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ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της αριθμ.:333/24.6.2022 απόφαση του Δημάρχου σχετική με τον 

ορισμό Διαχειριστών και χειριστών των θυρίδων Δήμου Πρέβεζας στην Ενιαία Ψηφιακή 

Πύλη  (ΕΨΠ) της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ) 

ΑΠΟΦΑΣΗ  362/2022 
Ο Δήμαρχος Πρέβεζας 

 

Έχοντας Υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του  Ν.4727/2020 (Α’184/τ.Α΄/23.9.2020 φύλλο ΦΕΚ) σχετικές με την  

ψηφιακή διακυβέρνηση. 

2. Την αριθμ.πρωτ.: 5620/26-2-2021 (849/τ.Β΄/2.12.2021 φύλλο ΦΕΚ) Απόφαση του 

Υπουργού Επικρατείας σχετική με την  «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την υποβολή 

αιτήσεων και την έκδοση εγγράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας 

Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ) καθώς και για τη χρήση των θυρίδων φορέων και χρηστών που 

τηρούνται σε αυτή». 

3. Την αριθμ.πρωτ: 70413/16-11-2021 (Β’5300) Κοινή Υπουργική Απόφαση 

«Χορήγηση Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 από άλλες διοικητικές δομές φορέων 

της Γενικής Κυβέρνησης, προσδιορισμός τεχνικών λεπτομερειών απόδοσής του και 

τήρηση θυρίδων αρμοδιότητας των Υπουργείων Μετανάστευσης και Ασύλου και 

Προστασίας του Πολίτη στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- 

ΕΨΠ).» 

4. Την αριθμ.: 10249 ΕΞ 2022/17.3.022 «Τήρηση θυρίδων των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού 

στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ)». (1334/ 

τ.Β΄/23.3.2022 φύλλο ΦΕΚ) 
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5. Την ανάγκη βελτίωσης του επιπέδου των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών του 

Δήμου Πρέβεζας προς τα φυσικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις, μέσω των δυνατοτήτων 

που παρέχει η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ), 

6. Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών του του Δήμου Πρέβεζας, μέσω της 

παροχής της δυνατότητας ηλεκτρονικής υποβολής και παραλαβής εγγράφων σε ένα 

ασφαλές περιβάλλον που θα εξασφαλίζει την ορθή διεκπεραίωση των ψηφιακών 

υπηρεσιών του Υπουργείου, 

7. Την ανάγκη μείωσης της γραφειοκρατίας και της βελτίωση της καθημερινότητας 

των φυσικών προσώπων και των επιχειρήσεων και της προώθησης της Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης στο Δήμο μας, 

8. Το γεγονός ότι η δημιουργία Θυρίδων του Δήμου Πρέβεζας θα συμβάλει 

ουσιαστικά προς την κατεύθυνση αυτή, 

9. Την αριθμ.:333/24.6.2022 (σε ορθή επανάληψη) απόφαση του Δημάρχου σχετική 

με τον ορισμό διαχειριστών και χειριστών των θυρίδων Δήμου Πρέβεζας στην Ενιαία 

Ψηφιακή Πύλη  (ΕΨΠ) της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ) 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Συμπληρώνουμε την αριθμ.: 333/24.6.2022 (σε ορθή επανάληψη) απόφαση του 

Δημάρχου σχετική με τον ορισμό διαχειριστών και χειριστών των θυρίδων Δήμου 

Πρέβεζας στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη  (ΕΨΠ) της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ) ως 

εξής: 

1.  «Θυρίδα Ληξιαρχείου» που θα εκδίδει Ληξιαρχικά έγγραφα, η υπάλληλος του 

Ληξιαρχείου της Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών: Λελοβίτη Μαριάνθη του  

Κωνσταντίνου κατηγορίας/κλάδου ΔΕ Διοικητικού/Λογιστικού.  

Ο Δήμαρχος Πρέβεζας 

 

 

 

Νικόλαος Γεωργάκος 
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