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Α  Π  Ο  Φ  Α    Η       ΑΡΙΘ.:  28/2020/Σ.Α.Γ. 
 
     ΘΔΜΑ: «ύζηαζε θνηλσληθήο δνκήο ζην Γήκν Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ, ζηα πιαίζηα ησλ    
                    κέηξσλ πεξηνξηζκνύ ηεο εμάπισζεο ηνπ ηνύ COVID-19». 
 
 
           Ο Γήκαξρνο Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ,  
 
           Έρνληαο ππόςε: 

 Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1, 58 ηνπ Ν. 3852/2010 [Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απη/ζεο θαη ηεο 
Απνθ/λεο Γ/ζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο], 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ Ν. 3463/2006 [Γ.Κ.Κ.], 

 Σελ από 11/3/2020 Πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ [Καηεπείγνληα κέηξα 

αληηκεηώπηζεο ησλ αξλεηηθώλ ζπλεπεηώλ ηεο εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνύ CONID-19 θαη 

ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνύ ηεο δηάδνζήο ηνπ], ε νπνία έρεη δεκνζηεπζεί ζην αξηζ. ΦΔΚ 

55/η.Α΄/2020, 

 Σελ αξηζ. 23/18659/17-3-2020 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ [Δλίζρπζε 

δεκνηηθώλ δνκώλ θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη αιιειεγγύεο], 

 Σελ αξηζ. 27/2020/Σ.Α.Γ. Απόθαζε Γεκάξρνπ Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ [Οξηζκόο 

Γεκνηηθώλ Τπαιιήισλ γηα ηε δηνηθεηηθή βνήζεηα ησλ θαηνίθσλ ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο 

θηιινύληνο], 

 Σν γεγνλόο πσο ζην Γήκν Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ ιεηηνπξγνύλ νη Κνηλσληθέο Γνκέο: 

«ΒΟΗΘΔΙΑ ΣΟ ΠΙΣΙ», «Κέληξν Κνηλόηεηαο» θαη «Κνηλσληθό Παληνπσιείν»,  

 Σελ αλάγθε πξνζηαζίαο ηνπ θνηλσληθνύ ζπλόινπ από ηε δηάδνζε ηνπ ηνύ COVID-19, 
 

Α π ν θ α ζ ί δ ν π κ ε 
 

1. Σε ιεηηνπξγία ζην Γήκν Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ, ηεο δνκήο «Παξνρή ππεξεζηώλ 
θνηλσληθήο θξνληίδαο θαη αιιειεγγύεο» ε νπνία ζα θαιπθζεί από ην πξνζσπηθό πνπ 
ππεξεηεί ζηηο ήδε ππάξρνπζεο θνηλσληθέο δνκέο: 
-ΒΟΗΘΔΙΑ ΣΟ ΠΙΣΙ 
-Κέληξν Κνηλόηεηαο 
-Κνηλσληθό Παληνπσιείν 

   
2. ην έξγν ηεο αλσηέξσ δνκήο ζα ζπλδξάκνπλ θαη νη Γεκνηηθνί Τπάιιεινη: 

-ηαπξνπνύινπ Αηθαηεξίλε – ΓΔ Γηνηθεηηθήο Οηθνλνκηθήο ηήξημεο 
-Φσηόπνπινο Κσλ/λνο – ΓΔ 1 Γηνηθεηηθώλ 
-Μεληέ Διέλε – ΓΔ Μαγείξσλ 
-Μεηξνπνύινπ Σαζία – ΓΔ Φπιάθσλ 



-Αιεμαλδξόπνπινο Δπζηάζηνο – ΤΔ 1 Κιεηήξσλ Θπξσξώλ 
-Γεσξγνπνύινπ Μαξία – ΤΔ ρνιηθώλ Καζαξηζηξηώλ 
-Καλειινπνύινπ Αγγειηθή – ΤΔ ρνιηθώλ Καζαξηζηξηώλ 
-αγξή Γεσξγία – ΤΔ ρνιηθώλ Καζαξηζηξηώλ 
-Θενράξε Παλαγηώηα – ΤΔ ρνιηθώλ Καζαξηζηξηώλ 
-Λεπέηζνπ Δπγελία – ΤΔ ρνιηθώλ Καζαξηζηξηώλ, 
θαζώο θαη ην πξνζσπηθό ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο- Κξεζηέλσλ, ηνπ νπνίνπ 
έρεη αλαζηαιεί ε ιεηηνπξγία.  
 

3. Σν έξγν ηεο αλσηέξσ δνκήο ζπλίζηαηαη ζηηο παξαθάησ παξνρέο: 
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.  
 

4. Ωο ζπληνλίζηξηα ηεο αλσηέξσ δνκήο νξίδεηαη ε Γεκνηηθή Τπάιιεινο: ηαπξνπνύινπ 
Αηθαηεξίλε, ππό ηελ επνπηεία ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, 
Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ ηνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ: Νηθνιάνπ Καξάκπεια. 
 

5. Σεο αλσηέξσ δνκήο ζα πξντζηαηαη ε Αληηδήκαξρνο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Γήκνπ 
Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ: Κσλ/λα ηξνπκπάθνπ. 

 
6. Ωο ρώξνο δξάζεο ηεο αλσηέξσ ζπζηαζείζαο δνκήο νξίδνληαη νη εγθαηαζηάζεηο ηεο πξ. 

Μαζεηηθήο Δζηίαο Κξεζηέλσλ. 
 

7. Η παξνύζα Απόθαζε θαη σο εθ ηνύηνπ ε ζπζηαζείζα λέα θνηλσληθή δνκή ηνπ Γήκνπ 
Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ  ηζρύεη γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό δηάζηεκα θαη εηδηθόηεξα 
κέρξη ηε ιήμε ηνπ πεξηνξηζκνύ ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ γηα ηελ εμάπισζε θαη ηε 
δηαζπνξά ηνπ ηνύ COVID-19.  

 
 
                                                                                            Ο Γήκαξρνο 
 
                                                                                    Γηνλύζηνο Μπαιηνύθνο     
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: 

- Αλσηέξσ νξηζζέληεο Τπαιιήινπο. 
- Πξόεδξν Ν.Π.Γ.Γ.  Γήκνπ 

 
 
ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ: 

- Γξαθείν Γεκάξρνπ. 
- Αληηδεκάξρνπο Γήκνπ. 
- Πξ/λνπο Γ/λζεσλ Γήκνπ. 
- Πξ/λνπο Σκεκάησλ Γήκνπ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


