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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ
Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58

παρ 1 εδάφιο δ του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(ΦΕΚ87/τ.Α'07.06.2010), περί αρμοδιοτήτων του Δημάρχου.
2. Τη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 25.02.2020 (ΦΕΚ Α΄ 42/25.02.2020).
3. Την αριθ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10.03.2020 (ΦΕΚ 783/10.03.2020 τεύχος Β’) «Επιβολή του
μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών,
νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών,
φροντιστηρίων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και
ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και
24.3.2020».
4. Τη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 11.03.2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της
διάδοσής του» (ΦΕΚ Α΄ 55/11.03.2020).
5. Την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12.03.2020.
6. Την ΔΙΑΔΠ /Φ.Β.1./15884/10-0802011 περί «Καθορισμού ωρών εβδομαδιαίας εργασίας,
προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων του Δημοσίου, των ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού και των
λοιπών ΝΠΔΔ και ωρών εισόδου κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες», καθώς και την
αρίθμ.ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/220088/3-11-2011, εγκύκλιο του ίδιου υπουργείου.
7. Την αριθ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 16393/9-3-2020 (ΑΔΑ: Ω5ΖΨ465ΦΥΟ-Ξ7Η) απόφαση Υπουργείου
Υγείας με θέμα «Μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας μέσω της πρόληψης κατά της διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους εργασίας»
8. Την ανάγκη λήψης προληπτικών μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας των δημοτώνπολιτών έναντι του Κορωναϊού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Από την έκδοση της παρούσας, λαμβάνονται κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, τα
παρακάτω μέτρα, προκειμένου να περιοριστεί η διασπορά του κοροναϊού COVID-19, στους
χώρους εργασίας και να προφυλαχθεί η υγεία των εργαζομένων, καθώς και των πολιτών του
δήμου μας, ως εξής:
 Αναστέλλεται η εξυπηρέτηση του κοινού με αυτοπρόσωπη παρουσία σε όλες τις
υπηρεσίες του Δήμου. Η εξυπηρέτηση των πολιτών θα γίνεται μόνο τηλεφωνικά
και ηλεκτρονικά, ή με ραντεβού μόνο όταν είναι απολύτως αναγκαίο ή
κατεπείγον.Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2274350100 και 2273450116.
 Οι πολίτες που θα πρέπει να καταβάλλουν τις οφειλές τους προς το Δήμο, θα πρέπει
να κλείνουν ραντεβού και να ΜΗΝ προσέρχονται στο δημαρχείο χωρίς πρότερη
ενημέρωση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2274350100

Η αναστολή ή παράταση των προθεσμιών πληρωμής τελών και προσόδων δεν
αποτελεί αρμοδιότητα του Δήμου, αλλά του Νομοθέτη και για κάθε σχετική αλλαγή
θα υπάρχει ενημέρωση με βάση τις κυβερνητικές αποφάσεις.
 Για το τμήμα Εσόδων: κυρίως για τις αιτήσεις διόρθωσης τετραγωνικών μέτρων, οι
πολίτες προτρέπονται να χρησιμοποιούν την ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή:
https://tetragonika.govapp.gr/. Η σχετική προθεσμία είναι 30/6/2020.
 Το ωράριο λειτουργίας του Κ.Ε.Π. κατόπιν του αρίθμ.ΔΑΔ/Φ.5/6 εγγράφου του
Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, διαμορφώνεται από τις 07:30 έως τις 15:00 .
 Το ωράριο των λοιπών υπαλλήλων δεν μεταβάλλεται
 Οι υπάλληλοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες θα απομακρύνονται από τους χώρους
συναλλαγής του κοινού.
 Όλες οι δημοτικές αίθουσες που χρησιμοποιούνται για δραστηριότητες, όπως είναι η
χορωδία, τα χορευτικά τμήματα, η άθληση κλπ , θα παραμείνουν κλειστές για όλο το
κρίσιμο χρονικό διάστημα.
 Η παιδική χαρά και το γήπεδό 5x5, θα παραμείνουν κλειστά.
 Όλοι οι υπάλληλοι και αιρετοί του Δήμου καλούνται να λαμβάνουν αυστηρά μέτρα
προστασίας, τόσο για τους ίδιους όσο και για τις οικογένειές τους, και οφείλουν να
ενημερώνουν τους προϊσταμένους τους και το Δήμαρχο για κάθε σύμπτωμα ή υποψία
συμπτώματος αδιαθεσίας που τυχόν αντιληφθούν.
Η ισχύς της παρούσας καθορίζεται για το χρονικό διάστημα από 16.3.2020 έως την ανάκλησή
της.
Η ανωτέρω απόφαση να δημοσιοποιηθεί με κάθε πρόσφορο τρόπο και να αναρτηθεί στο
πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και την ιστοσελίδα του Δήμου.
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