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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 41/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 Θέμα: «Έγκριση υποβολής δήλωσης για την ένταξη των Παιδικών Σταθμών και 

λοιπών δομών του Δήμου Πρέβεζας στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της 

Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης: «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 2021-2022». 

 

    Στην Πρέβεζα, σήμερα Πέμπτη 26 Αυγούστου 2021 και ώρα 12:00, συνήλθε  σε  τακτική 

συνεδρίαση  με την διαδικασία της  δια περιφοράς, η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα 

με την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 και την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, ύστερα 

από την αρ.πρωτ. 17008/20-08-2021 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με 

αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 

παρακάτω μέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ 

      1. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος 
 

      2. Αργυρός Λεωνίδας    -    Τακτικό μέλος  

      3. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος  

      4. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος  

      5. Κουμπής  Γρηγόρης     -  Τακτικό μέλος  

      6. Ροπόκης Ευάγγελος     -  Τακτικό μέλος  

      7. Κορωναίος Κοσμάς      -  Αναπλ. μέλος  

      8. Κωστούλας Βασίλειος  -  Τακτικό μέλος    

      9. Νίτσας Γεώργιος      -     Τακτικό μέλος      

 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Στ. Μπόμπορη, δημοτικό υπάλληλο. 

  O Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε ότι με την αριθμ. 513/2021 απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η συζήτηση του θέματος ως προ ημερήσιας διάταξης  επειδή 

το ανωτέρω θέμα είναι κατεπείγον, καθώς:  

α) ανακοινώθηκε από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε ο ενδεικτικός και μη εξαντλητικός κατάλογος φορέων ανά 

Δήμο, που εκδήλωσαν την πρόθεσή τους να συμμετέχουν στο πλαίσιο της δράσης 

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2021-2022, 

β)δόθηκε η δυνατότητα με άλλη ανακοίνωση της ΕΕΤΑΑ Α.Ε στους κατόχους των voucher 

(αξιών τοποθέτησης)από της 24/8/2021 να καταθέτουν τις αιτήσεις τους στις δομές που 

επιθυμούν, 

 γ) με την έναρξη λειτουργίας των παιδικών σταθμών από της 1/9/2021 είναι αναγκαίο να 

γνωστοποιηθεί ποιες δομές θα δέχονται αιτήσεις με ή χωρίς voucher. 

     Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10 θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης παρουσίασε την 

εισήγηση της  Δ/νσης Κοιν. Προστασίας, Παιδείας και Δ.Β.Μ και Πολιτισμού,  του Δήμου 

Πρέβεζας  (αρμ.υπάλ.Κλ.Γιαννούλη), που έχει ως εξής:  

«…Έχοντας υπόψη: 
-  την αριθ.πρωτ.9033/16-7-21-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ε.Ε.Τ.Α.Α  Α.Ε και 

την Ορθή επανάληψη αυτής, με την οποία καλεί  τους Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς 

Σταθμούς, τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, τους Παιδικούς 

Σταθμούς, τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) και τα Κέντρα 

Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.- Μ.Ε.Α ), ως δομές,  να δηλώσουν  

ΑΔΑ: Ω3ΙΓΩΞΧ-Ν31



να συμμετέχουν στη δράση {ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ}, 

της Ε.Ε.Τ.Α.Α  Α.Ε. έτους 2021 - 2022» προκειμένου να παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας και 

φιλοξενίας σε βρέφη, νήπια παιδιά και άτομα ΜΕΑ των κατόχων / ωφελουμένων « Αξίας 

Τοποθέτησης » ( Voucher). 

-  τη δημοσίευση του ενδεικτικού και μη εξαντλητικού καταλόγου φορέων ανά Δήμο, που 

εκδήλωσαν την πρόθεσή τους να συμμετέχουν στο πλαίσιο της δράσης 

και 

Επειδή για οποιαδήποτε μεταβολή ή τροποποίηση της δυναμικότητας ή προσθήκη νέας δομής  

θα πρέπει  να συμπληρώνεται  Αίτηση -Δήλωση του φορέα, μαζί με φωτοτυπία της  άδειας 

ίδρυσης και λειτουργίας ή οποιουδήποτε άλλου ισοδύναμου εγγράφου αποδεικνύει τη 

νομιμότητα της λειτουργίας της δομής.  

 

Επειδή οι Φορείς/Δομές, που θα έχουν δηλώσει ότι προτίθενται να παρέχουν υπηρεσίες με «Αξία 

Τοποθέτησης» προς τους ωφελούμενους, μετά την οριστικοποίηση του πίνακα ωφελουμένων 

«Αξίας τοποθέτησης» (voucher), θα συμμετέχουν σε ενδεικτική και μη δεσμευτική σύζευξη  για 

κάθε δομή τους. Η  διαδικασία σύζευξης, θα πραγματοποιηθεί από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., για 

όσους ωφελούμενους δηλώσουν μέχρι 5 (ή 2 για δομές ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) δομές του 

ενδεικτικού και μη δεσμευτικού καταλόγου, αναλόγως κατηγορίας, οπότε και θα γίνει σχετική 

ανάρτηση στον ιστότοπο της Ε.Ε.Τ.Α.Α, εάν βάσει της δήλωσης της δομής/φορέα υπάρχουν 

διαθέσιμες θέσεις.  

 

Η διαδικασία της σύζευξης είναι ενδεικτική και δεν παράγει δεσμευτικά αποτελέσματα ούτε για 

τον Φορέα/Δομή ούτε και για τον ωφελούμενο/νη «Αξίας Τοποθέτησης» (voucher), καθώς ο 

ωφελούμενος/κάτοχος «Αξίας Τοποθέτησης» (voucher) θα έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί σε 

οποιονδήποτε φορέα/δομή για την εγγραφή του/των παιδιού/ών τους, είτε στην Δομή, για την 

οποία ενημερώθηκε ότι υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις, δυνάμει της ενδεικτικής σύζευξης, είτε σε 

οποιαδήποτε άλλη δομή επιθυμεί και θα είναι στην ευχέρεια του φορέα να αποδεχτεί τη σχετική 

αίτηση εγγραφής. 

Σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΕΕΤΑΑ Α.Ε « Οι ωφελούμενες για 

την εγγραφή σε κάθε δομή  οφείλουν: 

α. Να επιδείξουν στη δομή της επιλογής τους την «Αξία Τοποθέτησης» (voucher) που 

έχουν λάβει, ώστε να εγγραφούν. 

β. Να υπογράψουν τη Σύμβαση με το Φορέα/Δομή και την Εξουσιοδότηση προς την 

ΕΕΤΑΑ προκειμένου να διενεργεί τις πληρωμές προς το Φορέα για λογαριασμό τους. Τα 

έντυπα σύμβασης και εξουσιοδότησης είναι τυποποιημένα και παρέχονται μέσα από την 

εφαρμογή του Π.Σ. της ΕΕΤΑΑ. 

Επισημαίνεται ότι η διαδικασία εγγραφής, υπογραφής Σύμβασης και Εξουσιοδότησης γίνεται 

πάντα μέχρι και την 1η εργάσιμη κάθε μήνα με εξαίρεση το μήνα Σεπτέμβριο, όπου η 

διαδικασία αυτή θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι και την 

10η.9.2021. Σε περίπτωση εγγραφής από τις 11.9.2021 και μετά, η ενεργοποίηση γίνεται 

από την πρώτη εργάσιμη του επόμενου μήνα. 

εισηγούμαστε  

1. Να εγκριθεί η- δήλωση του Δήμου Πρέβεζας   στη δράση {ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ 

ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ}, της Ε.Ε.Τ.Α.Α  Α.Ε. Έτους 2021 – 2022» με τα στοιχεία των 

δομών που έχουν ενταχθεί στη δράση του έτους 2020–2021 και ισχύουν μέχρι σήμερα ,μη 

συμπεριλαμβανομένων α) του 4ου Π.Σ λόγω έλλειψης μισθωτηρίου συμβολαίου, αυτή την 

περίοδο και β) του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Μαργαρώνας, λόγω έλλειψης συμφωνητικού 

παραχώρησης  

Ενημερώνουμε  ότι όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες 1) της νέας μίσθωσης του κτιρίου για τη 

στέγαση του 4ου Π.Σ ως βρεφικού ,, που βρίσκονται σε εξέλιξη 2) της διαδικασίας παραχώρησης 

του κτιρίου από τον ΟΑΕΔ/πρώην ΟΕΚ, και επισκευών-προσθήκης για το κτίριο του Π.Σ 

Μαργαρώνας(νηπιακός), 3) της έκδοσης άδειας λειτουργίας του μισθωμένου κτιρίου στην 

περιοχή Νεοχωρίου για λειτουργία νέου βρεφικού σταθμού, υπάρχει δυνατότητα για ένταξη και 

των δομών αυτών στη δράση  

 

Οι δομές που συμπεριλαμβάνονται στη δήλωση και τον ενδεικτικό πίνακα της ΕΕΤΑΑ Α.Ε και 

στις οποίες μπορούν να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους γονείς-κηδεμόνες   τα voucher 
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α) για μεν τους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς από 1ης Σεπτεμβρίου 2021 β)για τα δημοτικά 

ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ από 24/8/2021 είναι οι παρακάτω  

Α΄ Παιδικός Σταθμός , έδρα :οδός Αφοί Καλημέρη(Κλεμανσώ) αριθ.44 

Πρέβεζα,δυναμικότητας 65 προ-νηπίων (3 τμήματα νηπίων) , αριθ.προσωρ.αδείας 

452/2018 (ΑΔΑ:6ΓΧΘΩΞΧ-4ΛΞ) και 562/19 με ΑΔΑ 677ΗΩΞΧ-ΛΑ2 αποφάσεις  

Δημάρχου Πρέβεζας 

Γ΄ Παιδικός Σταθμός, έδρα:περιοχή Νεάπολης-Πυροβολικό Πρέβεζας, δυναμικότητας 25 

προ-νηπίων (1 τμήμα), αριθ.προσωρ.αδείας 454/2018(ΑΔΑ:ΨΛ4ΛΩΞΧ-ΦΔ9)και 564/19 

με ΑΔΑ:ΩΖΕΩΩΞΧ-90Π  Αποφάσεις του Δημάρχου Πρέβεζας 

Ε΄ βρεφονηπιακός Σταθμός, έδρα: οδός Συρράκου,περιοχή “Ελαιώνα” Πρέβεζας, 

δυναμικότητας  50 προ- νηπίων(2 τμήματα) και  12  βρεφών(ένα βρεφικό τμήμα), 

αριθ.προσωρινής αδείας 457/2018(ΑΔΑ:ΩΑ71ΩΞΧ-ΔΕ5)και 566/19 με ΑΔΑ: ΩΔΓΓΩΞΧ-

ΧΕΣ Αποφάσεις του  Δημάρχου Πρέβεζας  

Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός  Λούρου, με αριθ.προσωρ.αδείας .453/2018 (ΑΔΑ: 

6AΚΒΩΞΧ-7ΧΧ) και 565/19 με ΑΔΑ:Ω11ΖΩΞΧ-ΣΓ7 Αποφάσεις του Δημάρχου Πρέβεζας 

και έδρα τη Δημοτική Ενότητα Λούρου,Τοπική Κοινότητα Λούρου, δυναμικότητας 40 

προ-νηπίων (2 νηπιακά τμήματα) και 8 βρεφών(1 τμήμα), 

Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Νέας Σινώπης,με αριθ.προσωρινής αδείας 568/19 με 

ΑΔΑ:Ψ10ΨΩΞΧ-Τ7Ο δυναμικότητας 6 βρεφών από 2 μηνών έως 2,5 ετών και 25 νηπίων 

(προ-νηπίων)  

Βρεφονηπιακός Σταθμός Ολοκληρωμένης Φροντίδας (ΒΣΟΦ) με αριθ.προσωρ.αδείας 496/18 

(ΑΔΑ:6ΠΒΙΩΞΧ-Δ60) και 560/19 με ΑΔΑ:ΩΔ3ΠΩΞΧ-2Ψ8 Αποφάσεις Δημάρχου , οδός 

Δ.Σολωμού 20,περιοχή Υδατόπυργου Πρέβεζας (ΒΣΟΦ) τρία νηπιακά τμήματα 

δυναμικότητας  82 νηπίων , ένα νηπιακό τμήμα ΜΕΑ δυναμικότητας 10 νηπίων , δύο 

τμήματα  δυναμικότητας 16 βρεφών,  

 

1.Β)Για το ΚΔΑΠ ΣΙΝΩΠΗΣ με έδρα τη Σινώπη Δ.Ε Ζαλόγγου , δυναμικότητας 30 παιδιών σε 

δύο βάρδιες  ,ΚΔΑΠ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, δυναμικότητας 30 παιδιών σε δύο βάρδιες, με έδρα την 

Πρέβεζα, οδός 21ης Οκτωβρίου αριθ.,1 και τη δομή ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΔΗΜΟΥ 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ,δυναμικότητας 20 παιδιά ή έφηβοι, με  έδρα: οικισμός Νεοχωρίου Δημοτικής 

Κοινότητας Πρέβεζας Δήμου Πρέβεζας- κτίριο του ΚΦΙΑ (Κέντρου Φυσικής Ιατρικής 

Αποκατάστασης) Γ.Νοσοκομείου Πρέβεζας (βορειοδυτική πτέρυγα -πρώην ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ),με 

αριθ.πρωτ.αδείας 647/24-4-2018 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας, , 

την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Πρέβεζας, ως  νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου Πρέβεζας για  

την υποβολή της  αίτησης-Δήλωσης..». 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.  

Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

• τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010,  

• την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ, 

  την εισήγηση της υπηρεσίας 

• την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 

• την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ) 

 

1.Εγκρίνει την υποβολή δήλωσης του Δήμου Πρέβεζας στη δράση {ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ}, της Ε.Ε.Τ.Α.Α  Α.Ε. Έτους 2021 – 2022» με τα 

στοιχεία των δομών που έχουν ενταχθεί στη δράση του έτους 2020–2021 και ισχύουν μέχρι 

σήμερα ,μη συμπεριλαμβανομένων α) του 4ου Π.Σ λόγω έλλειψης μισθωτηρίου συμβολαίου, 

αυτή την περίοδο και β) του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Μαργαρώνας, λόγω έλλειψης 

συμφωνητικού παραχώρησης.  

Όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες: α) της νέας μίσθωσης του κτιρίου για τη στέγαση του 4ου 

Π.Σ ως βρεφικού , που βρίσκονται σε εξέλιξη,  β) της διαδικασίας παραχώρησης του κτιρίου από 

τον ΟΑΕΔ/πρώην ΟΕΚ, και επισκευών-προσθήκης για το κτίριο του Π.Σ Μαργαρώνας(νηπιακός), 

γ) της έκδοσης άδειας λειτουργίας του μισθωμένου κτιρίου στην περιοχή Νεοχωρίου για 

λειτουργία νέου βρεφικού σταθμού, υπάρχει δυνατότητα για ένταξη και των δομών αυτών στη 

δράση  
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Οι δομές που συμπεριλαμβάνονται στη δήλωση και στον ενδεικτικό πίνακα της ΕΕΤΑΑ Α.Ε και 

στις οποίες μπορούν να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους γονείς-κηδεμόνες   τα voucher 

α) για μεν τους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς από 1ης Σεπτεμβρίου 2021 β) για τα δημοτικά 

ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ από 24/8/2021 είναι οι παρακάτω: 

 

1. Δημοτικοί παιδικοί σταθμοί: 

Α΄ Παιδικός Σταθμός , έδρα :οδός Αφοί Καλημέρη(Κλεμανσώ) αριθ.44 

Πρέβεζα,δυναμικότητας 65 προ-νηπίων (3 τμήματα νηπίων) , αριθ.προσωρ.αδείας 

452/2018 (ΑΔΑ:6ΓΧΘΩΞΧ-4ΛΞ) και 562/19 με ΑΔΑ 677ΗΩΞΧ-ΛΑ2 αποφάσεις  

Δημάρχου Πρέβεζας 

Γ΄ Παιδικός Σταθμός, έδρα:περιοχή Νεάπολης-Πυροβολικό Πρέβεζας, δυναμικότητας 25 

προ-νηπίων (1 τμήμα), αριθ.προσωρ.αδείας 454/2018(ΑΔΑ:ΨΛ4ΛΩΞΧ-ΦΔ9)και 564/19 

με ΑΔΑ:ΩΖΕΩΩΞΧ-90Π  Αποφάσεις του Δημάρχου Πρέβεζας 

Ε΄ βρεφονηπιακός Σταθμός, έδρα: οδός Συρράκου,περιοχή “Ελαιώνα” Πρέβεζας, 

δυναμικότητας  50 προ- νηπίων(2 τμήματα) και  12  βρεφών(ένα βρεφικό τμήμα), 

αριθ.προσωρινής αδείας 457/2018(ΑΔΑ:ΩΑ71ΩΞΧ-ΔΕ5)και 566/19 με ΑΔΑ: ΩΔΓΓΩΞΧ-

ΧΕΣ Αποφάσεις του  Δημάρχου Πρέβεζας  

Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός  Λούρου, με αριθ.προσωρ.αδείας .453/2018 (ΑΔΑ: 

6AΚΒΩΞΧ-7ΧΧ) και 565/19 με ΑΔΑ:Ω11ΖΩΞΧ-ΣΓ7 Αποφάσεις του Δημάρχου Πρέβεζας 

και έδρα τη Δημοτική Ενότητα Λούρου,Τοπική Κοινότητα Λούρου, δυναμικότητας 40 

προ-νηπίων (2 νηπιακά τμήματα) και 8 βρεφών(1 τμήμα), 

Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Νέας Σινώπης,με αριθ.προσωρινής αδείας 568/19 με 

ΑΔΑ:Ψ10ΨΩΞΧ-Τ7Ο δυναμικότητας 6 βρεφών από 2 μηνών έως 2,5 ετών και 25 νηπίων 

(προ-νηπίων)  

Βρεφονηπιακός Σταθμός Ολοκληρωμένης Φροντίδας (ΒΣΟΦ) με αριθ.προσωρ.αδείας 496/18 

(ΑΔΑ:6ΠΒΙΩΞΧ-Δ60) και 560/19 με ΑΔΑ:ΩΔ3ΠΩΞΧ-2Ψ8 Αποφάσεις Δημάρχου , οδός 

Δ.Σολωμού 20,περιοχή Υδατόπυργου Πρέβεζας (ΒΣΟΦ) τρία νηπιακά τμήματα 

δυναμικότητας  82 νηπίων , ένα νηπιακό τμήμα ΜΕΑ δυναμικότητας 10 νηπίων , δύο 

τμήματα  δυναμικότητας 16 βρεφών,  

 

2)Δημοτικά  ΚΔΑΠ 

- ΚΔΑΠ ΣΙΝΩΠΗΣ με έδρα τη Σινώπη Δ.Ε Ζαλόγγου , δυναμικότητας 30 παιδιών σε δύο βάρδιες  

-ΚΔΑΠ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, δυναμικότητας 30 παιδιών σε δύο βάρδιες, με έδρα την Πρέβεζα, 

οδός 21ης Οκτωβρίου αριθ.,1  

-ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ,δυναμικότητας 20 παιδιά ή έφηβοι, με  έδρα: οικισμός 

Νεοχωρίου Δημοτικής Κοινότητας Πρέβεζας Δήμου Πρέβεζας- κτίριο του ΚΦΙΑ (Κέντρου 

Φυσικής Ιατρικής Αποκατάστασης) Γ.Νοσοκομείου Πρέβεζας (βορειοδυτική πτέρυγα -πρώην 

ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ),με αριθ.πρωτ.αδείας 647/24-4-2018 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας, , 

 

2. Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος Πρέβεζας, ως  νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Πρέβεζας για  

την υποβολή της  αίτησης-Δήλωσης των συμπεριλαμβανομένων στον ενδεικτικό πίνακα 

δομών της Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε καθώς και  των  αιτήσεων-δηλώσεων, με τα σχετικά 

δικαιολογητικά,  που θα υποβληθούν μετά την ολοκλήρωση των αναγκαίων διαδικασιών για 

τον 4ο βρεφικό  Σταθμό,τον βρεφικό σταθμό Νεοχωρίου και τον Παιδικό Σταθμό 

Μαργαρώνας.  

 
 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  514/2021. 

      Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.     

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΔΑ: Ω3ΙΓΩΞΧ-Ν31
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