
 1 

   

 

 

 

 

1Η ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗ 

ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ Ή ΣΟΤ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ ΣΟΤ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΜΔ ΚΟΠΟ ΣΗΝ ΙΓΡΤΗ ΝΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΩΝ ΒΡΔΦΙΚΗ, 

ΠΑΙΓΙΚΗ ΚΑΙ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ 

 

Αθήνα, 22 Νοεμβπίος 2018 

   Απ.Ππωη.:  10459 

 

Η Δλληνική Δηαιπία Σοπικήρ Ανάπηςξηρ και Αςηοδιοίκηζηρ (Δ.Δ.Σ.Α.Α.) Α.Δ. έρνληαο 

ππφςε: 

1. Σν άξζξν 51 ηνπ λ. 4520/2018 (Α΄ 30): «Μεηεμέιημε ηνπ Οξγαληζκνχ Γεσξγηθψλ 

Αζθαιίζεσλ ζε Οξγαληζκφ Πξνλνηαθψλ Δπηδνκάησλ θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

(ΟΠΔΚΑ) θαη ινηπέο δηαηάμεηο». 

2. Σελ ΚΤΑ Γ11/νηθ21568/620/12-4-2018 ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, ηνπ 

Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη ηεο Αλαπιεξψηξηαο Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 

3. Σελ απφ 27/04/2018 Πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ,ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ 

θαη ηεο ΔΔΣΑΑ ΑΔ. 

4. Σν ΠΓ 99/2017 (ΦΔΚ Α΄ 141/28-9-2017) «Καζνξηζκφο πξνυπνζέζεσλ 

αδεηνδφηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ παηδηθψλ θαη βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ πνπ 

ιεηηνπξγνχλ εληφο λνκηθψλ πξνζψπσλ ησλ δήκσλ ή ππεξεζίαο ησλ δήκσλ». 

5. Σελ κε αξ.πξση.14016/24-4-2018 εγθχθιην 12 ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ 

«Γηεπθξηλίζεηο επί ηεο δηαδηθαζίαο έθδνζεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

δεκνηηθψλ» παηδηθψλ θαη βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ κέρξη ηελ 31ε Ηνπιίνπ 2018. 

6. Σελ ΚΤΑ. Γ11/νηθ.58769/2522/16-11-2018 ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, ηνπ 

Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη ηεο Αλαπιεξψηξηαο Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 
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ΚΑΛΔΙ 

1. Σνπο Γήκνπο νη νπνίνη ήδε ιεηηνπξγνχλ ζηαζκνχο κε ηκήκαηα βξεθηθήο, παηδηθήο 

θαη βξεθνλεπηαθήο θξνληίδαο 

2. Σα Ννκηθά Πξφζσπα ησλ Γήκσλ πνπ ήδε ιεηηνπξγνχλ ζηαζκνχο κε ηκήκαηα 

βξεθηθήο, παηδηθήο θαη βξεθνλεπηαθήο θξνληίδαο 

 

Να ππνβάινπλ πξφηαζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ ή ηνπ 

Ννκηθνχ πξνζψπνπ ηνπ Γήκνπ ζην πξφγξακκα ρξεκαηνδφηεζεο απφ πφξνπο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο κε ζθνπφ ηελ 

ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία έσο δχν λέσλ ηκεκάησλ βξεθηθήο, παηδηθήο θαη βξεθνλεπηαθήο 

θξνληίδαο. 

 

H ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ έληαμεο ζην ρξεκαηνδνηηθφ πξφγξακκα λήγει ζηιρ 31 

Γεκεμβπίος 2018. 

 

Σα λέα ηκήκαηα δχλαηαη λα εληαρζνχλ ζε ήδε ιεηηνπξγνχληεο ζηαζκνχο, εθφζνλ ζε απηνχο 

ππάξρεη ειεχζεξνο ρψξνο ηθαλφο λα δηακνξθσζεί ψζηε λα ηα ζηεγάζεη, ή λα απνηειέζνπλ 

ηκήκαηα λένπ / λέσλ ζηαζκνχ / ζηαζκψλ πνπ ζα ζπζηήζεη ν Γήκνο.  

 

Ζ ζπλνιηθή ρξεκαηνδφηεζε γηα ηνπο δηθαηνχρνπο ησλ θαηεγνξηψλ 1 θαη 2 δε κπνξεί λα 

μεπεξλά ην πνζφ ησλ 50.000,00 επξψ γηα:   

 έλα ηκήκα δπλακηθφηεηαο έωρ 12 βξεθψλ, ή  

 έλα ηκήκα δπλακηθφηεηαο έωρ 25 λεπίσλ  

 

Δηδηθφηεξα γηα ηνπο δήκνπο ηνπ πίλαθα 1 θαη ηα λνκηθά πξφζσπα απηψλ φπνπ 

δηαπηζηψζεθε ζεκαληηθή απφθιηζε κεηαμχ ησλ αμηψλ ηνπνζέηεζεο (vouchers) βξεθψλ θαη 

λεπίσλ ζε κνλάδεο πξνζρνιηθήο θξνληίδαο θαη ησλ δηαζέζηκσλ ζέζεσλ ζε βξεθηθνχο, 

παηδηθνχο ή βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο, δεκνηηθνχο ή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ε 

ρξεκαηνδφηεζε δχλαηαη λα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ 75.000,00 επξψ γηα ηε δεκηνπξγία δχν 

απφ ηα σο άλσ ηκήκαηα. Ζ ζπλνιηθή ρξεκαηνδφηεζε ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε δε 

κπνξεί λα μεπεξλά ην πνζφ ησλ 75.000,00 επξψ 
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ΠΙΝΑΚΑ 1 

Α/Α ΓΗΜΟ 

1  ΑΓ ΑΝΑΡΓΤΡΧΝ - ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ  

2  ΑΓΡΗΝΗΟΤ  

3  ΑΘΖΝΑΗΧΝ  

4  ΑΗΓΗΑΛΗΑ  

5  ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ  

6  ΑΡΓΟΤ- ΜΤΚΖΝΧΝ  

7  ΑΥΑΡΝΧΝ  

8  ΒΔΡΟΗΑ  

9  ΒΟΛΟ  

10  ΓΑΛΑΣΗΟΤ  

11  ΓΛΤΦΑΓΑ  

12  ΓΔΛΣΑ  

13  ΓΗΟΝΤΟΤ  

14  ΓΡΑΜΑ  

15  ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ-ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΖ  

16  ΔΟΡΓΑΗΑ  

17  ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ  

18  ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΑΣΣΗΚΖ 

19  ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ 

20  ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ  

21  ΘΔΡΜΖ  

22  ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ  

23  ΘΖΒΑΗΧΝ  

24  ΗΛΗΟΤ  

25  ΗΣΗΑΗΑ-ΑΗΓΖΦΟΤ  

26  ΗΧΑΝΝΗΣΧΝ  

27  ΚΑΛΑΜΑΡΗΑ  

28  ΚΑΛΑΜΑΣΑ  

29  ΚΑΛΛΗΘΔΑ  

30  ΚΑΡΓΗΣΑ  

31  ΚΑΣΔΡΗΝΖ  

32  ΚΔΡΑΣΗΝΗΟΤ-ΓΡΑΠΔΣΧΝΑ  

33  ΚΔΡΚΤΡΑ  

34  ΚΗΛΚΗ  

35  ΚΟΕΑΝΖ  

36  ΚΟΜΟΣΖΝΖ  

37  ΚΟΡΓΔΛΗΟΤ-ΔΤΟΜΟΤ  

38  ΚΟΡΗΝΘΗΧΝ  

39  ΚΟΡΤΓΑΛΛΟ  

40  ΛΑΓΚΑΓΑ  

41  ΛΑΜΗΔΧΝ  

42  ΛΑΡΗΑΗΧΝ  

43  ΛΔΒΑΓΔΧΝ  

44  ΛΔΒΟΤ  

45  ΜΑΛΔΒΗΕΗΟΤ  

46  ΜΔΓΑΡΔΧΝ  
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47  ΝΔΑΠΟΛΖ-ΤΚΔΧΝ  

48  ΝΗΚΑΗΑ - ΑΓΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΡΔΝΣΖ  

49  ΞΑΝΘΖ  

50  ΠΑΣΡΔΧΝ  

51  ΠΑΤΛΟΤ ΜΔΛΑ  

52  ΠΔΗΡΑΗΧ  

53  ΠΔΛΛΑ  

54  ΠΔΡΑΜΑΣΟ  

55  ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ  

56  ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΖ  

57  ΠΤΛΑΗΑ-ΥΟΡΣΗΑΣΖ  

58  ΠΤΡΓΟΤ  

59  ΡΔΘΤΜΝΖ  

60  ΡΟΓΟΤ  

61  ΔΡΡΧΝ  

62  ΠΑΣΧΝ ΑΡΣΔΜΗΓΑ  

63  ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ  

64  ΣΡΗΠΟΛΔΧ  

65  ΦΤΛΖ  

66  ΥΑΛΚΗΓΔΧΝ  

67  ΥΑΝΗΧΝ  

68  ΥΔΡΟΝΖΟΤ  

69  ΧΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ  

 

1.ΚΟΠΟ 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο  πξαγκαηνπνηείηαη  κε ζθνπφ ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία λέσλ ηκεκάησλ 

βξεθηθήο, παηδηθήο θαη βξεθνλεπηαθήο θξνληίδαο 

 

2.ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε θαιχπηεη ηε δαπάλε  ησλ δηθαηνχρσλ γηα: 

1. Δξγαζίεο αλαθαίληζεο - επηζθεπήο θαη δηακφξθσζεο πθηζηάκελσλ θελψλ θαη 

ειεχζεξσλ θηηξηαθψλ ρψξσλ, νη νπνίνη αλήθνπλ θαηά πιήξε θπξηφηεηα, ρξήζε θαη 

λνκή ζηνπο Γήκνπο ή ηα Ννκηθά ηνπ πξφζσπα, ή είλαη παξαρσξεκέλνη ζ’ απηνχο 

θαηά ρξήζε ή κηζζσκέλνη απφ απηνχο ή ζε ρψξνπο ζε ήδε ιεηηνπξγνχληεο 

ζηαζκνχο, εθφζνλ ζε απηνχο ππάξρεη ειεχζεξνο ρψξνο ηθαλφο λα δηακνξθσζεί 

ψζηε λα ηα ζηεγάζεη . 

2. Σν θφζηνο πξνκήζεηαο ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ λέσλ 

ηκεκάησλ βξεθηθήο, παηδηθήο θαη βξεθνλεπηαθήο θξνληίδαο, ηελ εθπφλεζε ηεο 

κειέηεο ή ησλ κειεηψλ γηα ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο ,ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

ππνζηήξημεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ.  
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3.ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΦΑΚΔΛΟΤ ΠΡΟΣΑΗ 

Ο θάθεινο πνπ ζα ππνβάινπλ νη δηθαηνχρνη θνξείο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

1. Σε ζπκπιεξσκέλε αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζπκκεηνρήο ζην πξφγξακκα 

ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηνλ δηθαηνχρν. 

2. Σελ Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 

δηθαηνχρνπ θνξέα γηα ηελ ζπκκεηνρή ζην Υξεκαηνδνηηθφ Πξφγξακκα. 

3. Σν ζπλνδεπηηθφ έγγξαθν ζην νπνίν ζα πεξηέρνληαη: 

i. Ο αξηζκφο θαη ε θαηεγνξία ησλ λέσλ ηκεκάησλ πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ. 

ii. Ζ πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ θαη ησλ πξνκεζεηψλ πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ 

απφ ην παξφλ πξφγξακκα, κε ηνλ εθηηκψκελν πξνυπνινγηζκφ. 

iii. Ζ αλαζέηνπζα αξρή γηα ηηο εξγαζίεο θαη ηηο πξνκήζεηεο, ζε πεξίπησζε πνπ ν 

δηθαηνχρνο θνξέαο δελ αζθεί αξκνδηφηεηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

4. Ννκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία ρξήζεο ηνπ αθηλήηνπ ζην νπνίν ζα ζηεγαζηνχλ ηα λέα 

ηκήκαηα θαη εηδηθφηεξα: 

i. Κπξηφηεηα ηνπ θηηξίνπ, ή 

ii. Μηζζσηήξην ζπκβφιαην, ή 

iii. Παξαρσξεηήξην.  

 

Ζ ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ ζα γίλεηαη ηφζν ζε έληππε φζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 

 

4.ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΓΙΚΑΙΟΤΥΩΝ 

Οη δηθαηνχρνη ζα πξέπεη: 

1. Να ηεξνχλ ηελ Δζληθή Ννκνζεζία γηα ηελ εθπφλεζε κειεηψλ, αλάζεζεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ θαη πινπνίεζε πξνκεζεηψλ θαη ηερληθψλ έξγσλ. 

2. Να ηεξνχλ ηηο αξρέο ηεο νηθνλνκηθφηεηαο, ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο 

θαη ηεο δηαθάλεηαο. 

3. Να απνδέρνληαη ηελ δεκνζηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Γηθαηνχρνπ, θαζψο θαη ηνπ 

πνζνχ ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο. 

4. Να δηαζέηνπλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο φια ηα 

έγγξαθα, δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία πνπ ζα ηνπο δεηεζνχλ. 
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5.ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΚΣΑΜΙΔΤΗ ΣΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε ησλ Γήκσλ απφ ηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ γίλεηαη ζηαδηαθά σο εμήο: 

1. Με ηελ ππνβνιή ζηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ. ηεο πεξηιεπηηθήο δηαθήξπμεο ή ηζνδχλακνπ 

εγγξάθνπ ηνπ δηαγσληζκνχ  πνπ ζα δηελεξγήζεη ν Γήκνο ή ην λνκηθφ πξφζσπν γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο ελέξγεηαο δίλεηαη πξνθαηαβνιή ίζε κε ην 30% ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, 

ζχκθσλα κε ην χςνο ησλ επί κέξνπο δηαθεξχμεσλ. Ο Γηθαηνχρνο Φνξέαο νθείιεη λα 

εθδψζεη  Σηκνιφγην Δπηρνξήγεζεο πξνο ηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ. 

2. Με ηελ ππνβνιή ζηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ. ησλ ζπκβάζεσλ δηελέξγεηαο ησλ εξγαζηψλ 

αλαθαίληζεο-δηακφξθσζεο ή/ θαη πξνκήζεηαο εμνπιηζκνχ θαηαβάιιεηαη ην 80% ηνπ 

ζπλφινπ ησλ ζπκβαζηνπνηεκέλσλ δαπαλψλ αθαηξνχκελεο ηεο πξνθαηαβνιήο ζηελ 

πεξίπησζε πνπ απηή έρεη απνδνζεί ζηνλ δηθαηνχρν θνξέα. Ο Γηθαηνχρνο Φνξέαο 

νθείιεη λα εθδψζεη  Σηκνιφγην Δπηρνξήγεζεο πξνο ηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ. 

3. Με ηελ ππνβνιή ζηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ. ησλ παξαθάησ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαβάιιεηαη ην 

ππφινηπν ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπκβαζηνπνηεκέλσλ δαπαλψλ. Ο Γηθαηνχρνο θνξέαο 

πξέπεη λα θαηαζέζεη ζηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ. ηα εμήο:  

3.1. Βεβαίσζε Πεξαίσζεο εξγαζηψλ (ζε πεξίπησζε εξγνιαβίαο) ή/θαη πξσηνθφιια 

παξαιαβήο πξνκεζεηψλ-ππεξεζηψλ. 

3.2. Πηζηνπνηεκέλν Λνγαξηαζκφ, ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ επηβιέπνληα κεραληθφ ηνπ 

Έξγνπ θαη εγθεθξηκέλν απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο. 

3.3. Σξνπνπνηεκέλε Άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο δνκήο ή άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο λέαο δνκήο. 

3.4. Αληίγξαθα Σηκνινγίσλ καδί κε ηα Δληάικαηα (ΥΔΠ) θαη ηα αληίγξαθα ηξαπεδηθψλ 

θηλήζεσλ ηνπ Λνγαξηαζκνχ (extrait). 

3.5. Βεβαίσζε απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ Γηθαηνχρνπ Φνξέα, φπνπ ζα 

βεβαηψλεηαη ν αξηζκφο Βξεθψλ-Νεπίσλ θαηά ηνλ νπνίν απμήζεθε ε Γπλακηθφηεηα 

ηεο Γνκήο απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπ Γηθαηνχρνπ Φνξέα ζηνλ παξφλ Πξφγξακκα. 

3.6. Ο Γηθαηνχρνο Φνξέαο νθείιεη λα εθδψζεη  Σηκνιφγην Δπηρνξήγεζεο πξνο ηελ 

Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ. 

 

4. ε πεξίπησζε πνπ ν Γηθαηνχρνο Φνξέαο δελ επηζπκεί ηε ζηαδηαθή ρξεκαηνδφηεζε, 

θαηά ηελ νινθιήξσζε ησλ πξναλαθεξφκελσλ ελεξγεηψλ, ιακβάλεη ην ζχλνιν ηεο 

πξνβιεπφκελεο αλά πεξίπησζε ρξεκαηνδφηεζεο ή ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ ησλ 

ζπκβάζεσλ πνπ πινπνίεζε γηα ηελ ίδξπζε ησλ λέσλ ηκεκάησλ (κε ηελ ππνβνιή ησλ 

ζηνηρείσλ ηεο πεξ.1 ζπλνδεπφκελα θαη απφ ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ησλ πεξ.2 θαη 3 ηεο 

άλσζελ δηαδηθαζίαο). 
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5. Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηαθέξεηαη απφ ηνλ ηαθηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο ζε ινγαξηαζκφ ηεο  ΣηΔ ηεο  Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ.  

 

6. ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ 

Οη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο βξίζθνληαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.eetaa.gr 

φπνπ αλαθνηλψλεηαη θάζε ζρεηηθή πιεξνθνξία θαη απνηειεί ην θχξην εξγαιείν επηθνηλσλίαο 

κε ηνπο δηθαηνχρνπο θνξείο. 

 

Γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη θνξείο κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηνπο θ.θ. 

Αιαηάο Απφζηνινο, ηει. 2131320674, e-mail: alatas@eetaa.gr,  

Καηζνπιάθεο Δπηχρεο, ηει. 2131320644, e-mail: katsoulakis@eetaa.gr, 

Φσκίδεο Γξεγφξεο, ηει. 2131320708, e-mail: gpsom@eetaa.gr,  

Δκηξδάο Ησάλλεο, ηει. 2131320684, e-mail: emirzas@eetaa.gr  

 

 

 

Για ηην Δλληνική Δηαιπία Σοπικήρ Ανάπηςξηρ και Αςηοδιοίκηζηρ (Δ.Δ.Σ.Α.Α.) Α.Δ. 

 

 

Ο Γιεςθύνων ύμβοςλορ 

Θεόδωπορ Γκοηζόποςλορ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ςνημμένα: 

1. Αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζπκκεηνρήο ζην πξφγξακκα ρξεκαηνδφηεζεο. 

2. πλνδεπηηθφ έγγξαθν. 

http://www.eetaa.gr/
mailto:alatas@eetaa.gr
mailto:katsoulakis@eetaa.gr
mailto:gpsom@eetaa.gr
mailto:emirzas@eetaa.gr
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