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ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΔΙΕΥΘΥ ΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ -  

ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ  ΜΕΣΩΝ                                         

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  

ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ   

ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  

    ΤΗΛ.: 213 2022144 

    FAX : 213 2022096 

Email : typos@piraeus.gov.gr 

Website: www.piraeus.gov.gr      

Πειραιάς, 15/3/2020 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

ΑΝΑΣΤΕΛΛETAI Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ  

ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ 

 

Με απόφαση του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο προστασίας της δημόσιας 

υγείας και κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού, αναστέλλεται η λειτουργία 

υπηρεσιών του Δήμου για τις επόμενες 14 ημέρες. 

Στόχος της ενέργειας αυτής, είναι να αποφευχθεί ο συνωστισμός από τη 

φυσική παρουσία των πολιτών στις υπηρεσίες του Δήμου.  

 

Συγκεκριμένα: 

 

1. Αναστέλλεται η λειτουργία των υπηρεσιών Δόμησης & Γ.Σ.Π. (Πολεοδομία) 

από 16 Μαρτίου 2020 έως και 29 Μαρτίου 2020 με φυσική παρουσία των 

δημοτών, χωρίς καμία επίπτωση στην εξέλιξη των υποθέσεων των πολιτών. Για 

εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, μόνο κατόπιν επικοινωνίας στο τηλ  213 

2123651 και στο e-mail poleodomia@piraeus.gov.gr  
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2. Αναστέλλεται η λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου με φυσική 

παρουσία των δημοτών, που εξυπηρετούν κοινό από 16 Μαρτίου 2020 έως και 

29 Μαρτίου 2020. Παρέχεται η δυνατότητα πληρωμής στους δημότες μέσω e-

banking και σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις μόνο κατόπιν επικοινωνίας 

στα τηλ 2132022075 & 2590 στο e-mail eispraxi@piraeus.gov.gr και στο fax 

2132022884. 

 

3. Αναστέλλεται η λειτουργία του τμήματος Ανταποδοτικών Τελών και Τ.Α.Π. για 

συναλλαγές με το κοινό με φυσική παρουσία των δημοτών, από 16 Μαρτίου 

2020 έως και  29 Μαρτίου 2020. Για εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις μόνο 

κατόπιν επικοινωνίας στα  τηλ 2132022049 και στο e-mail tap@piraeus.gov.gr  

 

4. Αναστέλλεται η λειτουργία του τμήματος Πρωτοκόλλου μέσω φυσικής 

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

να γίνει στο Fax 2132022853 και στο e-mail protokolo@piraeus.gov.gr  

Για εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στα 

τηλ 2132022018 και 2132022008. 

 

5. Αναστέλλεται η υποβολή ενστάσεων καταγγελιών και αιτήσεων βεβαίωσης 

μονίμου κατοικίας με φυσική παρουσία στη Δημοτική Αστυνομία, από 16 

Μαρτίου 2020 έως και 29 Μαρτίου 2020, οι οποίες μπορούν να γίνονται μέσω 

του fax 213 2022881 και e-mail dapolice@piraeus.gov.gr. Η επιστροφή 

πινακίδων θα γίνεται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού έως τις 20 Μαρτίου 2020.  

Για περιπτώσεις εξαιρετικής ανάγκης μέσω τηλεφώνου στα 213 2022108, 213 

2022123. 

 

6. Αναστέλλεται η λειτουργία με φυσική παρουσία των δημοτών, των γραφείων 

των 5 Δημοτικών Κοινοτήτων για το κοινό, από 16 Μαρτίου 2020 έως και 29 

Μαρτίου 2020. Για εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, μέσω τηλεφωνικής 

επικοινωνίας όπως παρακάτω: 
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Α΄ Δημοτική Κοινότητα: τηλ 210-4599956-57, e-mail addpir@piraeus.gov.gr  

 

B΄ Δημοτική Κοινότητα: τηλ 210 4220064 - 210 4220066 e-mail 

bddpir@piraeus.gov.gr 

 

Γ΄ Δημοτική Κοινότητα: τηλ 210- 4823418, e-mail cddpir@piraeus.gov.gr 

 

 

Δ΄ Δημοτική Κοινότητα: τηλ 210 4827026 e-mail dddpir@piraeus.gov.gr 

 

Ε΄ Δημοτική Κοινότητα: τηλ 210 4622589 e-mail eddpir@piraeus.gov.gr 

 

7. Για τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, τα οποία σύμφωνα με τις οδηγίες του 

ΥΠ. ΕΣ. θα λειτουργούν από 7:30 έως 15:00, μόνο κατόπιν τηλεφωνικής 

επικοινωνίας και προγραμματισμένα ραντεβού, όπως παρακάτω: 

 

Α. ΚΕΝΤΡΙΚΟ Κ.Ε.Π. τηλ 213-2024706-707-718-701 fax 210-4102479 e-mail 

d.peiraios@kep.gov.gr  

 

Β. Κ.Ε.Π. Φαλήρου (ΗΣΑΠ) τηλ 210-4811215 -217 fax 2132022821 e-mail 

d.peiraios-a@kep.gov.gr  

 

Γ. Κ.Ε.Π. Καμινίων τηλ 210 4202533-536 fax 210 4201071, e-mail d.peiraios-

b@kep.gov.gr  

 

Δ. Κ.Ε.Π. Ε΄ Δημ. Κοινότητας τηλ 2104212298, 210 4201999 fax 210-4212299, e-

mail d.peiraios-c@kep.gov.gr 

 

8. Οι προγραμματισμένοι πολιτικοί γάμοι από 16 Μαρτίου 2020 έως και 29 

Μαρτίου 2020, θα γίνονται με την παρουσία έως και 10 ατόμων, λαμβάνοντας 

πάντα  τα προσήκοντα μέτρα. Τηλ. Επικοινωνίας: 2132024742, 2132024775. 
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9. 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 2024755, στο fax 213-2024750 και στο e-mail 

lixiarxeio@piraeus.gov.gr  

 

10. Για τις λοιπές και εξειδικευμένες  υπηρεσίες του Δήμου τα τηλέφωνα στην  

ιστοσελίδα του Δήμου www.piraeus.gov.gr ή στο τηλεφωνικό κέντρο 213-

2022000.  

 

11. Όλα τα συλλογικά όργανα του Δήμου Πειραιά από  16 Μαρτίου 2020 έως 

και 29 Μαρτίου 2020, θα λαμβάνουν αποφάσεις δια περιφοράς. 

 

 

Για  οποιαδήποτε τροποποίηση ή επαναλειτουργία  θα υπάρξει νεότερη 

ανακοίνωση. 
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