
1 
 

Αρ Φακ:   6.31.01 
 
5 Ιουνίου 2020 
 
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 644η  συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στα 
γραφεία του Δήμου την Τρίτη, 9 Ιουνίου 2020, για συζήτηση των πιο κάτω θεμάτων: 
 
Η συνεδρία θα αρχίσει στις 5.30 μμ με στόχο να τελειώσει στις 8.00 μμ. 
 
Η συνεδρία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 
για να καθίσταται δυνατή η λειτουργία του συστήματος ηχογράφησης, για σκοπούς 
τήρησης των πρακτικών. 
 
Έχουν γίνει οι αναγκαίες ρυθμίσεις για κατάλληλη διαμόρφωση του χώρου, ώστε να 
πληροί τις προϋποθέσεις για ασφαλή διεξαγωγή των εργασιών του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 
 
Παράκλησή μου είναι όπως, στην περίπτωση που κάποιο μέλος κωλύεται να παραστεί 
στη συνεδρία, να ενημερώσει έγκαιρα την Υπηρεσία του Δήμου. 
 
Η συνεδρία θα είναι κλειστή, λόγω των μέτρων που λαμβάνονται για μη εξάπλωση του ιού 
του Κορωνοϊού. 
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Σημείωση: 
 
Προστασία προσωπικών δεδομένων: 
 
Οι παραλήπτες του παρόντος εγγράφου: 
 
α) διασφαλίζουν ότι προστατεύονται οι πληροφορίες που αφορούν προσωπικά 

δεδομένα σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679 και τη σχετική νομοθεσία, 
 
β)   στο πλαίσιο της άσκησης των εξουσιών που ασκούν σύμφωνα με τον 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. 
 
 
 
Θ Ε Μ Α Τ Α 
 
1. 15.27.016.01 Πλήρωση της κενωθείσας θέσης Βιβλιοθηκονόμου Α8-10-11 
 
 Έχουν κληθεί σε προφορική συνέντευξη οι 3 επιτυχόντες υποψήφιοι που έχουν 

συγκεντρώσει την πιο ψηλή βαθμολογία. 
 
 Επισυνάπτονται στις σελ 1 - 20 τα σχετικά έγγραφα. 
 
 Παρακαλείστε όπως είστε όλοι παρόντες στις 5.30 μμ ΑΚΡΙΒΩΣ, επειδή μετά 

την έναρξη της διαδικασίας πλήρωσης της θέσης δεν θα καθίσταται δυνατή η 
συμμετοχή σας στην εξέταση του θέματος αυτού. 

 
2. 2.1.9.5/4 Υλοποίηση έργου ανάπλασης Παλαιού Πυρήνα 
 
 Στις 6.00 μ.μ θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση από την αρχιτεκτονική ομάδα, των 

προσχεδίων για την ανάπλαση του Παλαιού Πυρήνα.  Η παρουσίαση θα γίνει μέσω 

τηλεδιάσκεψης. 
 
 Στη σελ 21 επισυνάπτεται σημείωμα της συνεδρίας της Επιτροπής ημερ 2 Ιουνίου 

2020 για λήψη απόφασης. 
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3. 20.1.17.137 Οδός Οινουσών 
 
 Στις 7.00 μμ έχει κληθεί ο κ Γ Μιλής, Λοχίας της Αστυνομίας, Υπεύθυνος για το 

οδικό δίκτυο παγκύπρια, για να επεξηγήσει  τη θέση της Αστυνομίας επί του όλου 
θέματος. 

 
 Επισυνάπτεται στη σελ 24 σημείωμα της Υπηρεσίας για λήψη απόφασης. 
 
 
Με εκτίμηση 
 
 
 
 
Ανδρέας Παπαχαραλάμπους 
Δήμαρχος 
 
Συνημμένα 
 
Κοιν:  Δημοτικό Γραμματέα, Δημοτικό Μηχανικό, Λειτουργό Πληροφορικής 
 
 
ΣΚ 


