ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Χαλανδρίτσα, 16 Μαρτίου 2020
Η Δημοτική Αρχή στην προσπάθειά της να προστατεύσει στον μέγιστο βαθμό την
δημόσια υγεία κατοίκων και επισκεπτών ακολουθώντας τις αποφάσεις & οδηγίες του
Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, έλαβε τα ανάλογα μέτρα
για την διευκόλυνση των πολιτών στις συναλλαγές τους με το Δημόσιο προς αποφυγή του
συγχρωτισμού, καθώς αυτό αποτελεί βασικό μέτρο προφύλαξης του πληθυσμού.
Από τη Δευτέρα 16-3-2020 οι υπηρεσίες που εξυπηρετούν τους πολίτες θα
λειτουργούν με ελεγχόμενο περιορισμό εισόδου για το κοινό στους χώρους
του Δημαρχείου ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός, ενώ η εξυπηρέτηση από τα
ΚΕΠ του Δήμου και το Κέντρο Κοινότητας θα γίνεται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.

Οι πολίτες να αξιοποιούν τις ηλεκτρονικές εφαρμογές και να αποφεύγουν την
αυτοπρόσωπη παρουσία τους σε υπηρεσίες του Δήμου για να επιλύσουν ζητήματα
της καθημερινότητάς τους.

Μετά την απολύμανση που πραγματοποιήθηκε στους χώρους συναλλαγών με το
κοινό, θα γίνεται τακτική απολύμανση στα οχήματα του Δήμου και στους χώρους
που επιχειρούν καθώς επίσης και διαρκής ενίσχυση των εργαζομένων με είδη
ατομικής προστασίας.
 Αναστέλλεται η λειτουργία του Τμήματος Ανταποδοτικών Τελών και ΤΑΠ για
συναλλαγές με το κοινό. Για τη χορήγηση βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ, οι
πολίτες θα μπορούν να συμπληρώνουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μαζί με τα
απαραίτητα δικαιολογητικά στο dimos@erymanthou.gr. Εν συνεχεία η αρμόδια
Υπηρεσία του Δήμου θα επεξεργάζεται την αίτηση και σε περίπτωση έγκρισης θα
αποστέλλει το πιστοποιητικό ηλεκτρονικά στον πολίτη, αποφεύγοντας έτσι την
επίσκεψη στις υπηρεσίες του Δήμου. Για τη διόρθωση των τετραγωνικών μέτρων
των ακινήτων οι πολίτες μπορούν να συνεχίζουν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους
σύμφωνα με το Νόμο 4647/2019 και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, μέχρι και
τις 30/06/2020 https://tetragonika.govapp.gr/ .

Αναστέλλεται επίσης η λειτουργία των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου που
εξυπηρετούν το κοινό. Παρέχεται η δυνατότητα στους πολίτες να συνεχίσουν να
πληρώνουν όλες τις οφειλές προς τον Δήμο με χρήση του e-banking.

Όλα τα συλλογικά όργανα του Δήμου Ερυμάνθου (Δημοτικό Συμβούλιο, Κοινοτικά
Συμβούλια, Εκτελεστική Οικονομική Επιτροπή) θα λαμβάνουν αποφάσεις δια
περιφοράς.

Οι πολιτικοί γάμοι που έχουν προγραμματιστεί για τις επόμενες μέρες θα γίνουν με
την παρουσία ως και 10 ατόμων στην διάρκεια της τελετής.


Είναι στιγμές συλλογικής και ατομικής ευθύνης
Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση

Τ η λ έ φ ω ν α ε ξ υ π η ρ έ τ η σ η ς π ο λ ι τ ώ ν λόγω COVID-19








Δημοτολόγιο - Ληξιαρχείο: 26943.60318 & 26943.60319
Ταμείο & Ύδρευση: 26943.60325
Τεχνική Υπηρεσία: 26943.60330
Τηλεφωνικό Κέντρο - Δημαρχείο: 26943.60300
Κέντρο Κοινότητας: 26940.22506 & 26940.22507
ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ
Χαλανδρίτσα: 26940.22940, Σταυροδρόμι: 26940.51311, Καλέντζι: 26940.31495

