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ΘΕΜΑ: Αναστολή της Λειτουργίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και 

Αλληλεγγύης. 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

Έχοντας υπόψη :  

1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87), περί 

αρμοδιοτήτων του Δημάρχου.  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114) «Κύρωση του Κώδικα 

Δήμων και Κοινοτήτων».   

3. Τις διατάξεις του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ  Α΄143) «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών 

και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4682/2020 «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. 

«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 

42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 

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

περιορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 76/03-04-2020). 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4683/2020 «Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. 

«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» (Α΄ 68) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 83/10-04-2020). 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4684/2020 «Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα 

αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες 

διατάξεις» (Α΄ 75) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 86/25-04-2020). 

7. Τις διατάξεις του Ν. 4693/2020 «Κύρωση της από 21.5.2020 τροποποίησης της 

από 3.6.2019 Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το έργο V της από 6.9.2018 
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Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. 

Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των 

υποδομών στον τομέα της υγείας που κυρώθηκε με τον ν. 4564/2018 (Α΄ 170) και 

άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 116/τ.Α’/17-06-2020). 

8. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 «Αρμοδιότητα οργάνων για προσωρινή 

αναστολή λειτουργίας οργανικών μονάδων δημόσιων υπηρεσιών» του Ν. 

4728/2020 «Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των καταστροφικών 

συνεπειών από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός», περαιτέρω μέτρα 

για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.» (ΦΕΚ 186/τ.Α’/29-09-

2020). 

9. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 35476/06-09-2019 Απόφαση Δημάρχου με θέμα «Ορισμός 

Αντιδημάρχων και μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων του». 

10. Την με αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/16316/20-09-2020 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών 

(ΑΔΑ: ΩΩΔΩ46ΜΤΛ6-2ΞΧ) 

11. Την με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/128/17765/02-10-2020 εγκύκλιο του Υπ. 

Εσωτερικών (ΑΔΑ: 9ΣΧΒ46ΜΤΛ6-Ρ3Π). 

12. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη για την αντιμετώπιση των 

αρνητικών συνεπειών λόγω της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19, τον 

περιορισμό της διάδοσής του και τη λήψη συναφών και αναγκαίων μέτρων για την 

οικονομία της Χώρας και την αγορά εργασίας. 

 

Α π ο φα σ ί ζ ο υ μ ε 

Προς τον σκοπό της αποφυγής κινδύνου διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, 

λόγω εμφάνισης ύποπτου κρούσματος κορωνοϊού COVID-19 στον κοινωνικό περίγυρο 

υπαλλήλου του Δήμου Λαμιέων, επιβάλλεται ως μέτρο πρόληψης και περιορισμού της 

διάδοσης της νόσου η προσωρινή αναστολή της λειτουργίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής 

Προστασίας και Αλληλεγγύης έως την Παρασκευή 09 Οκτωβρίου.  

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. Γραφείο κ. Δημάρχου 

2. Γραφείο κ. Γενικής Γραμματέως 

3. κ.κ. Αντιδημάρχων 

4. Το σύνολο των Διευθύνσεων, Αυτοτελών Τμημάτων και Γραφείων του Δήμου 

Με εντολή Δημάρχου 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
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