Πέραμα, 05/11/2020

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Στο πλαίσιο προστασίας της δημόσιας υγείας, λήψης μέτρων κατά της
εξάπλωσης του κορωνοϊού (COVID-19) και σύμφωνα με την εγκύκλιο με αρ.
πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ. 20413/03-11-2020 (ΑΔΑ: Ω2Δ946ΜΤΛ6-72Η) του
Υπουργείου Εσωτερικών η εξυπηρέτηση των πολιτών από τις υπηρεσίες του
Δήμου μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου 2020 θα πραγματοποιείται μόνο σε
επείγουσες

περιπτώσεις

και

υποχρεωτικά

κατόπιν

προγραμματισμένου

ραντεβού.

Συγκεκριμένα:
1.

Η εξυπηρέτηση από την Τεχνική Υπηρεσία θα πραγματοποιείται μόνο σε
επείγουσες

περιπτώσεις

και

υποχρεωτικά

κατόπιν

ραντεβού

στα

τηλ.

2132037225, 2132037223, 2132037231 ή στο e-mail: texniki@perama.gr.

2.

Αναφορικά με τις πληρωμές στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου παρέχεται
στους δημότες η δυνατότητα πληρωμής μέσω e-banking, ενώ σε εξαιρετικά
επείγουσες περιπτώσεις η εξυπηρέτηση θα πραγματοποιείται μόνον κατόπιν
επικοινωνίας στο τηλ. 213 203 7250 ή στο e-mail: tamiaki@perama.gr
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3.

Η εξυπηρέτηση του κοινού από το Τμήμα Εσόδων (Ανταποδοτικά Τέλη
και Τ.Α.Π., Παζάρι, Καταστήματα κ.α) θα πραγματοποιείται μ ό ν ο

σε

επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού
στα

τηλ 2132037267, 7272, 7259 ή στο e-mail: esoda@perama.gr ,

tap@perama.gr (μόνο για το ΤΑΠ).
4.

Κατάθεση εγγράφων και υποβολή αιτήσεων στο Τμήμα Πρωτοκόλλου
μπορεί να γίνει στο e-mail: protokollo@perama.gr. Για εξαιρετικά επείγουσες
περιπτώσεις η εξυπηρέτηση θα πραγματοποιείται κατόπιν π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν η ς
τηλεφωνικής επικοινωνίας στο τηλ 213 203 7239.

5.

Το

Κέντρο

Εξυπηρέτησης

Πολιτών

θα

λειτουργεί

μόνον

κατόπιν

τηλεφωνικής επικοινωνίας και προγραμματισμένων ραντεβού στο τηλ.:
2104411888, 2104411333 ή στο e-mail: kep@perama.gr, d.peramatospeiraios@kep.gov.gr

6.

Για

το

Δημοτολόγιο

-

Ληξιαρχείο

η

εξυπηρέτηση

του

κοινού

θα

πραγματοποιείται μόνον 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 και οι διευθύνσεις
ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου

αναφέρονται

στην

ιστοσελίδα

https :/ /www .peram a.gr/ .

Για οποιαδήποτε τροποποίηση θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση
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