Πρακτικά 157ης Συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Γερίου που έγινε
στα γραφεία του Δήμου την Τρίτη 14.5.2019

Αρ. Συνεδρίας: 6/2019
Παρόντες:
Νεόφυτος Παπαλαζάρου - Δήμαρχος Γερίου
Μάριος Σάββα – αντιδήμαρχος
Κώστας Αμερικάνος
Ειρήνη Παπαγιάννη
Ανδρέας Γιάλλουρος
Μάριος Κυριάκου
Ελένη Καπαρή
Κυριάκος Λάμπρου

Μέλη Δ. Σ. Γερίου

Απών:
Απόστολος Αριστοτέλους - Μέλος Δ. Σ. Γερίου (ο οποίος ειδοποιήθηκε δεόντως για
τη συνεδρίαση και ο οποίος ενημέρωσε ότι για συγκεκριμένο λόγο αδυνατούσε να
παρευρεθεί)

Παρακαθήμενες για τήρηση των πρακτικών:
Ζαννέττα Τσακρή – Δημοτική Γραμματέας
Ελένη Μαλέκκου – Βοηθ. Γραμ. Λειτουργός
157.1

ΔΓΠ 1/2019 ΣΠ – Προσφορά για Αγορά Παλαιάς Οικίας στο Γέρι
ΔΓ 12.3.04 Αγορά Ακίνητης Ιδιοκτησίας από το Δήμο Γερίου
(τα πρακτικά της συνεδρίας του Συμβουλίου Προσφορών με Αρ. 3/2019 και
ημερομηνία 14.5.2019, παρ. 28.2, είναι σχετικά)
Το Δ.Σ. έτυχε αναλυτικής ενημέρωσης από το Δήμαρχο κο Νεόφυτο Παπαλαζάρου σε
σχέση με την πρόοδο των ενεργειών του Δήμου για την πρόθεση του Δήμου να αγοράσει
το Ακίνητο με αρ. Αρ.Εγγραφής: 1/229, Φ/Σχέδιο: 30/1024V01, Τμήμα: 1, Τεμάχιο 327,
Εγγεγραμμένο μερίδιο 1/1, Τοποθεσία: Μέσα στο χωριό, Δήμος Γερίου, Περιγραφή
ακινήτου στον τίτλο: Γη Ισόγεια κατοικία, συνολικού εμβαδού 247τ.μ., Σημερινή επί
τόπου κατάσταση: γη και ισόγεια κατοικία, στο εξής «το Ακίνητο» από την Γιαννούλα
Ιωνά (Γιαννούλα Ανδρέα Φαλά), Α.Τ. 400647, έναντι του συνολικού ποσού των €110.000.
Επειδή το Ακίνητο είναι βεβαρημένο με υποθήκη προς όφελος της Ελληνικής Τράπεζας
(πρώην Περιφερειακή Σ.Π.Ε. Λευκωσίας) και η Ιδιοκτήτρια έχει ενημερώσει τον Δήμο ότι
η τράπεζα είναι έτοιμη να απελευθερώσει το Ακίνητο από την εν λόγω υποθήκη
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νοουμένου ότι θα καταβληθεί σε αυτήν το ποσό των €110.000 και η Ιδιοκτήτρια θα
προσκομίσει προς τον Δήμο σχετική βεβαίωση της τράπεζας, το Δημοτικό Συμβούλιο θα
προχωρήσει στην αγορά του Ακινήτου μετά που θα προσκομισθεί στον Δήμο η εν λόγω
γραπτή βεβαίωση της τράπεζας. Στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα
αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει και εξουσιοδοτεί τους κ.κ. Νεόφυτο Παπαλαζάρου Δήμαρχο, Μάριο Σάββα - Αντιδήμαρχο και Ελένη Καπαρή - Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου
όπως:
Α.

Yπογράψουν εκ μέρους του Δήμου Γερίου το σχετικό Πωλητήριο Έγγραφο για
την αγορά του Ακινήτου σχέδιο του οποίου επισυνάπτεται στα πρακτικά ως
Παράρτημα «Α»

Β.

Προχωρήσουν στην σύνταξη και υπογραφή σχετικού πληρεξουσίου εγγράφου
προς τον κ. Ανδρέα Γιαπατό, Α.Δ.Τ. 802958 ή/και Μαρία Μιχαήλ, Α.Δ.Τ. 414462
όπως είτε μαζί είτε οποιοσδήποτε από αυτούς από μόνος του παρουσιασθούν εκ
μέρους του Δήμου Γερίου στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Λευκωσίας
όπως επίσης και ενώπιον οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής και συντάξουν
ή/και υπογράψουν κάθε αναγκαίο έντυπο ή/και αίτηση για την μεταβίβαση και
εγγραφή του Ακινήτου με αρ. Αρ.Εγγραφής: 1/229, Φ/Σχέδιο: 30/1024V01,
Τμήμα: 1, Τεμάχιο 327, Εγγεγραμμένο μερίδιο 1/1, Τοποθεσία: Μέσα στο χωριό,
Περιγραφή ακινήτου στον τίτλο: Γη Ισόγεια κατοικία, συνολικού εμβαδού 247τ.μ.,
σημερινή επί τόπου κατάσταση γη και ισόγεια κατοικία, ελεύθερο από κάθε
υποθήκη, βάρος ή/και επιβάρυνση στο όνομα του Δήμου έναντι του ποσού των
€110.000.

157.2

ΔΓ 16.3.02 Ζαννέττα Μανώλη Τσακρή – Δημοτική Γραμματέας
(τα πρακτικά της συνεδρίας του Δ.Σ. με ημερομηνία 9.4.2019, παρ. 155.1, είναι
σχετικά)
Ο Δήμαρχος ενημέρωσε το Δ.Σ. σχετικά και το Δ.Σ. αποφάσισε να συζητήσει το
θέμα στην επόμενη τακτική συνεδρία του στις 4.6.2019.

157.3

ΔΓ 13.1.04 Ελέγχοι Γενικού Ελεγκτή / Ετήσιες Εκθέσεις
Αιφνιδιαστικός έλεγχος των προσφορών του Δήμου Γερίου
Το Δ.Σ. ενημερώθηκε για το περιεχόμενο της επιστολής του Γενικού Ελεγκτή της
Δημοκρατίας με ημερομηνία 25.4.2019 και αρ. φακ. 27.01.02.013.04 σχετικά με
το πιο πάνω θέμα.

157.4

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
(τα πρακτικά της συνεδρίας του Δ.Σ. με ημερομηνία 18.4.2019, παρ. 156.3, είναι
σχετικά)
Η Δημοτική Γραμματέας ενημέρωσε αναλυτικά το Δ.Σ. ότι η εταιρεία Cerberus
SCS ltd έχει υποβάλει πρόσθετη προσφορά η οποία περιλαμβάνει επίσης και
πυρανίχνευση για το συνολικό ποσό των €3.039,56 συμπεριλαμβανομένου του
φ.π.α.
2

Μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων το Δ.Σ. αποφάσισε να κατακυρώσει
την προσφορά της εταιρείας Cerberus SCS ltd η οποία είναι η πιο οικονομική από
άποψη τιμής για το συνολικό ποσό των €3.039,56 συμπεριλαμβανομένου του
φ.π.α.
157.5
157.5.1

ΔΓ 6.9.012.1 Πρακτικά Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων
Επικύρωση πρακτικών
Το Δ.Σ. μελέτησε και επικύρωσε τα πρακτικά της συνεδρίας της Επιτροπής
Πολιτιστικών Θεμάτων με αριθμό 5/2018 και αποφάσισε ως ακολούθως:

157.5.2
Δ.Γ.15.3.02 Μνημείο / Πάρκο για το 361 ΤΠ της Ε.Φ
157.5.2.1 Εκδήλωση 361 Τ.Π.
(τα πρακτικά της συνεδρίας της Επ. Πολιτιστικών Θεμάτων με ημερομηνία
24.4.2019, παρ. 18.4, είναι σχετικά)
Το Δ.Σ. ενημερώθηκε ότι η καθιερωμένη εκδήλωση για τους πεσόντες κι
αγνοούμενους του 361 που συνδιοργανώνεται με το Δήμο Γερίου θα
πραγματοποιηθεί φέτος την Κυριακή 28 Ιουλίου 2019. Η εκδήλωση θα είναι ένα
μουσικό αφιέρωμα από την ορχήστρα του γνωστού Μουσικοσυνθέτη Μάριου
Μελετίου στους πεσόντες και αγνοουμένους του τάγματος. Μετά από συζήτηση
και ανταλλαγή απόψεων το Δ.Σ. αποφάσισε ο Δήμος να παράσχει οικονομική
καθώς και τεχνική υποστήριξη στην διοργάνωση της εκδήλωσης όπως και τα
προηγούμενα χρόνια και να καταβληθεί προσπάθεια η αμοιβή της ορχήστρας που
ανέρχεται στις €3000 να καλυφθεί από χορηγίες.
157.5.2.2 Βραδιά ποίησης
(τα πρακτικά της συνεδρίας της Επ. Πολιτιστικών Θεμάτων με ημερομηνία
24.4.2019, παρ. 18.5, είναι σχετικά)
Το Δ.Σ. αποφάσισε η εκδήλωση να πραγματοποιηθεί όπως και πέρσι τον Ιούλιο,
αφιερωμένη στις μαύρες επετείους της εισβολής και του πραξικοπήματος. Για
τεχνικούς λόγους η εκδήλωση φέτος ενδεχομένως να αλλάξει τοποθεσία. Την
εκδήλωση θα αναλάβει ο Δήμαρχος και θα είναι συνδιοργάνωση με την Ένωση
Λογοτεχνών Κύπρου.
157.5.3

ΔΓ 15.9.05 Γιορτή αφιερωμένη στο παιδί
(τα πρακτικά της συνεδρίας της Επ. Πολιτιστικών Θεμάτων με ημερομηνία
24.4.2019, παρ. 18.6, είναι σχετικά)
Το Δ.Σ. αποφάσισε η εκδήλωση για την ημέρα Παιδιού να πραγματοποιηθεί την
Παρασκευή 31 Μάϊου 2019 στο Πάρκο Γλυπτών Αγ.Χαραλάμπους και να έχει τίτλο
«Νερό, παιδί, σταγόνες ζωής». Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει παιχνίδια με νερό,
ενώ θα δίνονται δωρεάν στα παιδιά παγωτά και hot dog. Όλες οι δραστηριότητες
θα είναι δωρεάν. Να ζητηθεί η συνεργασία των εκπαιδευτηρίων του Δήμου καθώς
και των Συνδέσμων Γονέων του Δήμου μας. Να ετοιμασθούν προσκλήσεις , πανό
και να αποσταλούν μηνύματα ενημέρωσης στους δημότες.

157.6

ΔΓ 16.2.01 Πλήρωση Θέσεων Υπαλλήλων Πρώτου Διορισμού
ΔΓ 16.2.1.04 Πλήρωση Θέσης Τεχνικού Μηχανικού
ΔΓ 16.2.1.03 Πλήρωση Θέσης Υγειονομικού Επιθεωρητή
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Το Δ.Σ. ενημερώθηκε για το περιεχόμενο της επιστολής του Υπουργείου
Εσωτερικών με ημερομηνία 11.4.2019 και αριθμό φακέλου 19.7.1/12, 19.7.39/2
όπως επίσης και για το περιεχόμενο της επιστολής της Βουλής των Αντιπροσώπων
προς το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών με ημερομηνία 6.5.2019
και αριθμό φακέλου 13.23.07.09, 23.01.059.182-2018 στην οποία αναφέρεται ότι
η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού αποφάσισε την
εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης των θέσεων που αφορούν το μεταξύ
άλλων και το Δήμο Γερίου για τις ακόλουθες θέσεις:
- Υγειονομικός Επιθεωρητής, Κλ. Α5(2η βαθμ.), Α7 και Α8(i) και
- Τεχνικός Μηχανικός , Κλ. Α5(2η βαθμ.), Α7 και Α8(i)
Μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων το Δ.Σ. αποφάσισε να προχωρήσει
σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για προκήρυξη των πιο πάνω θέσεων και
διενέργεια των σχετικών εξετάσεων.
Να διερευνηθεί κατά πόσον το Πανεπιστήμιο Κύπρο μπορεί να αναλάβει τη
διενέργεια των εξετάσεων και την αξιολόγηση.
157.7

ΔΓ 16.2.03 Πλήρωση Θέσεων Υπαλλήλων με Αγορά Υπηρεσιών
Μετατροπή δημοσίων συμβάσεων για αγορά / μίσθωση υπηρεσιών σε συμβάσεις
εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου
Το Δ.Σ. ενημερώθηκε για το περιεχόμενο της επιστολής του Υπουργείου
Εσωτερικών με ημερομηνία 3.4.2019 και αριθμό φακέλου 5.13.1/15 με την οποία
διαβιβάζεται σχετική με το πιο πάνω θέμα Εγκύκλιος του Γενικού Διευθυντή του
Υπουργείου Οικονομικών με αρ. 1588 και ημερομηνία 22.3.2019 για πιστή
εφαρμογή.

157.8
157.8.1

ΔΓ 21.2.02 Γενικό Σχέδιο Υγείας Γε.Σ.Υ.
Ποσοστά αποκοπής για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, εν όψει της εισαγωγής του
ΓεΣΥ
Το Δ.Σ. ενημερώθηκε για το περιεχόμενο της επιστολής της Γραμματείας του
Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 2.4.2019 και αρ. φακ. Υ.Σ. 05.05.008
σχετικά με το πιο πάνω θέμα.

157.8.2 Εφαρμογή ΓεΣΥ , 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
ημερομηνίας 6.5.2019 και αρ. φακ. 13.20.125/10 σχετικά με το πιο πάνω θέμα.
Μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων το Δ.Σ., βάσει της σχετικής
απόφασης της ΜΕΠ να εξουσιοδοτήσει το Δήμο Στροβόλου να προβεί στις
δέουσες ενέργειες εκ μέρους όλων των Δήμων, αποφάσισε να ακολουθήσει τις
επικείμενες αποφάσεις που θα ληφθούν σχετικά με το πιο πάνω θέμα.
157.9

ΔΓ 3.6.06 Ανάπτυξη Δικτύου Πράσινων Σημείων στη Λευκωσία
ΔΓ 3.7.03 Συμβούλιο Εκμετάλευσης Χώρων Διάθεσης Ή Αξιοποίησης Οικιακών
Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) Λευκωσίας
Πράσινα Σημεία Επαρχίας Λευκωσίας
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Το Δ.Σ. ενημερώθηκε για την επιστολή της ΑΝΕΛ, ημερομηνίας 29.3.2019, με την
οποία προωθείται ανακοίνωση του Συμβουλίου Εκμετάλλευσης των Χώρων
Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων Επαρχίας Λευκωσίας για τη
λειτουργία και διαχείριση οκτώ Πράσινων Σημείων και ενός Κινητού Πράσινου
Σημείου στην επαρχία Λευκωσίας.
157.10

ΔΓ 3.6.6.01 Πράσινο Σημείο Γερίου
Μετά από εισήγηση του Δημάρχου κου Ν. Παπαλαζάρου για αναβάθμιση των
υπηρεσιών του Πράσινου Σημείου Γερίου το Δ.Σ. αποφάσισε την απασχόληση και
2ου ατόμου στο χώρο.
Να αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση σε περίοπτα μέρη στο Δήμο.

157.11

ΔΓ 18.1.3.01 Ονοματοδότηση Νέων Οδών και Πάρκων και Μετονομασία Παλαιών
ΔΓ 3.23.01 Πράσινο / Χώροι Πρασίνου γενικά
157.11.1 Πάρκο «Κώστας Ν. Παπακώστας»
(τα πρακτικά της συνεδρίας του Δ.Σ. με ημερομηνία 8.5.2018, παρ. 135.19.1, είναι
σχετικά)
Ο Δήμαρχος ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι η οικογένεια του αείμνηστου Κώστα
Παπακώστα έχει εξασφαλίσει σχέδιο για τη διαμόρφωση του εν λόγω πάρκου και
προς τούτο θα διαθέσει ποσό ύψους €7000.
Το Δ.Σ. αποφάσισε να ενημερωθεί για το σχέδιο και να συζητήσει το θέμα σε
επόμενη συνεδρία του.

Στο σημείο αυτό ο κος Α. Γιάλλουρος αποχώρησε από τη συνεδρία λόγω
άλλων υποχρεώσεων.
157.11.2 Ονοματοδότηση δρόμου προς τιμή του ιερέα Φώτιου Καλογήρου
Το Δ.Σ. αφού μελέτησε την επιστολή της οικογένειας του ιερέα Φώτιου
Καλογήρου, ημερομηνίας 7.5.2019, αποφάσισε να εγκρίνει το αίτημα για
ονοματοδότηση δρόμου εις μνήμην του.
157.12

ΔΓ 12.2.03 Αιτήσεις Πολιτών /Φορέων για Εκμίσθωση / Παραχώρηση Κρατικής
Γης
ΑΔΧ 97/2019 Πτηνοτροφική & Γεωργοκτηνοτροφική Εταιρεία Podgy ltd (φ/δι
Γεώργιος Στυλιανού)
Το Δ.Σ. αποφάσισε να διαβιβάσει την πιο πάνω αίτηση στην Τεχνική Επιτροπή.

157.13

ΔΓ 12.6.2.03 Αδειοδοτήσεις κεραίων κινητής τηλεφωνίας
5.2.13.011 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
Το Δ.Σ. ενημερώθηκε για το περιεχόμενο της επιστολής του Επαρχιακού Γραφείου
του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως ημερομηνίας 16.4.2019 και αρ. φακ.
ΛΕΥ/0117/2019 στην οποία αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι η Πολεοδομική Αρχή
θεωρεί ότι δεν τεκμηριώνονται οι ανησυχίες του Δήμου για το πιο πάνω θέμα.

5

Ο Δήμαρχος ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι έχει προγραμματιστεί νέα συνάντηση με τους
αρμόδιους φορείς για το θέμα κατά την οποία θα υποδειχθούν νέα πιθανά σημεία
για μετακίνηση της εν λόγω κεραίας.
157.14

ΔΓ 12.6.04
Παράνομες Οικοδομές, Περιφράξεις, Ευτελείς και Πρόχειρες
Κατασκευές
ΑΟ 6/1969 Κυριάκος Φιλίππου
(τα πρακτικά της συνεδρίας του Δ.Σ. με ημερομηνία 8.1.2019, παρ. 152.9, είναι
σχετικά)
Το Δ.Σ. αποφάσισε να συζητήσει το πιο πάνω θέμα στην επόμενη συνεδρία του.

157.15

ΔΓ 11.6.02 Αιτήματα για Παραχώρησης Ανθρωπιστικής Βοήθειας σε Άτομα που
την έχουν Ανάγκη
Όλγα Ζαρίφη
Το Δ.Σ. ενημερώθηκε για το αίτημα της κας Όλγας Ζαρίφη για παραχώρηση
οικονομικής βοήθειας για το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει και μετά από
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων αποφάσισε να απαντήσει αρνητικά.

157.16

ΔΓ 1.5.02 Πρόγραμμα Αθλητισμός για όλους σε Συνεργασία με τον ΚΟΑ
ΔΓ 13.3.2.03 Παρακολούθηση Υλοποίησης Προυπολογισμού Δήμου Γερίου /
Εγκρίσεις Υπερβάσεων Κονδυλίων ΠροϋπολογισμούΠροϋπολογισμοί Δήμου
Γερίου
Επιχορήγηση Συμμετοχής Δημοτών Γερίου στο Πρόγραμμα «Αθλητισμός για
Όλους» για τη σχολική χρονιά 2019 – 2020
Το Δ.Σ. ενημερώθηκε για το περιεχόμενο της επιστολής του Κυπριακού
Οργανισμού Αθλητισμού, ημερομηνίας 19.4.2019, με την οποία ζητείται
επιχορήγηση τόσο των Εξειδικευμένων Προγραμμάτων για Παιδιά όσο και των
Προγραμμάτων για ενήλικες για τη σχολική χρονιά 2019 – 2020 και επίσης η
παραχώρηση της αίθουσας εκδηλώσεων του Δήμου για υλοποίηση του
προγράμματος «αεροβικής κυκλικής γυμναστικής».
Μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων το Δ.Σ. αποφάσισε να εγκρίνει τα
πιο πάνω αιτήματα και να παραχωρήσει στον Κ.Ο.Α. το συνολικό ποσό των €6.500
ως επιχορήγηση για κάλυψη μέρους του κόστους των προγραμμάτων και επίσης,
ενόψει του γεγονότος ότι το αντίστοιχο ποσό στον Προϋπολογισμό του Δήμου για
το τρέχον έτος ανέρχεται στο ποσό των €5.000 αποφάσισε να ζητήσει έγκριση για
υπέρβασή του κατά το 25% και κάλυψη του πιο πάνω ποσού.

157.17

ΔΓ 11.8.03 Πολυδύναμο Κέντρο ΣΚΕ Γερίου
Μετά από σχετική εισήγηση του Δήμαρχου κου Ν. Παπαλαζάρου το Δ.Σ.
αποφάσισε την παραχώρηση του ποσού των €5.000 στο ΣΚΕ Γερίου ως
οικονομική στήριξη.

157.18

ΔΓ 8.1.3.01 Σύνδεσμος Γονέων Α' Δημοτικού Σχολείου
ΔΓ 8.1.5.01 Σύνδεσμος Γονέων Β' Δημοτικού Σχολείου Γερίου
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Μαγιάτικη εκδήλωση των Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων των Δημοτικών
Σχολείων Γερίου Α΄και Β΄
Το Δ.Σ. ενημερώθηκε για το περιεχόμενο της επιστολής των Συνδέσμων Γονέων
ημερομηνίας 10.4.2019 για το πιο πάνω θέμα και ενέκρινε το σχετικό αίτημα για
παραχώρηση τραπεζιών και καρεκλών.
157.19

ΔΓ 19.1.09 Κυνηγετικός Σύλλογος «Η Φτέλια» Γερίου
Σκοπευτικός Αγώνας 11-12 Μαΐου 2019
(τα πρακτικά της συνεδρίας με ημερομηνία 9.4.2019, παρ. 155.14, είναι σχετικά)
Το Δ.Σ. αποφάσισε να παραχωρήσει στο σύλλογο το ποσό των €300 ως
οικονομική στήριξη για τον πιο πάνω αγώνα που έχει πραγματοποιήσει.

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

Νεόφυτος Παπαλαζάρου,
Δήμαρχος Γερίου
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