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ΟΡΓΑΝΟΥΟΤΜΙΚΩΝ ΛΙΠΑΜΑΣΩΝ Αλώλπκε Εηαηξεία.
ΔΓΡΑ: Έδξα ηεο Εηαηξίαο νξίδεηαη ν Δήκνο Μεγάξωλ Αηηηθήο.
ΓΔΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΣΡΩΟ (Γ.Δ.ΜΗ.): 26911
ΚΟΠΟ: Η επεμεξγαζία απνβιήηωλ γηα απνξξύπαλζε ηεο πεξηνρήο θαη παξαγωγή
νξγαλνρνπκηθνύ ιηπάζκαηνο πξνο εκπνξία ή άιιεο ζπλαθνύο εξγαζίαο.
1) H επεμεξγαζία απνβιήηωλ γηα απνξξύπαλζε ηεο πεξηνρήο θαη παξαγωγή
νξγαλνρνπκηθνύ ιηπάζκαηνο πξνο εκπνξία ή άιιεο ζπλαθνύο εξγαζίαο.
2) H επεμεξγαζία θαη δηαρείξηζε ηωλ απνβιήηωλ δαζηθώλ θαη γεωξγηθώλ
θαηαινίπωλ αζηηθώλ ιπκάηωλ, απνβιήηωλ θήπωλ, πάξθωλ θαη νξγαλ.
απνβιήηωλ, εζηηαηνξίωλ-μελνδνρείωλ, κνλάδωλ εζηίαζεο θαη θαηαζηεκάηωλ
ιηαληθήο πώιεζεο.
3) Η πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο από νπνηεζδήπνηε επηβαξύλζεηο ζηελ
αηκόζθαηξα ηνπ γήηλνπ ρώξνπ θαη ηεο ζαιάζζηαο πεξηνρήο θαη ε δεκηνπξγία
κνλάδωλ θαη επηρεηξήζεωλ θαη ε εθπόλεζε ζπλαθώλ πξνγξακκάηωλ πξνο ηνλ
ζθνπό απηό.
4) Τινπνίεζε θνηλνηηθώλ πξνγξακκάηωλ πξνζηαζίαο θαη αμηνπνίεζεο ηνπ
πεξηβάιινληνο.
5) Δξάζε παξαγωγήο ελεξγεηαθώλ θπηώλ, παξαγωγήο βηνληίδει θαη
βηναηζαλόιεο δξάζεωλ παξαγωγήο ελέξγεηαο κε ηελ θαηαζθεπή
ειηνζεξκηθώλ, θωηνβνιηαϊθώλ θαη αηνιηθώλ πάξθωλ, ηε δπλαηόηεηα
θαηαζθεπήο θαη δηαρείξηζεο Κέληξνπ Δηαινγήο Αλαθπθιώζηκωλ Τιηθώλ ,ηε
δπλαηόηεηα επεμεξγαζίαο απνβιήηωλ ζθαγείωλ, ηε δπλαηόηεηα επεμεξγαζίαο
ηιύνο θαζαξηζκώλ από αζηηθά ιύκαηα, ηε δπλαηόηεηα επεμεξγαζίαο ηνπ
ππνιείκκαηνο ΚΔΑΤ, ηε δπλαηόηεηα θαηαζθεπήο θαη δηαρείξηζεο
εξγνζηαζίνπ επεμεξγαζίαο νηθηαθώλ απνξξηκκάηωλ είηε όιωλ ηωλ ξεπκάηωλ
ηωλ κέξνπο απηώλ.
ΤΝΘΔΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ: ύκθωλα κε ηελ από 30-09-2019
Απόθαζε ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην ζπγθξνηήζεθε ζε ζώκα ζύκθωλα κε ην Νόκν θαη
ην Καηαζηαηηθό ηεο εηαηξείαο γηα πεληαεηή ζεηεία θαη ζύκθωλα κε ηε ζρεηηθή
απόθαζε ηεο από 26.9.2019 13εο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ κεηόρωλ ηεο εηαηξείαο, ωο
αθνινύζωο :

1. ηακνύιεο Γξεγόξηνο ηνπ Ιωάλλε, Δήκαξρνο Μεγαξέωλ. Ωο Πρόεδρος και
Γιεσθύνων ύμβοσλος.
2. Φωηίνπ ηαύξνο ηνπ Νηθνιάνπ, Δεκνηηθόο ύκβνπινο. Ωο Αντιπρόεδρος.
3. Μωξαΐηνπ Κπξηαθή ηνπ Υξήζηνπ. Ωο Γραμματέας .
4. Μαξαδηώηεο Άγγεινο ηνπ Ιωάλλε. Ωο Μέλος.
5. Πνιπρξόλεο Ιεξόζενο ηνπ Γεωξγίνπ, Αληηδήκαξρνο. Ωο Μέλος.
6. Δήκαο Ιωάλλεο ηνπ Δεκεηξίνπ, Πξόεδξνο Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. Ωο
Μέλος.
7. Ρήγαο Κωλζηαληίλνο ηνπ Μηραήι, Αγξόηεο. Ωο Μέλος.
8.

Γθηώλεο Επάγγεινο ηνπ Κωλζηαληίλνπ, Τπνζηξάηεγνο ε.α. Ωο Μέλος.

9.

Παπαειίαο Κωλζηαληίλνο ηνπ Παλαγηώηε, Καζεγεηήο. Ωο Μέλος.

