
ΘΕΜΑ: «Σύσταση προσωρινών υποστηρικτικών δομών κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης για
την προστασία του κοινωνικού συνόλου από τη διάδοση του ιού COVID-19 ».

Ο Δήμαρχος του Δήμου Κύθνου
Έχοντας υπόψη:

1)Την υπ’ αριθ.23/17-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ:ΨΒ4Ε46ΜΤΛ6-ΡΥΗ)

2)Την ιδιαιτερότητα της νησιωτικής περιοχής στην οποία ανήκει ο Δήμος Κύθνου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

τη σύσταση προσωρινών υποστηρικτικών δομών κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης για την προστασία

του κοινωνικού συνόλου από τη διάδοση του ιού COVID-19.

Των δομών προΐσταται ο Αντιδήμαρχος

κ. Κοκιασμένος Αντώνιος (τηλ.22813-61106 /e-mail:antoniskok@gmail.com).

Συμμετέχουν οι κάτωθι:

-Φιλιππαίος Κωνσταντίνος, Αντιδήμαρχος Κύθνου

(τηλ.22813-61106 /e-mail: k_filippaios@hotmail.gr)
-Βιτάλης Παναγιώτης, Προϊστάμενος Διοικητικών -Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Κύθνου

(τηλ.22813-61101 / e-mail: dkithnou@otenet.gr)

-Βογιατζής Γεώργιος, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Χώρας Κύθνου

(τηλ.22810-31030 / e-mail: dkithnou@otenet.gr)
-Μαρτίνος Σταμάτιος, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Δρυοπίδας Κύθνου

(τηλ.22810-32230 / e-mail: dkithnou@otenet.gr)

-Πατσιούρα Αλεξάνδρα, Νοσηλεύτρια στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» του Δήμου Κύθνου

(τηλ.22813-61110 / e-mail: ALEXANDRA_PATSIOURA@outlook.com)

-Μπέλλη Ελένη, Οικιακή Βοηθός στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» του Δήμου Κύθνου

(τηλ.22813-61110 / e-mail: dkithnou@otenet.gr)

-Γκούμα Αικατερίνη του Φραγκίσκου, Υπάλληλος στο ΚΕΠ Κύθνου

(τηλ.22810-31640/ e-mail: d.kithnou@kep.gov.gr)

Το e-mail επικοινωνίας των δομών είναι dkithnou@otenet.gr και d.kithnou@kep.gov.gr.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ

Κύθνος,20-03-2020

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:74

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ: ΩΑΣΠΩΛ9-ΖΝ4



Σκοπός των δομών είναι η παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης, οι οποίες

συνίστανται ιδίως στις εξής:

α) καταγραφή των κατοίκων του δήμου που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν από τις οικίες

τους και αδυνατούν κατά δήλωσή τους να εξυπηρετηθούν

β) 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

γ) εξυπηρέτηση για θέματα φαρμακευτικής περίθαλψης και παροχής ειδών πρώτης ανάγκης στους

κατοίκους της περ. α)

δ) δωρεάν προσφορά φαρμακευτικής περίθαλψης και ειδών πρώτης ανάγκης στους κατοίκους της περ. β)

ε) συνδρομή στις υγειονομικές υπηρεσίες που επιχειρούν εντός των ορίων του δήμου, ανάλογα με τις

οδηγίες τους

στ) λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου και ιστότοπου με σκοπό την καταγραφή των αιτημάτων και των

αναγκών των κατοίκων των περ. α) και β)

ζ) διεκπεραίωση αιτημάτων των κατοίκων των περ. α) και β) (παραλαβή αιτήσεων – παράδοση

πιστοποιητικών) για τα πάσης φύσεως πιστοποιητικά που εκδίδονται μέσω ΚΕΠ

η) κάθε άλλη εργασία συναφής με ληφθέντα μέτρα για την αποτροπή διάδοσης του ιού COVID-19.

Κύθνος, 20 Μαρτίου 2020

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΝΟΥ

Γαρδέρης Σταμάτιος

ΑΔΑ: ΩΑΣΠΩΛ9-ΖΝ4
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