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Αρ Φακ:   6.31.01 
 
 
14 Μαΐου 2019 
 
 
 
Κυρίους 
Γιώργο Χρυσάνθου, Αντιδήμαρχο 
 
Χριστάκη Πασχάλη Μάρκο Κληρίδη 
Μάριο Χαννίδη Ανδρέα Μαϊμάρη 
Θωμά Βασιλείου Αναστάσιο Κακουλλή 
Μάκη Συμεού  Φρόσω Γεωργιάδου   Μέλη 
Χρύσω Πολυκάρπου Μάριο Χατζηβασιλείου  Δημοτικού  
Κώστα Κούκο  Λένια Κυριακίδου   Συμβουλίου 
Σάββα Κωνσταντινίδη Γιάννη Κληρίδη 
Αντώνη Κουντούρη Μάριο Ανδρέου 
Σταύρο Σταυρινίδη Ευαγγελία Σιζόπουλου 
Στέλιο Γεωργίου Γιώργο Χατζηιωάννου Σίφου 
Μιχάλη Ιερείδη  Πανίκο Μανώλη 
Ανδρέα Παπανδρέου Κώστα Σωφρονίου 
Στέλλα Σουρμελή   
 
 
 
    
Κύριοι 
 
Προσκαλείστε στην 622η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στα γραφεία του 
Δήμου την Τρίτη, 23 Απριλίου 2019, για συζήτηση του πιο κάτω θέματος: 
 
Η συνεδρία θα αρχίσει στις 4.30μμ με στόχο να τελειώσει στις 6.30μμ. 
 
Θέμα:   15.27.2.1 – 15.27.1  Πλήρωση των θέσεων Δημοτικού Γραμματέα και Δημοτικού 

Μηχανικού 
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Σχετικά είναι τα πιο κάτω έγγραφα τα οποία σας έχουν σταλεί ξανά με σχετική επιστολή ημερ 
16/7/2018 και τα οποία αποστέλλονται εκ νέου ηλεκτρονικά μαζί με την ημερήσια διάταξη για 
ενημέρωση και των νέων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου κκ Ανδρέα Παπανδρέου και Αναστάσιου 
Κακουλλή. 
 
α) Πρακτικά των συνεδριών της Επιτροπής Προσωπικού που πραγματοποιήθηκαν στις 12/3/18, 

24/4/18, 10/5/18 και 22/5/18. 
 
β) Κατάλογοι με: 
 
 (ι) την καταγραφή των προσόντων των αιτητών για τη θέση του Δημοτικού Γραμματέα – 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 
 
 (ιι) την καταγραφή των προσόντων των αιτητών για τη θέση του Δημοτικού Μηχανικού – 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 
 
 (ιιι) τους υποψηφίους που θα κληθούν σε προφορική εξέταση για τη θέση του Δημοτικού 

Γραμματέα – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» 
 
 (ιν) τους υποψηφίους που θα κληθούν σε προφορική εξέταση για τη θέση του Δημοτικού 

Μηχανικού – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» 
 
Το όλο θέμα τίθεται ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου για λήψη απόφασης επί των 
αποφάσεων/εισηγήσεων της Επιτροπής Προσωπικού όπως αυτές περιγράφονται στα πιο πάνω 
πρακτικά. 
 
Για διευκόλυνση του Συμβουλίου στη λήψη αποφάσεων επισυνάπτεται συνοπτικό σημείωμα, για τα 
θέματα που παραμένουν σε εκκρεμότητα και για τα οποία απαιτείται λήψη αποφάσεων, το οποίο 
ετοιμάστηκε από τις κκ Μαρία Παρασκευά, Ανώτερη Γραμματειακή Λειτουργό και Αθηνά 
Χριστοδουλίδου, Λειτουργό Δημοτικής Υπηρεσίας, που είναι τα εξουσιοδοτημένα άτομα για να 
παρευρίσκονται στις συνεδρίες της Επιτροπής Προσωπικού και Δημοτικού Συμβουλίου, αντίστοιχα,  
κατά τη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων του Δημοτικού Γραμματέα και του Δημοτικού Μηχανικού. 
  

 
 

Σημείωση σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων: 
 

Οι παραλήπτες της παρούσας ημερήσιας διάταξης: 
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α)  διασφαλίζουν ότι προστατεύονται οι πληροφορίες που αφορούν προσωπικά δεδομένα 

σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/179 και τη σχετική νομοθεσία, 
 

β) στο πλαίσιο της άσκησης των εξουσιών που ασκούν σύμφωνα με το Περί Δήμων Νόμο, 
δεσμεύονται να διαφυλάττουν τον απόρρητο χαρακτήρα των προσωπικών δεδομένων και να  
μην αποκαλύπτουν, κοινοποιούν, αντιγράφουν ή παράσχουν πρόσβαση στα προσωπικά 
δεδομένα σε οποιονδήποτε τρίτο, και 

 
γ)  αναγνωρίζουν την υποχρέωση για τη λήψη μέτρων φυσικής, οργανωτικής και τεχνικής 

ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων. 
 
 
Με εκτίμηση 
 
 
 
Ανδρέας Παπαχαραλάμπους 
Δήμαρχος 
 
Συνημμένα  
 
Κοιν:  Αν Δημοτικό Γραμματέα 
 
ΜΓΠ 


