Πρακτικά 170ης Συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Γερίου που έγινε
στα γραφεία του Δήμου την Τρίτη 3.12.2019

Αρ. Συνεδρίας: 19/2019
Παρόντες:
Νεόφυτος Παπαλαζάρου - Δήμαρχος Γερίου
Μάριος Σάββα – αντιδήμαρχος
Ελένη Καπαρή
Ανδρέας Γιάλλουρος
Μάριος Κυριάκου
Κώστας Αμερικάνος
Ειρήνη Παπαγιάννη
Απόντες:
Απόστολος Αριστοτέλους
Κυριάκος Λάμπρου

Μέλη Δ. Σ. Γερίου

Μέλη Δ. Σ. Γερίου

Παρακαθήμενες για τήρηση των πρακτικών:
Ζαννέττα Τσακρή – Δημοτική Γραμματέας
Ελένη Μαλέκκου – Βοηθ. Γραμ. Λειτουργός
170.1

ΔΓ 6.2.03.1 Πρακτικά Συνεδριάσεων Δήμου Γερίου & Δημοτικών Επιτροπών
Επικύρωση πρακτικών Δ.Σ.
Τα πρακτικά της συνεδρίας του Δ.Σ. με ημερομηνία 5.11.2019 (Αρ. 17/2019)
επικυρώθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο και υπογράφτηκαν από το Δήμαρχο.

170.2

ΔΓ 6.3.6.01 Πρακτικά / Ημερήσια Διάταξη Δημοτικού Συμβουλίου Προσφορών
Το Δ.Σ. ενημερώθηκε για τα πρακτικά της συνεδρίας του Συμβουλίου Προσφορών
με ημερομηνία 19.11.2019, Αρ. 9/2019.

170.3

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 19.11.2019, παρ. 169.6, είναι
σχετικά)
Μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων το Δ.Σ. αποφάσισε να τροποποιήσει
την προηγούμενη απόφασή του που λήφθηκε στη συνεδρία με ημερομηνία
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30.7.2019, παρ. 163.7, και να αφαιρέσει από τη Δομή Αξιολόγησης των
υποψηφίων το κριτήριο «Αξιολόγηση από τη Δημοτική Γραμματέα και αρμόδιους
Προϊστάμενους αντίστοιχων Τμημάτων άλλων Δήμων» και να διαμορφώσει τη
Δομή Αξιολόγησης ως ακολούθως:
1.
2.
3.
4.

Γραπτή Εξέταση
Άλλα Ακαδημαϊκά προσόντα
Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης
Προφορική εξέταση
Σύνολο:

100
3
5
20
128

μονάδες
μονάδες
μονάδες
μονάδες
μονάδες

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε επί του θέματος 169.6 της
συνεδρίας ημερ. 19/11/2019 σε σχέση με την αξιολόγηση των αιτήσεων για την
πλήρωση των θέσεων Υγειονομικού Επιθεωρητή και Τεχνικού ΜηχανικούΠολιτικής Μηχανικής και ομόφωνα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
αποφάσισαν όπως μη γίνει στο παρόν στάδιο αξιολόγηση των αιτήσεων για τις 2
πιο πάνω θέσεις για διαπίστωση κατοχής ή όχι των προσόντων που προβλέπονται
στα επί μέρους Σχέδια Υπηρεσίας. Στις γραπτές εξετάσεις και για τις 2 θέσεις θα
κληθούν όλοι οι υποψήφιοι, στην επιστολή δε προς αυτούς για την κλήση τους
στις γραπτές εξετάσεις να γίνεται αναφορά ότι με την κλήση τους να
παρακαθήσουν σε γραπτή εξέταση δεν εξυπακούεται ότι πληρούν το Σχέδιο
Υπηρεσίας και ότι η κατοχή ή όχι των απαιτούμενων προσόντων του Σχεδίου
Υπηρεσίας θα κριθεί μετά την διεκπεραίωση και την έκδοση των αποτελεσμάτων
της γραπτής εξέτασης και αυτή θα γίνει για τον αριθμό των αιτητών που θα
κληθούν σε προφορική εξέταση σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας και την
προκήρυξη των επιμέρους θέσεων.
170.4

ΔΓ 13.3.2.03 Παρακολούθηση Υλοποίησης Προυπολογισμού Δήμου Γερίου /
Εγκρίσεις Υπερβάσεων Κονδυλίων Προϋπολογισμού
Κονδύλι Χριστουγεννιάτικου Διάκοσμου
Μετά από σχετική ενημέρωση από τη Δημοτική Γραμματέα για το διαθέσιμο ποσόν
του πιο πάνω κονδυλίου και τις αναμενόμενες οικονομικές υποχρεώσεις μέχρι το
τέλος του χρόνου, το Δ.Σ. αποφάσισε να εγκρίνει υπέρβαση του κονδυλίου κατά
το 25%.

170.5

ΔΓ 18.18.1.01
Συνεργασία με εταιρεία Evresis Services Ltd για 24ωρη
εξυπηρέτηση σε εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις
Η Δημοτική Γραμματέας ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι η συμφωνία με την πιο πάνω
εταιρεία για την τηλεφωνική εξυπηρέτηση αναμένεται να λήξει στις 31.12.2019.
Μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων το Δ.Σ. αποφάσισε την ανανέωση
της πιο πάνω συνεργασίας για ακόμα ένα έτος, μέχρι τις 31.12.2020.

170.6

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)
ΔΓ 13.3.02 Προϋπολογισμοί Δήμου Γερίου
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(τα πρακτικά της συνεδρίας του Δ.Σ. με ημερομηνία 19.11.2019, παρ. 169.5, είναι
σχετικά)
Το Δ.Σ. ενημερώθηκε για το περιεχόμενο της επιστολής του δικηγόρου κου Ζένου
Λεμή εκ μέρους του πελάτη του κου Φ. Κοτσώνη προς το δικηγόρο του Δήμου
κο Καμπούρη, ημερομηνίας 22.11.2019, και επίσης για το περιεχόμενο της
επιστολής του κου Λεμή προς το νομικό σύμβουλο του Δήμου κο Χρ. Χριστοφίδη
με ημερομηνία 3.12.2019.
Μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων το Δ.Σ. αποφάσισε να προχωρήσει
στην καταβολή των απαιτούμενων ποσών βάσει της επιστολής του δικηγόρου
του κου Κοτσώνη με ημερομηνία 3.12.2019 ως ακολούθως:
- επιταγή ύψους €5.000 στο όνομα Φαίδωνας Κοτσώνης
- επιταγή ύψους €3.240 στο όνομα Αντώνης Ν. Λεμής & Σία
➢ Οι πιο πάνω καταβολές θα είναι έναντι του εξ αποφάσεως του Δικαστηρίου
χρέους, το οποίο θα εξοφληθεί αμέσως μετά την έγκριση συμπληρωματικού
προϋπολογισμού από το Δήμο Γερίου με το νέο χρόνο.
170.7

ΔΓ 18.10.2.01 Ανάπλαση της Πλατείας Ηρώων στα πλαίσια Αναβάθμισης του
Πυρήνα του Δήμου Γερίου
Μετά από εισήγηση της κας Ειρ. Παπαγιάννη το Δ.Σ. αποφάσισε να συνεννοηθεί
με το Ε.Τ.Ε.Κ. για διενέργεια αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την ανάπλαση της
Πλατείας Ηρώων και την αναβάθμιση του πυρήνα του Δήμου.
Ο Δήμαρχος ανέλαβε να επικοινωνήσει με το Ε.Τ.Ε.Κ.

170.8

ΔΓ 18.12.8.01 Μνημόνιο Συνεργασίας Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών και
Έργων και Δήμων Μείζονος Λευκωσίας, για Αναβάθμιση των Δημόσιων
Μεταφορών στις Δημοτικές τους Περιοχές , Δημιουργώντας Σύγχρονες Υποδομες
για Στάσεις και Στέγαστρα Λεωφορείων
ΔΓ 18.12.8 Στάσεις / Στέγαστρα Λεωφορείων
ΔΓΠ 4/2019 ΕΠ Προσφορά για την Κατασκευή / Προμήθεια και Εγκατάσταση
Στάσεων Λεωφορείων στο Δήμο Γερίου
Το Δ.Σ. ενημερώθηκε για το περιεχόμενο της επιστολής του Υπουργείου
Μεταφορών ημερομηνίας 15.10.2019 με την οποία πληροφορείται ο Δήμος ότι
δεν μπορεί να γίνει δεκτό το αίτημά του για κάλυψη του κόστους των στεγάστρων
που έχουν κατασκευαστεί και τοποθετηθεί βάσει του διαγωνισμού με αρ. ΔΓΠ
4/2019 ΕΠ λόγω του ότι ο Δήμος δεν έχει ενταχθεί στο εν λόγω μνημόνιο
συνεργασίας.
Μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων το Δ.Σ. αποφάσισε να διεκδικήσει το
ποσό των €2.500 / στέγαστρο και επίσης το ποσό των €15.000 που έχει υποσχεθεί
ο υπουργός σε πρόσφατη συνάντηση του με το Δ.Σ.

170.9

ΔΓ 13.5.02 Ετήσιες Κρατικές Χορηγίες
Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 86.013 για νενομισμένη διαδικασία
αποτελεσματικής διαχείρισης των κρατικών χορηγιών
Το Δ.Σ. ενημερώθηκε για το περιεχόμενο της επιστολής της Ένωσης Δήμων
Κύπρου προς τη Γενική Λογίστρια με ημερομηνία 17.10.2019 για το πιο πάνω
θέμα.
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170.10

ΔΓ 7.7.02 Σχέδια / Ενέργειες για Πρόληψη και Αντιμετώπιση Πυρκαγιών
Σοβαροί κίνδυνοι από την καλλιέργεια σπαρτών στη Βιομηχανική Ζώνη Γερίου
Το Δ.Σ. ενημερώθηκε για το περιεχόμενο της επιστολής του Επαρχιακού
Λειτουργού του Τμήματος Πολεοδομίας & Οικήσεως με ημερομηνία 25.9.2019
σχετικά με το πιο πάνω θέμα.

170.11

ΔΓ 3.23.1.01 Δεντροφυτεύσεις Δρόμων και Χώρων Πρασίνου
Δεντροφυτεύσεις κατά μήκος του οδικού δικτύου
Το Δ.Σ. ενημερώθηκε για το περιεχόμενο της επιστολής του Τμήματος Δημοσίων
Έργων, ημερομηνίας 7.10.2019, με την οποία πληροφορείται ο Δήμος ότι μέσα
στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου Κλιματικής Αλλαγής και Ενέργειας 2021-2030 και
του στόχου για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 24%,
προτάθηκε ευρεία δεντροφύτευση κατά μήκος του οδικού δικτύου.
Ο Δήμαρχος κος Ν. Παπαλαζάρου ενημέρωσε σχετικά το Δ.Σ. ότι για τον πιο πάνω
σκοπό έχει υποδειχθεί η οδός Γλαύκου Κληρίδη (επέκταση Λεωφ. Καλαμών).

170.12

ΔΓ 3.6.06 Ανάπτυξη Δικτύου Πράσινων Σημείων στη Λ/σία
Οι Περί Αποβλήτων Νόμοι του 2011 έως 2016
Δημιουργία σημείων συλλογής κάποιων ρευμάτων δημοτικών αποβλήτων –
Πράσινα Σημεία
Το Δ.Σ. ενημερώθηκε για το περιεχόμενο της επιστολής της Ένωσης Δήμων
Κύπρου, ημερομηνίας 4.10.2019, σχετικά με το πιο πάνω θέμα.

170.13

ΔΓ 19.2.05 Ένωση Θεατρικών Συγγραφέων Κύπρου
Φιλοξενία Ένωσης Θεατρικών Συγγραφέων Κύπρου και Θεάτρου «Νέοι Επίγονοι»
Το Δ.Σ. ενημερώθηκε για την επιστολή της Ένωσης Θεατρικών Συγγραφέων,
ημερομηνίας 3.9.2019, με την οποία ζητούν από το Δήμο τόπο για φιλοξενία τόσο
της Ένωσης όσο και του Θεάτρου «Νέοι Επίγονοι».
Μετά από συζήτηση το Δ.Σ. αποφάσισε να ενημερώσει την Ένωση ότι ο Δήμος
προγραμματίζει αναπαλαίωση / συντήρηση της παλαιάς οικίας που έχει αγοράσει
πρόσφατα στην οδό Αγίου Μηνά και μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα
συνεννοηθεί μαζί τους για πιθανή ενοικίαση μέρους του Πολιτιστικού Κέντρου που
θα δημιουργηθεί με κάποιο συμβολικό ποσό.

170.14

ΔΓ 12.2.5.011 Αίτηση Κοινοτικού Συμβουλίου Γερίου για Παραχώρηση των Τεμ.
135, 136,156 Φ/ΣΧ: ΧΧΧΙ/17W1, Mλοκ F,για τη Δημιουργία Χώρου Στάθμευσης
για τις Ανάγκες του Κοιμητηρίου (ΑΔΧ364/07)
Το Δ.Σ. ενημερώθηκε για το περιεχόμενο της επιστολής του Επαρχιακού
Κτηματολογικού Λειτουργού Λ/σίας, ημερομηνίας 23.9.2019, με την οποία
πληροφορείται ο Δήμος ότι δεν δικαιολογείται η εκμίσθωση ολόκληρων των
ζητούμενων τεμαχίων και εισηγείται την εκμίσθωση μόνο του μέρους του
τεμαχίου με αριθμό 135 και τμήματος του τεμαχίου με αριθμό 136.
Μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων το Δ.Σ. αποφάσισε να ενημερώσει
το Επαρχιακό Κτηματολόγιο ότι συμφωνεί και αποδέχεται τις εν λόγω εισηγήσεις.

170.15

ΔΓ 12.6.02 Διαδικασία Έκδοσης Αδειών Οικοδομής
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Σημείωμα Μιχάλη Κωνσταντίνου – αρχιτέκτονα/πολιτικού μηχανικού, 1.11.2019
Το Δ.Σ. ενημερώθηκε για το περιεχόμενο του πιο πάνω σημειώματος με το οποίο
ο κος Κωνσταντίνου πληροφορεί το Δήμο ότι θα μπορούσε να αναλάβει τη μελέτη
και διαχείριση των αιτήσεων που υποβάλλονται για έκδοση αδειών οικοδομής και
πιστοποιητικών τελικής έγκρισης.
Μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων το Δ.Σ. αποφάσισε να απορρίψει την
πρόταση και να συνεχίσει ως έχει η διαδικασία με τη συνεργασία του γραφείου
Επάρχου.
170.16

ΔΓ 9.7.03 Οδικό Δίκτυο Βιομηχανικών Ζωνών (βαριάς οχληρίας Βγ2 & ελαφράς
οχληρίας Βα3) στο Γέρι
Το Δ.Σ. ενημερώθηκε για το περιεχόμενο του μηνύματος του Γεν. Διευθυντή του
Υπ. Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ημερομηνίας 14.10.2019, με την οποία
κοινοποιούνται στο Δήμο τα πρακτικά της σχετικής με το πιο πάνω θέμα
συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο στις 27.9.2019 καθώς και
επιστολή με την οποία πληροφορείται ο Δήμος για τη διαφοροποίηση της
Διαδικασίας Αξιολόγησης Έργων για Ένταξη στον Κρατικό Προϋπολογισμό 2021
και επισημαίνεται ότι η έναρξη της υλοποίησης του πιο πάνω έργου το 2020
αποτελεί αποκλειστικά ευθύνη του Δήμου καθότι το εν λόγω Υπουργείο δεν είναι
σε θέση στο παρόν στάδιο να διασφαλίσει την ύπαρξη των απαραίτητων
πιστώσεων.

170.17

ΔΓ 6.2.01 Ημερήσιες Διατάξεις Δημοτικού Συμβουλίου Γερίου
Προγραμματισμός συνεδριάσεων έτους 2020
Το Δ.Σ. αποφάσισε οι τακτικές συνεδριάσεις του κατά το έτος 2020 να γίνουν κατά
τις πιο κάτω ημερομηνίες:
14 Ιανουαρίου
12 Μαΐου
26 Μαΐου
1 Σεπτεμβρίου
15 Σεπτεμβρίου
29 Σεπτεμβρίου

4 Φεβρουαρίου
25 Φεβρουαρίου
16 Ιουνίου
13 Οκτωβρίου
27 Οκτωβρίου

10 Μαρτίου
7 Ιουλίου
28 Ιουλίου
10 Νοεμβρίου

7 Απριλίου
Αύγουστος
-----------1 Δεκεμβρίου

Να ενημερωθεί σχετικά το ημερολόγιο του Δήμου.
170.18

ΔΓ 18.1.3.01 Ονοματοδότηση Νέων Οδών, Πάρκων & Μετονομασία Παλαιών/
Αιτήματα Δημοτών
Πάμπος Χαραλάμπους – συγκυβερνήτης μοιραίας πτήσης της εταιρείας «Ήλιος»
στις 14.8.2005
Το Δ.Σ. ενημερώθηκε για την επιστολή της κας Μαρίας Χαραλάμπους, ημερομηνίας
5.11.2019, με την οποία αιτείται να δοθεί το όνομα του πατέρα της, Πάμπου
Χαραλάμπους, στον δρόμο στον οποίο ανεγείρει την κατοικία της.
Μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων το Δ.Σ. αποφάσισε να εγκρίνει το
πιο πάνω αίτημα.
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Νεόφυτος Παπαλαζάρου,
Δήμαρχος Γερίου
Κοινοποιήσεις:
Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας,
Μέλη Δ.Σ. Γερίου
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