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ΔΕΛΣΘΟ

ΣΤΠΟΤ

Ππόγπαμμα λειηοςπγίαρ ςπηπεζιών ηος Γήμος Πεπιζηεπίος
ππορ αποθςγή ηηρ εξάπλωζηρ ηος κοπονοϊού
Ο Γήμορ Πεπιζηεπίος, ζηο πλαίζιο ηηρ πποζηαζίαρ ηηρ δημόζιαρ ςγείαρ και ππορ
αποθςγή ηηρ εξάπλωζηρ ηος κοπονοϊού, λόγω ζςνωζηιζμού, αναζηέλλει ηη
λειηοςπγία ηος με θςζική παποςζία και διαμοπθώνει ηο ππόγπαμμα ηων
ςπηπεζιών ηος έωρ 30/3/2020 ωρ εξήρ:
1) ΓΙΑ ΣΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
Α) ΣΜΗΜΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ
- Καηάζεζε αηηεκάηωλ κπνξεί λα γίλεηαη ειεθηξνληθά ζην e- mail:
protokollo@peristeri.gr θαη ζην θαμ: 210 5701042
Β) ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΟΛΟΓΙΟΤ - ΛΗΞΙΑΡΥΔΙΟΤ
- Σν Δεκνηνιόγην ζα πξαγκαηνπνηεί κόλν επείγνπζεο ζπλαιιαγέο θαη θαηόπηλ
ξαληεβνύ ζηα ηει.210 5701050-052-057
- Οη πξνγξακκαηηζκέλνη πνιηηηθνί γάκνη ζα γίλνληαη κε ηελ παξνπζία ην πνιύ10
αηόκωλ, ιακβάλνληαο πάληα ηα πξνζήθνληα κέηξα. Σει. Επηθνηλωλίαο: 210 5701066
- Σν Λεμηαξρείν ζα παξακείλεη αλνηρηό κόλν γηα δειώζεηο ζαλάηωλ θαη κόλν θαηόπηλ
ξαληεβνύ ζηα ηει. 210 5701061
Γ) ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
- Όια ηα ζπιινγηθά όξγαλα ηνπ Δήκνπ ζα ιακβάλνπλ απνθάζεηο δηα πεξηθνξάο.
2) ΓΙΑ ΣΗ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

-

-

Α) ΣΜΗΜΑ ΣΑΜΔΙΟΤ
Όιεο νη πιεξωκέο ηωλ βεβαηωκέλωλ νθεηιώλ ζα γίλνληαη ειεθηξνληθά κε ρξήζε
ηνπ ζρεηηθνύ Αξηζκνύ Σαπηόηεηαο Οθεηιήο ή κε θαηάζεζε κέζω e-banking
(αλαγξάθνληαο ην ΑΦΜ) ζηνπο ηξαπεδηθνύο ινγαξηαζκνύο ηνπ Δήκνπ.
Καη’ εμαίξεζε θαη κε θπζηθή παξνπζία ζην ηακείν νη πιεξωκέο ζα γίλνληαη μόνο
κε ρξήζε ρξεωζηηθήο ή πηζηωηηθήο θάξηαο.
Καηά ηα ινηπά ην Σακείν ζα ζπλερίζεη απξόζθνπηα λα εμνθιεί ηηο ππνρξεώζεηο
πξνο ηνπο δηαθόξνπο πηζηωηέο δηαηξαπεδηθά.
Β) ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΔΟΓΩΝ & ΠΔΡΙΟΤΙΑ

-

-

Σειεθωληθή εμππεξέηεζε ηωλ δεκνηώλ ζηα ηειέθωλα 210-5701138, 2105701129 θαη 210-5701154
Η δηαθίλεζε εγγξάθωλ ζα γίλεηαη κέζω ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζην e-mail:
esoda@peristeri.gr
Όζνλ αθνξά ην γξαθείν ΣΑΠ ζα ρνξεγνύληαη κόλν βεβαηώζεηο «πεξί κε νθεηιήο
ΣΑΠ» γηα ζπκβνιαηνγξαθηθέο πξάμεηο θαη βεβαηώζεηο γηα λέεο ειεθηξνδνηήζεηο
θαηόπηλ ξαληεβνύ ζην ηειέθωλν 210-5701152. εκεηώλεηαη όηη γηα ηε δηόξζωζε
ηωλ Σ.Μ. δόζεθε παξάηαζε έωο 30-6-2020 ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα.
Γ) ΣΜΗΜΑ ΑΓΔΙΟΓΟΣΗΔΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ
Γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία λα θαιείηε ζηα ηειέθωλα 210-5701116 θαη 2105701119.
Καηόπηλ ηειεθωληθνύ ξαληεβνύ ζα ππνβάιινληαη ηα δηθαηνινγεηηθά κε θπζηθή
παξνπζία θαη κόλν ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ δελ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα λα ζηαινύλ
ειεθηξνληθά ζην e-mail: tared@peristeri.gr

Γ) ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΟ
- Η ιεηηνπξγία ηνπ Δεκνηηθνύ Κνηκεηεξίνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηηο ώξεο
07:00-16:00
3) ΓΙΑ ΣΗ Γ/ΝΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΟΜΗΗ
Η θαηάζεζε ηωλ αηηεκάηωλ ζα γίλεηαη, μόνο ηλεκηπονικά, ωο θάηωζη:
Δ/λζε Τπεξεζία Δόκεζεο: poleodomia@peristeri.gr
Σκήκα Έθδνζεο Αδεηώλ Δόκεζεο: teoa@peristeri.gr
Σκήκα Πνιενδνκηθώλ Εθαξκνγώλ: tpolefar@peristeri.gr
Σκήκα Ειέγρνπ Καηαζθεπώλ: telk@peristeri.gr
ή ζην θαμ: 210 5701522
Με ηελ αλαγξαθή ηωλ θάηωζη ζηνηρείωλ: Ολνκαηεπώλπκν, Αξηζκόο αζηπλνκηθήο
ηαπηόηεηαο, Σαρπδξνκηθή δ/λζε, Σειέθωλν.
Και ηος αιηήμαηορ με κάθε απαπαίηηηη λεπηομέπεια
Οη ηδηώηεο κεραληθνί ζα ελεκεξώλνληαη γηα ηηο ππνζέζεηο ηνπο (Έθδνζε αδεηώλ)
κέζω ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο e-ΑΔΕΘΕ ηνπ Σ.Ε.Ε ε νπνία ζα ζπλερίζεη λα
ιεηηνπξγεί.
Για επείγοςζερ ανάγκερ ανηιγπάθων από ηο απσείο ηηρ ΤΓΟΜ θα επικοινωνείηε
με ηα ηηλ. 210 5701535 & 579
4) ΓΙΑ ΣΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
Σα αηηήκαηα ζα απνζηέιινληαη ειεθηξνληθά ωο θάηωζη:
Δ/λζε ηερληθώλ ππεξεζηώλ: dte@peristeri.gr
Σκήκα κειεηώλ εθηέιεζεο έξγωλ: tmee@peristeri.gr
Σκήκα απηεπηζηαζίαο: tsa@peristeri.gr
Σκήκα ειεθηξνκεραλνινγηθό: tmehe@peristeri.gr
ΦΑΞ ΔΚΣΑΚΣΟΤ ΑΝΑΓΚΗ: 210 5701544
ΣΗΛΔΦΩΝΑ ΔΚΣΑΚΣΟΤ ΑΝΑΓΚΗ: 210 5701542, 210 5701567 ΚΑΙ 210
5701530
5) ΓΙΑ ΣΗ Γ/ΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ
ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ & ΙΟΣΗΣΑ

Η θνηλωληθή ππεξεζία ηνπ Δήκνπ ζα ιεηηνπξγεί θαζεκεξηλά θαηά ηηο ώξεο
08:00-14:00.
Οη δεκόηεο ζα κπνξνύλ λα επηθνηλωλνύλ ηειεθωληθά ή κέζω ειεθηξνληθνύ
ηαρπδξνκείνπ γηα ζέκαηα ηεο αξκνδηόηεηαο ηεο.
ε πεξίπηωζε έθηαθηεο αλάγθεο ζα ππάξρεη δπλαηόηεηα γηα ξαληεβνύ .
Σει. Επηθνηλωλίαο: 210 5701533, 210 5701538, 210 5701568, 210 5701571
e-mail: tkpi@peristeri.gr
6) ΚΔΝΣΡΑ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ
Η Εμππεξέηεζε ζα γίλεηαη ηειεθωληθά ζηα ηει: 210 5701561, 210 5701562 θαη
ΜΟΝΟ κε ξαληεβνύ, όπνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε απηνπξόζωπε παξνπζία, θαηά
ηηο ώξεο 09:00-13:00.
Τπνβνιή λέωλ αηηήζεωλ ή αηηήζεωλ αλαλέωζεο
- Γηα επηδόκαηα πνπ δηαζέηνπλ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα ππνβνιήο αηηήζεωλ νη
πνιίηεο θαινύληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηή ηε δπλαηόηεηα.
- Γηα επηδόκαηα ζηα νπνία δελ ππάξρεη ε παξαπάλω δπλαηόηεηα όπωο ηα
Πξνληαθά Αλαπεξηθά Επηδόκαηα θαη ην Επίδνκα Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο
Αλαζθαιίζηωλ Τπεξειίθωλ νη πνιίηεο ζα κπνξνύλ λα ζπκπιεξώλνπλ ηελ
αίηεζε πνπ δηαηίζεηαη ζην site θαη ζηε ζπλέρεηα ζθαλαξηζκέλε λα ηελ
απνζηέιινπλ ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε protokollo@opeka.gr
Με πξάμε λνκνζεηηθνύ πεξηερνκέλνπ έρνπλ ξπζκηζηεί ηα θάηωζη:
- Γηα αηηήζεηο επηδόκαηνο γέλλεζεο δίλεηαη παξάηαζε ππνβνιήο έωο 30 Απξηιίνπ
2020 θαζώο θαη αλαζηνιή ηεο δίκελεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ.
- Γηα ην ειάρηζην εγγπεκέλν εηζόδεκα θαη ην επίδνκα ζηέγαζεο, εθόζνλ δελ έρεη
ππνβιεζεί αίηεζε έωο 11/3/2020, παξαηείλεηαη γηα έλα κήλα ε ηζρύο ηωλ
εγθξηηηθώλ απνθάζεωλ ε νπνία έιεμε ην Φεβξνπάξην ηνπ ηξέρνληνο έηνπο.
- Γηα αλαπεξηθά πξνλνκηαθά επηδόκαηα πνπ ιήγνπλ έωο 31/03/2020 θαη γηα ηα
νπνία εθθξεκεί ηαηξηθή θξίζε από ηα ΚΕΠΑ ρωξίο δπλαηόηεηα ηνπ
ελδηαθεξόκελνπ παξαηείλεηαη γηα ηξεηο κήλεο ε θαηαβνιή ην επηδόκαηνο από ηνλ
ΟΠΕΚΑ.
7) ΓΙΑ ΣΗ Γ/ΝΗ ΚΔΠ
Σα ΚΕΠ ζα δέρνληαη θνηλό γηα δηεθπεξαίωζε επεηγόληωλ αηηεκάηωλ θαη κόλν
θαηόπηλ ξαληεβνύ ΔΕΤΣΕΡΑ έωο ΠΑΡΑΚΕΤΗ ώξεο 08:00-15:00.
Γηα ηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζε ηνπο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα θαινύλ ζηα
θάηωζη ηειέθωλα:
Γηα ην ΚΕΠ ΕΘΝΑΡΥΟΤ ΜΑΚΑΡΘΟΤ 44 ζηα ηει: 2132016500 - 2132016511
Γηα ην ΚΕΠ ΝΕΑ ΖΩΗ ζην ηει: 210 5752031
Γηα ην ΚΕΠ ΑΝΘΟΤΠΟΛΗ ζην ηει: 210 5714526
Επίζεο γηα έθδνζε πηζηνπνηεηηθώλ είλαη δπλαηή ε ειεθηξνληθή ππνβνιή
αηηεκάηωλ κέζω ηεο ζειίδαο ηωλ ΚΕΠ: www.ermis.gov.gr
Σέινο αλαζηέιιεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο Γημοηικήρ ςγκοινωνίαρ.
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