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                                                      Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

 Από το πρακτικό της με αριθ. 1 Συνεδρίασης του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής 

Προστασίας Δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων έτους 2020. 

 

 Σήμερα την 13-03-2020 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε 

κατεπείγουσα Συνεδρίαση το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων ύστερα 

από την με αριθμ. πρωτ. 1984/11-03-2020 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη 

για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

 

ΘΕΜΑ : Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας κατά της διασποράς του  

                κορονοϊού COVID- 19 

                     

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου ( 17 ) μελών ευρέθηκαν παρόντες ( 12 ): 

 

 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ 
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Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την αναπληρώτρια προϊσταμένη του τμήματος 

Πολεοδομίας, Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας κα Τρυφωνοπούλου Φανή. 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκαν ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κος Δημητρουλόπουλος 

Παναγιώτης ( Τάκης )  και ο Διοικητής του Νοσοκομείου Κρεστένων κος Χουζούρης Ιωάννης. 

 

Το λόγο πήρε ο Δήμαρχος κ. Μπαλιούκος Διονύσιος ο οποίος αφού καλωσόρισε τους 

παρευρισκόμενους ενημέρωσε τα μέλη ότι οι εκπρόσωποι της Πολιτικής Προστασίας τόσο της 

Περιφέρειας όσο και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης δυστυχώς δεν θα μπορέσουν να παραστούν 

στην συνεδρίαση και στη συνέχεια ανέφερε τα εξής: 



« Μέχρι τώρα έχουν γίνει όλες οι ενέργειες που έχει υποδείξει ο ΕΟΔΥ.  Τώρα μπαίνουμε σε 

νέα φάση και παρουσιάζονται κρούσματα που δεν μπορεί να προσδιοριστεί η προέλευσή τους ( 

ορφανά ).  Οφείλουμε να πάρουμε μέτρα και να προσπαθήσουμε να τα περάσουμε στους δημότες μας 

και πρέπει να γίνουμε αυστηροί για να υπάρξει συμμόρφωση με τις ΚΥΑ.  Βεβαίως οφείλουμε να 

επαινέσουμε τον κόσμο γιατί μετά τις 7:00 μ.μ. δεν κυκλοφορεί κανείς. 

 

 Σαν δημοτική αρχή έχουμε κάνει προεργασία με την Εκτελεστική Επιτροπή σε συνεργασία με 

τις Υπηρεσίες του Δήμου και έχουμε καταγράψει τα σημαντικότερα σημεία, τα οποία και θα θέλαμε 

να συζητήσουμε και είναι τα ακόλουθα: 

1. Πλήρης ενημέρωση των δημοτών μας με όλους τους τρόπους (ανακοινώσεις, φυλλάδια, site 

κλπ) ερμηνεύοντας – εκλαϊκεύοντας τις ΚΥΑ που είναι σχετικές με το θέμα. 

2. Στήριξη των μέτρων που η πολιτεία έχει πάρει και απαίτηση από τους δημότες μας να 

τηρήσουν αυτά τα μέτρα που έχει υιοθετήσει και η επιστημονική κοινότητα. 

3. Αναστολή δραστηριοτήτων καλλιτεχνικών, αθλητικών, εμπορικών κ.α. στη κατεύθυνση να 

περιοριστεί η διασπορά του ιού (φεστιβάλ, παζάρια, αθλητικοί αγώνες, λαϊκή κλπ). 

4. Συνέχιση απολυμάνσεων σε Δημοτικούς Χώρους, Κοινοτικά Ιατρεία αλλά και προσφορά 

βοήθειας σε άλλες Υπηρεσίες, Αστυνομικά Τμήματα (Κρέστενας, Ανδρίτσαινας), Κέντρα 

Υγείας (Κρέστενας, Ανδρίτσαινας), Νοσοκομείο, Πυροσβεστική, πλατείες, παιδικές χαρές, 

γυμναστήρια κλπ. 

5. Άμεση προμήθεια υλικών απαραίτητων για την προστασία υπαλλήλων μας κυρίως σε όσους 

εργάζονται σε Προνοιακές Δομές αλλά και δημοτών στους οποίους προσφέρονται υπηρεσίες. 

6. Αξιοποίηση τεχνολογιών και θεσμικού πλαισίου (διοικητική υποστήριξη) που ο πολίτης μέσα 

από αυτές θα εξυπηρετείται χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία του στο Δήμο. 

7. Υπηρεσίες αιχμής: Δημοτολόγια, Ταμείο, Πρωτόκολλο, ΚΕΠ, Βοήθεια Σπίτι, Κοινωνικό 

Παντοπωλείο, Κέντρο Κοινότητας, νέος σχεδιασμός προσφοράς υπηρεσιών για την 

εξυπηρέτηση των δημοτών. 

8. Αποσυμφόρηση των υπηρεσιών μας μεταφέροντας υπηρεσίες που έχουν τη μεγαλύτερη επαφή 

με το κοινό στο νέο μας Δημαρχείο. 

9. Αυστηρή συμπεριφορά (σε εκείνους τους λίγους ευτυχώς) υπαλλήλους που εξαντλούν το 

ωράριό τους από γραφείο σε γραφείο ή στα καφενεία της περιοχής. 

10. Μέριμνα για τους υπαλλήλους μας που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες και εξυπηρέτηση 

υπαλλήλων-γονέων σε σχέση με τη διευκόλυνση που η πολιτεία τους προσφέρει.» 

11. Παράταση του προγράμματος ΚΟΕ « Πυρκαγιές 2018 » για τις κοινότητες Καλυβακίων, 

Σκιλλουντίας και Φρίξας. 

   

Μετά από διαλογική συζήτηση τα μέλη του συντονιστικού οργάνου ΟΜΟΦΩΝΑ … 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ 

 

1. Να γίνει πλήρης ενημέρωση των δημοτών μας με όλους τους τρόπους (ανακοινώσεις, 

φυλλάδια, site κλπ) ερμηνεύοντας – εκλαϊκεύοντας τις ΚΥΑ που είναι σχετικές με το θέμα. 

 

2. Να υποστηριχθούν τα μέτρα που η πολιτεία έχει πάρει και να απαιτηθεί από τους δημότες να 

τηρήσουν αυτά τα μέτρα που έχει υιοθετήσει και η επιστημονική κοινότητα. 

 



3.  Να ανασταλούν όλες οι καλλιτεχνικές, αθλητικές, εμπορικές κ.α. δραστηριότητες στη 

κατεύθυνση να περιοριστεί η διασπορά του ιού (φεστιβάλ, παζάρια, αθλητικοί αγώνες, λαϊκή 

κλπ). 

 

4. Να συνεχιστούν  οι απολυμάνσεις σε Δημοτικούς Χώρους, Κοινοτικά Ιατρεία αλλά και να 

βοηθηθούν άλλες Υπηρεσίες, Αστυνομικά Τμήματα (Κρέστενας, Ανδρίτσαινας), Κέντρα 

Υγείας (Κρέστενας, Ανδρίτσαινας), Νοσοκομείο, Πυροσβεστική, πλατείες, παιδικές χαρές, 

γυμναστήρια κλπ. 

 

5. Να πραγματοποιηθεί άμεση προμήθεια υλικών απαραίτητων για την προστασία υπαλλήλων 

του Δήμου κυρίως σε όσους εργάζονται σε Προνοιακές Δομές αλλά και δημοτών στους 

οποίους προσφέρονται υπηρεσίες. 

 

6. Να αξιοποιηθούν οι τεχνολογίες και το θεσμικό πλαίσιο (διοικητική υποστήριξη) που ο 

πολίτης μέσα από αυτές θα εξυπηρετείται χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία του 

στο Δήμο. 

 

7. Να γίνει νέος σχεδιασμός προσφοράς υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των δημοτών στις 

υπηρεσίες αιχμής: Δημοτολόγια, Ταμείο, Πρωτόκολλο, ΚΕΠ, Βοήθεια Σπίτι, Κοινωνικό 

Παντοπωλείο, Κέντρο Κοινότητας. 

 

8. Να γίνει μεταφορά την υπηρεσιών που έχουν τη μεγαλύτερη επαφή με το κοινό στο νέο μας 

Δημαρχείο. 

 

9. Να αυστηροποιηθεί η συμπεριφορά (σε εκείνους τους λίγους ευτυχώς) υπαλλήλους που 

εξαντλούν το ωράριό τους από γραφείο σε γραφείο ή στα καφενεία της περιοχής. 

 

10. Να υπάρξει μέριμνα για τους υπαλλήλους μας που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες και 

εξυπηρέτηση υπαλλήλων-γονέων σε σχέση με τη διευκόλυνση που η πολιτεία τους προσφέρει. 

 

11. Να ζητηθεί από τον ΕΛΓΑ παράταση του προγράμματος ΚΟΕ « Πυρκαγιές 2018 » για τις 

κοινότητες Καλυβακίων, Σκιλλουντίας και Φρίξας, του οποίου η προθεσμία υποβολής των 

αιτήσεων λήγει στις 17/03/2020. 

 

12. Να γίνει αναστολή εισπράξεων στο Ταμείο του Δήμου μέχρι 31/3/2020 για την αποφυγή 

διασποράς του ιού. 

 

13. Να πραγματοποιηθεί επαφή – συζήτηση – κοινό μέτωπο με Υπηρεσίες που εδρεύουν στο Δήμο 

μας και καταστημάτων εστίασης για συνολική προσπάθεια περιορισμού εξάπλωσης του ιού 

και τήρησης των απαραίτητων κανόνων υγιεινής. 

 

14. Οι πολιτικοί γάμοι και των τριών δημοτικών ενοτήτων θα γίνονται σε άλλους χώρους από τους 

ορισμένους με περιορισμένο αριθμό ατόμων. Ειδικότερα στην δημοτική ενότητα Ανδρίτσαινας 

θα τελούνται στο κτίριο που στεγαζόταν η Δ.Ο.Υ. και στη δημοτική ενότητα Σκιλλούντος θα 

τελούνται στο κτίριο της Μαθητικής Εστίας Κρεστένων. 



 Η απόφαση πήρε αριθμό    1/2020 

  

Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως: 

 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΜΠΑΛΙΟΥΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ                               ΔΑΓΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                       

                                                                                    ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ –                                               

                                                                                    ΘΕΟΔΩΡΟΣ                                                          

                                                ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

                                                             ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

                                             ΠΙΤΣΙΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

                                                       ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                             

                                            ΣΟΦΙΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ                                        

                                                        ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                              

                                                      ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗ 

                                             ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΑΓΛΑΪΑ 

                                                ΜΑΤΡΩΖΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ                      

 

                                         ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 
                                        ΜΠΑΛΙΟΥΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 


