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                                                                ΑΠΟΦΑΣΗ  
  

ΑΡΙΘ.  234 /2020 
  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του Άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/2010) “Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης”, σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου. 

2)Την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 71342/6.11.2020 (ΦΕΚ 4899/06.11.2020 τεύχος Β’), “Έκτακτα 

μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 

Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020.” 

3) Του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η 

οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) 

4) Την αριθ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413/3.11.2020 (ΑΔΑ Ω2Δ946ΜΤΛ6-72Η) 

Εγκύκλιο με θέμα “Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της 

διασποράς του κορωνοϊού”. 

5) Την από 11/3/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος 

A’): “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του“. 

 
 
                                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  
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Για το χρονικό διάστημα από 09.11.2020 έως και 30.11.2020, λαμβάνονται τα ακόλουθα 

μέτρα προστασίας εργαζομένων και κοινού στις υπηρεσίες του Δήμου Ξηρομέρου : 

 

1.Αναστέλλεται η εξυπηρέτηση του κοινού με αυτοπρόσωπη παρουσία των πολιτών σε 

όλες τις υπηρεσίες του Δήμου Ξηρομέρου   μέχρι και 30.11.2020.  

 
Οι πολίτες μπορούν να ζητούν την εξυπηρέτησή τους ηλεκτρονικά και να λαμβάνουν με 

τον ίδιο τρόπο τα αιτούμενα έγγραφα στα εξής στοιχεία επικοινωνίας:  
 

α) Αστακός  τηλ. 2646360500  fax  2646042531  e-mail  info@dimosxiromerou.gr 

 ΚΕΠ Αστακού   τηλ.-fax  2646038040                e-mail   d.astakou@kep.gov.gr 
 

Β) Κανδήλα τηλ. 2646038410  fax  2646038411   e-mail  d.alyzias@kep.gov.gr 
 

Γ) Φυτείες   τηλ. 2646360323  fax  2646022696   e-mail  d.fyteion@kep.gov.gr 
 

 

Με αυτοπρόσωπη παρουσία πολιτών θα εξυπηρετούνται μόνο έκτακτες και επείγουσες 

περιπτώσεις. 

2. Συνιστάται σε όλους τους πολίτες η χρήση των ηλεκτρονικών πληρωμών, για    
        λόγους δημόσιας  υγείας και προστασίας. 
3. Η διακίνηση της αλληλογραφίας μεταξύ των υπηρεσιών του Δήμου θα γίνεται   
       αποκλειστικά ηλεκτρονικά, συμπεριλαμβανομένων και όλων των αιτούμενων  

       αδειών προσωπικού (κανονικών, ειδικού σκοπού για τους γονείς μαθητών, 

       αναρρωτικών κ.λ.π.). 
4. Ενισχύεται το πρόγραμμα καθαρισμού των δημοτικών κτιρίων  και των κτιρίων 

Νηπιαγωγείων & Δημοτικών Σχολείων με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα αυτό και 

των καθαριστριών των σχολείων που βρίσκονται σε αναστολή  , που παραμένουν 

κλειστά έως και 30.11.2020, και επιβάλλεται η παρουσία των καθαριστριών τόσο 

κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους, όσον και μετά τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας 

τους, για τον συστηματικό καθαρισμό των χώρων.  
Οι καθαρίστριες των σχολείων οφείλουν να χρησιμοποιούν τα είδη ατομικής 

προστασίας που τους έχουν παραχωρηθεί για τη συνήθη απασχόλησή τους στις 

σχολικές μονάδες του Δήμου, το σύνολο δε του προσωπικού καθαριότητας 

εσωτερικών και εξωτερικών χώρων θα φέρει τον προβλεπόμενο εξοπλισμό ατομικής 

προστασίας. 
5. Σε περίπτωση έκδοσης νέας Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για λήψη μέτρων 

και πέραν της 30.11.2020, η ισχύς της παρούσας θα παραταθεί εκ νέου, έως την 

νεώτερη τασσόμενη προθεσμία. 
 

Η ανωτέρω απόφαση να δημοσιοποιηθεί με κάθε πρόσφορο τρόπο και να αναρτηθεί 

στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και την ιστοσελίδα του Δήμου. 

 
                                                                                                       O ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
 

                                         
                                                                                         ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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Κοιν. 

 

1. Τμήμα Διοικητικών  & Οικονομικών Υπηρεσιών 

2. Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης  

3. ΚΕΠ  

4. Σχολικές Επιτροπές  

5. ΝΠΔΔ Πολιτισμός Περιβάλλον Αθλητισμός Παιδεία & Κοινωνική Πρόνοια  

6. ΝΠΔΔ Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ξηρομέρου 

7. ΝΠΙΔ Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ξηρομέρου  
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