
                                                                                                                                                                                                              

 

 

 
   Ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ έκδοσης προσωρινής διοικητικής πράξης, αναφορικά με την  Aνώνυμη Eταιρεία, με την 

επωνυμία «Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία των Ο.Τ.Α.», 

διακριτικό τίτλο «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 134032417000. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

Ανακοινώνει ότι: 
 

Την 08/10/2015 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, με Κωδικό 

Αριθμό Καταχώρισης ΚΑΚ 433319, η από 30/09/2015 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχου Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της  

Στερεάς Ελλάδας, με αριθμό πρωτοκόλλου 4523, αναφορικά με την  Aνώνυμη Eταιρεία, με την επωνυμία «Περιφερειακός 

Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία των Ο.Τ.Α.» και διακριτικό τίτλο «Φο.Δ.Σ.Α. 

Στερεάς Ελλάδας ΑΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ: 134032417000, που εδρεύει στη Θήβα της Π.Ε. Βοιωτίας και συγκεκριμένα στην οδό 

Παναγιώτη Δράκου 11 & Πινδάρου , σύμφωνα με την οποία: 

Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Βοιωτίας 

Έχοντας υπόψη: 

1) τις διατάξεις: (α) του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α'87/2010), (β) του Οργανισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας (Π.Δ. 148/2010 ΦΕΚ Α'241/2010), (γ) του Ν.2190/1920 "περί ανωνύμων εταιρειών", όπως τροποποιηθείς 

ισχύει, (ε) του Ν.3419/2005 (ΦΕΚ Α'297/2005) ''Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής 

Νομοθεσίας", (δ) του ν.3853/2010 (ΦΕΚ Α'90/2010) «Απλοποίηση διαδικασιών και (ε) του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α74/2014) 

«Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα - 

Τροποποίηση Διατάξεων του ττ.δ.318/1990 (ΦΕΚ Α'161/1990) και λοιπές ρυθμίσεις». 

2) την με αριθμ.πρωτ.(οικ.)100229/2885/09-09-2014 (ΦΕΚ Β'2542/2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, περί 

ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας, 

3) το υπ.αριθ.πρωτ.225/09-09-2015 έγγραφο αίτημα της ανώνυμης εταιρείας ΟΤΑ με την επωνυμία "Περιφερειακός Φορέας 

Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία των Ο.Τ.Α" και το διακριτικό τίτλο "ΦΟ.Δ.Σ.Α Στερεάς 

Ελλάδας ΑΕ.'', με την οποία ζητά την έκδοση διαπιστωτικής πράξης συγχώνευσης στον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ των έξι υπό 

συγχώνευση και αναφερόμενους στο εν λόγω έγγραφο ΦοΔΣΑ., σε συνδυασμό με το υπ.αριθ.πρωτ.267/24-09-2015 έγγραφο της 

ίδιας ανώνυμης εταιρείας με το οποίο επικαλείται λόγους κατεπείγοντος και ανάγκης εκπλήρωσης άμεσων και εκτάκτων 

αναγκών, που επιβάλλουν την άμεση έκδοση της πράξης αυτής, 

4) τις διατάξεις των άρθρων 13-17 του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 

αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ Α'85/2012), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6 

της από 31.12.2012 Π.Ν.Π.,ΦΕΚ Α 256/31.12.2012, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο ν.4147/2013,ΦΕΚ Α 98/26.4.2013 και 

του άρθρο 77 Ν.4257/2014,ΦΕΚ Α 93/14.4.2014, με βάση τις οποίες: α) μέχρι την 31/12/2015, οι σύνδεσμοι, που έχουν συσταθεί 

ως ΦΟΔΣΑ ή ανώνυμες εταιρείες ή άλλες επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των σΤ.Α κατά κλάδο ή τομέα που 

ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ, συγχωνεύονται υποχρεωτικά στον περιφερειακό σύνδεσμο. Στο ίδιο χρονικό διάστημα, οι δήμοι 

που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ παραχωρούν, υποχρεωτικά, στον περιφερειακό σύνδεσμο ΦΟΔΣΑ κατά χρήση, τις 

εγκαταστάσεις στερεών αποβλήτων που διαχειρίζονται και όλα τα περιουσιακά στοιχεία, που εξυπηρετούν τις εν λόγω 

εγκαταστάσεις (άρθρο 16 παρ.1) και β) Ο περιφερειακός σύνδεσμος ΦΟΔΣΑ, δύναται να μετατραπεί σε ανώνυμη εταιρεία του 

άρθρου 265 του ν. 3463/2006 εφόσον τούτο αποφασισθεί από τα δημοτικά συμβούλια των δήμων μελών του συνδέσμου, που 

παράγουν τουλάχιστον άνω του 60% των απορριμμάτων της οικείας περιφέρειας, βάσει των στοιχείων του ΠΕΣΔΑ. Η σχετική 

απόφαση του δημοτικού συμβουλίου λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Η εταιρεία που 

συστήνεται καθίσταται από το χρόνο σύστασης της καθολικός διάδοχος σε όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία του συνδέσμου 

και υπεισέρχεται, αυτοδικαίως, σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτών, στα οποία περιλαμβάνονται και όσα προκύπτουν 

από συμβάσεις έργου. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από τη νέα εταιρεία, χωρίς να διακόπτονται και χωρίς να απαιτείται ειδική 

διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεμία από αυτές. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των 

περιφερειακών συνδέσμων ΦΟΔΣΑ που μετατρέπονται σε ΑΕ., καθίσταται αυτοδικαίως, με την ίδια σχέση εργασίας προσωπικό 

της νέας εταιρείας. Συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που βρίσκονται σε ισχύ, συνεχίζονται από τη νέα 

εταιρεία μέχρι τη λήξη τους. 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ  

ΓΡΑΦΕΙΟ : ΜΗΤΡΩΟΥ  

Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. 
 

 

Λιβαδειά,  08/10/2015 

Αριθ. Πρωτ. : 3097 

 

Ταχ. Δ.νση                 :             Λ. Κουτσοπετάλου 1 

Ταχ. Κώδικα                     :  32100, ΛΙΒΑΔΕΙΑ 

Πληροφορίες                 : κα Καλλιαντάση Πάολα 

Τηλέφωνο                 : 2261028281 

Αριθμ. συσκ. Τηλ/τυπίας  : 2261021347 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση   : epimviot@otenet.gr 
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5) την υπ.αριθ.πρωτ.20718487/19-02-2015 πράξη της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς 

Ελλάδας, με την οποία επικυρώθηκε η υπ.αριθ.2/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Συνδέσμου 

ΦΟ.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας, σχετικά με την διαπίστωση τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 16 παρ.6 Ν.4071/2012, για 

μετατροπή του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟ.Δ.Σ.Α, σε ανώνυμη εταιρεία. 

6) την υπ.αριθ.πρωτ.1869/14/24-04-2015 απόφασή μας, με την οποία χορηγήσαμε άδεια σύστασης και λειτουργίας και εγκρίναμε 

το καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας ΟΤΑ με την επωνυμία "Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 

Στερεάς Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία των ο.Τ.Α" και το διακριτικό τίτλο "ΦΟ.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας ΑΕ.", όπως αυτό 

καταρτίστηκε με το υπ.αριθ.778/28-03-2015 πράξη της συμβολαιογράφου Ευπαλίου Άννας Παπαγεωργίου, 

7) το υπ.αριθ.πρωτ.810/84518+769/80457/15-05-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας 

(Διεύθυνση Διοίκησης-Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού του Ν. Βοιωτίας), με το οποίο δηλώνεται ότι από τις διατάξεις του 

άρθρου Ν.16 παρ.6 Ν.4071/2012, δεν προκύπτει σχετική αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, σε συνδυασμό με το υπ.αριθ.πρωτ.6457/158738/22-09-2015 έγγραφο του ασκούντος καθήκοντα 

Γενικού Γραμματέα της ιδίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, με το οποίο δηλώνεται ότι δεν υπάρχει 

πρόβλεψη στην αρμοδιότητα έκδοσης διαπιστωτικής πράξης στην περίπτωση που ο Περιφερειακός Σύνδεσμος ΦΟ.Δ.Σ.Α 

(Ν.Π.Δ.Δ.), μετατραπεί σε ανώνυμη εταιρεία των Ο.Τ.Α, κατά το άρθρο 16 παρ.6 του Ν.4071/2012,πριν τη συγχώνευση σ’ αυτόν 

των Περιφερειακών ΦΟ.Δ.Σ.Α 

8) το υπ.αριθ.πρωτ.οικ.4308/103014/10-06-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας 

(Διεύθυνση Διοίκησης-Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων Λαμίας), με το οποίο, σχετικά με όλα τα 

ανωτέρω (υπ.αριθ. 8) απευθύνεται σχετικό ερώτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών και την υπ. αριθ.πρωτ.20083/14-09-2015 

απάντηση του εν λόγω Υπουργείου (Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας-Τμήμα Νομικών Προσώπων Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης), σύμφωνα με το οποίο, κατά τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν 4071/2012 θα έπρεπε, προκειμένου να υπάρξει  

μετατροπή του Περιφερειακού Συνδέσμου σε ανώνυμη εταιρεία, αφενός να έχουν συγχωνευτεί όλοι οι υπό συγχώνευση φορείς  

διαχείρισης στερεών αποβλήτων και αφετέρου να έχει προηγηθεί αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων, στα οποία 

υπεισέρχεται η ανώνυμη εταιρεία ως καθολικός διάδοχος του Περιφερειακού Συνδέσμου και με βάση αυτά θεωρούν τη σύσταση 

της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας Ανώνυμη 

Εταιρεία των Ο.Τ.Α.» ως μη νόμιμη, καθώς δεν συνάδει με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του Ν. 4071/2012. 

9) το υπ.αριθ.πρωτ.536/15-09-2015 έγγραφο της Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, στην οποία 

αναφέρονται τα ανωτέρω και ζητείται η αποκατάσταση της νομιμότητας και το υπ.αριθ.πρωτ.οικ.570/18-09-2015 έγγραφο της 

ιδίας Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με το 

οποίο γνωστοποιείται σ’ αυτούς που απευθύνεται ότι, για τα ανωτέρω (με αριθμό 9) ζητήματα, με το υπ.αριθ.32744/18-09-2015 

έγγραφο του ΥΠΕΣΔΑ, έχει ζητηθεί γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ 

10) το υπ.αριθ.πρωτ.584/29-09-2015 έγγραφο της Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με βάση το οποίο, μέχρι την έκδοση της αναμενόμενης απόφασης του Ν.Σ.Κ., δεν 

υπάρχει ζήτημα αποκατάστασης της νομιμότητας, 

11) Επειδή, τα νομικά ζητήματα της νομιμότητας σύστασης της ανώνυμης εταιρείας «Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης 

Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία των Ο.Τ.Α», αν αυτή συνάδει με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του Ν. 

4071/2012 και γενικά τα ζητήματα που τίθενται με το υπ. αριθ. πρωτ.20083/14-09-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών 

και το υπ.αριθ.πρωτ.536/15-09-2015 έγγραφο της Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, θα επιλυθούν με γνωμοδότηση από το Ν.Σ.Κ., και εκκρεμούσης της υπόθεσης 

στο Ν.Σ.Κ, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και η Νομική Υπηρεσία της, δεν έχει αρμοδιότητα να επιληφθεί και εξετάσει τα 

ζητήματα αυτά, ενώ μέχρι σήμερα, δεν έχει εκδοθεί η σχετική γνωμοδότηση από το Ν.Σ.Κ 

12) Επειδή και ανεξάρτητα από τη νομιμότητα σύστασης της ανωτέρω ανώνυμης εταιρείας, υφίστανται λόγοι κατεπείγοντος που 

επιβάλλουν να ρυθμιστεί προσωρινά η κατάσταση, μέχρι την έκδοση της γνωμοδότησης αυτής από το ΝΣΚ και συγκεκριμένα: Οι 

προς συγχώνευση ΦοΔΣΑ, τόσο οι Σύνδεσμοι όσο και οι ΑΕ., έχουν παύσει πλέον να υφίστανται πρακτικά και εκ του λόγου 

αυτού, δεν μπορούν να λειτουργούν τα έργα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στις περιοχές ευθύνης τους και με την έννοια 

αυτή δενμπορούν να λειτουργήσουν οι ΧΥΤΑ Λαμίας, Χαλκίδας, Θήβας και Ιστιαίας, ενώ για όσο χρονικό διάστημα εκκρεμεί η 

ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης αυτών των ΦοΔΣΑ στον "Περιφερειακό ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ.'', δεν μπορεί 

να λειτουργήσει τα ανωτέρω έργα ούτε η ίδια. Η αδυναμία λειτουργίας των έργων αυτών (από τους υπό συγχώνευση ΦΟ.Δ.Σ.Α) 

αλλά και η αδυναμία λειτουργίας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία των Ο.Τ.Α», αυτονόητα συνεπάγεται ζημιά και κινδύνους τόσο για την δημόσια 

υγεία, όσο και το περιβάλλον. 

13) Για τους λόγους αυτούς, χωρίς να υπεισερχόμαστε στη νομιμότητα σύστασης της ανώνυμης εταιρείας «Περιφερειακός 

Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία των Ο.Τ.Α.», και στα ζητήματα που τίθενται με 

το υπ. αριθ.πρωτ.20083/14-09-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και το υπ. αριθ. πρωτ.536/15-09-2015 έγγραφο της 

Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για λόγους 

κατεπείγοντος και αντιμετώπισης επείγουσας και έκτακτης ανάγκης που επιβάλλουν τη προσωρινή λειτουργία της εταιρείας 

αυτής και εκπλήρωση των σκοπών της, πρέπει να ρυθμιστεί προσωρινά η κατάσταση, μέχρι να εκδοθεί γνωμοδότηση από το 

Ν.Σ.Κ. επί των ζητημάτων που ανωτέρω τίθενται και να εκδοθεί προσωρινή διοικητική πράξη συγχώνευσης, με την επιφύλαξη 

ανάκλησης ή τροποποίησης της, σε περίπτωση αρνητικής γνωμοδότησης από το ΝΣΚ (ήτοι να αποφανθεί ο ΝΣΚ ότι η σύσταση 

της άνω εταιρείας είναι μη νόμιμη). 

14) Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, τις αποφάσεις των Διοικητικών Οργάνων των υπό συγχώνευση ΦοΔΣΑ και τις 

εκθέσεις αποτίμησης των Ορκωτών Λογιστών για την περιουσιακή κατάστασή τους και 

15) την υπ.αριθ.πρωτ.Τ.Τ.119886/1186/30-09-2015 γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος. 

 

 

 

 

 

 



Αποφασίζουν την έκδοση προσωρινής διοικητικής πράξης, για την συγχώνευση των παρακάτω φορέων: α) Φορέας Διαχείρισης 

Στερεών Αποβλήτων κεντρικής Φθιώτιδας ΑΕ (ΦοΔΣΑ Κεντρικής Φθιώτιδας ΑΕ), β) Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων 

Νομού Φωκίδας (Σ.Δ.Α.Ν.Φ.), γ) Ενιαίος Σύνδεσμος Δήμων Νομού Ευρυτανίας, δ) Διαδημοτική Επιχείρηση Περιβάλλοντος και 

Οργάνωσης Διαχείρισης Απορριμμάτων Θήβας Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ. ΑΕ), ε) Ενιαίος Σύνδεσμος 

Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμων Κεντρικής Εύβοιας (Ε.Σ.Δ.Α.Δ.Κ.Ε.), στ) Φορέας Διαχείρισης Χ.Υ.Τ.Α Βόρειας Δια 

χειριστικής Ενότητας Νομού Ευβοίας. στην ανώνυμη εταιρείας ΟΤΑ με την επωνυμία ''Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης 

Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία των Ο.T.A." και το διακριτικό τίτλο "ΦΟ.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας 

ΑΕ." 

Η προσωρινη αυτή διοικητική πράξη εκδίδεται με την επιφύλαξη τυχόν ανάκλησης ή τροποποίησής της, σε περίπτωση κατά την 

οποία το ΝΣΚ αποφανθεί αρνητικά με γνωμοδότησή του, για τα ζητήματα της νομιμότητας σύστασης της ανώνυμης εταιρείας 

αυτής, που τίθενται με το υπ. αριθ. πρωτ.20083/14-09-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και το υπ.αριθ.πρωτ.536/15-

09-2015 έγγραφο της Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης, προσαρμοζόμενη (η απόφασή) στα διαλαμβανόμενα στη γνωμοδότηση αυτή. 

 

Σχετικό έγγραφο διαβίβασης της απόφασης, το έγγραφο με αρ. πρωτ.4867/01-10-2015 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 

Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού. 

 

  Λιβαδειά, 08/10/2015 

        Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 

 

Kοινοποίηση:  

1. Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΡΑΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΔΑΡΟΥ 11, 32200,  ΘΗΒΑ 

 

2. ΠΕ Βοιωτίας 

Δ/νση Ανάπτυξης 

Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών 

Φίλωνος 35-39,  32100,  Λιβαδειά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/-επιλογή «Δημοσιότητα». 

https://www.businessregistry.gr/-επιλογή

