Πρακτικά 164ης Συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Γερίου που έγινε
στα γραφεία του Δήμου την Τρίτη 3.9.2019

Αρ. Συνεδρίας: 13/2019
Παρόντες:
Νεόφυτος Παπαλαζάρου - Δήμαρχος Γερίου
Ελένη Καπαρή
Απόστολος Αριστοτέλους
Κώστας Αμερικάνος
Μάριος Κυριάκου
Ανδρέας Γιάλλουρος
Κυριάκος Λάμπρου

Μέλη Δ. Σ. Γερίου

Απόντες:
Μάριος Σάββα – αντιδήμαρχος
Ειρήνη Παπαγιάννη
Παρευρισκόμενοι:
Πάμπος Ιακώβου – αρχιτέκτονας
Κώστας Λεωνίδου – αρχιτέκτονας

Μέλη Δ. Σ. Γερίου

για τα θέματα 164.11, 164.12)

Χριστάκης Χριστοφίδης, νομικός σύμβουλος
Γιώργος Βαλιαντής, νομικός σύμβουλος

για το θέμα 164.13

Παρακαθήμενες για τήρηση των πρακτικών:
Ζαννέττα Τσακρή – Δημοτική Γραμματέας
Ελένη Μαλέκκου – Βοηθ. Γραμ. Λειτουργός
164.1

ΔΓ 6.2.03.1 Πρακτικά Συνεδριάσεων Δήμου Γερίου & Δημοτικών Επιτροπών
Επικύρωση πρακτικών Δ.Σ.
Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. με ημερομηνίες 9.7.2019 (Αρ. 11/2019)
και 30.7.2019 (Αρ. 12/2019) επικυρώθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο και
υπογράφτηκαν από το Δήμαρχο.

164.2

ΔΓΠ Α/Α 9/2019 Αγορά Υπηρεσιών με Απευθείας Ανάθεση στην D.O.G. Rescue
Cyprus για φιλοξενία αδέσποτων σκύλων
Το Δ.Σ. αφού μελέτησε το συμφωνητικό έγγραφο που έχει ετοιμαστεί για
συνεργασία με την D.O.G. Rescue Cyprus για φιλοξενία αδέσποτων σκύλων
αποφάσισε την υπογραφή του για σύναψη της σχετικής συμφωνίας.
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164.3

ΔΓΠ 13/2019 ΣΠ Προσφορά για Αποκομιδή, Μεταφορά & Απόρριψη Σκυβάλων
του Δήμου Γερίου (για 3-4 μήνες)
Το Δ.Σ. ενημερώθηκε ότι η εταιρεία Α. Τσουλόφτας & Υιοί Λτδ ξεκίνησε από τις
8.7.2019 (αντί στις 11.7.2019) να συλλέγει τα σκύβαλα από το Δήμο Γερίου.
Το Δ.Σ. μετά από συζήτηση και κρίνοντας τη συνεργασία με την εν λόγω εταιρεία
πολύ ικανοποιητική, αποφάσισε να της καταβάλει το ποσό των €11.000
(€9.300+€1.700) για τις συνολικές υπηρεσίες της κατά τον μήνα Ιούλιο.
Να ζητηθεί από τον εργολάβο να προσκομίσει το αντίστοιχο τιμολόγιο προς
εξόφληση.

164.4

ΔΓ 16.7.5.01 Πλήρωση Θέσεων με Παροχή Υπηρεσιών, για Καθαριότητα Πάρκων
& Ανοικτών Χώρων
Μετά από εισήγηση του Δημάρχου κου Ν. Παπαλαζάρου το Δ.Σ. αποφάσισε να
συνεχίσει μέχρι το τέλος του έτους την αγορά υπηρεσιών από τον κο Γιώργο
Δημοσθένους για καθαριότητα της Πλατείας Ηρώων και άδειασμα των καλάθων
για σκύλους έναντι του ποσού των €400/μήνα.
Το Δ.Σ. αποφάσισε επίσης να προχωρήσει στην αγορά υπηρεσιών από τον κο
Χαράλαμπο Στασή για καθαριότητα του Πάρκου Αγίου Χαραλάμπους έναντι του
ποσού των €100/μήνα μέχρι το τέλος του έτους και εξουσιοδότησε το Δήμαρχο
για εξεύρεση ενός ατόμου ακόμα το οποίο θα τοποθετεί τα γυάλινα μπουκάλια
εντός των δοχείων ανακύκλωσης έναντι του ποσού των €100/μήνα μέχρι το τέλος
του έτους.

164.5

ΔΓ 18.8.02 Λεωφ. Γλαύκου Κληρίδη
ΔΓ 18.16.02 Ανάπτυξη Οδικού Φωτισμού
ΔΓ 13.3.02 Προϋπολογισμοί Δήμου Γερίου
(τα πρακτικά της συνεδρίας με ημερομηνία 30.7.2019, παρ. 163.6, είναι σχετικά)
Το Δ.Σ. ενημερώθηκε για το περιεχόμενο του μηνύματος του Τμήματος Μελετών
και Ανάπτυξης Δικτύου της Α.Η.Κ., ημερομηνίας 26.8.2019, με το οποίο
πληροφορείται ο Δήμος ότι το κόστος για εγκατάσταση εναέριου οδικού φωτισμού
στην οδό Γλαύκου Κληρίδη είναι €120.000 συν Φ.Π.Α.
Μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων το Δ.Σ. τοποθετήθηκε καταρχήν
θετικά στην εγκατάσταση φωτισμού στον εν λόγω δρόμο και αποφάσισε να
περιλάβει σχετική πρόνοια στον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2020.
Το θέμα να επαναφερθεί σε επόμενη συνεδρία αφού πρώτα το Τμήμα Δημοσίων
Έργων ενημερώσει το Δήμο για το ποσό που θα συνεισφέρει.

164.6

ΔΓ 12.9.4.01
Παραπομπή 3/2011 από Φαίδωνα Κοτσώνη (Αφορά την
Απαλλοτρίωση για εγγραφή και Διεύρυνση Αγροτικών Δρόμων)
Πολιτική Έφεση Αρ. 254/2013
Το Δ.Σ. ενημερώθηκε για την επιστολή του δικηγόρου κου Χρ. Καμπούρη,
ημερομηνίας 18.7.2019, με την οποία πληροφορεί το Δήμο ότι η πιο πάνω
υπόθεση έχει εκδικασθεί στις 18.6.19 και αναμένεται η σχετική απόφαση.
Στην πιο πάνω επιστολή ο κος Καμπούρης επισυνάπτει επίσης το τιμολόγιό του με
αριθμό 0601 για το ποσό των €1.460 το οποίο αντιπροσωπεύει τα έξοδα εκδίκασης
της υπόθεσης.
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Μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων το Δ.Σ. εξουσιοδότησε το Δήμαρχο
να συνεννοηθεί με τον κο Καμπούρη για εξόφληση του τιμολογίου.
164.7

ΔΓ 1.3.02 Δημοτικό Γήπεδο "Κυριάκος Κακουλλής"
ΔΓ 1.3.02.01 Μελέτες για Αναβάθμιση του Δημοτικού Γηπέδου "Κυριάκος
Κακουλλής"
Το Δ.Σ. ενημερώθηκε για την επιστολή του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νεολαίας προς τον Διευθυντή του Κυβερνητικού Τυπογραφείου,
ημερομηνίας 2.8.2019 και αρ. φακ. 5.28.20.10/5, με την οποία ζητείται η
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα του
Διατάγματος Ανάκλησης
Γνωστοποίησης της Απαλλοτρίωσης και του Διατάγματος της Απαλλοτρίωσης που
εκδόθηκαν για σκοπούς του γηπέδου αθλοπαιδιών.

164.8

ΔΓ 15.12.01 Πολιτιστική Κληρονομιά
ΔΓ 7.4.03 Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού
Το Δ.Σ. ενημερώθηκε για την επιστολή της Επαρχιακής Επιτροπής ΑΚΕΛ
Λευκωσίας-Κερύνειας, ημερομηνίας 28.8.2019, με την οποία ζητείται η
συνεργασία του Δήμου για διοργάνωση κοινής εκδήλωσης αφιερωμένης σε
δεκατρείς λαϊκούς ποιητές στις 10.10.2019, ώρα 7:30μμ, στην Πλατεία Ηρώων.
Μετά από συζήτηση το Δ.Σ. ενέκρινε το πιο πάνω αίτημα.

164.9

ΔΓ 11.6.02 Αιτήματα για Παραχώρησης Ανθρωπιστικής Βοήθειας σε Άτομα που
την έχουν Ανάγκη
Το Δ.Σ. μελέτησε την επιστολή της κας Όλγας Ζαρίφη με ημερομηνία 9.8.2019
και αποφάσισε να την παραχωρήσει το ποσό των €200 ως οικονομική στήριξη για
το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει.

164.10

ΔΓ 18.10.2.01 Ανάπλαση της Πλατείας Ηρώων στα πλαίσια Αναβάθμισης του
Πυρήνα του Δήμου Γερίου
(τα πρακτικά της συνεδρίας του Δ.Σ. με ημερομηνία 2.7.2019, παρ. 160.7, είναι
σχετικά)
Το Δ.Σ. αποφάσισε να συζητήσει το θέμα στην επόμενη συνεδρία λόγω απουσίας
της κας Ειρ. Παπαγιάννη η οποία έχει εγγράψει το θέμα.

164.11

ΔΓ 3.23.013 Αθλητικό Πάρκο Skateboarding στο τεμ.1331 Φ/ΣΧ: 30/24 W1,
Τμήμα 10 (πλησίον Γυμνασίου Γερίου «Ιωνά και Κολοκάση»)
(τα πρακτικά της συνεδρίας του Δ.Σ. με ημερομηνία 30.7.2019, παρ. 163.4, είναι
σχετικά)
Ο κος Πάμπος Ιακώβου – αρχιτέκτονας παρουσίασε στο Δ.Σ. προσχέδιο της
διαμόρφωσης του skateboarding park.
Μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων για το θέμα το Δ.Σ. αποφάσισε να
μελετηθεί το θέμα ξανά σε συνδυασμό με την πιθανή αναβάθμιση/διαμόρφωση
του γηπέδου του Γυμνασίου Γερίου

164.12

ΔΓ 1.3.06 Αναβάθμιση/Διαμόρφωση Γηπέδου Γυμνασίου Γερίου "Ιωνά &
Κολοκάση"
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Ο κος Κώστας Λεωνίδου – αρχιτέκτονας παρουσίασε στο Δ.Σ. προσχέδιο της
αναβάθμισης / διαμόρφωσης του Γηπέδου Γυμνασίου Γερίου "Ιωνά & Κολοκάση".
Μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων για το θέμα το Δ.Σ. αποφάσισε να
μελετηθεί το θέμα ξανά σε συνδυασμό με τη διαμόρφωση του skateboarding park
στον παρακείμενο χώρο.
Στο σημείο αυτό ο κος Κυριάκος Λάμπρου αποχώρησε από τη συνεδρία λόγω
άλλων υποχρεώσεων.

164.13

ΔΓ 13.3.02 Προϋπολογισμοί Δήμου Γερίου
ΔΓ 16.2.01 Πλήρωση Θέσεων Υπαλλήλων Πρώτου Διορισμού
ΔΓ 16.8.012 Παναγιώτης Δημητρίου
ΔΓ 16.8.015 Χρίστος Ανδρέου
ΔΓ 16.8.016 Πόλυς Παπαθεοδότου
ΔΓ 16.10.02 Συντεχνίες – Κοινά Αιτήματα Συντεχνιών
Κατά τη συζήτηση του θέματος παρευρέθηκαν στη συνεδρία και οι κκ Χρ.
Χριστοφίδης και Γ. Βαλιαντής, νομικοί σύμβουλοι του Δήμου.
Το Δ.Σ. ενημερώθηκε για το περιεχόμενο της επιστολής του Υπουργείου
Εσωτερικών, ημερομηνίας 4.8.2019, και αρ. φακ. 19.07.02.012, με την οποία
πληροφορείται ο Δήμος ότι ο Υπουργός Εσωτερικών μέσα στα πλαίσια της
έγκρισης του υποβληθέντος Προϋπολογισμού, ενέκρινε, με τη σύμφωνο γνώμη
του Υπουργού Οικονομικών ορισμένα από τα σημεία που αφορούν θέματα του
προσωπικού του Δήμου Γερίου και αναφέρονται αναλυτικά στην εν λόγω
επιστολή.
Στην πιο πάνω επιστολή επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι εγκρίνεται η δημιουργία
δύο νέων θέσεων Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού (κλ. Α2-5-7(ιι)), με
παράλληλο τερματισμό της αγοράς υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης από
δύο φυσικά πρόσωπα.
Ακολούθως το Δ.Σ. ενημερώθηκε για την επιστολή της συντεχνίας ΣΗΔΗΚΕΚ –
ΠΕΟ, ημερομηνίας 17.4.2019, με τίτλο «Εφαρμογή Συλλογικής Σύμβασης» για
τους Χρίστο Ανδρέου, Πόλυ Παπαθεοδότου και Παναγιώτη Δημητρίου και επίσης
για την κοινή επιστολή των συντεχνιών ΟΗΟ-ΣΕΚ και ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ προς τους
Προέδρους και Μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και τις Αρχές Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, ημερομηνίας 30.5.2019, με τίτλο «Ακυρωτικές Αποφάσεις
Διοικητικού Δικαστηρίου (27.11.18 – 29.3.19).
Μετά από ενδελεχή συζήτηση του θέματος και ανταλλαγή απόψεων το
Δ.Σ.
αποφάσισε να ζητήσει συνάντηση με την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας &
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και να επαναφέρει το θέμα σε επόμενη συνεδρία του.
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Κοινοποιήσεις:
Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας,
Μέλη Δ.Σ. Γερίου

Νεόφυτος Παπαλαζάρου,
Δήμαρχος Γερίου
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