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Α Π Ο Φ Α Σ Η  αριθ. 131 
 
 

ΘΕΜΑ: Λήψη έκτακτων προληπτικών μέτρων στο πλαίσιο της προστασίας της δημόσιας υγείας από 

τη μετάδοση του κορωνοϊού COVID-19. 

 
Ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Παππά 

 
          Έχοντας υπόψη: 

1. την παρ. 7 του άρ. 5 της από 11.03.2020 ΠΝΠ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 

της από 14.03.20 ΠΝΠ 

2. Την  παρ. γ10 του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 

3. Το άρθρο 58 του Ν. 3852/10 

4. Την αριθ. 2/2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου. 

5. Την ανάγκη λήψης μέτρων για την προστασία τόσο των υπαλλήλων όσο και του 

εξυπηρετούμενου κοινού προκειμένου να αποφεύγεται ο συνωστισμός και ο 

συγχρωτισμός. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 

  Από Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020 και μέχρι την άρση των μέτρων που έχουν ληφθεί από την 

Πολιτεία για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κωρονοϊού COVID-19,  τίθενται σε εφαρμογή 

τα παρακάτω προληπτικά μέτρα,  τόσο για την προστασία της υγείας των πολιτών που 

προσέρχονται για συναλλαγή στις υπηρεσίες του Δήμου, όσο και την προστασία των 

εργαζομένων μας: 

 

1. Η αυτοπρόσωπη εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο για 

εξαιρετικώς επείγουσες περιπτώσεις, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και ραντεβού,  

κατά τις ώρες από 09.00 έως 13.00. 

2. Η είσοδος στο Δημαρχείο  θα πραγματοποιείται σταδιακά και ανά ένα άτομο. 

3. Δημιουργείται γραφείο υποδοχής στην είσοδο του Δημαρχείου και τήρηση βιβλίου στο 

οποίο καταγράφονται τα στοιχεία των επισκεπτών. 

4. Οι συναλλαγές με το Ταμείο του Δήμου θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά. 

5. Η παράδοση-παραλαβή δεμάτων/ταχυμεταφορών από υπηρεσίες ή εταιρείες 

ταχυμεταφορών θα γίνεται έξωθεν της Κεντρικής εισόδου του Δημαρχείου. 

6. Τα παραπάνω ισχύουν και για τη λειτουργία των περιφερειακών υπηρεσιών του Δήμου. 

ΑΔΑ: 6ΙΣΓΩΡΩ-ΤΑ1



   Τα στοιχεία επικοινωνίας με τις υπηρεσίες,  είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Δήμου και 

στην διεύθυνση: http://edemocracy-empapas.gr/epikinonia 

 

 Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού του 

Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών και στον Υπουργό Εσωτερικών. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΤΑΣ 

 

          Εσωτερική Διανομή 

 

1. κ.κ. Αντιδημάρχους 

2. Δ/νσεις, Τμήματα και 

Γραφεία του Δήμου 
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