
        
 
 
ΕΛΛΗΝΘΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ                                ΜΕΗΝΗ, 19-03-2020 
ΝΟΜΟ ΜΕΗΝΘΑ                          ΑΡ. ΠΡΩΣ.: 5805                                                       
ΔΗΜΟ  ΜΕΗΝΗ  
 

ΘΕΜΑ: «Δλίζρπζε ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ θνηλσληθήο πξόλνηαο θαη 
αιιειεγγύεο γηα ηελ ιήςε κέηξσλ απνθπγήο θαη πεξηνξηζκνύ ηεο δηάδνζεο 
ηνπ θνξσλντνύ –COVID 19». 
 

     ΑΠΟΦΑΗ  
   Ο Δήμαρτος Μεσσήνης 

 
Έτοντας σπόυη: 
 

1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν. 3852/2010. 
2. Τηο δηαηάμεηο ηνπ  άξζξνπ 88 ηνπ Ν. 3463/2006.  
3. Tελ από 25-02-2020 Π.Ν.Π. (ΦΔΚ 42/Α΄/25-02-2020) «καηεπείγοσζα 

μέηρα αποθσγής και περιοριζμού ηης διάδοζης κορωνοιού». 
4. Την από 14-03-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 64/Α΄/14-03-2020) «Καηεπείγονηα μέηρα 

ανηιμεηώπιζης ηης ανάγκης περιοριζμού ηης διαζποράς ηοσ κορωνοϊού 
COVID-19. 

5. Τελ αξηζκ. Γ1α/ΓΠ.νηθ.16838 Κ.Υ.Α. (ΦΔΚ 783/Β΄/10-3-2020) ησλ 
ππνπξγώλ Αλάπηπμεο θαη Δπελδύζεσλ- Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε- Παηδείαο 
& Θξεζθεπκάησλ- Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Υπνζέζεσλ – Υγείαο - 
Πνιηηηζκνύ θαη  Αζιεηηζκνύ- Δζσηεξηθώλ. 

6. Τν κε αξ. πξση. ΓΙΓΑΓ/Φ.69/108/νηθ.7874/12-03-2020 17262/10-03-2020 
έγγξαθν ηνπ ΥΠΔΣ. «Δπείγνληα κέηξα γηα ηελ πξόζιεςε θαη ηελ 
πξνζηαζία από ηνλ θνξσλνΐν». 

7. Τν κε αξ.πξση ΓΙΓΑΓ/Φ.69/109νηθ.8000/16-3-2020 έγγξαθν ηνπ ΥΠΔΣ 
«Δπηπξόζζεηα επείγνληα κέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο αλάγθεο 
πεξηνξηζκνύ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλνΐνύ» 

8. Τελ Αξηζ. Δγθ 23 ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ(αξ.πξ.18659/17-3-2020) 
κε ζέκα «Δλίζρπζε δεκνηηθώλ δνκώλ θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη 
αιιειεγγύεο –Απαζρόιεζε πξνζσπηθνύ ΟΤΑ θαη λνκηθώλ πξνζώπσλ 
θαηά ηε δηάξθεηα ιήςεο κέηξσλ απνθπγήο θαη πεξηνξηζκνύ ηεο δηάδνζεο 
ηνπ θνξσλνΐνπ COVID 19». 

 
 

Α Π Ο Φ Α  Θ Ζ Ο Τ Μ Ε  
 

Δληζρύνπκε ην Τκήκα Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, Παηδείαο θαη Γηα Βίνπ 
Μάζεζεο ηεο Γηεύζπλζεο Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη Κνηλσληθώλ 
Υπνζέζεσλ γηα όζν ρξνληθό δηάζηεκα δηαξθνύλ ηα έθηαθηα κέηξα, κε ην 
πξνζσπηθό ησλ δνκώλ ΚΓΑΠ θαη Γεκνηηθώλ Παηδηθώλ Σηαζκώλ, πνπ έρεη 
αλαζηαιεί ε ιεηηνπξγία ηνπο, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ 5337/13-3-2020 
Απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη επηπιένλ κε ην πξνζσπηθό ηνπ πξνγξάκκαηνο « 
Βνήζεηα ζην Σπίηη» κε ηηο θάησζη αξκνδηόηεηεο: 

ΑΔΑ: ΩΘΙ3ΩΚ4-ΥΞ4



α) θαηαγξαθή ησλ θαηνίθσλ ηνπ δήκνπ πνπ δελ κπνξνύλ ή δελ 
επηηξέπεηαη λα κεηαθηλεζνύλ από ηηο νηθίεο ηνπο θαη αδπλαηνύλ θαηά 
δήισζή ηνπο λα εμππεξεηεζνύλ 
β) θαηαγξαθή ησλ άπνξσλ θαη νηθνλνκηθά αδύλαησλ θαηνίθσλ ηνπ 
δήκνπ πνπ δελ κπνξνύλ ή δελ επηηξέπεηαη λα κεηαθηλεζνύλ από ηηο 
νηθίεο ηνπο θαη αδπλαηνύλ λα εμππεξεηεζνύλ θαηά δήισζή ηνπο 
γ) εμππεξέηεζε γηα ζέκαηα θαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο θαη παξνρήο 
εηδώλ πξώηεο αλάγθεο ζηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξ. α) 
δ) δσξεάλ πξνζθνξά θαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο θαη εηδώλ πξώηεο 
αλάγθεο ζηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξ. β) 
ε) ζπλδξνκή ζηηο πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο πνπ επηρεηξνύλ εληόο ησλ 
νξίσλ ηνπ δήκνπ, αλάινγα κε ηηο νδεγίεο ηνπο 
ζη) ιεηηνπξγία ηειεθσληθνύ θέληξνπ θαη ηζηόηνπνπ κε ζθνπό ηελ 
θαηαγξαθή ησλ αηηεκάησλ θαη ησλ αλαγθώλ ησλ θαηνίθσλ ησλ πεξ. α) 
θαη β) 
δ) δηεθπεξαίσζε αηηεκάησλ ησλ θαηνίθσλ ησλ πεξ. α) θαη β) 
(παξαιαβή αηηήζεσλ –παξάδνζε πηζηνπνηεηηθώλ) γηα ηα πάζεο 
θύζεσο πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη κέζσ ΚΔΠ 
ε) θάζε άιιε εξγαζία ζπλαθήο κε ιεθζέληα κέηξα γηα ηελ απνηξνπή 
δηάδνζεο ηνπ ηνύ COVID-19. 
Γηα ηελ θαιύηεξε ιεηηνπξγία θαη δηεπθόιπλζε ηεο Γηεύζπλζεο 
Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο & Κνηλσληθώλ Υπνζέζεσλ,  δηαηίζεληαη  ηα 
νρήκαηα κε αξηζκό θπθινθνξίαο  ΚΗΙ 2944 θαη ΚΗΙ 2935 αληίζηνηρα. 
Τν πξνζσπηθό πνπ ζα απαζρνιείηαη κε ην δηνηθεηηθό έξγν ζα 
θαζνξίδεηαη από ηνλ α/α Πξντζηάκελν ηεο Γ/λζεο Κνηλσληθήο 
Αιιειεγγύεο & Κνηλσληθώλ Υπνζέζεσλ. 
Τν σξάξην εξγαζίαο ησλ ππαιιήισλ νξίδεηαη σο εμήο: 
Υπάιιεινη ΚΓΑΠ: 9:00π.κ.   - 13:00κ.κ. 
Υπάιιεινη Παηδηθώλ Σηαζκώλ: 8:00π.κ.  - 14:00κ.κ 
Βνήζεηα ζην Σπίηη: 7:00π.κ.  - 15:00κ.κ. 
 
Η παξνύζα απόθαζε λα θνηλνπνηεζεί ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο θαη λα 
αλαξηεζεί ζηε Γηαύγεηα. 

 
        Ο ΔΗΜΑΡΥΟ 

                ΓΕΩΡΓΘΟ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

 

             Ε.Δ. 
1. Γ.Γξακκαηέα 
2. Αληηδεκάξρνπο 
3. Πξντζηακέλνπο Γ/λζεσλ 
4. Τκήκα Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ & 

Μηζζνδνζίαο 
5. Δλδηαθεξόκελνπο Υπαιιήινπο 

ΑΔΑ: ΩΘΙ3ΩΚ4-ΥΞ4
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