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ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πέραμα, 15/3/2020 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 
 

 Με απόφαση του Δήμου Περάματος στο πλαίσιο προστασίας της δημόσιας 

υγείας και λήψης μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού (COVID-19) 

αναστέλλεται η λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου για τις επόμενες 14 

ημέρες μόνο σε ότι αφορά τη φυσική παρουσία των πολιτών. 

 Στόχος της ενέργειας αυτής είναι να αποφευχθεί ο συνωστισμός από τη 

φυσική παρουσία των πολιτών στις υπηρεσίες του Δήμου και να 

περιοριστούν οι αρνητικές συνέπειες της εμφάνισης του κορωνοϊού (COVID-

19). 
 
Συγκεκριμένα: 

 

1. Αναστέλλεται η λειτουργία της Τεχνικής Υπηρεσίας από 16 Μαρτίου 2020 

έως και 29 Μαρτίου 2020 με φυσική παρουσία των δημοτών, χωρίς καμία 

επίπτωση στην εξέλιξη των υποθέσεων τους. Για εξαιρετικά επείγουσες 

περιπτώσεις η εξυπηρέτηση θα πραγματοποιείται μόνο κατόπιν επικοινωνίας 

στο τηλ. 213 203 7225, 213 203 7223 και στο e-mail: texniki@perama.gr.  

 

2. Αναστέλλεται η λειτουργία της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου με φυσική 

παρουσία των δημοτών από 16 Μαρτίου 2020 έως και 29 Μαρτίου 2020. 

Παρέχεται στους δημότες η δυνατότητα πληρωμής μέσω e-banking και σε 

εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις η εξυπηρέτηση θα πραγματοποιείται μόνο 

κατόπιν επικοινωνίας στο τηλ. 213 203 7250 και στο e-mail: tamiaki@perama.gr 
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3. Αναστέλλεται η λειτουργία του Τμήματος Εσόδων (Ανταποδοτικά Τέλη και 

Τ.Α.Π., Παζάρι, Καταστήματα κ.α) για συναλλαγές με το κοινό με φυσική 

παρουσία των δημοτών από 16 Μαρτίου 2020 έως και 29 Μαρτίου 2020. Για 

εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις η εξυπηρέτηση θα πραγματοποιείται μόνο 

κατόπιν επικοινωνίας στο τηλ 213 203 7267, 7272, 7259 και στο e-mail: 

esoda@perama.gr   

 

4. Αναστέλλεται η λειτουργία του Tμήματος Πρωτοκόλλου μέσω φυσικής 

παρουσίας από 16 Μαρτίου 2020 έως και 29 Μαρτίου 2020. Κατάθεση 

εγγράφων και υποβολή αιτήσεων μπορεί να γίνει στο e-mail: 

protokollo@perama.gr. Για εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις η εξυπηρέτηση 

θα πραγματοποιείται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στο τηλ 213 203 7239. 
 
 

5. Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών θα λειτουργεί από 8:00 έως 14:00, μόνο 

κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και προγραμματισμένων ραντεβού στο τηλ.: 

2104411888 και στο e-mail: kep@perama.gr, d.peramatos-

peiraios@kep.gov.gr  

 

6. Για το Δημοτολόγιο - Ληξιαρχείο για τις συναλλαγές με το κοινό από 16 

Μαρτίου 2020 έως και 29 Μαρτίου 2020 μόνο κατόπιν τηλεφωνικής 

επικοινωνίας στα τηλ 213 203 7242 και 210 4411110 (Δημοτολόγιο) και 213 203 

7241, 7268 (Ληξιαρχείο), και στα e-mail : dimotologio@perama.gr και 

lixiarxeio@perama.gr  

 

7. Για τις λοιπές υπηρεσίες του Δήμου τα τηλέφωνα αναφέροντα ι  στην 

ιστοσελίδα https://www.perama.gr/, ενώ  για  λοιπές  πληροφορίες  

μπορείτε  να επικοινωνείτε  στα τηλέφωνα 213 203 7260, 213 203 7261. 

 

Για οποιαδήποτε τροποποίηση θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση 
 


