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Χρυσό 03-11-2020
Αριθμ. Πρωτ.: -8875 ΠΡΟΣ
Όπως ο πίνακας αποδεκτών

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία υπηρεσιών από 03-11-2020 μέχρι 17-11-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ

493/2020

Ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Παππά
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3463/06, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94
του Ν.3852/2010 και τροποποιήθηκε με την παρ.10 του άρθρου 44 του
Ν.3979/2011, σύμφωνα με το οποίο, στις αρμοδιότητες του Δήμου περιλαμβάνεται
και η λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.
4. Την αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.69863/02-11-2020 ΚΥΑ (Β΄4829) με θέμα Έκτακτα μέτρα
προστασίας της δημόσιας υγείας από το κίνδυνο περαιτέρω διασπορά του
κορωνοϊού COVID-19.
5. Την αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.69919/02-11-2020 ΚΥΑ (Β΄4831) με θέμα Έκτακτα μέτρα
προστασίας της δημόσιας υγείας στις Περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης και
Σερρών προς αντιμετώπιση της διασπορά του κορωνοϊού COVID-19.
6. Τις υπ. Αριθ. 1. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000/16-03-2020 2. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/115/9670/1805-2020 3. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/124/οικ.15984/17-08-2020 4.ι ΔΙΔΑΔ/Φ.69/125/16452/31-082020 5. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/16136/20-09-2020 6. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/127/17682/22-09-2020 7.
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/128/17765/02-10-2020

8.

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/129/18771/13-10-2020

9.

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/131/οικ.19907/23-10-2020 KAI 10. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413/03-112020 του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της
ανάγκης περιορισμού της διασπορά του κορωνοϊού».
Αποφασίζουμε
Α. Την κατάρτιση πλάνου εργασίας για την λειτουργία του Δήμου με το ελάχιστο
απαιτούμενο προσωπικό για αυτοπρόσωπη παροχή εργασίας εκ περιτροπής και την
εργασία εξ αποστάσεως όπου αυτό είναι εφικτό, των υπηρεσιών του Δήμου μας, από τους
υπηρετούντες υπαλλήλους που δύνανται να εργαστούν, χωρίς σε αυτούς να
συμπεριλαμβάνονται οι ευπαθείς ομάδες, οι τελούντες σε άδεια ειδικού σκοπού καθώς και
οι υπάλληλοι, οι οποίοι απουσιάζουν με μακροχρόνια άδεια, με ευθύνη των προϊσταμένων

Διευθύνσεων και Τμημάτων ώστε να παραμείνουν σε λειτουργία με βάση το διαθέσιμο
προσωπικό οι παρακάτω υπηρεσίες του Δήμου :
•

Υπηρεσίες καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού, πρασίνου και περιβάλλοντος
(Μηχανοστάσιο, παρουσία 20 υπαλλήλων από 25)

•

Ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης( Δημαρχείο, παρουσία 2 υπαλλήλων
από 4)

•

Ληξιαρχεία, Διοικητικές Υπηρεσίες (Δημαρχείο, παρουσία 3 υπαλλήλων από 6)

•

Τεχνικές Υπηρεσίες (Δημαρχείο, παρουσία 3 υπαλλήλων από 6)

•

Οικονομικές Υπηρεσίες (Δημαρχείο παρουσία 4 υπαλλήλων από 8)

•

Κέντρο Κοινότητας (Δημαρχείο, παρουσία 1υπαλλήλου από 2)

•

Κ.Ε.Π. (παρουσία 1 υπαλλήλου από 2)

•

Ιατρός Εργασίας και Τεχνικός Ασφαλείας (Παρουσία 2 από 2)

Β. Η εξυπηρέτηση των πολιτών 03-11-2020 και μέχρι 17-11-2020, θα γίνεται τις ώρες
από 09.00 έως και 13.00 και με προτεραιότητα σε επείγουσες περιπτώσεις και κατόπιν
προηγούμενου ραντεβού.
Γ. Στις Κοινότητες η εξυπηρέτηση των πολιτών θα γίνεται από τους ίδιους
υπαλλήλους και τις ίδιες ώρες, όπως λειτουργούσαν μέχρι σήμερα και με προτεραιότητα σε
επείγουσες περιπτώσεις και κατόπιν προηγούμενου ραντεβού.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΤΑΣ

Πίνακας αποδεκτών:
1. Αντιδημάρχους Δήμου
2. Προϊσταμένους Διευθύνσεων
3. Προϊσταμένους Τμημάτων
4. Διοικητικό
5. Τμήμα Προσωπικού
6. Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Εμμ. Παππά
7. Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΚΠΟ

