Πρακτικά 168ης Συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Γερίου που έγινε
στα γραφεία του Δήμου την Τρίτη 5.11.2019

Αρ. Συνεδρίας: 17/2019
Παρόντες:
Νεόφυτος Παπαλαζάρου - Δήμαρχος Γερίου
Μάριος Σάββα – αντιδήμαρχος
Ελένη Καπαρή
Ανδρέας Γιάλλουρος
Μάριος Κυριάκου
Κώστας Αμερικάνος
Κυριάκος Λάμπρου
Απόντες:
Ειρήνη Παπαγιάννη
Απόστολος Αριστοτέλους

Μέλη Δ. Σ. Γερίου

Μέλη Δ. Σ. Γερίου

Παρακαθήμενες για τήρηση των πρακτικών:
Ζαννέττα Τσακρή – Δημοτική Γραμματέας
Ελένη Μαλέκκου – Βοηθ. Γραμ. Λειτουργός
168.1

ΔΓ 6.2.03.1 Πρακτικά Συνεδριάσεων Δήμου Γερίου & Δημοτικών Επιτροπών
Επικύρωση πρακτικών Δ.Σ.
Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. με ημερομηνίες 24.9.2019 (Αρ. 14/2019)
και 2.10.2019 (Αρ. 15/2019) επικυρώθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο και
υπογράφτηκαν από το Δήμαρχο.

168.2

ΔΓΠ Α/Α 10/2018 Αγορά Υπηρεσιών με απευθείας ανάθεση στον Χρίστο Προυσή
για Σχεδιασμό και Παρακολούθηση της Τοπιοτέχνησης των Εισόδων στα Δημοτικά
Όρια Γερίου
Το Δ.Σ. ενημερώθηκε για το περιεχόμενο της επιστολής του κου Χρ. Προυσή,
ημερομηνίας 11.9.2019, με την οποία πληροφορεί το Δήμο για κάποιες πρόσθετες
εργασίες και πρόσθετα υλικά που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της
τοπιοτέχνησης των εισόδων στα όρια του Δήμου και τα οποία δεν περιλήφθηκαν
στον αρχικό διαγωνισμό. Οι σχετικές προτάσεις / προσφορές από τις εταιρείες
Αδελφοί Α & Π Ανδρέου Λτδ και Semesco για κατασκευή γραμμάτων και
εγκατάσταση φωτισμού επισυνάφθηκαν στην εν λόγω επιστολή του κου Προυσή.
Μετά από συζήτηση του θέματος το Δ.Σ. αποφάσισε να αναθέσει σε ομάδα
αποτελούμενη από τους κκ Δήμαρχο, Αντιδήμαρχο, Κ. Αμερικάνο και Κυρ.
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Λάμπρου, να έχουν συνάντηση με τον κο Προυσή για περαιτέρω διευκρινίσεις και
ακολούθως να ενημερώσουν αναλόγως το Δ.Σ.
168.3

ΔΓ 3.23.012 Αθλητικό Πάρκο στην Συμβολή των Οδών Κωνσταντίνου Γιάλλουρου
με την Αγίου Επικτήτου για Άτομα με Αναπηρίες και Κινητικά Προβλήματα
Το Δ.Σ. ενημερώθηκε για την επιστολή του κου Πιερή Πιερή, Αρχιτέκτονα
Μηχανικού, ημερομηνίας 9.9.2019, με την οποία πληροφορεί το Δήμο ότι είναι
πρόθυμος να αναλάβει άνευ απολαβών, την εκτέλεση των τεχνικών σχεδίων και
την συγγραφή των τεχνικών προδιαγραφών για διενέργεια σχετικού διαγωνισμού
για υλοποίηση του πιο πάνω έργου.
Το Δ.Σ. αποφάσισε να αποστείλει ευχαριστήρια επιστολή στον κο Πιερή και να του
ζητήσει να αναλάβει επίσης την παρακολούθηση του έργου.

168.4

ΔΓ 3.23.07 Πάρκο στην περιοχή «Λουρκά»
ΔΓΠ Α/Α 8/2019 Αγορά Υπηρεσιών με Απευθείας Ανάθεση στον Αρχιτέκτονα
Μηχανικό Πιερή Πιερή για Αξιοποίηση του Πάρκου στην περιοχή "Λουρκά"
Το Δ.Σ. μελέτησε την προσφορά/πρόταση του κου Πιερή Πιερή, Αρχιτέκτονα
Μηχανικού, ημερομηνίας 9.9.2019, για παροχή αρχιτεκτονικών / συμβουλευτικών
υπηρεσιών σε σχέση με τη διαμόρφωση του πιο πάνω πάρκου από το στάδιο της
προμελέτης μέχρι και την τελική φάση της κατασκευής του έναντι του συνολικού
ποσού των €3.600.
Το Δ.Σ. μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων αποφάσισε να κληθεί ο κος
Πιερή σε συνάντηση με τους κους κκ Δήμαρχο, Αντιδήμαρχο, Κ. Αμερικάνο και
Κυρ. Λάμπρου για περαιτέρω συνεννόηση και να του ζητηθεί να δώσει προσφορά
για όλη τη μελετητική ομάδα του έργου. (Πολ. Μηχανικό, Επιμετρητή Ποσοτήτων
κτλ)

168.5

ΔΓ 18.6.02 Συντήρηση Δρόμων ευθύνης Δήμου Γερίου
ΔΓ 13.3.2.03 Παρακολούθηση υλοποίησης Προϋπολογισμού Δήμου Γερίου
Το Δ.Σ. μετά από εισήγηση του Δημάρχου, αποφάσισε να δώσει οδηγίες στην
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για ετοιμασία καταλόγου με τους δρόμους που
χρήζουν ασφαλτόστρωσης/βελτίωσης και να ιεραρχηθούν ανάλογα με το
διαθέσιμο κονδύλι για διενέργεια διαγωνισμού.

Στο σημείο αυτό ο κος Απ. Αριστοτέλους προσήλθε στη συνεδρία.
168.6

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
Το Δ.Σ. ενημερώθηκε για το ηλεκτρονικό μήνυμα του νομικού του σύμβουλου κου
Στ. Σταυρινίδη, ημερομηνίας 19.9.2019, σχετικά με το πιο πάνω θέμα.
Μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων το Δ.Σ. αποφάσισε να συζητήσει το
θέμα περαιτέρω σε επόμενη συνεδρία του αφού πρώτα προβεί σε σχετική έρευνα.

168.7
168.7.1

ΔΓ 6.3.017.1 Πρακτικά /Ημερήσιες Διατάξεις Τεχνικής Επιτροπής
Επικύρωση Πρακτικών
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Το Δ.Σ. επικύρωσε τα πρακτικά της συνεδρίας της Τεχνικής Επιτροπής με αριθμό
5/2019 (31.10.2019).
Τα ακόλουθα θέματα συζητήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:
168.7.2

ΔΓ 5.4.1.03 Αρ. Υπόθ. 1392/2019 από Κυριάκο Φυρίλλα και Μαρία Μιχαήλ
Το Δ.Σ. ενημερώθηκε σχετικά με το πιο πάνω θέμα και αποφάσισε να προχωρήσει
σε απαντητική επιστολή μέσω του αρμόδιου δικηγόρου.

168.7.3

ΔΓ 12.2.03 Αιτήσεις Πολιτών /Φορέων για Εκμίσθωση / Παραχώρηση Κρατικής
Γης
Dog Resque Cyprus
Μετά από συζήτηση το Δ.Σ. αποφάσισε όπως σταλεί επιστολή στην Πολεοδομία
για αποσαφήνιση της μεθοδολογίας υποβολής Πολεοδομικής Άδειας με τη
σύμβαση του Κτηματολογίου.

168.7.4

ΔΓ 18.6.03 Παράπονα Δημοτών για Προβλήματα Ασφάλειας στο Οδόστρωμα του
Οδικού Δικτύου Ευθύνης Δήμου Γερίου
Επικινδυνότητα δρόμου - Δημιουργία Κυρτωμάτων στην οδό Ιδαλίου.
Μετά από συζήτηση το Δ.Σ. αποφάσισε να απαντηθεί η επιστολή των Δημοτών
και να επισυναφθεί και η απαντητική επιστολή του φορέα η οποία είναι αρνητική
για την κατασκευή κυρτωμάτων. Επίσης το Δ.Σ. αποφάσισε να σταλεί ξανά
επιστολή προς τον φορέα με επισυνημμένη την επιστολή των Δημοτών.

168.7.5

ΔΓ 18.12.03 Εφαρμογή Μέτρων Κυκλοφοριακής Ύφεσης σε Δρόμους
Οδός Αγίου Σπυρίδωνος - Χαρούλλα Νίκου Τζιακούρη / Άπομάκρυνση παράνομων
κυρτωμάτων για λόγους ασφαλέιας

Κατά τη συζήτηση του πιο πάνω θέματος ο κος Απ. Αριστοτέλους εξήλθε της
αίθουσας λόγω συγγένειας με την κα Χαρ. Τζιακούρη.
Το Δ.Σ. ενημερώθηκε για το πιο πάνω θέμα και μετά από συζήτηση και ανταλλαγή
απόψεων αποφάσισε όπως αποσταλεί αίτημα του Δήμου στην Τεχνική Επιτροπή
του Κεντρικού Φορέα για Επίλυση Κυκλοφοριακών Προβλημάτων για έγκριση
τοποθέτησης κυρτωμάτων στον εν λόγω δρόμο ενημερώνοντας ταυτόχρονα την
Επιτροπή για την πρόθεση του Δήμου να ασφαλτοστρώσει το δρόμο. Το Δ.Σ.
αποφάσισε επίσης παράλληλα με τα πιο πάνω, για απάμβλυνση του προβλήματος
που υφίσταται με την σκόνη, να τοποθετηθεί άμεσα milli στο δρόμο.
168.7.6

168.7.6.1

ΔΓ 12.2.03 Αιτήσεις Πολιτών /Φορέων για Εκμίσθωση / Παραχώρηση Κρατικής
Γης
Παναγιώτης Ζαβρού - Εκμίσθωση Κρατικής Γης
Μετά από συζήτηση το Δ.Σ. αποφάσισε όπως δώσει θετικές απόψεις για το
συγκεκριμένο θέμα.
Παναγιώτης Κτωρίδης - Εκμίσθωση Κρατικής Γης
Μετά από συζήτηση το Δ.Σ. αποφάσισε όπως δώσει θετικές απόψεις.
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168.7.7

ΔΓ12.8.03 Απόψεις Δήμου Όσον Αφορά την Έκδοση Πολεοδομικών Αδειών
Σωτήρης και Κώστας Σίφουνας - Προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενο αρτοποιείο
Μετά από συζήτηση το Δ.Σ. αποφάσισε όπως δώσει θετικές απόψεις.

168.7.8

ΔΓ 12.01.08 Διαχωρισμός Ακίνητης Ιδιοκτησίας Εφαρμόζοντας τις Πρόνοιες του
Περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου (Άρθρο
27(ι) (γ) Κεφ 224)
Διαχωρισμός Τεμαχίου αρ. 305 Φ./Σχ. 30/24.W2 - Γιάγκος Πόπα Κλεόπα και άλλοι
Μετά από συζήτηση το Δ.Σ. αποφάσισε να σταλεί απαντητική επιστολή προς τους
κ. Γιάγκο Πόπα Κλεόπα και άλλοι ότι πρέπει να υποβάλουν αίτηση για Διαχωρισμό
Οικοπέδων.

168.8

ΔΓ 2.7.01 Άδειες πλανοδιοπώλησης – γενικά
Πανήγυρις Αγίου Μηνά, 10-11.11.2019
Το Δ.Σ. αποφάσισε να μην επιβάλει οποιαδήποτε τέλη στους πωλητές στο
πανηγύρι του Αγίου Μηνά.

168.9

ΔΓ 16.7.07 Πλήρωση Θέσης Καθαρίστριας
(τα πρακτικά της συνεδρίας της Επιτροπής Πρόσληψης Εργατών με ημερομηνία
5.11.2019, παρ. 6.2.2, είναι σχετικά)
Το θέμα συζητήθηκε εκτάκτως.
Μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων το Δ.Σ. αποφάσισε, παράλληλα με
τη δημοσίευση της προκήρυξης στις εφημερίδες, να γίνει και τοιχοκόλλησή της σε
περίοπτα σημεία εντός του Δήμου Γερίου.

168.10

ΔΓ 16.6.01 Εργατικό Προσωπικό του Δήμου
Οργάνωση Εργατικού Προσωπικού
Μετά από εισήγηση του κου Απ. Αριστοτέλους το Δ.Σ. αποφάσισε καταρχήν την
αγορά υπηρεσιών managing από αρμόδιο άτομο για οργάνωση του εργατικού
προσωπικού.
Να μελετηθεί περαιτέρω το θέμα από τους κκ Ν. Παπαλαζάρου, Μ. Σάββα και Απ.
Αριστοτέλους και να ετοιμαστούν σχετικές εισηγήσεις για την επόμενη συνεδρία.

168.11

ΔΓ 13.6.03 Τέλη Σκυβάλων στο Δήμο Γερίου
Eurofresh Ltd
(τα πρακτικά της συνεδρίας του Δ.Σ. με ημερομηνία 24.9.2019, παρ. 165.10, είναι
σχετικά)
Η Δημοτική Γραμματέας ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι στην πιο πάνω εταιρεία που
λειτουργεί στην περιοχή του Δήμου Γερίου και διαθέτει συμπιεστή για τις χάρτινες
συσκευασίες, επιβλήθηκαν τέλη σκυβάλων για το έτος 2019 ύψους €900 ενώ ο
Δήμος έχει χρεωθεί αντίστοιχα το ποσό των €3.150.
Μετά από συζήτηση το Δ.Σ. αποφάσισε να χρεώσει επιπρόσθετο ποσό την εν λόγω
εταιρεία για κάλυψη της διαφοράς των πιο πάνω ποσών, συν 10% διοικητικά
έξοδα. Η εταιρεία να ειδοποιείται ανά διμηνία για καταβολή του ποσού που
πληρώνει ο Δήμος συν 10% διοικητικά έξοδα.
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168.12

ΔΓ 19.1.07 Πολιτιστικός Σύλλογος "Οδυσσέας" Γερίου
Το Δ.Σ. ενημερώθηκε για το περιεχόμενο της επιστολής του πιο πάνω συλλόγου,
ημερομηνίας 19.9.2019, το οποίο αφορά αίτημα για οικονομική στήριξη σε σχέση
με εργασίες που έχουν γίνει για μετακίνηση πασσάλου πλησίον των υποστατικών
του.
Το Δ.Σ. μετά από συζήτηση αποφάσισε να καταβάλει στο σωματείο το ποσό των
€400.

Στο σημείο αυτό ο κος Κ. Λάμπρου αποχώρησε από τη συνεδρία λόγω
άλλων υποχρεώσεων.
168.13

ΔΓ 13.5.04 Παροχή Οικονομικών Ενισχύσεων από το Δήμο Γερίου
Εισφορές σε άλλους οργανισμούς για σκοπούς λειτουργίας
Το Δ.Σ. αποφάσισε το εν λόγω κονδύλι να κατανεμηθεί ως ακολούθως:
1. Ποσό €300 προς τα 6 σχολεία του Δήμου (Α’ Δημοτικό Σχολείο Γερίου, Β’
Δημοτικό Γερίου, Α΄ Δημόσιο Νηπιαγωγείο, Β΄ Δημόσιο Νηπιαγωγείο,
Γυμνάσιο Γερίου και στο Ειδικό σχολείο Ευαγγελισμός).
Σημειώνεται ότι το ποσό των €300 που θα παραχωρηθεί σε κάθε σχολείο, να
κατανεμηθεί ως εξής:
€150 – στο Σύνδεσμο Γονέων του σχολείου
€150 – στο Διευθυντή του σχολείου
2. Ποσό των €600 στα σωματεία Απόλλων, Οδυσσέας, Δικέφαλος, Ασπίδα και
Αναγέννηση.
3. Ποσό €300 στους Yeri Bicycle, Κυνηγετικός Σύλλογος Φτέλια, Σύνδεσμο
Πολυτέκνων, Λαογραφικό Όμιλο Αυτοστεγάσεων Γερίου, Βήμα Γερίου,
Ακρίτες Γερίου, Christofis Gym, νοουμένου ότι θα πραγματοποιήσουν μία
εκδήλωση στο Δήμο.
4. Ποσό €5000 στο ΣΚΕ Γερίου.
5. Ποσό €600 στο Προσκοπείο.
6. Ποσό €2500 σε όσα Αθλητικά Σωματεία εδρεύουν στο Δήμο Γερίου και είναι
εγγεγραμμένα στον ΚΟΑ ή είναι μέλη Ομοσπονδίας και δραστηριοποιούνται
στα αντίστοιχα πρωταθλήματα τα τελευταία δύο χρόνια. Όσα Σωματεία
τύχουν επιχορήγησης από το Δήμο να προσθέσουν το λογότυπο του Δήμου
Γερίου στις στολές των ομάδων τους.
Το Δ.Σ. αποφάσισε επίσης, μέχρι να καταστεί δυνατή η χρήση του Δημοτικού
Γηπέδου, την ενοικίαση των γηπέδων «ΑΣΠΙΣ» με χρήση ποσού μέχρι €4.000
από το κονδύλι 03032 «Ενοίκια» για χρήση του από ποδοσφαιρικά σωματεία που
πληρούν τους όρους που αναγράφονται πιο πάνω.
Επίσης να καταβάλλεται το ενοίκιο προς τη Σχολική Εφορεία για την ενοικίαση
των γηπέδων πετόσφαιρας για χρήση από τα σωματεία του Δήμου που πληρούν
τους πιο πάνω όρους.
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Νεόφυτος Παπαλαζάρου,
Δήμαρχος Γερίου
Κοινοποιήσεις:
Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας,
Μέλη Δ.Σ. Γερίου
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