
 

Ωραιόκαστρο, 16. 03.2020 

 

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αναστέλλεται η εξυπηρέτηση του κοινού  

διά φυσικής παρουσίας 

 

Στην εφαρμογή του μέτρου της αναστολής της εξυπηρέτησης του 

κοινού διά φυσικής παρουσίας προχωρά ο δήμος Ωραιοκάστρου, 

έπειτα από σχετική απόφαση του δημάρχου Παντελή Τσακίρη, με 

σκοπό τη μέγιστη δυνατή προφύλαξη της δημόσιας υγείας απέναντι 

στην πανδημία του νέου κορονοϊού.  

«Αποφεύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις. Μένουμε στο σπίτι. 

Εξυπηρετούμαστε από το σπίτι», είναι το μήνυμα που στέλνει ο 

δήμαρχος Ωραιοκάστρου Παντελής Τσακίρης, καλώντας τους πολίτες να 

τηρούν με ευλάβεια τις οδηγίες που δίδονται από τους ειδικούς και να 

επιδεικνύουν αυξημένη ατομική και κοινωνική ευθύνη. «Είμαστε 

ψύχραιμοι, αλλά δεν εφησυχάζουμε. Με σύνεση και πιστή εφαρμογή 

των κανόνων θα τα καταφέρουμε», τονίζει ο κ. Τσακίρης. 

 

Σε ποια τηλέφωνα μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες 

Για εξαιρετικά επείγουσες υποθέσεις τους, οι πολίτες μπορούν να 

επικοινωνούν με τις δημοτικές υπηρεσίες στα ακόλουθα τηλέφωνα: 



- Τηλεφωνικό κέντρο - Γενικές πληροφορίες: 2313 30.40.00 

- Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης – Ληξιαρχείο: 2313 30.40.50 και 

2313 30.40.56 

- Πρωτόκολλο: 2313 30.40.77 

- Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείο: 2313 30.40.71 και 2313 

30.40.03 

- Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας: 2313 

30.40.14, 2313 30.40.87 και 2313 30.40.76 

- Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών: 2313 

30.40.31 

- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας: 2313 30.40.41 

- Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας και Ποιότητας 

Ζωής: 2313 30.40.49 

- Τηλεφωνικό κέντρο τεχνικών υπηρεσιών: 2313 30.40.10 

- Γραφείο Καθημερινότητας: 2313 30.40.80 

 Κλειστά για το κοινό θα παραμείνουν και τα κατά τόπους 

κοινοτικά καταστήματα. Για επείγουσες περιπτώσεις οι πολίτες 

μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2394 330.536 και 2394 

330.506 (Λητή) και 2313 300.800 και 2313 300.821 (Καλλιθέα). 

 Αντίστοιχα, αναστέλλεται η εξυπηρέτηση διά φυσικής παρουσίας 

και στα νομικά πρόσωπα του δήμου. Για επείγουσες υποθέσεις 

τους οι πολίτες θα μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 

2310 695.653 (ΔΟΠΠΑΩ), 2310 697.755 και 2310 020.970 

(ΔΗΚΕΩ) και 2394 0 33170 (ΔΕΥΑΩ). 

 Ειδικά σε ό,τι αφορά τη ΔΕΥΑΩ γίνεται γνωστό ότι η εξόφληση 

των ληξιπρόθεσμων λογαριασμών, η πληρωμή των 

διακανονισμών και οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή θα γίνεται 



ηλεκτρονικά στις τράπεζες: ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 

52650605280881, IBAN: GR41101722650005265060528081), 

EUROBANK (AΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ : 00260376620200489661, IBAN: 

GR3502603760000620200489661). H Δ.Ε.Υ.Α. Ωραιοκάστρου δεν 

περιλαμβάνεται στις ΔΕΚΟ. Η ηλεκτρονική πληρωμή θα 

πραγματοποιείται μέσω μεταφοράς ποσού από λογαριασμό 

πελάτη σε λογαριασμό της Δ.Ε.Υ.Α.Ω. Στην αιτιολογία θα 

αναφέρεται οπωσδήποτε ο κωδικός καρτέλας που αναγράφεται 

στον λογαριασμό. 

 Το ΚΕΠ Ωραιοκάστρου, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί 

από το υπουργείο Εσωτερικών, θα λειτουργεί τις καθημερινές με 

μειωμένο ωράριο από τις 7.30 το πρωί έως τις 3.00 μετά το 

μεσημέρι, ενώ το Σάββατο θα είναι κλειστό. Θα εξυπηρετεί μόνον 

επείγουσες υποθέσεις και μόνον κατόπιν προγραμματισμένου 

τηλεφωνικού ραντεβού (τηλ. 2313 33.71.20). Με απόφαση της 

δημοτικής αρχής, η λειτουργία των ΚΕΠ σε Καλλιθέα και 

Μυγδονία έχει ανασταλεί. 

 

Γενικό πρωτόκολλο 

Για υπηρεσίες γενικού πρωτοκόλλου οι πολίτες μπορούν να 

απευθύνονται στο κεντρικό email του δήμου Ωραιοκάστρου 

info@oraiokastro.gr. 

 

Ηλεκτρονικές πληρωμές 

Η διεκπεραίωση των οικονομικών συναλλαγών των πολιτών θα γίνεται 

με ηλεκτρονικές πληρωμές στους τραπεζικούς λογαριασμούς του 



δήμου, όπως αυτοί έχουν γνωστοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους μαζί 

την κοινοποίηση της οφειλής τους. 

 

Αδήλωτα τετραγωνικά 

Σε ό,τι αφορά τις αιτήσεις διόρθωσης τετραγωνικών για τα ακίνητα για 

τα οποία στο παρελθόν δεν είχαν υποβληθεί επαρκείς δηλώσεις οι 

πολίτες θα πρέπει να χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική 

πλατφόρμα https://tetragonika.govapp.gr/ που έχει δημιουργηθεί με 

πρωτοβουλία της ΚΕΔΕ. Υπενθυμίζεται, εξάλλου, ότι η δυνατότητα 

υποβολής αίτησης για τα αδήλωτα τετραγωνικά έχει παραταθεί μέχρι 

την 30ή Ιουνίου. 

 

Ηλεκτρονική πλατφόρμα 

Παράλληλα, η ηλεκτρονική επικοινωνία των πολιτών με τον δήμο 

Ωραιοκάστρου είναι δυνατή και μέσα από την εφαρμογή «Βελτιώνω την 

πόλη μου» (oraiokastro.improvemycity.gr). 

Μέσω αυτής της ηλεκτρονικής πλατφόρμας οι πολίτες μπορούν να 

απευθύνονται στον δήμο για όλα τα ζητήματα της καθημερινότητας, 

όπως η αποκομιδή απορριμμάτων, τα αδέσποτα ή θέματα πολιτικής 

προστασίας. 

 

Δεν θα τελούνται πολιτικοί γάμοι 

Για όσο διάστημα είναι σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα στον δήμο 

Ωραιοκάστρου δεν θα τελούνται πολιτικοί γάμοι. Για κάθε πρόσθετη 



πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο 

τηλέφωνο 2313 30.40.50. 

 

Αποφάσεις διά περιφοράς 

Έπειτα από συνεννόηση με τους επικεφαλής των δημοτικών 

παρατάξεων, από τον δήμο Ωραιοκάστρου γίνεται γνωστό ότι όλα τα 

συλλογικά όργανά του (δημοτικό συμβούλιο, εκτελεστική επιτροπή, 

οικονομική επιτροπή, επιτροπή ποιότητας ζωής) θα λαμβάνουν 

αποφάσεις διά περιφοράς. 

 

Αποκλείστηκαν πάρκα – παιδικές χαρές 

Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων που λαμβάνονται για τον περιορισμό 

της εξάπλωσης του νέου κορονοϊού ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου έδωσε 

εντολή να αποκλειστούν με κόκκινες κορδέλες οι παιδικές χαρές, τα 

πάρκα και οι υπαίθριοι χώροι άθλησης σε Ωραιόκαστρο, Καλλιθέα και 

Μυγδονία.  

Υπενθυμίζεται ότι με απόφαση του δημάρχου Ωραιοκάστρου η 

λειτουργία όλων των δημοτικών χώρων άθλησης και πολιτισμού έχει 

ανασταλεί ήδη από τις 11 Μαρτίου. 

 

Καθημερινή λήψη δειγμάτων νερού 

Σε εφαρμογή σχετικής εγκυκλίου του υπουργείου Υγείας η διοίκηση της 

Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ωραιοκάστρου έχει 

δώσει εντολή για καθημερινές λήψεις δειγμάτων νερού για 



εργαστηριακό έλεγχο, με σκοπό την προστασία των συστημάτων 

ύδρευσης και του πόσιμου νερού. 

 

 
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ Ή ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 


