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                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 537 
 
Συνεδρίαση 36

η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 1442/2013 
 

Στην Αθήνα, σήμερα στις 12/07/2013,  ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00.μ. ,  στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από πρόσκληση 
της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 09/07/2013.  

 
Θέμα 13

o
 

Παροχή εξουσιοδότησης στο αυτοτελές γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής 
στην Δυτική Αττική να υποβάλει στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών αίτηση σχετικά με την λύση ή 
όχι της Α.Ε. με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΟΡΓΑΝΟΧΥΜΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ Ανώνυμη Εταιρία:(Α) σύμφωνα με την παρ. 1 (εδ. δ) 
και 2 του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/20, (Β) σύμφωνα με την παρ. 1 (εδ. γ) και 2 του άρθρου 48 του 
Κ.Ν. 2190/2,(Γ)  σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 265 του Ν. 3463/06. 
 

Παρόντες:  

 Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Βασίλειος Κόκκαλης 

 Δημοσθένης Μπαρούτας 

 Άννα Μεθυμάκη 

 Ιωάννης Αξαρλής  

 Χαράλαμπος Καραθάνος 

 Χρήστος Κουρούσης  

 Ελένη Ζαφειρίου 
Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

 Ανδρέας Πολυζωγόπουλος  

 Αλεξάνδρα Μαντσιώκα 
Απόντες: 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στυλιανός Μαριδάκης 

 Γεώργιος Καστρινάκης  

 Σπυρίδων Σπυρίδων 
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Ντόβα 
Μαρία. 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στον κ. 
Στρατιδάκη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 Περί Ανωνύμων Εταιρειών όπως ισχύει.  
2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 Κύρωση του Κώδικα περί Δήμων και Κοινοτήτων ΦΕΚ ( 114/2006 

τ. Α΄ ) . Άρθρο 252 Ορισμοί και διακρίσεις Δημοτικών Επιχειρήσων Ο.Τ.Α. Άρθρο 265 Σύσταση 
και Λειτουργία  Α.Ε. Ο.Τ.Α. 

3. Τις διατάξεις του Ν.3419/2005(ΦΕΚ 297/05 τ.Α΄) όπως ισχύει. 
4.  Τις διατάξεις του Ν.3853/2010 (ΦΕΚ 90/10 τ.Α΄) 
5. Τις διατάξεις του Ν. 1599/86 Σχέσεις Κράτους Πολίτη, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις 

του Ν. 2690/99 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας». 
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6. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 - Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 238/τ.Α΄/07-06-2010) 

7. Το Προεδρικό Διάταγμα υπ. αριθμ. 145/2010 - Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής  
8. Την με αριθμ. 44403/ 11 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα « Έγκριση 

τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ Β 
2494/11). 

9. Τις αρ. οικ.120400/2011 (ΦΕΚ 2973Β΄) και οικ.Γ.Π. 46/2012 (ΦΕΚ 950Β΄)  αποφάσεις του 
Περιφερειάρχη Αττικής «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες» 

10. Την από 31/8/2012 πρόσκληση για ακρόαση σύμφωνα με το άρθρο 20 του Συντάγματος και 
την από 11/9/2012 επίδοση αυτής με δικαστικό επιμελητή 

11. Τις από 1/10/2012, 1/11/2012 και 27/5/2013 αιτήσεις υποβολής στοιχείων της κατωτέρω Α.Ε. 
12. Τα από 23/10/2012 και 6/12/2012  έγγραφα διαβίβασης δικαιολογητικών για δικαστική λύση 

Α.Ε. της Υπηρεσίας μας προς την Νομική Υπηρεσία. 
13. Την υπ΄αριθμ. 1380/1-3-2013 απόφασή μας σχετικά με την αίτησή για την λύση ή όχι της Α.Ε. 

με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΟΡΓΑΝΟΧΟΥΜΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ Ανώνυμη Εταιρία 

14. Τη με αρ. πρωτ. 15630/ 21-3-2013 προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΡΓΑΝΟΧΟΥΜΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ 
Ανώνυμη Εταιρία κατά της προαναφερόμενης απόφασης (1380/1-3-2013) 

15. Την υπ΄αριθμ.21239/17833/ 21-5-2013 απόφαση της Διεύθυνσης Διοίκησης της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής σχετικώς με την εν μέρει αποδοχή της από 21/03/2013 
προσφυγής της εν λόγω ΑΕ και ακύρωση της με αριθμ. πρωτ. 1380/1-3-2013 απόφασής μας. 

16. Την υπ. αριθ 42/13 απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής  
17. Το γεγονός ότι : 
 Η προσφεύγουσα  εταιρεία από την έναρξη  λειτουργίας της μέχρι το έτος 2000, υπέβαλε 

νόμιμα στην αρμόδια Υπηρεσία όλα τα προβλεπόμενα σύμφωνα με τον ΚΝ 2190/20 
δικαιολογητικά Οικονομικών Καταστάσεων, για τα οποία προβλεπόταν δημοσίευση. Έκτοτε, αν 
και κλήθηκε επανειλημμένως και  προφορικά και δια εγγράφων, για την υποβολή στοιχείων, 
υπήρξε ασυνέπεια στην προσκόμιση των προβλεπόμενων από τα άρθρα 7β, 26, 43β  του 
Κ.Ν2190/20 στοιχείων και συγκεκριμένα :  

Α) την 1/10/2012 υποβλήθηκαν στην αρμόδια υπηρεσία πράξεις και στοιχεία για τα οποία 
υφίσταντο οι κάτωθι εκκρεμότητες : 

 μη υποβολή υπογεγραμμένων εκθέσεων ΔΣ για τις χρήσεις 2000,  2001, 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009 

 μη υποβολή υπογεγραμμένων εκθέσεων ελεγκτών για τις χρήσεις 2000, 2001, 2002, 2003, 
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011 

 μη υποβολή Ισολογισμών για τις χρήσεις 2000-2002 (σε φωτοτυπίες), 2003, 2004, 2005, 2006, 
2007, 2008 (σε φωτοτυπία), 2009 (ανυπόγραφος), 2011 (ανυπόγραφος) 

 μη υποβολή Προσαρτημάτων για τις χρήσεις 2000-2002 (σε φωτοτυπίες), 2003, 2004, 2005, 
2006, 2007, 2008, 2009, 2011 

 μη υποβολή εφημερίδων δημοσίευσης Ισολογισμών για τις χρήσεις 2000, 2001, 2002, 2003, 
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011 

 μη υποβολή Διπλοτύπων Δημοσίου Ταμείου δημοσίευσης Ισολογισμών για τις χρήσεις  2000, 
2001, 2002, 2003 , 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 2011 και  

 μη υποβολή Διπλοτύπων Δημοσίου Ταμείου δημοσίευσης εκλογής ελεγκτών και έγκρισης 
οικονομικών καταστάσεων για τις χρήσεις 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 
2011 

 επιπλέον, για την οικονομική χρήση 2010 έχει υποβληθεί μόνο ο  Ισολογισμός σε φωτοτυπία 
και εκκρεμούν όλα τα άλλα απαιτούμενα δικαιολογητικά (όπως πρακτικό Γ.Σ., έκθεση ΔΣ 
έκθεση ελεγκτών) 

 
Β) την 1/11/2012 υποβλήθηκαν στην αρμόδια υπηρεσία πράξεις και στοιχεία για τα οποία 

εξακολουθούν να υφίσταντο οι κάτωθι εκκρεμότητες : 

 μη υποβολή υπογεγραμμένων εκθέσεων ΔΣ για τις χρήσεις 2000,  2001, 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009.  

Σημείωση : συμπεριλαμβάνονται στα πρακτικά Γ.Σ. αλλά είναι ανυπόγραφες. 

 μη υποβολή υπογεγραμμένων εκθέσεων ελεγκτών για τις χρήσεις 2000, 2001, 2002, 2003, 
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011 

 υποβολή Ισολογισμών για τις χρήσεις 2000-2002 (σε φωτοτυπίες με 1 πρωτότυπη υπογραφή), 
μη υποβολή Ισολογισμού χρήσης 2003. 
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 μη υποβολή Προσαρτημάτων για τις χρήσεις 2000-2002 (είναι σε φωτοτυπίες). 

 μη υποβολή εφημερίδων δημοσίευσης Ισολογισμών για τις χρήσεις 2000, 2001, 2002, 2003, 
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011 

 μη υποβολή Διπλοτύπων Δημοσίου Ταμείου δημοσίευσης Ισολογισμών για τις χρήσεις  2000, 
2001, 2002, 2003 , 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 2011 και  

 μη υποβολή Διπλοτύπων Δημοσίου Ταμείου δημοσίευσης εκλογής ελεγκτών και έγκρισης 
οικονομικών καταστάσεων για τις χρήσεις 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 
2011 

 επιπλέον, για την οικονομική χρήση 2010 έχει υποβληθεί μόνο ο  Ισολογισμός σε φωτοτυπία 
και εκκρεμούν όλα τα άλλα απαιτούμενα δικαιολογητικά (όπως πρακτικό Γ.Σ., έκθεση ΔΣ 
έκθεση ελεγκτών) 

 
Γ) την 27/5/2013 υποβλήθηκαν στην αρμόδια υπηρεσία πράξεις και στοιχεία για τα οποία 

εξακολουθούν να υφίσταντο οι κάτωθι εκκρεμότητες : 

 Για την οικονομική χρήση 2000 δεν έχει υποβληθεί έκθεση ελεγκτών, εφημερίδες 
δημοσίευσης Ισολογισμού, Διπλότυπα Δημοσίου δημοσίευσης Ισολογισμού και εκλογής 
ελεγκτών και έγκρισης οικονομικών καταστάσεων και ο Ισολογισμός έχει υποβληθεί ως 
φωτοαντίγραφο με 1 πρωτότυπη υπογραφή με ακατάλληλες τεχνικές προδιαγραφές προς 
δημοσίευση στο ΦΕΚ. 

 Για την οικονομική χρήση 2001 δεν έχει υποβληθεί έκθεση ελεγκτών, εφημερίδες 
δημοσίευσης Ισολογισμού, Διπλότυπα Δημοσίου δημοσίευσης Ισολογισμού και εκλογής 
ελεγκτών και έγκρισης οικονομικών καταστάσεων και ο Ισολογισμός έχει υποβληθεί ως 
φωτοαντίγραφο με 1 πρωτότυπη υπογραφή με ακατάλληλες τεχνικές προδιαγραφές προς 
δημοσίευση στο ΦΕΚ. 

 Για την οικονομική χρήση 2002 δεν έχει υποβληθεί έκθεση ελεγκτών, εφημερίδες 
δημοσίευσης Ισολογισμού, Διπλότυπα Δημοσίου δημοσίευσης Ισολογισμού και εκλογής 
ελεγκτών και έγκρισης οικονομικών καταστάσεων και ο Ισολογισμός έχει υποβληθεί ως 
φωτοαντίγραφο με 1 πρωτότυπη υπογραφή με ακατάλληλες τεχνικές προδιαγραφές προς 
δημοσίευση στο ΦΕΚ. 

 Για την οικονομική χρήση 2003 δεν έχει υποβληθεί έκθεση ελεγκτών, εφημερίδες 
δημοσίευσης Ισολογισμού, Διπλότυπα Δημοσίου δημοσίευσης Ισολογισμού και εκλογής 
ελεγκτών και έγκρισης οικονομικών καταστάσεων και ο Ισολογισμός έχει υποβληθεί ως 
φωτοαντίγραφο με 1 πρωτότυπη υπογραφή με ακατάλληλες τεχνικές προδιαγραφές προς 
δημοσίευση στο ΦΕΚ. 

 Για την οικονομική χρήση 2004 δεν έχει υποβληθεί έκθεση ελεγκτών, εφημερίδες 
δημοσίευσης Ισολογισμού, Διπλότυπα Δημοσίου δημοσίευσης Ισολογισμού και εκλογής 
ελεγκτών και έγκρισης οικονομικών καταστάσεων και ο Ισολογισμός έχει υποβληθεί με 
ακατάλληλες τεχνικές προδιαγραφές προς δημοσίευση στο ΦΕΚ. 

 Για την οικονομική χρήση 2005 δεν έχει υποβληθεί έκθεση ελεγκτών, εφημερίδες 
δημοσίευσης Ισολογισμού, Διπλότυπα Δημοσίου δημοσίευσης Ισολογισμού και εκλογής 
ελεγκτών και έγκρισης οικονομικών καταστάσεων και ο Ισολογισμός έχει υποβληθεί με 
ακατάλληλες τεχνικές προδιαγραφές προς δημοσίευση στο ΦΕΚ. 

 Για την οικονομική χρήση 2006 δεν έχει υποβληθεί έκθεση ελεγκτών, εφημερίδες 
δημοσίευσης Ισολογισμού, Διπλότυπα Δημοσίου δημοσίευσης Ισολογισμού και εκλογής 
ελεγκτών και έγκρισης οικονομικών καταστάσεων και ο Ισολογισμός έχει υποβληθεί με 
ακατάλληλες τεχνικές προδιαγραφές προς δημοσίευση στο ΦΕΚ. 

 Για την οικονομική χρήση 2007 δεν έχει υποβληθεί έκθεση ελεγκτών, εφημερίδες 
δημοσίευσης Ισολογισμού, Διπλότυπα Δημοσίου δημοσίευσης Ισολογισμού και εκλογής 
ελεγκτών και έγκρισης οικονομικών καταστάσεων και ο Ισολογισμός έχει υποβληθεί με 
ακατάλληλες τεχνικές προδιαγραφές προς δημοσίευση στο ΦΕΚ. 

 Για την οικονομική χρήση 2008 δεν έχει υποβληθεί έκθεση ελεγκτών, εφημερίδες 
δημοσίευσης Ισολογισμού, Διπλότυπα Δημοσίου δημοσίευσης Ισολογισμού και εκλογής 
ελεγκτών και έγκρισης οικονομικών καταστάσεων  

 Για την οικονομική χρήση 2009 δεν έχει υποβληθεί έκθεση ελεγκτών, εφημερίδες 
δημοσίευσης Ισολογισμού, Διπλότυπα Δημοσίου δημοσίευσης Ισολογισμού και εκλογής 
ελεγκτών και έγκρισης οικονομικών καταστάσεων  

 Για την οικονομική χρήση 2010 δεν έχει υποβληθεί έκθεση ελεγκτών, εφημερίδες 
δημοσίευσης Ισολογισμού, Διπλότυπα Δημοσίου δημοσίευσης Ισολογισμού και εκλογής 
ελεγκτών και έγκρισης οικονομικών καταστάσεων και ο Ισολογισμός έχει υποβληθεί με 
ακατάλληλες τεχνικές προδιαγραφές προς δημοσίευση στο ΦΕΚ. 
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 Για την οικονομική χρήση 2011 δεν έχει υποβληθεί έκθεση ελεγκτών, εφημερίδες 
δημοσίευσης Ισολογισμού, Διπλότυπα Δημοσίου δημοσίευσης Ισολογισμού και εκλογής 
ελεγκτών και έγκρισης οικονομικών καταστάσεων  

 Για τις προαναφερόμενες ελλείψεις  σύμφωνα  με την παρ. 1 (εδ. δ) και 2 του άρθρου 48 του 
Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει : «1. Η εταιρεία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση μετά από 
αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον εάν: ……….. δ) η εταιρεία δεν έχει υποβάλει, προς 
καταχώριση, οικονομικές καταστάσεις τριών (3) τουλάχιστον συνεχών διαχειριστικών χρήσεων, 
εγκεκριμένες από τη γενική συνέλευση. Έννομο συμφέρον για τη λύση της εταιρείας έχει και ο 
Υπουργός Ανάπτυξης, ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. 2. Η αίτηση 
εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας από το πολυμελές πρωτοδικείο της 
έδρας της εταιρείας.» 

 Επίσης ύστερα από την 31/8/2012 πρόσκληση για ακρόαση της ανωτέρω Α.Ε. σύμφωνα με το 
άρθρο 20 του Συντάγματος υποβλήθηκαν πλημμελώς με τις από 1/10/2012, 1/11/2012 και 
27/5/2013 αιτήσεις υποβολής στοιχείων οι Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεων 2000-2011 από 
τις οποίες προκύπτει ότι τα Ίδια Κεφάλαια αυτής έχουν καταστεί κατώτερα του ενός δεκάτου 
(1/10) του μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο συνιστά παράβαση σύμφωνα με την παρ. 1 (εδ. γ) 
και 2 του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει : «1. Η εταιρεία μπορεί να λυθεί με 
δικαστική απόφαση μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον εάν: ……….. γ) το 
σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του 
ισολογισμού που προβλέπεται από το 'Αρθρο 42γ, καταστεί κατώτερο του ενός δεκάτου (1/10) 
του μετοχικού κεφαλαίου και η γενική συνέλευση δεν λαμβάνει μέτρα κατά το 'Αρθρο 47, …… 
Έννομο συμφέρον για τη λύση της εταιρείας έχει και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ή η κατά 
περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. 2. Η αίτηση εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας 
δικαιοδοσίας από το πολυμελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας.» 

 
 Επειδή στην προκείμενη περίπτωση, η Περιφέρεια Αττικής (Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής 

Αττικής), ως εποπτεύουσα αρχή έχει έννομο συμφέρον,  για την υποβολή της παρούσης 
αιτήσεως, καθώς ότι η καθ` ης δεν έχει υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία της Διεύθυνσης 
Ανάπτυξης (Τμήμα Εταιρειών)  προς καταχώριση οικονομικές καταστάσεις τριών τουλάχιστον 
συνεχόμενων διαχειριστικών χρήσεων, εγκεκριμένες από τη Γενική Συνέλευση όπως αυτό 
προκύπτει και από την υπ΄αριθμ.21239/17833/21-5-2013 απόφαση της Διεύθυνσης Διοίκησης 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής σχετικώς με την εν μέρει αποδοχή της από 21/9/2013 
προσφυγής της εν λόγω ΑΕ και  

 Επειδή όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2000 έως και 2011, οι οποίες 
υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας, τα ίδια κεφάλαια παρουσιάζονται κατώτερα του πενήντα τοις 
εκατό (50%) του μετοχικού κεφαλαίου. .Σύμφωνα όμως με την παράγραφο 8. του άρθρου 265 
του  Ν. 3463/06 Κύρωση του Κώδικα περί Δήμων και Κοινοτήτων ΦΕΚ 

 ( 114/2006 τ. Α΄ )  ορίζεται ότι : 
 Οι ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α. συγχωνεύονται, διασπώνται ή λύονται σύμφωνα με τις οικείες 

διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 
 Λύονται υποχρεωτικώς, αν για τρεις συνεχείς εταιρικές χρήσεις μετά διετία από την ίδρυσή τους 

είναι ζημιογόνες ή, αν για ισάριθμες φορές εντός δεκαετίας τα ίδια αυτών κεφάλαια, όπως 
προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του κ.ν. 
2190/1920, όπως ισχύει, γίνουν κατώτερα του πενήντα τοις εκατό (50%) του μετοχικού 
κεφαλαίου. 

  η υπηρεσία εισηγείται, στην Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει:  
1. Την παροχή εξουσιοδότησης στο αυτοτελές γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 

Αττικής στην Δυτική Αττική να υποβάλει στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών αίτηση σχετικά με 
την λύση ή όχι της Α.Ε. με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΡΓΑΝΟΧΟΥΜΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ Ανώνυμη Εταιρία, δ.τ.  ΔΕΜ 
Α.Ε.   και ΑΡ.Μ.Α.Ε.    26867/03/Β/92/54,  που εδρεύει στο Δήμο  Μεγαρέων  (Θέση Πυργάρι) : 

(Α) σύμφωνα με την παρ. 1 (εδ. δ) και 2 του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/20. 
(Β) σύμφωνα με την παρ. 1 (εδ. γ) και 2 του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/20. 
(Γ)  σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 265 του Ν. 3463/06. 
2. Να παραστεί κατά την συζήτηση αυτής και γενικώς να πράξει ότι απαιτείται προς περαίωση της 

ειδικής εντολής που του δίδεται. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 
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Α) Την παροχή εξουσιοδότησης στο αυτοτελές γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Αττικής στην Δυτική Αττική να υποβάλει στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών αίτηση σχετικά με την 
λύση της Α.Ε. με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΟΡΓΑΝΟΧΟΥΜΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ Ανώνυμη Εταιρία, δ.τ.  ΔΕΜ Α.Ε. και ΑΡ.Μ.Α.Ε.    
26867/03/Β/92/54,  που εδρεύει στο Δήμο  Μεγαρέων (Θέση Πυργάρι) : 
(Α) σύμφωνα με την παρ. 1 (εδ. δ) και 2 του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/20. 
(Β) σύμφωνα με την παρ. 1 (εδ. γ) και 2 του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/20. 
(Γ)  σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 265 του Ν. 3463/06. 
 
Β) Να παραστεί κατά την συζήτηση αυτής και γενικώς να πράξει ότι απαιτείται προς περαίωση της 
ειδικής εντολής που του δίδεται. 

 
 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραμματέας 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα  

Τα Μέλη  
Βασίλειος Κόκκαλης 
Δημοσθένης Μπαρούτας 
Άννα Μεθυμάκη 
Ιωάννης Αξαρλής 
Χαράλαμπος Καραθάνος 
Χρήστος Κουρούσης 
Ελένη Ζαφειρίου  
Ανδρέας Πολυζωγόπουλος 
Αλεξάνδρα Μαντσιώκα 
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