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Α Π Ο Φ Α Σ Η    Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ:  48/2020 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι 
του κορωνοϊού. 

 

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας 

Έχοντας υπόψη: 
 

1. Την πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα  μέτρα αντιμετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 

περιορισμού διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/τ. Α/11-3-2020) 

2. Την αριθ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10.03.2020 (ΦΕΚ 783/10.03.2020 τεύχος 

Β’) «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των 

βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, 

ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και 

πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και 

ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας για το χρονικό διάστημα από 

11.3.2020 έως και 24.3.2020». 

3. Την από 10/03/2020 εγκύκλιο του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού 

«Ανώτατο όριο 60 ατόμων στους αγωνιστικούς χώρους, κλειστών και ανοικτών 

αθλητικών εγκαταστάσεων για τη διεξαγωγή των αγώνων – Διευκρινίσεις και ως 

προς την εφαρμογή απαγόρευσης παρουσίας κοινού». 

4. Την Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 18149/13/03/2020 (ΦΕΚ 855/10-03-2020 τεύχος Β΄) 1. 

«Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών 

επιχειρήσεων, μουσείων, αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων συνάθροισης κοινού, 

στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 143.2020 έως και 

27.3.2020». 2. «Προσωρινή αναστολή μετακινήσεων και επισκέψεων μαθητών και 

mailto:astros01@otenet.gr
ΑΔΑ: ΩΩ83Ω9Ψ-ΤΣ8



εκπαιδευτικών και διαδικασία απαγόρευσης λειτουργίας ελληνόγλωσσων σχολικών 

μονάδων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών του εξωτερικού, για το χρονικό 

δσιάστημα από 14.3.2020 έως και 27.3.2020». 

5. Το άρθρο 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α/7-6-2010), σχετικά με τις 

αρμοδιότητες Δημάρχου. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

 
Στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι 

του κορωνοϊού αναστέλλονται από Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020 όλες οι συναλλαγές 

των πολιτών με φυσική παρουσία τους, σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου Βόρειας 

Κυνουρίας και τα Νομικά Πρόσωπα, μέχρι την λήξη ισχύος των μέτρων που έχουν 

ανακοινωθεί από το Υπουργείο Υγείας . 

Οι πολίτες θα εξυπηρετούνται είτε ηλεκτρονικά, είτε τηλεφωνικά κατόπιν ραντεβού 

με τον αρμόδιο υπάλληλο στα εξής τηλέφωνα:  

Τηλεφωνικό κέντρο: 2755360100 

Γραφείο Δημάρχου: 2755360101 

Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών: 2755360135 

Ληξιαρχείο: 2755360123 

Τμήμα Περιβάλλοντος & Καθαριότητας: 27550360175 – 2755023377 

Τεχνική Υπηρεσία: 2755360142 

Πρωτόκολλο – Δημοτολόγιο: 2755360100 

Κ.Ε.Π. Άστρους: 2755029090 

Με φυσική παρουσία θα εξυπηρετούνται μόνο όσες περιπτώσεις δεν μπορούν να 

ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους με τους ανωτέρω τρόπους.  

Το ανωτέρω διάστημα θα παραμείνουν κλειστές όλες οι δημοτικές παιδικές χαρές 

και οι δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις. 

  
 
 

Ο  
Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας 

 
 
 

 Γεώργιος Δ. Καμπύλης  
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