
 
 
 

Α  Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Του  Πρακτικού αριθ. 47/2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 894/2017 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση άσκησης αίτησης λύσης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία 
«Συνεταιριστική ανώνυμη εταιρεία Διδυμοτείχου αξιοποίησης-εκμετάλλευσης ακινήτων». 
 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις  7 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα 
συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος 
όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.οικ. 7330/1-12-2017 έγγραφη 
πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. 
 
  Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Αντωνιάδης Κωνσταντίνος Προεδρεύων Αντιπρόεδρος της Οικονομικής 
Επιτροπής, 2) Αλατζά – Παπαδοπούλου Κυριακούλα μέλος, 3) Εξακουστός Κωνσταντίνος μέλος, 
4)Μουσταφά Μετίν μέλος,  5) Καραλίδης Φώτιος  6) Ζιμπίδης Γεώργιος  αναπληρωματικό μέλος και 
7) Λασκαρίδης Παντελής μέλος. 
  Απόντες ήταν οι: κ. κ. 1) Πέτροβιτς Δημήτριος Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος 
απουσίαζε για υπηρεσιακούς λόγους, 2)Γεωργιτσόπουλος Χρήστος  3) Γρανάς Αρχέλαος μέλος  , οι 
οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Νταντή Φωτεινή. 
 
    Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα επτά μέλη, ο Προεδρεύων 
Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας 
διάταξης. 
 
Προσήλθε στην συνεδρίαση από την συζήτηση του έκτου θέματος ημερήσιας διάταξης το μέλος 
της Οικονομικής Επιτροπής  Γεωργιτσόπουλος Χρήστος . 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ  894: Εισηγούμενη το δέκατο πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Νομική Υπηρεσία της Π.Ε. 
Έβρου με το υπ’ αριθμ.257/2017/28-11-2017 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα 
εξής: Έχοντας υπόψη: 

Με το ως άνω σχετικό, που διαβιβάσθηκε στη νομική υπηρεσία της ΠΕ Εβρου , επιβάλλεται βάσει των 
διατάξεων του άρθρου 48 του ν. 2190/1920 να λυθεί η ΑΕ με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΔ/ΧΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ » , το διακριτικό τίτλο  
«ΔΙΔ/ΧΟ Α.Σ.Ε. » , εδρα το Δήμο Διδυμοτείχου και αριθμό μητρώου 70032/65/Β/10/04 επειδή δεν έχει 
δημοσιεύσει οικονομικές καταστάσεις από την σύσταση της (19-8-2010) έως και σήμερα , όπως είναι 
υποχρεωμένη σύμφωνα με το άρθρο 7 α του Κ.Ν. 2190/1920 .  
 Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 176  παρ.ι του ν. 3852/2010  η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την 
άσκηση ή μη ενδίκου μέσου  μετά από γνωμοδότηση δικηγόρου  
    Για τους παραπάνω λόγους  
 γνωμοδοτώ και εισηγούμαι για την  άσκηση αίτησης  λύσης της εν λόγω ΑΕ και ειδικότερα  
 να κατατεθεί ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων του Πρωτοδικείου Ορεστιάδας  απο την ΠΑΜΘ αίτηση 
λύσης της ως ανω ΑΕ με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΔ/ΧΟΥ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ » , το διακριτικό τίτλο  «ΔΙΔ/ΧΟ Α.Σ.Ε. » , έδρα το Δήμο 
Διδυμοτείχου και αριθμό μητρώου 70032/65/Β/10/04 διότι δεν έχει δημοσιεύσει οικονομικές καταστάσεις 
από την σύσταση της (19-8-2010) έως και σήμερα , κατά παράβαση του άρθρου 7 α του Κ.Ν. 2190/1920 
 

 

ΑΔΑ: 6ΚΖΤ7ΛΒ-7Ν6



Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του 
Ν.4071/2012: 

 
ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  ΟΜ Ο ΦΩ Ν Α 

 
Να παρασχεθεί η εντολή  και πληρεξουσιότητα στην δικηγόρο Στάμω Πατσουρίδου Νομική Σύμβουλο της 
ΠΑΜΘ / Περιφερειακή Ενότητα Έβρου  με σχέση έμμισθης εντολής να ασκήσει  αίτηση λύσης της ΑΕ και 
ειδικότερα να κατατεθεί ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων του Πρωτοδικείου Ορεστιάδας  από την 
ΠΑΜΘ αίτηση λύσης της ως άνω ΑΕ με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΔ/ΧΟΥ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ » , το διακριτικό τίτλο  «ΔΙΔ/ΧΟ Α.Σ.Ε. » , έδρα το Δήμο 
Διδυμοτείχου και αριθμό μητρώου 70032/65/Β/10/04 διότι δεν έχει δημοσιεύσει οικονομικές καταστάσεις 
από την σύσταση της (19-8-2010) έως και σήμερα , κατά παράβαση του άρθρου 7 α του Κ.Ν. 2190/1920. 
 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α 894/2017. 
 
 

 
 

       
 
 

        Ο  ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ 
          ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
 
 

                   ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
    

 

              
                  ΤΑ ΜΕΛΗ 
    
   ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   

      ΑΛΑΤΖΑ – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ    
   ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

      ΜΕΤΙΝ ΜΟΥΣΤΑΦΑ   
      ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ  ΦΩΤΙΟΣ 
      ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

                 ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
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