Πρακτικά 162ης Συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Γερίου που έγινε
στα γραφεία του Δήμου την Τρίτη 9.7.2019

Αρ. Συνεδρίας: 11/2019
Παρόντες:
Νεόφυτος Παπαλαζάρου - Δήμαρχος Γερίου
Μάριος Σάββα – αντιδήμαρχος
Κώστας Αμερικάνος
Μάριος Κυριάκου
Ελένη Καπαρή
Απόντες:
Απόστολος Αριστοτέλους
Κυριάκος Λάμπρου
Ανδρέας Γιάλλουρος
Ειρήνη Παπαγιάννη

Μέλη Δ. Σ. Γερίου

Μέλη Δ. Σ. Γερίου

Παρακαθήμενες για τήρηση των πρακτικών:
Ζαννέττα Τσακρή – Δημοτική Γραμματέας
Ελένη Μαλέκκου – Βοηθ. Γραμ. Λειτουργός
162.1

ΔΓ 6.3.6.01 Πρακτικά / Ημερήσιες Διατάξεις Δημοτικού Συμβουλίου Προσφορών
Ενημέρωση Πρακτικών
Το Δ.Σ. ενημερώθηκε για τα πρακτικά της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου
Προσφορών με αριθμό 5/2019 (2.7.2019).

162.2

ΔΓ 13.3.02 Προϋπολογισμοί Δήμου Γερίου
Αναθεωρημένοι Προϋπολογισμοί Δήμων
Το Δ.Σ. ενημερώθηκε για το περιεχόμενο της επιστολής της Ένωσης Δήμων με
ημερομηνία 30.5.2019 σχετικά με το πιο πάνω θέμα και μετά από συζήτηση και
ανταλλαγή απόψεων αποφάσισε όπως μην προβεί στην ετοιμασία Αναθεωρημένου
Προϋπολογισμού για το έτος 2019.

162.3

ΔΓΠ 16/2018 ΕΠ Προσφορά για Αγορά Υπηρεσιών Σχολικού Τροχονόμου για το
Β΄Δημοτικό Σχολείο Γερίου
ΔΓ 18.13.04 Σχολικοί Τροχονόμοι
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Το Δ.Σ. ενημερώθηκε ότι η Συμφωνία Παροχής Υπηρεσιών Σχολικού Τροχονόμου
με την κα Σαββούλλα Χριστοδούλου έχει λήξει στις 30.6.2019.
Μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων το Δ.Σ. κρίνοντας τις υπηρεσίες της
κας Χριστοδούλου ως ικανοποιητικές αποφάσισε να ανανεώσει την εν λόγω
συμφωνία μαζί της μέχρι τις 30.6.2020.
162.4

ΔΓ 12.6.2.04 Παροχή Υπηρεσιών Προς το Δήμο Γερίου από το Γραφείο Επάρχου,
Εξέτασης Αιτήσεων Αδειών Οικοδομής & Διαίρεσης Γης
Διαμόρφωση γραφείου για το προσωπικό της Επαρχιακής Διοίκησης
Μετά από συζήτηση το Δ.Σ. αποφάσισε να τοποθετηθούν δύο υπολογιστές στο
γραφείο που βρίσκεται στον όροφο, αριστερά του κλιμακοστασίου για χρήση του
από το προσωπικό της Επαρχιακής Διοίκησης.

162.5

ΔΓ 6.7.5.02 Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού Hardware Δήμου Γερίου
/Συμβόλαιο με τη Micrologic Ltd
Αγορά ενός νέου computer
Μετά από συζήτηση το Δ.Σ. αποφάσισε να αγοράσει ένα νέο pc το οποίο θα
χρησιμοποιείται από τον Πολιτικό Μηχανικό που θα απασχολείται στην υπηρεσία
του Δήμου με αγορά υπηρεσιών.

162.6

ΔΓ 6.1.5.01 Δημαρχεύων / Αντιδήμαρχος
Απουσία Δημάρχου 31.7. – 18.8.2019
Το Δ.Σ. ενημερώθηκε ότι ο Δήμαρχος θα απουσιάζει από τα καθήκοντά του λόγω
θερινών διακοπών κατά την πιο πάνω περίοδο.
Ο Αντιδήμαρχος κος Μ. Σάββα θα αναλάβει καθήκοντα ως Δημαρχεύων.

162.7

ΔΓ 15.4.01 Δημοτική Βιβλιοθήκη
ΔΓ 15.4.03 Εξοπλισμός / Επάνδρωση Δημοτικής Βιβλιοθήκης
Ο Δήμαρχος ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι εκφράστηκαν παράπονα / καταγγελίες για το
γεγονός ότι η Δημοτική Βιβλιοθήκη δεν λειτουργεί κατά τις απογευματινές ώρες.
Μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων το Δ.Σ. αποφάσισε προς το παρόν,
να συνεχίσει τη λειτουργία της η βιβλιοθήκη κατά τις σχολικές ώρες στο χώρο του
Γυμνασίου και παράλληλα να γίνουν ενέργειες για διαμόρφωση της παλαιάς οικίας
Φαλά που έχει αγοραστεί από το Δήμο για στέγαση της βιβλιοθήκης.

162.8

ΔΓ 16.8.02 Μαρία Χαραλάμπους – γραφέας / τηλεφωνήτρια
ΔΓ 16.2.03 Πλήρωση Θέσεων Υπαλλήλων με αγορά υπηρεσιών
Απουσία Μαρίας Χαραλάμπους
Το Δ.Σ. ενόψει του γεγονότος ότι η κα Μ. Χαραλάμπους αναμένεται να απουσιάσει
για μακρύ διάστημα με άδεια τοκετού αποφάσισε να προβεί σε διαδικασία αγοράς
υπηρεσιών από δύο άτομα, για περίοδο έξι μηνών, για κάλυψη τόσο των δικών
της καθηκόντων όσο και για βοήθεια στην αρχειοθέτηση.

162.9

ΔΓ 16.5.01 Άδειες απουσίας / ασθενείας υπαλλήλων
ΔΓ 16.9.01 Άδειες απουσίας / ασθενείας εργατών
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Το Δ.Σ. αποφάσισε να παραμείνουν κλειστά τα γραφεία του Δήμου κατά τις
16.8.2019 λόγω των θερινών διακοπών και να χρεωθεί η εν λόγω ημέρα ως άδεια
απουσίας σε όλο το προσωπικό του Δήμου.
162.10

ΔΓ 16.10.03 Μικτή Επιτροπή Ένωσης Δήμων Κύπρου - Συντεχνιών
ΔΓ 13.15.03 Ασφάλειες για Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη των Υπαλλήλων
Το Δ.Σ. ενημερώθηκε για το περιεχόμενο της επιστολής της Μικτής Επιτροπής
Προσωπικού της Ένωσης Δήμων Κύπρου με ημερομηνία 24.6.2019 με την οποία
εισηγείται τη συνέχιση, ως ίσχυε μέχρι 30.5.2019, της Ασφαλιστικής Κάλυψης των
υπαλλήλων για ακόμη 6 μήνες, μέχρι 31.12.2019.
Μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων το Δ.Σ. αποφάσισε να προβεί στις
απαιτούμενες ενέργειες για εφαρμογή των πιο πάνω.

162.11

ΔΓ 13.20.01 Δημοτικές Αποθήκες
ΔΓ 3.23.07 Πάρκο στην περιοχή «Λουρκά»
Αποθήκες στρατού στο δάσος «Λουρκά»
Το Δ.Σ. ενημερώθηκε για το περιεχόμενο της επιστολής του Υπουργείου Άμυνας
ημερομηνίας 30.5.2019 με την οποία πληροφορεί το Δήμο ότι εγκρίνεται το αίτημα
του Δήμου για διάθεση δύο αποθηκών υπό την προϋπόθεση ότι σε περίπτωση
ύπαρξης επιχειρησιακής ή άλλης ανάγκης τότε εντός 48 ωρών το αργότερο, οι
αποθήκες θα αποδεσμευτούν και θα αποδοθούν στην Εθνική Φρουρά.
Το Δ.Σ. αποφάσισε να επικοινωνήσει με το αρμόδιο άτομο στο Υπουργείο Άμυνας
για διευθέτηση του θέματος.

162.12

ΔΓ 16.1.06 Σχέδια Υπηρεσίας Υπαλλήλων
Σχέδιο Υπηρεσίας Υγειονομικού Επιθεωρητή (θέση Πρώτου Διορισμού)
Σχέδιο Υπηρεσίας Τεχνικού Μηχανικού – Πολιτικής Μηχανικής (θέση Πρώτου Διορισμού)

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε τα πιο πάνω Σχέδια Υπηρεσίας τα οποία κοινοποιήθηκαν
στο Δήμο Γερίου από την Ένωση Δήμων Κύπρου αποφάσισε να τα υιοθετήσει για
την υπηρεσία του και προς τούτο να τα δημοσιεύσει στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας.
162.13

ΔΓ 13.16.02 Εισηγήσεις για Αγορά Οχημάτων
Μετά από εισήγηση του Δημάρχου το Δ.Σ. αποφάσισε να προβεί άμεσα στην
αγορά ενός διπλοκάμπινου οχήματος και σε περίπτωση που το επιτρέπει ο
Προϋπολογισμός του τρέχοντος έτους να προβεί επίσης στην αγορά ενός
γεωργικού ελκυστήρα και ενός καταστροφέα διαφορετικά να ληφθεί σχετική
πρόνοια για το επόμενο έτος.

162.14

ΔΓ 8.5.02 Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ομάδα φοιτητών Shelvino – Συμμετοχή στο European Innovation Academy
Summer School 2019
Το Δ.Σ. ενημερώθηκε για την επιστολή ομάδας φοιτητών του Πανεπιστημίου
Κύπρου και τη συμμετοχή τους στο πιο πάνω πρόγραμμα.

162.15

ΔΓ 18.16.06 Λαμπτήρες Οδικού Φωτισμού Εξοικονόμησης Ενέργειας
Περιοχή Λαϊκή Λευκοθέα
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Το Δ.Σ. ενημερώθηκε για το περιεχόμενο της επιστολής κατοίκων της πιο πάνω
περιοχής με την οποία εκφράζουν την ανησυχία τους για την κατάσταση που
επικρατεί μετά την πρόσφατη αντικατάσταση των λαμπτήρων οδικού φωτισμού
με λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας λόγω του ότι ο παρεχόμενος φωτισμός
δεν είναι επαρκής.
Ο Δήμαρχος ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι έχει προγραμματίσει επίσκεψη στην εν λόγω
περιοχή με την Αστυνομικό της Γειτονιάς για έλεγχο του προβλήματος.
162.16

ΔΓ 5.6.01 Νομοθεσία – γενικά
Δ.Π. Λιβέρας & Σια Δ.Ε.Π.Ε. – Δικηγόροι
Το Δ.Σ. ενημερώθηκε για την επιστολή του πιο πάνω γραφείου με την οποία
ζητούν να πληροφορηθούν για τους Κανονισμούς του Δήμου Γερίου και
αποφάσισε να ερωτηθεί σχετικά ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου.

162.17

ΔΓ 12.3.04 Αγορά Ακίνητης Ιδιοκτησίας από το Δήμο
Τεμάχιο αριθμός 449, φ/σχ 30/1024V01, τμήμα 1 – Χαράλαμπος Γιωργάλλας (Altamira)
To Δ.Σ. ενημερώθηκε ότι βάσει σχετικής δημοσίευσης της Altamira, πωλείται το
πιο πάνω τεμάχιο το οποίο βρίσκεται στον πυρήνα του Δήμου, έναντι του ποσού
των €63.000.
Μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων το Δ.Σ. αποφάσισε, μέσα στα πλαίσια
της προσπάθειας του για ανάπλαση του πυρήνα του Δήμου, να κάνει ενέργειες για
αγορά του πιο πάνω τεμαχίου προσφέροντας καταρχήν το ποσό των €44.000

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

Νεόφυτος Παπαλαζάρου,
Δήμαρχος Γερίου
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