μηνύματος του
Υπουργείου Εσωτερικών, Μονάδα Πολιτικής και Ευρωπαϊκών Θεμάτων,
ημερομηνίας 8.2.2019 σχετικά με το πιο πάνω θέμα.

156.9

ΔΓ 21.2.02 Γενικό Σχέδιο Υγείας, Γε.Σ.Υ.
Εφαρμογή Γε.Σ.Υ. / Σύμβαση (Διαγωνισμός αρ. 10/2017) για την παροχή
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των υπαλλήλων των Δήμων
Το Δ.Σ. ενημερώθηκε για το περιεχόμενο της επιστολής του Δήμου Στροβόλου με
ημερομηνία 22.3.2019 και αρ. φακ. 13.20.125/10 σχετικά με το πιο πάνω θέμα
και αποφάσισε ο Δήμος Γερίου να ακολουθήσει τις σχετικές αποφάσεις της ΜΕΕΠ.

156.10

ΔΓ 12.11.3.01 Αντιπλημμυρικό Έργο στην περιοχή "Μαζέρες" & «Κουτσοπέτρικα»
στο Γέρι
ΔΓΠ 3/2018 ΣΠ Προσφορά για την Ετοιμασία Υδρολογικής Μελέτης που Αφορά
το Σύστημα Ομβρίων Υδάτων του Δήμου Γερίου
ΔΓΠ 12.11.02 Υδρολογικές Μελέτες για το Γέρι
Το Δ.Σ. ενημερώθηκε για το περιεχόμενο της επιστολής του Τμήματος
Αναπτύξεως Υδάτων με ημερομηνία 28.2.2019 και αρ. φακ. 2.16.01.04.01 για το
πιο πάνω θέμα και αποφάσισε να καλέσει νέα σύσκεψη με τους εμπλεκόμενους
φορείς.
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156.11
ΔΓ 6.3.017.1 Πρακτικά /Ημερήσιες Διατάξεις Τεχνικής Επιτροπής
156.11.1 Επικύρωση Πρακτικών
Το Δ.Σ. επικύρωσε τα πρακτικά της συνεδρίας της Τεχνικής Επιτροπής με αριθμό
1/2019 (10.4.2019).
Τα ακόλουθα θέματα συζητήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:
156.11.2 ΔΓ12.8.03 Απόψεις Δήμου Όσον Αφορά την Έκδοση Πολεοδομικών Αδειών
Προσωρινή πρόσβαση τεμαχίου 159 στην Λεωφόρο Καλαμών μέσω κρατικής γης
(τα πρακτικά της συνεδρίας της Τεχνικής Επιτροπής με ημερομηνία 10.4.2019,
παρ. 1.8, είναι σχετικά)
Το Δ.Σ. μετά από συζήτηση του θέματος αποφάσισε να δώσει θετικές απόψεις με
την προϋπόθεση ότι θα ληφθεί υπόψην από τα αρμόδια τμήματα το σχέδιο του
μελλοντικύ οδικού δικτύου της εν λόγω περιοχής και ειδικά σε σχέση με τη
διαφύλαξη της οδικής ασφάλειας.
156.11.3 ΔΓ 2.9.03 Παράνομες Διαφημιστικές Πινακίδες
(τα πρακτικά της συνεδρίας της Τεχνικής Επιτροπής με ημερομηνία 10.4.2019,
παρ. 1.13, είναι σχετικά)
Το Δ.Σ. ενημερώθηκε για το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού μηνύματος της κας
Δέσποινας Σαματά, ημερομηνίας 7.2.2019, με το οποίο καταγγέλλει την
κατάσταση που επικρατεί σε συγκεκριμένο σημείο λόγω της ύπαρξης μεγάλων
διαφημιστικών πινακίδων πλησίον του δρόμου και επίσης λόγω της ύπαρξης
μεγάλου όγκου σκουπιδιών.
Μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων το Δ.Σ. αποφάσισε, με τη βοήθεια
του νομικού του σύμβουλου, να ετοιμαστεί επιστολή/ειδοποίηση προς τους
ιδιοκτήτες των πινακίδων και των τεμαχίων εντός των οποίων βρίσκονται οι
πινακίδες να ενεργήσουν για εξασφάλιση της απαιτούμενης άδειας.

Κοινοποιήσεις:
Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας,
Μέλη Δ.Σ. Γερίου

Νεόφυτος Παπαλαζάρου,
Δήμαρχος Γερίου
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