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Α Π Ο Φ Α Σ Η    Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ:  50/2020 

 

ΘΕΜΑ: Σύσταση προσωρινής υποστηρικτικής δομής κοινωνικής πρόνοιας 
και αλληλεγγύης στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας 

 

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 με αριθ. 23/17-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών «Ενίσχυση 

δημοτικών δομών κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης – Απασχόληση προσωπικού 

ΟΤΑ και νομικών προσώπων αυτών κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής και 

περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού – COVID 19» 

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

αρμοδιότητες Δημάρχου. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

 
Στα πλαίσια λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του 

κορωνοϊού και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική (2) εγκύκλιο προχωράμε στη σύσταση 

προσωρινής υποστηρικτικής δομής κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης της οποίας θα 

προΐσταται ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Πρασίνου & Πολιτικής 

Προστασίας Κατσής Δημήτριος. 
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Η δομή θα λειτουργεί σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Β.Κ. - Κώστα 

Καμπύλη, την Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο Προστασίας – Προαγωγής της Δημόσιας 

Υγείας και θεμάτων ισότητας των φύλων – Κορδονούρη Μεταξία και τον Υπάλληλο του 

Δήμου, ως αναπληρωτή Προϊστάμενο αυτοτελούς τμήματος κοινωνικής προστασίας, 

παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού – Κουρμπέλη Δημήτριο. 

Οι Υπηρεσίες που θα παρέχονται στην ανωτέρω δομή, όπως περιγράφονται και στην 

εγκύκλιο, είναι οι κάτωθι: 

1) Καταγραφή των κατοίκων του Δήμου που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να 

μετακινηθούν από τις οικίες τους και αδυνατούν κατά δήλωσή τους να 

εξυπηρετηθούν 

2) Καταγραφή των άπορων και οικονομικά αδύνατων κατοίκων του Δήμου που δεν 

μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν από τις οικίες τους και αδυνατούν να 

εξυπηρετηθούν κατά δήλωσή τους  

3) Εξυπηρέτηση για θέματα φαρμακευτικής περίθαλψης και παροχής ειδών πρώτης 

ανάγκης στους κατοίκους της περ. 1. 

4) Δωρεάν προσφορά φαρμακευτικής περίθαλψης και ειδών πρώτης ανάγκης στους 

κατοίκους της περ. 2. 

5) Συνδρομή στις υγειονομικές υπηρεσίες που επιχειρούν εντός των ορίων του Δήμου, 

ανάλογα με τις οδηγίες τους 

6) Λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου με σκοπό την καταγραφή των αιτημάτων και των 

αναγκών των κατοίκων των περ. 1 και 2. 

7) Διεκπεραίωση αιτημάτων των κατοίκων των περ. 1 και 2 (παραλαβή αιτήσεων – 

παράδοση πιστοποιητικών) για τα πάσης φύσεως πιστοποιητικά που εκδίδονται μέσω 

ΚΕΠ 

8) Κάθε άλλη εργασία συναφής με ληφθέντα μέτρα για την αποτροπή διάδοσης του ιού 

COVID 19. 

Η εν λόγω δομή θα λειτουργεί στα πρώην γραφεία της Πολεοδομίας και θα στελεχωθεί 

σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη σχετική (2) εγκύκλιο. 

Η εξυπηρέτηση των πολιτών θα γίνεται τηλεφωνικά στα εξής τηλέφωνα: 2755361200 & 

2755361213 ή ηλεκτρονικά στο εξής e-mail: dikedivk@yahoo.gr. 

  
 
 

Ο  
Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας 

 
 
 

 Γεώργιος Δ. Καμπύλης  
 

 

 


