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ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 142  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
Έχοντας υπόψη: 

 Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα 
αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», 

 Την από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της 
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020),  

 Την από 25-2-2020 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Α’42) «Κατεπείγοντα 
μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κωρονοϊού»,  

 Την από 20-3-2020 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 68/20.03.2020 
τεύχος A’): «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της 
επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της 
δημόσιας διοίκησης», 

 Την υπ’αριθμ.ΚΥΑ:Δ1α/ΓΠ.οικ.20021/21.03.2020 (ΦΕΚ 956/21.03.2020 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, προσωρινής απαγόρευσης των εκπαιδευτικών εκδρομών εντός και εκτός της χώρας 
και προσωρινής απαγόρευσης μετακινήσεων και επισκέψεων μαθητών, φοιτητών, 
σπουδαστών και εκπαιδευτικών, καθώς και προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας 
ελληνόγλωσσων σχολικών μονάδων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών του 
εξωτερικού για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 έως και 10.4.2020», 

 Την υπ’αριθμ.πρωτ.:Δ1α/Γ.Π.οικ.16393/9-3-2020 (ΑΔΑ: Ω5ΖΨ465ΦΥΟ-Ξ7Η) απόφαση 
του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας μέσω της 
πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους εργασίας», 
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 Την υπ’αριθμ.πρωτ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών με θέμα: «Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την προστασία από τον 
κορωνοϊό», 

 Την υπ’αριθμ.πρωτ.:12997/231/23.03.2020 (ΦΕΚ 993/23.03.2020 τεύχος B’) Απόφαση του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Μηχανισμός εφαρμογής των 
μέτρων στήριξης των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19», 

 Την υπ’αριθμ.πρωτ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.69/111/οικ.8196/23.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών με θέμα: «Πρόσθετα μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης 
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» 
 
 
 
          Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε  
 

Παρατείνουμε για το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 30-03-2020 και έως 
Παρασκευή 10-04-2020, την ισχύ των ακόλουθων ληφθέντων μέτρων προστασίας 
εργαζομένων και κοινού στις υπηρεσίες του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου: 

 1.- Αναστέλλεται η εξυπηρέτηση του κοινού με αυτοπρόσωπη παρουσία των 
πολιτών σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου, μέχρι και 10-04-2020. Οι 
πολίτες μπορούν να ζητούν την εξυπηρέτησή τους: 

α) τηλεφωνικώς στα ακόλουθα τηλέφωνα: 
- για το Δημαρχείο Ζαγοράς στο τηλέφωνο 2426.350.102  
- για το Δημοτικό Κατάστημα Τσαγκαράδας στο τηλέφωνο 2426.350.239 
-για το ΚΕΠ στα τηλέφωνα 2426.350.225/-226 

β) ηλεκτρονικά στο e-mail:dzag.mour@gmail.com  
 γ) στους Αντιδημάρχους μόνο για έκτακτες περιπτώσεις στα τηλέφωνα: 
  - Κοντογιώργος Απόστολος: 6944246860 
  - Βασταρδής Κωνσταντίνος: 6974307468 
  - Λαμπαδάρης Νικόλαος: 6907152959 
  - Μαργαρίτης Κωνσταντίνος: 6936185118 

2.- Συνιστάται σε όλους τους πολίτες η χρήση των ηλεκτρονικών πληρωμών, για 
λόγους δημόσιας υγείας και προστασίας.  

3.- Ενισχύεται το πρόγραμμα καθαρισμού των δημοτικών κτιρίων με τη συμμετοχή 
στο πρόγραμμα αυτό και των καθαριστριών των σχολικών μονάδων του Δήμου Ζαγοράς-
Μουρεσίου, που παραμένουν κλειστές έως και 10-04-2020 και επιβάλλεται η παρουσία 
καθαριστριών στις υπηρεσίες κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους, για τον συστηματικό 
καθαρισμό των χώρων. Οι καθαρίστριες των σχολείων οφείλουν να χρησιμοποιούν τα είδη 
ατομικής προστασίας που τους έχουν παραχωρηθεί για τη συνήθη απασχόλησή τους στις 
σχολικές μονάδες του Δήμου, το σύνολο δε του προσωπικού καθαριότητας εσωτερικών και 
εξωτερικών χώρων θα φέρει τον προβλεπόμενο εξοπλισμό ατομικής προστασίας.  

4.- Σε περίπτωση έκδοσης νέας Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για λήψη 
μέτρων και πέραν της 10-04-2020, η ισχύς της παρούσας θα παραταθεί εκ νέου, έως την 
νεώτερη τασσόμενη προθεσμία.  

Η παρούσα απόφαση να δημοσιοποιηθεί με κάθε πρόσφορο τρόπο και να 
αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και την ιστοσελίδα του Δήμου. 
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    Ο Δήμαρχος Ζαγοράς – Μουρεσίου 
Κοινοποίηση: 
1.Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού 
Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών  
(e-mail: hrm@ypes.gov.gr) 
2.Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών         Παναγιώτης Κουτσάφτης 
 (e-mail: ypourgos@ypes.gov.gr) 
3.Αντιδήμαρχοι: 
- Βασταρδής Κων/νος                          
- Κοντογιώργος Απόστολος 
- Λαμπαδάρης Νικόλαος 
- Μαργαρίτης Κων/νος 
4.Προϊσταμένη Διοικητικών Υπηρεσιών 

      κ. Τσόγκα Αικατερίνη                   
5.Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών            

      κ. Γιοβάνη Αικατερίνη 
6.Προϊστάμενο Τεχνικών Υπηρεσιών, 

    Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας 
 κ. Κοπατσάρη Δήμο  
7.Υπάλληλοι Δήμου 
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