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ΑΠΟΦΑΣΗ

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΓΙΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 Ν. 3852/2010 περί των αρμοδιοτήτων Δημάρχου

2. Την από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και 
της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020).

3. Την από 14-03-2020 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» 
(ΦΕΚ 64/τ.Α΄/14-3-2020).

4. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη για την αντιμετώπιση των 
αρνητικών συνεπειών λόγω της εμφάνισης του Κορωνοϊού COVID-19, τον περιορισμό 
της διάδοσης του και τη λήψη συναφών και αναγκαίων μέτρων.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Για το χρονικό διάστημα από την έκδοση της παρούσας και μέχρι νεοτέρας, λαμβάνονται τα 
ακόλουθα μέτρα προστασίας εργαζομένων και κοινού στις υπηρεσίες του Δήμου Αγίου 
Δημητρίου:

 Αναστέλλεται η εξυπηρέτηση του κοινού με αυτοπρόσωπη παρουσία των πολιτών σε 
όλες τις υπηρεσίες του Δήμου Αγίου Δημητρίου. Οι πολίτες μπορούν να ζητούν την 
εξυπηρέτησή τους ηλεκτρονικά και να λαμβάνουν με τον ίδιο τρόπο τα αιτούμενα 
έγγραφα. Για κάθε άλλη υπηρεσία ή συναλλαγή με τον Δήμο, οι πολίτες θα πρέπει 
προηγουμένως να επικοινωνούν τηλεφωνικά (όλα τα τηλέφωνα βρίσκονται στην 
ιστοσελίδα του Δήμου), μέσω email ή μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας City Agenda 
που επίσης είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dad.gr. Με αυτοπρόσωπη 
παρουσία πολιτών θα εξυπηρετούνται μόνο έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις 
κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με τον αρμόδιο υπάλληλο.

 Αναστέλλεται η λειτουργία  παιδικών χαρών, υπαίθριων γυμναστηρίων και του 
Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής  και απαγορεύεται η είσοδος στους ανωτέρω χώρους, 
καθώς και στο πάρκο Ελ. Βενιζέλος (Ασύρματος). 

 Αναστέλλεται η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας.

 Αναστέλλεται η  λειτουργία του Παραρτήματος ΚΕΠ (Ασημακοπούλου 7).

 Το ΤΑΜΕΙΟ του Δήμου θα είναι κλειστό για το κοινό και οι πληρωμές προς τον Δήμο για 
οφειλές κ.λπ. θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω τράπεζας.

 Δήλωση, για επιπλέον τετραγωνικά ακινήτων, θα υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στην 
ειδική πλατφόρμα (https://tetragonika.govapp.gr/). Άλλωστε η προθεσμία έχει 
παραταθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020.



 Αιτήσεις για πιστοποιητικά και βεβαιώσεις δημοτολογίου (ληξιαρχικές πράξεις, 
οικογενειακής κατάστασης κ.λπ.) θα πραγματοποιούνται τηλεφωνικά στα τηλέφωνα 
213 2007717 και 213 2007718, με φαξ στο 210 9733259 και με email: despinak@dad.gr. 
Ταυτόχρονα με την αίτησή του, ο πολίτης θα ενημερώνεται πότε θα είναι έτοιμο το 
πιστοποιητικό του για να προσέλθει στο Δημαρχείο και να το παραλάβει.

 Το Κεντρικό Κατάστημα ΚΕΠ (Γ. Ψυχογιού 8) θα λειτουργεί από 07:30-15:00 από 
Δευτέρα έως Παρασκευή  κατόπιν τηλεφωνικού Ραντεβού.

 Το Κοιμητήριο θα λειτουργεί από τις 07:00 έως 15:00.

 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.λπ.).

Η ανωτέρω απόφαση να δημοσιοποιηθεί με κάθε πρόσφορο τρόπο και να αναρτηθεί στο 
πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και την ιστοσελίδα του Δήμου.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γραφείο Αντιδημάρχων
3. Διευθύνσεις Δήμου
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