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ΘΕΜΑ: «Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό  – 
Αναστολή λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Ιθάκης» 

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  81/2020 
Ο Δήμαρχος Ιθάκης 

Έχοντας λάβει υπόψη: 
 
 

1. Τις διατάξεις του N.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'): «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» Άρθρο 58 «Αρμοδιότητες του δημάρχου». 
2. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 5 της Πράξη Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 
55/11.03.2020 τεύχος A’): «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του». 
3. Την αριθ. ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12.03.2020: Επείγοντα μέτρα για την 
πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό. 
4. Την παρατεταμένη έλλειψη διαθέσιμων υλικών υγειονομικής προστασίας του 
προσωπικού. 
5. Την ακαταλληλότητα των υποδομών για τη μεμονωμένη εξυπηρέτηση του κοινού, 

 

Αποφασίζει 
 

1. Αναστέλλουμε την δια ζώσης εξυπηρέτηση του κοινού, για τις επόμενες ημέρες 
και συγκεκριμένα από 17/03/2020 έως και 29/03/2020. 

2. Η εξυπηρέτηση των δημοτών από τις υπηρεσίες του Δήμου, θα γίνεται κατόπιν 
τηλεφωνικής επικοινωνίας, όπου θα λαμβάνουν οδηγίες για τα θέματα που τους 
ενδιαφέρουν. 

3. Η υποβολή αιτήσεων και η παραλαβή εγγράφων ή πιστοποιητικών θα γίνεται με 
χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ανά υπηρεσία όπως αναγράφονται στον 
δικτυακό τόπο του Δήμου (www.ithaki.gr)  

4. Σε περίπτωση που απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία δημότη σε υπηρεσία του 
Δήμου αυτή θα γίνεται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού. 
 

Στόχος της ενέργειας αυτής είναι να αποφευχθεί ο συνωστισμός από τη φυσική 
παρουσία των πολιτών στις υπηρεσίες του Δήμου. 
 
Η παρούσα απόφαση α) να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου β) να αναρτηθεί 
στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ γ) να αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων των 
δημοτικών κτηρίων και των κοινοτήτων του Δήμου Ιθάκης δ) να ενημερωθούν οι 
δημότες με κάθε πρόσφορο μέσο. 
 
 

Ιθάκη 17-03-2020 
Αρ. Πρωτ 1527 
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Ο Δήμαρχος Ιθάκης 
 
 

Διονύσιος Γερ. Στανίτσας 
 

 
 
 
 
 
Κοινοποίηση: 

1. Υπουργείο Εσωτερικών 
Υπουργό κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο 

2. Υπουργείο Εσωτερικών  
Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα  

3. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων 
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας  
Διεύθυνση Διοίκησης  
Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Νομικών Προσώπων Κέρκυρας  

 
 

Εσωτερική Διανομή: 
1. Υπηρεσίες Δήμου Ιθάκης  
2. Αντιδημάρχους Δήμου Ιθάκης 
3. Εντεταλμένους Συμβούλους Δήμου Ιθάκης 
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