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ΘΕΜΑ: «Περαιτέρω σταδιακή αποκατάσταση της λειτουργίας των δημοσίων 
υπηρεσιών από Τετάρτη 27-05-2020» 
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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 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

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 υπ’ αριθμ. 131/17-03-2020 προηγούμενη Απόφαση Δημάρχου 
Εμμ. Παππά με θέμα: «Λήψη έκτακτων προληπτικών μέτρων στο πλαίσιο 
της προστασίας της δημόσιας υγείας από τη μετάδοση του κορωνοϊού 
COVID-19» 

5. Την υπ’ αριθμ.136/20-03-2020 προηγούμενη Απόφαση Δημάρχου Εμμ. 
Παππά με θέμα: «Επιπρόσθετα επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση 
της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» 

6. Την υπ’ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/114/9708/08.05.2020 (ΑΔΑ:ΨΘΓΘ46ΜΤΛ6-
ΘΘΦ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Σταδιακή 
αποκατάσταση της λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών - Μέτρα και 
ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς 
του κορωνοϊού». 

7. Την υπ’ αριθμ. 173/3197/15-05-2020 Απόφαση Δημάρχου με θέμα: 
«Σταδιακή αποκατάσταση της λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών από 
Δευτέρα 18-05-2020». 

8. Το γεγονός ότι η επαναφορά σε πλήρη λειτουργία των δημοσίων 
υπηρεσιών συνιστά αδήριτη ανάγκη προς διασφάλιση της εξυπηρέτησης 
του δημοσίου συμφέροντος.  

Αποφασίζουμε 
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Α. Την παύση ισχύος των προληπτικών μέτρων που είχαν διατηρηθεί με την 
προηγούμενη με αριθμό 136/2020 Απόφαση Δημάρχου (ανωτέρω σχετικό 5) από 27-
05-2020, για την προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά και της υγείας των 
εργαζομένων, με την εξαίρεση των κάτωθι μέτρων τα οποία παραμένουν σε ισχύ: 

1. Η είσοδος στο Δημαρχείο θα πραγματοποιείται σταδιακά και ανά ένα άτομο. 
2. Διατηρείται το γραφείο υποδοχής στην είσοδο του Δημαρχείου και η τήρηση 

βιβλίου στο οποίο καταγράφονται τα στοιχεία των επισκεπτών μέχρι 31/05/2020. 
3. Οι συναλλαγές με το Ταμείο του Δήμου, όπως και με όλες τις Υπηρεσίες του 

θα γίνονται είτε ηλεκτρονικά είτε αυτοπροσώπως. 
4. Η παράδοση-παραλαβή δεμάτων/ταχυμεταφορών από υπηρεσίες ή εταιρείες 

ταχυμεταφορών θα γίνεται έξωθεν της Κεντρικής εισόδου του Δημαρχείου. 
5. Τα παραπάνω ισχύουν και για τη λειτουργία των περιφερειακών υπηρεσιών 

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

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

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΤΑΣ 

Πίνακας Αποδεκτών: 
1. Στους Αντιδημάρχους του Δήμου 

2. Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων 

3. Στο Διοικητικό Τμήμα του Δήμου 

4. Στις Κοινότητες του Δήμου Εμμανουήλ Παππά για τοιχοκόλληση και 

δημόσια ανακοίνωση. 

5. Στα ΚΕΠ του Δήμου Εμμανουήλ Παππά για τοιχοκόλληση. 

6. Στην Κοινωφελή Επιχείρηση ΝΠΙΔ του Δήμου Εμμανουήλ Παππά, για 

περαιτέρω ενημέρωση. 

7. Στο Κέντρο Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Πολιτικής ΝΠΔΔ του Δήμου 

Εμμανουήλ Παππά, για περαιτέρω ενημέρωση. 

8. Στα ΝΠΔΔ Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή και Δευτεροβάθμια Σχολική 

Επιτροπή του Δήμου Εμμανουήλ Παππά, για περαιτέρω ενημέρωση. 

9. Στη Δημοτική Φιλαρμονική Πεντάπολης ΝΠΔΔ του Δήμου Εμμανουήλ 

Παππά, για περαιτέρω ενημέρωση. 

10. Στο Αστυνομικό Τμήμα Εμμανουήλ Παππά 
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