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       Αθήνα, 29/08/2018 
      Αρ. Γεν. Πρωτ: 3215 
 Αρ. Πρωτ ΕΥΥΑΠ: 3105 
 
 
 
 

Θέμα:  Παράταση των καταληκτικών ημερομηνίων για την υποβολή ερωτήσεων καθώς και 

υποβολής προτάσεων για τη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του έργου 

«ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ», με Αρ. Γεν.Πρωτ. 3044/ΕΥΥΑΠ 2947/02.08.2018 Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.), του 

προγράμματος ΠΟΛΗ² του δήμου Αθηναίων. 
 

 

O ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 

Έχοντας υπόψη: 

I. Τις υπ’ αριθ. 2 & 3/114ο Δ.Σ./02‐05‐2017 Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Α.Τ.Α. 

Α.Ε., με τις οποίες καθορίστηκαν τα αρμόδια όργανα εκπροσώπησης της εταιρείας καθώς και 

εκείνα που φέρουν δικαίωμα υπογραφής (ΑΔΑ: 69ΠΘΟΡΙΝ-ΡΥΡ) 

II. Την υπ' αριθ. πρωτ. 328276/09.11.2017 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του δήμου Αθηναίων και της 

Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., για το άνοιγμα των κλειστών καταστημάτων στο κέντρο της Αθήνας 

III. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 3044/ΕΥΥΑΠ 2947/02.08.2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 

την υποβολή προτάσεων αξιοποίησης κλειστών καταστημάτων στο κέντρο της Αθήνας, για 

χρονική περίοδο έξι (6) μηνών, στο πλαίσιο υλοποίησης από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., του έργου 

«ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ» του προγράμματος ΠΟΛΗ² του δήμου Αθηναίων (ΑΔΑ: ΨΜΖ8ΟΡΙΝ-

ΟΔΛ). 

IV. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 

στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1. Την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή ερωτήσεων ή διευκρινήσεων 

αναφορικά με το περιεχόμενο των ως άνω προσκλήσεων έως την Δευτέρα 17/09/2018. 
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2. Την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή των υποψηφιοτήτων για τις ως 

άνω προσκλήσεις μέχρι την Παρασκευή 28/09/2018 και ώρα 16.00 στην έδρα της «Ε.Α.Τ.Α. 

Α.Ε.», Ξενοφώντος 7, 1ος όροφος, Αθήνα, Τ.Κ. 105 57 (Πρωτόκολλο). 

3. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι των ως άνω προσκλήσεων ως έχουν. 

 

 

 

Για την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 

 

 

 

Αλέξης Γαληνός 

Διευθύνων Σύμβουλος 
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