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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Γούρνες:14.02.2021 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                          Αριθμ. Απόφασης: 24 
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

«Διακοπή λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου Χερσονήσου στα Δημοτικά κτίρια στις 

Γούρνες και στο Δημοτικό Κατάστημα Λιμένος Χερσονήσου, λόγω κρούσματος και λόγω 

εργασιών απολύμανσης και διενέργεια δωρεάν υποχρεωτικού  rapid test για την ανίχνευση 

του κορονοϊού covid-19 σε όλους τους υπαλλήλους του Δήμου Χερσονήσου» 

 

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου 

 Έχοντας υπόψη : 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 
ισχύει  

2. Την προστασία της δημόσιας υγείας και τον περιορισμό της διασποράς του COVID-19 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Τη διακοπή λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου Χερσονήσου, στα δύο (2) Δημοτικά 

κτίρια που βρίσκονται στην έδρα του Δήμου, στις Γούρνες, καθώς και στο Δημοτικό 

Κατάστημα του Λιμένος Χερσονήσου (οδός Ελευθερίας αριθμ. 50), στις 15.02.2021 (ημέρα 

Δευτέρα) και στις 16.02.2021 (ημέρα Τρίτη),  λόγω επιβεβαιωμένου κρούσματος σε 

υπάλληλο του Δήμου Χερσονήσου και λόγω εργασιών απολύμανσης των εν λόγω κτιρίων.  

2. Τη διενέργεια δωρεάν υποχρεωτικού  rapid test για την ανίχνευση του κορωνοϊού covid-

19 από συνεργεία του ΕΟΔΥ και από συνεργείο της αναδόχου εταιρείας, σε όλους τους 

υπαλλήλους του Δήμου Χερσονήσου, ως κάτωθι: 

Α. Για τους υπαλλήλους του Δήμου Χερσονήσου που έχουν ως έδρα εργασίας τα Δημοτικά 

Καταστήματα Λιμένος Χερσονήσου και Μαλίων καθώς και τα ΚΕΠ Λιμένος Χερσονήσου 

και Μαλίων, στις 16.02.2021 (ημέρα Τρίτη) και από ώρες 08.00 έως και 14.00 στο 

Φιλωνίδειο Κλειστό Γυμναστήριο, στο Λιμάνι Χερσονήσου, (οδός: Ελευθερίας 21), από 

συνεργεία του ΕΟΔΥ, με σειρά προτεραιότητας. 

Β. Για τους υπαλλήλους του Δήμου Χερσονήσου που έχουν ως έδρα εργασίας τα Δημοτικά 

Καταστήματα στην έδρα του Δήμου, στις Γούρνες, καθώς και το Δημοτικό Κατάστημα 

Επισκοπής (συμπεριλαμβανομένων και των ΚΕΠ) στις 17.02.2021 (ημέρα Τετάρτη), από 

συνεργείο της αναδόχου εταιρείας, στο Δημοτικό κατάστημα, στις Γούρνες (νέο κτίριο) 

κατά την ώρα εργασίας τους και από ώρα 8.00  το πρωί, με σειρά προτεραιότητας.  

Κατά συνέπεια,  οι ως άνω υπάλληλοι την Τετάρτη 17.02.2021 θα προσέλθουν στην 

εργασία τους στις 8.00 το πρωί. 

3. Επισημαίνεται ότι οι υπάλληλοι πρέπει να γνωρίζουν το ΑΜΚΑ τους και τον Αριθμό Δελτίου 

Ταυτότητάς τους και ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 
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4. Οποιαδήποτε συνεδρίαση συλλογικού οργάνου και οποιαδήποτε δράση του Δήμου είχε 

προγραμματιστεί κατά τις ως άνω ημερομηνίες αναβάλλεται. 

5. Με νεότερη απόφαση αρμοδίου οργάνου θα οριστεί συνεργείο Πολιτικής Προστασίας  

από υπαλλήλους του Δήμου, για την αντιμετώπιση της επερχόμενης κακοκαιρίας, το οποίο 

θα είναι σε επιφυλακή ώστε να επέμβει όπου παραστεί ανάγκη.  

                                                                              Ο Δήμαρχος Χερσονήσου 

                                                                                        Ιωάννης Σέγκος 
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