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Αρ Φακ:   6.31.01 
 
16 Δεκεμβρίου 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 637η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στα γραφεία του 

Δήμου την Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2019, κατά την οποία θα διενεργηθούν προφορικές εξετάσεις 

για την πλήρωση των πιο κάτω θέσεων: 

 

Η προσέλευση των υποψηφίων αρχίζει στις 6.30μμ.  

 

Σημειώνεται ότι, η είσοδος στην αίθουσα δεν θα επιτρέπεται  μετά την έναρξη των συνεντεύξεων, 

επιβάλλεται όμως η προσέλευση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου  τουλάχιστον 30 λεπτά 

νωρίτερα, για να καταστεί δυνατή η επιλογή των ερωτήσεων που θα υποβληθούν. 

 

1) 15.27.3.2 Πλήρωση μιας θέσης Λειτουργού Δημοτικής Υπηρεσίας.  

 

Έχουν κληθεί σε προφορική συνέντευξη οι τρεις επιτυχόντες υποψήφιοι που έχουν 

συγκεντρώσει την πιο ψηλή βαθμολογία. 

 

2) 15.27.9.1 Πλήρωση μιας θέσης Λειτουργού Κήπων και Πρασίνου.  

 

Έχουν κληθεί σε προφορική συνέντευξη οι τρεις επιτυχόντες υποψήφιοι που έχουν 

συγκεντρώσει την πιο ψηλή βαθμολογία. 
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Περαιτέρω πληροφορείστε ότι μετά την ολοκλήρωση των προφορικών εξετάσεων,  θα πρέπει να 

παραμείνετε στα γραφεία του Δήμου μέχρι την ετοιμασία του πίνακα με την τελική κατάταξη των 

υποψηφίων για την πλήρωση των θέσεων, που θα ετοιμαστεί από τους εξουσιοδοτημένους 

λειτουργούς του Δήμου. 

 

Στη συνέχεια θα ληφθεί απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο για το διορισμό στις υπό αναφορά 

θέσεις των υποψηφίων που θα επιλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

 

Συνημμένα σας αποστέλλονται: 

 

• Αντίγραφο της απόφασης για την πλήρωση των πιο πάνω θέσεων με αρ 596.3/28.11.2017 

σελ 1 

 

• Αντίγραφα Σχεδίων Υπηρεσίας των θέσεων του Λειτουργού Δημοτικής Υπηρεσίας, σελ 5 

και του Λειτουργού Κήπων και Πρασίνου, σελ 7, τα οποία εγκρίθηκαν στην 484η/11.5.2010 

συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

• Αντίγραφα των προκηρύξεων των θέσεων, σελ 9 και σελ 12 

 

• Πίνακες, ένα για κάθε θέση, με τα ονόματα, τα προσόντα και την συνολική βαθμολογία της 

γραπτής εξέτασης που συγκέντρωσε ο κάθε υποψήφιος – σελ 15 

 

Για τους σκοπούς εξαγωγής του τελικού αποτελέσματος που θα συγκεντρώσει ο κάθε υποψήφιος 

από την προφορική εξέταση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, πριν την έναρξη των 

συνεντεύξεων, θα διανεμηθεί στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου που θα παρευρεθούν, 

κατάσταση, μια για κάθε θέση, με τα ονόματα και τα προσόντα των υποψηφίων όπου ο κάθε 

Δημοτικός Σύμβουλος θα καταγράψει τη βαθμολογία για τον κάθε υποψήφιο την οποία θα πρέπει 

να αιτιολογήσει. 

 

 

Σας αποστέλλονται επίσης και άλλα θέματα για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

 

Θ Ε Μ Α Τ Α: 

 

1. 2.1.16.3 Πάρκο Κισσάβου/Διενέργεια πραγματογνωμοσύνης από ΕΤΕΚ 

 

 Επισυνάπτεται η έκθεση της πραγματογνωμοσύνης που διενεργήθηκε από το ΕΤΕΚ,  σελ 

19, καθώς επίσης και αντίγραφο επιστολής του Νομικού Συμβούλου του Δήμου επί του 

θέματος, ημερ 12/12/2019 – σελ 28. 

 

2. 15.27.16.1 Πλήρωση της θέσης Βιβλιοθηκονόμου 

 

 Επισυνάπτεται στη σελ 30 σημείωμα της Υπηρεσίας ημερ  5/12/2019 για λήψη απόφασης. 

 

3. 12.19.3.20 Αίτηση για έγκριση επιπρόσθετης δαπάνης συμφώνως του Άρθρου 66(1) 

του Περί Δήμων Νόμου  

 

 Επισυνάπτεται στη σελ 49  σημείωμα της Υπηρεσίας ημερ 2/12/2019, για έγκριση. 
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4. 3.6.1.1 Αίτηση από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ηλιαχτίδα για έκδοση άδειας 

πλανοδιοπώλησης χριστουγεννιάτικου ημερολογίου 

 

 Επισυνάπτεται στη σελ 50 σημείωμα της Υπηρεσίας ημερ 6/12/2019 για έγκριση. 

 

5. 11.04.001 Εταιρική καμπάνια Καραϊσκάκιου Ιδρύματος για ένα κόσμο γεμάτο παιδικά 

χαμόγελα – Μαζί από το Α-Ω για ένα κόσμο γεμάτο παιδικά χαμόγελα 

 

 Επισυνάπτεται στη σελ 51 σημείωμα της Υπηρεσίας ημερ 11/12/19 για ενημέρωση και 

λήψη απόφασης. 

 

6. 3.5.2.5/5 Έκδοση άδειας λειτουργίας Δημόσιας Κολυμβητικής Δεξαμενής σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Περί Δημόσιων Κολυμβητικών Δεξαμενών Νόμου, Ν 55(Ι)/92 όπως έχει 

τροποποιηθεί από τον Νόμο 105(Ι)/1996 και τους Περί Δημόσιων Κολυμβητικών 

Δεξαμενών Κανονισμούς, ΚΔΠ 368/96 

 

 Επισυνάπτεται στη σελ 53 σημείωμα της Υπηρεσίας για έγκριση. 

 

7. 12.5.12.1.1/2 Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Δήμου Στροβόλου 

 

 Επισυνάπτεται στη σελ 54 σημείωμα της Υπηρεσίας για έγκριση. 

 

8. 13.20.687 – 13.20.688  Παράταση υφιστάμενων συμβολαίων για παροχή 

ασφαλιστικών καλύψεων Ευθύνης Εργοδότη και Αστικής Ευθύνης και ομαδικής ασφάλισης 

ζωής 

 

 Επισυνάπτεται στη σελ 64 σημείωμα της Υπηρεσίας ημερ 11/12/2019 για έγκριση. 

 

9. Πλήρωση μίας θέσης Ανώτερου Λειτουργού Τεχνικών Υπηρεσιών (Κλίμακα Α13+2 - Θέση 

προαγωγής) 

 

 Σχετικό σημείωμα του Δημοτικού Γραμματέα σας αποστέλλεται σε κλειστό φάκελο. 

 

 

Με εκτίμηση 

 

 

 

 

 

Ανδρέας Παπαχαραλάμπους 

Δήμαρχος 

 

Συνημμένα 

 

Κοιν:   Δημοτικό Γραμματέα 

 

ΜΓΠ-ΣΚ 


