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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Δήμοσ Μεγαρέων κλιμακώνει τα μέτρα
για τον περιοριςμό τησ εξάπλωςησ του Κορονοϊοφ
Ο Δήκνο Μεγαξέσλ θιηκαθώλεη από ζήκεξα ηα κέηξα πξόιεςεο γηα ηνλ πεξηνξηζκό
ηεο εμάπισζεο ηεο παλδεκίαο ηνπ Κνξνλντνύ θαη ν Δήκαξρνο Μεγαξέσλ Γρηγόρης
ηαμούλης πξνέβε ζηελ αθόινπζε αλαθνίλσζε:
« Αγαπεηέο θαη αγαπεηνί ζπκπνιίηεο ηνπ Δήκνπ Μεγαξέσλ,
Ο Παγκόζμιος Οργανιζμός Τγείας θήξπμε "παλδεκία" ζε όινλ ηνλ
πιαλήηε, εμαηηίαο ηνπ λένπ θνξνλντνύ.
Όπσο αληηιακβάλεζηε, ε θαηάζηαζε είλαη ζνβαξή θαη απαηηεί αλάινγε
αληηκεηώπηζε κε απόιπηε ςπρξαηκία θαη κεγάιε πξνζνρή αηνκηθά από ηνλ θαζέλα
καο, ώζηε λα απνθύγνπκε λα αζζελήζνπκε εκείο ή θάπνηνο από ην πεξηβάιινλ καο.
ην πιαίζην απηό, ν Δήμος Μεγαρέων θιηκαθώλεη ηα κέηξα πξόιεςεο, πνπ
έρεη ήδε πάξεη θαη γηα ηα νπνία ζαο έρνπκε ήδε ελεκεξώζεη, ιακβάλνληαο επηπιένλ
θαη ηα αθόινπζα κέηξα:
- Από ζήκεξα θαη κέρξη θαη ηηο 25 Μαξηίνπ θιείλνπλ όιεο νη ΠΑΙΔΙΚΕ ΥΑΡΕ
θαη ηα ΤΠΑΙΘΡΙΑ ΠΑΡΚΑ ΓΤΜΝΑΣΙΚΗ θαη απαγνξεύεηαη ε ρξήζε ηνπο.
- Οη ΥΩΡΟΙ ΑΘΛΗΗ (γήπεδα θ.ιπ.) ζα είλαη πιένλ θιεηζηνί, γηα όια ηα ηκήκαηα
ππνδνκώλ όισλ ησλ αζιεηηθώλ ζσκαηείσλ (έρνπλ ήδε αλαζηαιεί θαη ηα αληίζηνηρα
πξσηαζιήκαηα ζρεδόλ ζην ζύλνιό ηνπο), δειαδή δελ ζα ιεηηνπξγνύλ θαζόινπ.
- Σν ΣΑΜΕΙΟ ηοσ Δήμοσ ζα είλαη θιεηζηό γηα ην θνηλό θαη νη πιεξσκέο πξνο ηνλ
Δήκν γηα νθεηιέο θ.ιπ. ζα πξαγκαηνπνηνύληαη απνθιεηζηηθά κέζσ Σξαπέδεο.
εκεηώλεηαη όηη νη πιεξσκέο από ηνλ Δήκν πξνο πξνκεζεπηέο, ηξίηνπο
θ.ιπ. γίλνληαη νύησο ή άιισο πάληνηε κέζσ Σξαπέδεο.
Γηα δηεπθξηλήζεηο ζην ηει. 22960 81513 - 82611
- Δήισζε από πνιίηεο πξνο ηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηνπ Δήκνπ γηα επηπιένλ
ηεηξαγσληθά αθηλήησλ, ζα ππνβάιιεηαη κόλν ειεθηξνληθά κέζσ δηαδηθηύνπ (
internet) ζηελ εηδηθή πιαηθόξκα ( https://tetragonika.govapp.gr/ ή
https://www1.gsis.gr/oauth2server/login.jsp ). εκεηώλεηαη όηη ε πξνζεζκία γηα
δήισζε επηπιένλ ηεηξαγσληθώλ έρεη νύησο ή άιισο παξαηαζεί κέρξη ηηο 30 Ινπλίνπ
2020.

Καιώο ήιζαηε ζηελ εθαξκνγή γηα ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή αξρηθήο ή δηνξζσηηθήο
δήισζεο ηεο επηθάλεηαο αθηλήησλ ζηνπο δήκνπο ηεο ρώξαο. Η εθαξκνγή
αλαπηύρζεθε από ηε...
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ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΗ ΔΙΟΡΘΩΗ Σ.Μ. ΑΚΙΝΗΣΩΝ
Καιώο ήιζαηε ζηελ εθαξκνγή γηα ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή αξρηθήο ή δηνξζσηηθήο
δήισζεο ηεο επηθάλεηαο αθηλήησλ ζηνπο δήκνπο ηεο ρώξαο.…
Καιώο ήιζαηε ζηελ εθαξκνγή γηα ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή αξρηθήο ή δηνξζσηηθήο
δήισζεο ηεο επηθάλεηαο αθηλήησλ ζηνπο δήκνπο ηεο ρώξαο. Η εθαξκνγή
αλαπηύρζεθε από ηε...
- Γηα Πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηώζεηο δεκνηνινγίνπ (ιεμηαξρηθέο πξάμεηο,
νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο θ.ιπ.) ζα πξαγκαηνπνηείηαη ειεθηξνληθά από ηελ
ηζηνζειίδα ( site ) ηνπ Δήκνπ ή ηειεθσληθά ε αίηεζε ζην ηειέθσλν ηνπ Δεκαξρείνπ
(2296081050 - 23480). Σαπηόρξνλα κε ηελ αίηεζή ηνπ, ν πνιίηεο ζα ελεκεξώλεηαη
πόηε ζα είλαη έηνηκν ην πηζηνπνηεηηθό ηνπ γηα λα πξνζέιζεη ζην Δεκαξρείν θαη λα ην
παξαιάβεη.
- Γηα θάζε άιιε ππεξεζία ή ζπλαιιαγή κε ηνλ Δήκν ή ηα ΚΕΠ, νη πνιίηεο ζα πξέπεη
πξνεγνπκέλσο λα επηθνηλσλνύλ ηειεθσληθά ζηα αθόινπζα ηειέθσλα, πξνθεηκέλνπ
λα εμππεξεηνύληαη ηειεθσληθά:
Δημαρτείο Μέγαρα 2296081007
>> Νέα Πέραμος 2296032640
Πολεοδομία 2296081016 - 80019
Κοινωνική Τπηρεζία 2296026862
ΚΕΠ Μεγάρων 2296083325
ΚΕΠ Νέας Περάμοσ 2296035262
ε πεξίπησζε, πνπ θαηά ηελ ηειεθσληθή επηθνηλσλία δελ είλαη δπλαηή ε
πιήξεο εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε, απηόο ζα ζπλελλνείηαη κε ηνλ αξκόδην ππάιιειν
γηα ηελ εμππεξέηεζή ηνπ κε πξνζέιεπζε ζην Δεκαξρείν ή ζην ΚΕΠ.
Κατά την είςοδο τουσ θα υπάρχουν βαςικά μζτρα πρόληψησ, για τα οποία αρμόδιοσ
υπάλληλοσ θα ευρίςκεται ςτην είςοδο και θα δίνει οδηγίεσ.

εκεηώλνπκε όηη θαλέλα από ηα πξνιεπηηθά κέηξα πνπ παίξλεη ην Κξάηνο θαη ε
Απηνδηνίθεζε δελ κπνξεί λα απνδώζεη, αλ νη πνιίηεο δελ πξνζέρνπλ νη ίδηνη ηνλ
εαπηό ηνπο θαη ηνπο νηθείνπο ηνπο θαη αλ νη πνιίηεο δελ ηεξνύλ ηα κέηξα πνπ
ιακβάλνληαη.

Γη΄ απηό θαη ζαο παξαθαιώ πξνζσπηθά λα ηεξείηε όιεο ηηο νδεγίεο γηα ηελ
πξνζηαζία ζαο από ηελ αζζέλεηα, ώζηε λα πεξάζεη ε παλδεκία ρσξίο λα λνζήζεηε.
Ιδηαίηεξα ζαο παξαθαιώ λα:
- Απνθεύγεηε ηηο άζθνπεο εμόδνπο από ην ζπίηη, ηηο άζθνπεο κεηαθηλήζεηο θαη ηνλ
ζπγρξσηηζκό κε άιινπο αλζξώπνπο, είηε ζε αλνηρηό, είηε ζε θιεηζηό ρώξν.
- Αλ δελ έρεηε αληηζεπηηθό ηδει, λα απνιπκαίλεηε ηα ρέξηα ζαο κε νηλόπλεπκα
(θαζαξό, κπιε, αιθννινύρν ινζηόλ) 70 βαζκώλ θαη άλσ. Είλαη ην ίδην αθξηβώο κε ην
αληηζεπηηθό ηδει.
- Δηεθπεξαηώλεηε ηηο ππνζέζεηο ζαο κε ην Δεκόζην, ηηο Σξάπεδεο θαη ηα θαηαζηήκαηα
(π.ρ. super market) κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ θαη ηνπ ηειεθώλνπ, ρσξίο λα κεηαβαίλεηε νη
ίδηνη ζε ρώξνπο ζπλάζξνηζεο θνηλνύ.
Ο Δήκνο καο έρεη ήδε πξαγκαηνπνηήζεη θαη ζα ζπλερίζεη λα πξαγκαηνπνηεί
ηαθηηθέο απνιπκάλζεηο ζε όινπο ηνπο θνηλόρξεζηνπο δεκνηηθνύο ρώξνπο (ζρνιεία,
παηδηθέο ραξέο, γήπεδα, ππεξεζίεο θ.ιπ.), ζα ζπλερίζεη λα ζαο ελεκεξώλεη γηα ό,ηη
πξνθύπηεη θαη ελ γέλεη λα ιακβάλεη θάζε απαξαίηεην κέηξν, πξνθεηκέλνπ λα
απνθύγνπκε όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν ηελ εμάπισζε ηνπ θνξνλντνύ ζηελ πεξηνρή
καο.
ηελ πξνζπάζεηα απηή, ε αηνκηθή πξνζνρή, ε απην-πξνζηαζία, ε πξόιεςε θαη
ε ππεύζπλε ζηάζε ηνπ θάζε ελόο από εκάο, ζα έρεη θαηαιπηηθή ζεκαζία.»
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