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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          Πειραιάς        07 / 12 / 2020 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                      Αρ. πρωτ. : 56886  / 1164 

∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ  

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚ/ΚΩΝ-                   

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Καθορισµός Λειτουργίας Υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά στο πλαίσιο της ανάγκης 

περιορισµού της διασποράς του κορωνοΐού. 

 

Ο 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 8ο ∆1α/Γ.Π.οικ. 55821/20-9-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4019/Β΄/2020)  

2. Την εγκύκλιο µε αριθµ.  ∆Ι∆Α∆/Φ.69/126/16316/20.9.2020 του Υπουργείου 

Εσωτερικών που αφορά µέτρα και ρυθµίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης 

περιορισµού της διασποράς του κορωνοϊού 

3. Την εγκύκλιο µε αριθµ.  ∆Ι∆Α∆/Φ.69/128/17765/02.10.2020 του Υπουργείου 

Εσωτερικών που αφορά µέτρα και ρυθµίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης 

περιορισµού της διασποράς του κορωνοϊού 

4. Τα άρθρο 1 και άρθρο 10 παρ. 3 της µε αρ. ∆1α/Γ.Π.οικ. 64450/11-10-2020 

ΚΥΑ (ΦΕΚ 4484/11-10-2020 τ. Β΄) «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα 

µέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισµό της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19». 

5. Τα άρθρο 1 και άρθρο 11 παρ. 2γ της µε αρ. ∆1α/Γ.Π.οικ. 67924/23-10-2020 

ΚΥΑ (Φ.Ε.Κ. 4709/Β/23-10-2020) "Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα 

µέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισµό της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19". 
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6. Τα άρθρα 1 και 11 παρ. β της µε αρ. ∆1α/Γ.Π.οικ. 69863/02-11-2020 ΚΥΑ 

(Φ.Ε.Κ. 4829/Β/02-11-2020) "Έκτακτα µέτρα προστασίας της δηµόσιας υγείας 

από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19". 

7. Τη µε Αριθµ. ∆1α/ΓΠ.οικ.:76629/28-11-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 5255/β/28-11-2020) 

«Έκτακτα µέτρα προστασίας της δηµόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το 

διάστηµα από τη ∆ευτέρα 30 Νοεµβρίου 2020 έως και τη ∆ευτέρα 7 

∆εκεµβρίου 2020». 

8. Τη µε Αριθµ. ∆1α/ΓΠ.οικ.:78363/5-12-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 5350/β/5-12-2020)  

           «Έκτακτα µέτρα προστασίας της δηµόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το 

διάστηµα από τη ∆ευτέρα 7 ∆εκεµβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και τη 

∆ευτέρα 14 ∆εκεµβρίου 2020 και ώρα 6:00». 

 

Αποφασίζουµε 

 

 

        Η εξυπηρέτηση του κοινού από τις υπηρεσίες του ∆ήµου Πειραιά για το χρονικό 

διάστηµα από τη ∆ευτέρα 7 ∆εκεµβρίου 2020 και ώρα 6:00  έως και τη ∆ευτέρα  14 

∆εκεµβρίου 2020 και ώρα 6:00,  θα γίνεται µόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και 

υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού, χωρίς καµία επίπτωση στην εξέλιξη των υποθέσεων 

των πολιτών ως ακολούθως: 

 

1. Για την Υπηρεσία ∆όµησης & Γ.Σ.Π. (Πολεοδοµία) Θηβών 78, 3ος όροφος, κατόπιν 

ραντεβού (τηλέφωνα επικοινωνίας 213 2123690 και 213 2123691) και στο e-mail 

poleodomia@piraeus.gov.gr  

 

2. Για τις οικονοµικές υπηρεσίες του ∆ήµου, παρέχεται η δυνατότητα στους δηµότες 

πληρωµής µέσω e-banking και σε λοιπές επείγουσες περιπτώσεις µόνο κατόπιν 

ραντεβού (τηλέφωνα επικοινωνίας 2132022075 & 2590) στο e-mail 

eispraxi@piraeus.gov.gr και στο fax 2132022884. 

 

3. Για το τµήµα Ανταποδοτικών Τελών και Τ.Α.Π. µόνο κατόπιν ραντεβού (τηλέφωνο 

επικοινωνίας 2132022049) και στο e-mail tap@piraeus.gov.gr  

 

4. Για το τµήµα Πρωτοκόλλου κατάθεση αιτήσεων µπορεί να γίνει στο Fax 

2132022853 και στο e-mail protokolo@piraeus.gov.gr και σε λοιπές επείγουσες 
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περιπτώσεις µόνο κατόπιν ραντεβού (τηλέφωνα επικοινωνίας 2132022018 και 

2132022008). 

 

5. Για τη ∆ηµοτική Αστυνοµία, Μακράς Στοάς 15, οι συναλλαγές θα γίνονται µέσω 

του e-mail dapolice@piraeus.gov.gr και η επιστροφή πινακίδων θα γίνεται µόνο 

κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού. Σε λοιπές επείγουσες περιπτώσεις µόνο κατόπιν 

ραντεβού (τηλέφωνα επικοινωνίας 214 4053387,  214 4053388, και µετά τις 15:00, 

στο 214 4053389). 

 

6. Για τα γραφεία των 5 ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, µόνο κατόπιν ραντεβού όπως 

παρακάτω: 

 

Α΄ ∆ηµοτική Κοινότητα: τηλ 210-4599956-57, e-mail addpir@piraeus.gov.gr  

 

B΄ ∆ηµοτική Κοινότητα: τηλ 210 4220064 - 210 4220066 e-mail 

bddpir@piraeus.gov.gr 

 

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

 

∆΄ ∆ηµοτική Κοινότητα: τηλ 210 4827026 e-mail dddpir@piraeus.gov.gr 

 

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

 

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

οδηγίες του ΥΠ. ΕΣ.,  µόνο κατόπιν ραντεβού, όπως παρακάτω: 

 

Α. ΚΕΝΤΡΙΚΟ Κ.Ε.Π. τηλ 214-4053318-335 e-mail d.peiraios@kep.gov.gr , Μακράς 

Στοάς 15 (ΙΣΟΓΕΙΟ). 

 

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  

 

∆. Κ.Ε.Π. Ε΄ ∆ηµ. Κοινότητας τηλ 2104212298, 210 4201999 fax 210-4212299, e-

mail d.peiraios-c@kep.gov.gr 
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8. Οι προγραµµατισµένοι πολιτικοί γάµοι θα γίνονται µε την παρουσία ενός ατόµου 

ανά 10 τ.µ. και συνολικά έως και εννέα (9) ατόµων, λαµβάνοντας πάντα  τα 

προσήκοντα µέτρα τήρησης απόστασης ενάµιση (1,5) µέτρου. Τηλ. Επικοινωνίας: 

2144053336, 2144053337, Μακράς Στοάς 15. 

 

9. Για το ∆ηµοτολόγιο-Ληξιαρχείο, Μακράς Στοάς 15, για τις συναλλαγές µε το κοινό 

µόνο κατόπιν ραντεβού (τηλέφωνα επικοινωνίας 2144053343, 2144053339) και στο 

e-mail lixiarxeio@piraeus.gov.gr 

 

10. Για τη ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών, Ηρώων 

Πολυτεχνείου 19, οι ωφελούµενοι θα εξυπηρετούνται µόνο κατόπιν ραντεβού 

(τηλέφωνα επικοινωνίας 214 4028102- 8103 - 8104, fax 213 2022965) και στο email: 

pronoia – ygeia@piraeus.gov.gr  

Τα παραπάνω ισχύουν και για τα επιδόµατα και τις λοιπές κοινωνικές παροχές.  

Για τα Κέντρα Κοινότητας και Κέντρο Ένταξης Μεταναστών, Ηρώων Πολυτεχνείου 

19, η εξυπηρέτηση των ωφελούµενων θα γίνεται µόνο κατόπιν ραντεβού (τηλέφωνα 

επικοινωνίας 2144028140 και 2144028144 στο fax 213 2022972) και στο email 

kentrokoinotitas@piraeus.gov.gr. 

 

11. Αναστέλλεται η λειτουργία των δηµοτικών κέντρων Ανοικτής Προστασίας 

Ηλικιωµένων (Κ.Α.Π.Η.) 

 

12. Αναστέλλεται η λειτουργία των δηµοτικών Παιδικών Χαρών. 

 

13. Για τις λοιπές και εξειδικευµένες  υπηρεσίες του ∆ήµου τα τηλέφωνα στην  

ιστοσελίδα του ∆ήµου www.piraeus.gov.gr ή στο τηλεφωνικό κέντρο 213-2022000. 

  

14. Οι ∆ηµότες δύναται να εξυπηρετηθούν για σειρά αιτηµάτων ηλεκτρονικά µέσα 

από την ιστοσελίδα του ∆ήµου Πειραιά www.piraeus.gov.gr στην επιλογή «Είµαι 

∆ηµότης → Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. 

 

15. Ειδικότερα, όσον αφορά την εξυπηρέτηση των δικηγόρων, αυτή γίνεται κατόπιν 

προηγούµενου ραντεβού, σε κάθε περίπτωση όµως οι Υπηρεσίες κατά τον 

καθορισµό των ραντεβού θα πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση των 

δικηγόρων. Σε περιπτώσεις δε που δικηγόροι προσέρχονται στο ∆ήµο χωρίς 

προηγούµενο ραντεβού θα εξυπηρετούνται, µόνο εφόσον διασφαλίζεται η 

απαιτούµενη απόσταση και δεν υπάρχει συνωστισµός εντός της Υπηρεσίας. 
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Για  οποιαδήποτε τροποποίηση θα υπάρξει νεότερη απόφαση. 

 

Ο 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ  

 

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΜΩΡΑΛΗΣ 

 

   Ο Γενικός Γραμματέας 

 

   Βασίλειος Α. Ταταρόπουλος 

 

Η Προϊσταμένη Η Διευθύντρια 

Ημερ:  7 / 12 / 2020 Ημερ:  7 / 12 / 2020 

Κ.α.α  

 

 

Κ. ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ  

 

 

 

ΠΕΛΑΓΙΑ ΝΙΑΡΧΑΚΟΥ 

 

 

 

 


