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ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΟΙΡΑΣΘΑ
ΜΟΛΟ ΔΩΔΕΙΑΜΗΟΤ
ΔΗΛΟ ΜΘΤΡΟΤ
ΓΡΑΦΕΘΟ ΔΗΛΑΡΥΟΤ

Κνηλνπνίεζε:
1. Πνιπδύλακν Πεξηθεξεηαθό Ιαηξείν
2. Αζηπλνκηθό Σηαζκό Νηζύξνπ
3. Ληκεληθό Σηαζκό Νηζύξνπ
4. ΔΑ Νηζύξνπ
5. Τνπηθνύο Σπιιόγνπο

ΘΕΛΑ: ύζηαζη σποζηηρικηικής δομής κοινωνικής
πρόνοιας και αλληλεγγύης ηοσ Δήμοσ Μιζύροσ.
Ο ΔΗΛΑΡΥΟ ΜΘΤΡΟΤ
Έρνληαο ιάβεη ππόςε:
1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006 “Κύξσζε Κώδηθα Δήκσλ θαη Κνηλνηήησλ” (ΦΕΚ 114/η.Α'/2006).
2. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο
Δηνίθεζεο - Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΕΚ: 87Α), όπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133, Α’).
3. Τελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 10 ηεο από 11.3.2020 ΠΝΠ (Α’ 55).
4. Τηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηεο από 14.3.2020 ΠΝΠ (Α’ 64).
5. Τελ αξ. 23/18659/17.03.2020 Εγθύθιην ηνπ ΥΠΕΣ.
6. Τελ αξ. πξση. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/νηθ.7874/12.03.2020.
7. Τελ αξ. πξση. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/νηθ.8000/16.03.2020.
8. Τελ έθηαθηε θαηάζηαζε πνπ αληηκεησπίδεη ε ρώξα καο ιόγσ ηνπ ηνύ COVID-19.
ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ
1. Τελ ζύζηαζε πξνζσξηλήο Υπνζηεξηθηηθήο Δνκήο Κνηλσληθήο Πξόλνηαο θαη Αιιειεγγύεο ε νπνία ζα
δξαζηεξηνπνηείηαη ζηα γεσγξαθηθά όξηα ηνπ Δήκνπ Νηζύξνπ.
2. Αξκνδηόηεηεο ηεο δνκήο είλαη:
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 ΚΕΠ
ε) θάζε άιιε εξγαζία ζπλαθήο κε ιεθζέληα κέηξα γηα ηελ απνηξνπή δηάδνζεο ηνπ ηνύ COVID-19.
3. Πξντζηάκελνο ηεο δνκήο νξίδεηαη ν Αληηδήκαξρνο θνο Ταζηνύιαο Επάγγεινο.
4. Τν πξνζσπηθό πνπ ζα ζηειερώζεη ηελ πξνζσξηλή Δνκή ζα νξηζηεί ζε επόκελεο απνθάζεηο.
Ο ΔΗΛΑΡΥΟ
ΥΡΘΣΟΦΗ Θ. ΙΟΡΩΜΑΘΟ

