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ΘΕΜΑ: «ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 193
Ο Δήμαρχος Κισσάμου ,Μυλωνάκης
Γεώργιος
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87)
2. Την από 11/3/2020 ΠΝΠ άρ.5 παρ.7 όπως ισχύει
3. Την από 20/3/2020 ΠΝΠ
4. Τις εγκυκλίους:α) Η αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12.3.2020 (ΑΔΑ: ΩΦΠΩ46ΜΤΛ87Χ) εγκύκλιος, β) H αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000/16.3.2020 (ΑΔΑ: ΩΤΣΟ46ΜΤΛ66Ι1) εγκύκλιος, γ)Η αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/110/οικ.8189/20.3.2020 (ΑΔΑ: 6Δ8Ι46ΜΤΛ68ΞΩ) εγκύκλιος.
5. Το υπ’αρ.18926/18.3.2020 έγγραφο του Υπ.Εσωτερικών
6. Την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/111 /οικ.8196 με ΘΕΜΑ: Πρόσθετα μέτρα και ρυθμίσεις για την
αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
7. Την ανάγκη λήψης εκτάκτων μέτρων προφύλαξης που πρέπει να λάβει ο Δήμος για
την προστασία του προσωπικού του και των δημοτών του για την αντιμετώπιση της
διασποράς του Ιού COVID-19,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Τον περιορισμό της εξυπηρέτησης του κοινού με αυτοπρόσωπη παρουσία, με
πρόβλεψη δυνατότητας η εξυπηρέτηση του κοινού να γίνεται με κατ’ ιδίαν
συναντήσεις, κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης.
Εν προκειμένω και αποκλειστικά στο πλαίσιο της επιτακτικής ανάγκης για την
προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού, η προηγούμενη
συνεννόηση απαιτείται προκειμένου να σταθμίζεται η αναγκαιότητα της
αυτοπρόσωπης παρουσίας του πολίτη για τη διεκπεραίωση της υποθέσεως που
τον αφορά καθώς και η κατά λόγο αρμοδιότητας στάθμιση του επείγοντος του
θέματος.
Μετά το πέρας ισχύος των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης και προστασίας της
δημόσιας υγείας λόγω του κορωνοϊού, επανέρχονται σε ισχύ οι πάγιες κατά
περίπτωση προβλεπόμενες ώρες υποδοχής κοινού και οι πάγιες σχετικές διατάξεις
του ν. 1157/1981 (σχετική και η αρ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/22088/3-11-2011, ΑΔΑ
45ΒΖΧ-Ρ2Λ, εγκύκλιος).
Τα τηλέφωνα επικοινωνίας του κοινού με τις υπηρεσίες του Δήμου για απόλυτα
επείγοντα θέματα είναι τα παρακάτω:
Γραφείο Δημάρχου :2822340200
Διοικητική Υπηρεσία:2822340216
Οικονομική Υπηρεσία:2822340208
Τεχνική Υπηρεσία:2822340204
Ο

Δήμαρχος
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