Πρακτικά 169ης Συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Γερίου που έγινε
στα γραφεία του Δήμου την Τρίτη 19.11.2019

Αρ. Συνεδρίας: 18/2019
Παρόντες:
Νεόφυτος Παπαλαζάρου - Δήμαρχος Γερίου
Μάριος Σάββα – αντιδήμαρχος
Ανδρέας Γιάλλουρος
Μάριος Κυριάκου
Κώστας Αμερικάνος
Ειρήνη Παπαγιάννη
Απόστολος Αριστοτέλους

Μέλη Δ. Σ. Γερίου

Παρευρισκόμενοι:
Χρίστος Καμπούρης, δικηγόρος (θέμα 169.5)
Χριστάκης Χριστοφίδης, νομικός σύμβουλος του Δήμου (θέμα 169.6)
Απόντες:
Ελένη Καπαρή
Κυριάκος Λάμπρου

Μέλη Δ. Σ. Γερίου

Παρακαθήμενες για τήρηση των πρακτικών:
Ζαννέττα Τσακρή – Δημοτική Γραμματέας
Ελένη Μαλέκκου – Βοηθ. Γραμ. Λειτουργός
169.1

ΔΓ 6.2.03.1 Πρακτικά Συνεδριάσεων Δήμου Γερίου & Δημοτικών Επιτροπών
Επικύρωση πρακτικών Δ.Σ.
Τα πρακτικά της συνεδρίας του Δ.Σ. με ημερομηνία 29.10.2019 (Αρ. 16/2019)
επικυρώθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο και υπογράφτηκαν από το Δήμαρχο.

169.2

ΔΓ 6.3.03.1 Πρακτικά/Ημερήσιες Διατάξεις Επιτροπής Πρόσληψης Εργατών
Ενημέρωση πρακτικών
Το Δ.Σ. ενημερώθηκε για τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής
Πρόσληψης Εργατών με ημερομηνίες 2.10.2019 (Αρ. 1/2019) και 5.11.2019 (Αρ.
2/2019).

169.3

ΔΓ 6.3.9.1 Πρακτικά /Ημερήσιες Διατάξεις Επιτροπής Φορολογιών και Εξέτασης
Φορολογικών Ενστάσεων
Επικύρωση Πρακτικών
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Το Δ.Σ. μελέτησε και επικύρωσε τα πρακτικά της
Φορολογιών με αριθμό 3/2019 (14.11.2019).

συνεδρίας της Επιτροπής

169.4

ΔΓ 13.6.04 Ενστάσεις για Τέλη Σκυβάλων
ΔΓ 13.6.020 Ενστάσεις για Τέλη Αδειών Λειτουργίας
ΔΓ 3.4.05 Παράπονα για χρεώσεις καθαρισμού οικοπέδων
(τα πρακτικά της συνεδρίας της Επιτρ. Φορολογιών με ημερομηνία 14.11.2019,
παρ. 40.1, είναι σχετικά)
Το Δ.Σ. αφού μελέτησε τις ενστάσεις για Τέλη Σκυβάλων, Τέλη Αδειών
Λειτουργίας και για χρεώσεις καθαρισμού οικοπέδων για το έτος 2019 αποφάσισε
να εγκρίνει τις μειώσεις / διαγραφές / απορρίψεις όπως φαίνονται στο παράρτημα
Α΄ της πιο πάνω συνεδρίας της επιτροπής.

169.5

ΔΓ 12.9.4.01 Παραπομπή 3/2011 από Φαίδωνα Κοτσώνη, Πολιτική Έφεση Αρ.
254/2013 (αφορά τις απαλλοτριώσεις για εγγραφή και διεύρυνση Αγροτικών Δρόμων)
Το ηλεκτρονικό μήνυμα του δικηγόρου κου Στ. Σταυρινίδη με ημερομηνία
6.11.2019, είναι σχετικό.
Ο κος Χρ. Καμπούρης παρευρέθηκε στη συνεδρία και ενημέρωσε το Δ.Σ. για την
απόφαση του Εφετείου για την Πολιτική Έφεση Αρ. 254/2013 βάσει της οποίας η
έφεση πέτυχε και η πρωτόδικη απόφαση παραμερίστηκε. Τα έξοδα τόσο της
πρωτόδικης διαδικασίας όσο και της έφεσης επιδικάζονται υπέρ του εφεσείοντα.
Ο κος Καμπούρης επεσήμανε ότι ο Δήμος έχει τη δυνατότητα, εάν το επιθυμεί, να
προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Ακολούθησε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και το Δ.Σ. αποφάσισε να θέσει
το θέμα υπόψην και του νομικού του σύμβουλου κου Χρ. Χριστοφίδη.

169.6

ΔΓ 16.2.1.03 Πλήρωση Θέσης Υγειονομικού Επιθεωρητή
Κλίμακα Α5 (2η βαθμίδα), Α7 και Α8(Ι)
ΔΓ 16.2.1.04 Πλήρωση Θέσης Τεχνικού Μηχανικού
Κλίμακα Α5 (2η βαθμίδα), Α7 και Α8(Ι)
(τα πρακτικά της συνεδρίας του Δ.Σ. με ημερομηνία 30.7.2019, παρ. 163.7, είναι
σχετικά)
Για τη συζήτηση του εν λόγω θέματος παρευρέθηκε και ο νομικός σύμβουλος του
Δήμου κ. Χριστάκης Χριστοφίδης. Από τον κ. Χριστοφίδη ζητήθηκε από τον
Δήμαρχο να ενημερώσει το Δημοτικό Συμβούλιο για τη διαδικασία που θα έπρεπε
να ακολουθηθεί για την αξιολόγηση των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για τη
πλήρωση των θέσεων Τεχνικού Μηχανικού-Πολιτικής Μηχανικής και Υγειονομικού
Επιθεωρητή που δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας,
Κύριο Μέρος, Τμήμα Α ημερομηνίας 16/8/2019 με αρ. δημοσίευσης 698 και 697
αντίστοιχα. Ο κ. Χριστοφίδης ανάφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι υπάρχουν
δυο εναλλακτικές λύσεις που θα μπορούσε να εξετάσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Η
πρώτη εναλλακτική λύση είναι να προχωρήσει σε αυτό το στάδιο η αξιολόγηση
των αιτήσεων σε σχέση με την κατοχή ή όχι των προσόντων των αιτητών όπως
προβλέπονται στα Σχέδια Υπηρεσίας των εν λόγω θέσεων και να κληθούν σε
γραπτή εξέταση μόνο οι αιτητές που πληρούν το Σχέδιο Υπηρεσίας. Η άλλη λύση
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είναι να κληθούν σε γραπτή εξέταση όλοι οι υποψήφιοι χωρίς να γίνει στο παρόν
στάδιο αξιολόγηση, και στην επιστολή που θα σταλεί στους υποψήφιους-αιτητές
να γίνεται αναφορά ότι η κλήση τους σε γραπτή εξέταση δεν εξυπακούει ότι
πληρούν τις πρόνοιες του Σχεδίου Υπηρεσίας και ότι η αξιολόγηση θα γίνει μετά
τις γραπτές εξετάσεις, για τα πρόσωπα που θα κληθούν στην προφορική εξέταση
σύμφωνα με την προκήρυξη της θέσης στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας. Στο σημείο αυτό αποχώρησε ο κ. Χριστοφίδης, και το Δημοτικό
Συμβούλιο επιφυλάχθηκε να συζητήσει το θέμα αυτό στην επόμενη του συνεδρία.
169.7

ΔΓ 13.6.03 Τέλη Σκυβάλων στο Δήμο Γερίου
Προθεσμίας εξόφλησης λογαριασμών έτους 2019
Μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων το Δ.Σ. αποφάσισε να παρατείνει
την προθεσμίας εξόφλησης του τέλους σκυβάλων μέχρι την 27η Δεκεμβρίου 2019.

169.8

ΔΓ 6.6.5.05 Συμπλεγματοποίηση Υπηρεσιών Δήμου Γερίου με το Δήμο Λευκωσίας
Η Δημοτική Γραμματέας ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι οι συμφωνίες διάθεσης υπηρεσιών
προσωπικού από το Δήμο Λευκωσίας προς το Δήμο Γερίου αναμένεται να λήξουν
στις 31.12.2019.
Μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων το Δ.Σ., έχοντας υπόψη το
πρόβλημα υποστελέχωσης που αντιμετωπίζει, αποφάσισε να ζητήσει από το Δήμο
Λευκωσίας ανανέωση των σχετικών συμφωνιών για τους Παναγιώτη Αργυρού –
Πολιτικό Μηχανικό και Ελένη Τσαγγαρίδου – Αρχιτέκτονα για ακόμα 12 μήνες.

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