




Σαλαμίνα, 13.03. 2020 

Αγαπητές και αγαπητοί συμπολίτες της Σαλαμίνας, 
Με υπευθυνότητα, ψυχραιμία και σύνεση οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε την –και επίσημα πλέον-

‘πανδημία’. 
Ο Δήμος μας έχει ήδη λάβει μέτρα πρόληψης (διοργάνωση ημερίδας ενημέρωσης, απολύμανση όλων 

των σχολικών μονάδων και των γηπέδων). Τα μέτρα αυτά θα κλιμακωθούν εφόσον χρειαστεί. 
Κάνω έκκληση, λοιπόν, στους πολίτες να χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δήμου και να 

μην προσέρχονται στις υπηρεσίες του Δήμου αν δεν είναι πολύ μεγάλη ανάγκη.  
Αναλυτικότερα από τη Δευτέρα 16/03/2020 και μέχρι νεωτέρας: 

 Δηλώσεις από πολίτες προς την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου για επιπλέον τετραγωνικά μέτρα 
ακινήτων, θα υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο μέσω Internet στην ειδική πλατφόρμα 
(https://tetragonika.govapp.gr/). Επισημαίνεται ότι η προθεσμία για τις δηλώσεις επιπλέον 
τετραγωνικών μέτρων έχει ήδη παραταθεί έως τις 30 Ιουνίου 2020. 

 Για Πιστοποιητικά και Βεβαιώσεις Δημοτολογίου (π.χ. πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης, 
ληξιαρχικές πράξεις) η αίτηση θα υποβάλλεται από τους ενδιαφερομένους αποκλειστικά και μόνο 
τηλεφωνικά στα τηλέφωνα: 2132027309 & 2132027315, είτε ηλεκτρονικά μέσω E-mail στο 
dimotologio@0165.syzefxis.gov.gr 

 Αιτήσεις στο τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου μπορούν να υποβάλλονται είτε με FAX στο 2132027312 είτε 
ηλεκτρονικά μέσω E-Mail στο protokolo@0165.syzefxis.gov.gr.  
Τόσο το Τμήμα Δημοτολογίου όσο και το Τμήμα Πρωτοκόλλου θα ενημερώνουν αναλόγως τους 
αιτούντες για την ημερομηνία παραλαβής των αιτουμένων εγγράφων. 

 Πληρωμές στο ΤΑΜΕΙΟ του Δήμου για οφειλές (π.χ. Τ.Α.Π., παραβάσεις Κ.Ο.Κ., Ταφές – 
Εκταφές/Παρατάσεις, αποχέτευση, κ.α.) μπορούν να πραγματοποιούνται και μέσω Τραπέζης. Ο αριθμός 
λογαριασμού που διαθέτει ο Δήμος Σαλαμίνας στην ALPHA BANK είναι ο 
GR0801401800180002001000543, αναγράφοντας πάντα το όνομα του οφειλέτη και την αιτιολογία 
πληρωμής. 

 Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου θα δέχεται το κοινό μόνο Δευτέρα, Πέμπτη και Παρασκευή  
(από 11:00 έως 13:00) και θα εξυπηρετεί μόνο κατεπείγουσες ανάγκες πολιτών. 

 Η Υπηρεσία Δόμησης (Πολεοδομία) θα δέχεται το κοινό μόνο Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή  
(από 10:00 έως 14:00) και μόνο για τις κατεπείγουσες ανάγκες πολιτών. 

 Το Κ.Ε.Π. θα είναι ανοιχτό για το κοινό τις καθημερινές από 07:30 έως 14:30 και το  
Σάββατο από 07:30 έως 13:30. 

 Τα αιτήματα στις Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου μπορούν να υποβάλλονται και τηλεφωνικά στα 
τηλέφωνα 2132027581 & 2132027582, αλλά και με FAX στο 2104652919, είτε ηλεκτρονικά μέσω E-Mail 
στο kyds@0165.syzefxis.gov.gr 

 Οι δημοτικές παιδικές χαρές θα παραμείνουν κλειστές από σήμερα μέχρι νεωτέρας. 

 Η τελετή διέλευσης της Ολυμπιακής Φλόγας, που είχε προγραμματιστεί για τις 15/03/2020, σύμφωνα 
και με τη σχετική ανακοίνωση της Ε.Ο.Ε. ματαιώνεται. 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 


