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ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΟΧ 01/2012 

 

Ανακοίνωση της Δημοτικής Κοινωυελούς Επιτείρησης Ωραιοκάστροσ (ΔΗ.Κ.Ε.Ω.) 

 

Με ην ππ’ αξηζκ. πξση. Θ. νηθ. 513 από 16/03/2012 (αλαξηεκέλν ζηνλ πίλαθα 

αλαθνηλώζεσλ) έγγξαθν ηνπ, ην ΑΣΕΠ αθπξώλεη ηελ ππ. αξηζκ. ΣΟΧ 1/2012 Αλαθνίλσζε ηεο 

Δεκνηηθήο Κνηλσθεινύο Επηρείξεζεο Ωξαηνθάζηξνπ ε νπνία εγθξίζεθε από ην ΑΣΕΠ κε ην ππ. 

αξηζκ. πξση. Θ. 455/9-3-2012 έγγξαθν, δεκνζηεύηεθε ζηηο εθεκεξίδεο θαη αλαξηήζεθε ζηα 

Δεκνηηθά Καηαζηήκαηα ζηηο 14 Μαξηίνπ 2012. 

 

Η επηρείξεζε δε ζα κπνξεί λα δέρεηαη πιένλ αηηήζεηο. 

 

Αλακέλεηαη λέα έγθξηζε από ην Α.Σ.Ε.Π. (γηα ηηο ίδηεο ζέζεηο) θαζώο θαη λεόηεξε  

Αλαθνίλσζε.  

  

 

Με εθηίκεζε, 

 

 

 

 

 

 

Τζηηζηθιήο Γεώξγηνο 
Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.Ω. 

 

 

 



       ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ           Θεζζαλονίκη 16 Μαρηίοσ 2012 

              Αριθ. Πρωη.: Θ οικ. 513 
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ΘΔΜΑ: Δθαρμογή ηοσ ν. 4057/2012 (ΦΔΚ 54/14-3-2012/Α΄).  

 Μεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ λ. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/14-3-2012/Α΄) θαη εηδηθόηεξα ηεο παξ. 

28 ηνπ άξζξνπ έλαηνπ, κε ηελ νπνία ηξνπνπνηείηαη ε εληνπηόηεηα ηνπ ζηνηρείνπ Α ηεο παξ. 11 

ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 2190/1994, όπσο ηζρύεη, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα: 

 Εθόζνλ δελ έρεη δεκνζηεπζεί πεξίιεςε, ηεο εγθξηζείζαο από ην Α.Σ.Ε.Π., αλαθνίλσζήο 

ζαο ζηνλ εκεξήζην ή εβδνκαδηαίν ηύπν ησλ ηνπηθώλ εθεκεξίδσλ ηνπ λνκνύ θαη δελ έρεη 

αλαξηεζεί απηή κέρξη θαη ηελ 13 Μαρηίοσ 2012, νθείιεηε: 

 Να κελ πξνβείηε ζηε δεκνζίεπζε ή αλάξηεζε απηήο κεηά ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία. 

 Να απνζηείιεηε απηήλ  γηα επαλέγθξηζε ζην Α.Σ.Ε.Π. 

 Ιδηαηηέξσο επηζεκαίλεηαη όηη ηόζο η δημοζίεσζη όζο και η ανάρηηζη ηεο αλαθνίλσζήο 

ζαο πξέπεη λα έτοσν ζσνηελεζηεί  κέρξη θαη ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία.  Σε νπνηαδήπνηε άιιε 

πεξίπησζε ζα πξέπεη λα αθπξώζεηε είηε ηε δεκνζίεπζε είηε ηελ αλάξηεζε θαη λα αθνινπζήζεηε 

ηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία. 

 Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, παξαθαινύκε γηα ηελ άκεζε ελεκέξσζε ηνπ Α.Σ.Ε.Π., ζρεηηθά 

κε ηελ εμέιημε ηεο αλαθνίλσζήο ζαο. 

Με ενηολή Προέδροσ 

Η Προϊζηαμένη Σμήμαηος 

 

 

 

Βαζιλική Ρέπα 

Δζωηερική Γιανομή 

α) Πξντζηακέλε 

β) Αξρείν 


