
    
                    Καρπενήσι, 16/03/2020 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Θέμα: ’’Τροποποίηση του τρόπου εξυπηρέτησης των 
δημοτών του Δήμου Καρπενησίου’’ 

 

Στην  τροποποίηση του τρόπου εξυπηρέτησης των δημοτών του Δήμου Καρπενησίου, 
στο πλαίσιο των γενικών μέτρων της κυβέρνησης και με βάση τις διατάξεις των άρθρων 5 και 
10 της ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/11-03-
2020) ο Δήμαρχος Καρπενησίου Νικόλαος Σουλιώτης, ενημερώνει τους δημότες με τα 
εξής κάτωθι:  

Για τις συναλλαγές τους με το δήμο Καρπενησίου οι δημότες θα πρέπει, να επικοινωνούν 
τηλεφωνικά με τους αρμόδιους υπαλλήλους ώστε να τους δίνονται οδηγίες για τις επιλογές 
διευθέτησης των αιτημάτων τους ή να ορίζεται ραντεβού για την εξυπηρέτηση τους όταν 
αυτό κρίνεται αναγκαίο, με σκοπό τη μείωση του κινδύνου απέναντι στην επιδημία, για τους 
ιδίους όσο και για το προσωπικό.  

- Προτρέπουμε τους δημότες να πραγματοποιούν για την εξόφληση οικονομικών 
εκκρεμοτήτων συναλλαγές μέσω τραπεζών, ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικών 
συναλλαγών (e-banking) παρόλα αυτά θα δίνεται σε όσους αδυνατούν η δυνατότητα 
να εξοφλήσουν τις εκκρεμότητες και στα ταμεία του δήμου. 
 

- Η δήλωση για επιπλέον τετραγωνικά ακινήτων θα πραγματοποιείται μόνο 
ηλεκτρονικά στην ειδική πλατφόρμα (https://tetragonika.govapp.gr/ ) καθώς και με το 
email: s.karioti@2445.syzefxis.gov.gr. Υπενθυμίζουμε ότι έχει δοθεί παράταση των 
δηλώσεων μέχρι  30/06/2020. 
 

- Τα Κ.Ε.Π. θα λειτουργούν από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 7:30 μέχρι  15:00. Το 
Σάββατο θα παραμένουν κλειστά. 
 

- Η αστική συγκοινωνία διακόπτεται από τη Τρίτη 17 Μαρτίου 2020. 

- Η διεξαγωγή πολιτικών γάμων θα γίνεται χωρίς την παρουσία καλεσμένων, εκτός του 
κύκλου της στενής οικογένειας του ζεύγους (μάρτυρες και γονείς). 
 

- H επικοινωνία με τους αιρετούς θα πραγματοποιείται τηλεφωνικά και εάν κριθεί 
αναγκαίο θα ορίζεται ραντεβού. 
 
 
 



 

Παρακαλούμε όλους τους δημότες: 

1)  να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις στις δομές του δήμου χωρίς πρώτα να έχουν 
επικοινωνήσει με τον αρμόδιο υπάλληλο κατά περίπτωση στα στοιχεία επικοινωνίας 
που ακολουθούν. 
 

2) σε περίπτωση που θα αναγκαστούν να επισκεφθούν κάποια δομή του δήμου, να 
ακολουθούν τις υποδείξεις του υπαλλήλου που θα συναντήσουν στην είσοδο του 
κτιρίου και έχει οριστεί για τη δική τους ασφάλεια αλλά και την ασφάλεια των 
εργαζομένων.  

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

Δημαρχείο 2237350000-11 
Δήμαρχος 2237350050 

Γενικός Γραμματέας 2237350041 
Γραμμή δημότη 15455 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

2237350085 
2237350079 
2237350071 
2237350070 

Δ/νση Διοικητικών – Οικονομικών 
Υπηρεσιών 

2237350086 
2237350060 

Δ/νση Κοινωνικών Υπηρεσιών 
2237352222 
2237350039 

Αυτ. Τμ. Προγρ. Αναπτ. & Ηλεκ. 
Διακυβ/σης 2237350076 

Πολεοδομία 
2237350040 
2237350036 

Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομίας 2237350075 
Πράσινο 2237350020 

Αυτ. Τμ. Πολιτικής Προστασίας 2237350061 
Ληξιαρχείο 2237350037 

Πρωτόκολλο 2237350090 

ΚΕΠ ΠΑΛΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 
2237352312 
2237352314 

ΚΕΠ ΝΕΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 2237350045 
ΚΕΠ Δ.Ε. Δομνίστας 2237351400 
ΚΕΠ Δ.Ε. Κτημενίων 2237351500 
ΚΕΠ Δ.Ε. Προυσού 2237351700 
ΚΕΠ Δ.Ε. Φουρνάς 2237351633 

 



 

 

Αντιδήμαρχοι 
Τομείς Ευθύνης Τηλέφωνο Ονομ/μο 

Τεχνικών Έργων, Μηχανολογικού 
Εξοπλισμού, Δικτύων Ηλεκτροφωτισμού, 

Χωροταξίας και πολεοδομίας, 
Διαχείρισης Ανθρωπίνων πόρων - 

Προσωπικού, Δ.Ε. Ποταμιάς 

2237350055 Γενιτσαρόπουλος 
Χρήστος 

Κοινωνικής Πολιτικής, Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Παιδείας, 

Δ.Ε. Καρπενησίου 
2237350026 Ζαλοκώστα Σοφία 

Οικονομικών Υπηρεσιών, Δημοτικών 
Προσόδων και Περιουσίας, Εξυπηρέτηση 

Πολιτών, Διοικητικής Βοήθειας, Δ.Ε. 
Κτημενίων, Δ.Ε. Φουρνάς 

2237350054 Κεραμάρης Δημήτριος 

Εκπαίδευσης, Αθλητισμού και 
Εθελοντισμού, Τοπικής Οικονομίας, 

Συντήρηση Δημοτικών Κτιριακών 
Εγκαταστάσεων, Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης και Μηχανογραφικής 
Υποστήριξης, Δημοτικής Αστυνομίας, Δ.Ε. 

Προυσού 

2237350042 Σβερώνης Ιωάννης 

Διαχείριση Κρίσεων Πολιτικής 
Προστασίας, Διαχείριση Περιβάλλοντος, 

Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, 
Υποδομών και Δικτύων, Δ.Ε. Δομνίστας 

2237350088 Χαλκιάς Παντελής 

 

Τα παραπάνω μέτρα θα ισχύσουν μέχρι  τις 24/03/2020, ενώ θα παραταθούν εφόσον 
παραταθεί αντίστοιχα το διάστημα λήψης των έκτακτων μέτρων για την αποφυγή της 
διάδοσης του COVID-19. 

Σας ευχαριστώ για την κατανόηση και κλείνω με δύο λέξεις: ¨ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ¨ 
 

Νικόλαος Σουλιώτης 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

 


