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ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

   (1)
 Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων 

Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «HELIOS 
PLAZA Ανώνυμος Κτηματική Εταιρία Εκμεταλλεύ−
σεων Ακινήτων» με δ.τ. «HELIOS PLAZA AE».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Την 5.7.2007 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων 
Εταιρειών της υπηρεσίας μας η υπ’ αριθμ. 7837/2007 
απόφασή μας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποί−
ηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία «HELIOS PLAZA Ανώνυμος 
Κτηματική Εταιρία Εκμεταλλεύσεων Ακινήτων» με δ.τ. 
«HELIOS PLAZA AE» και με αριθμό Μητρώου 46059/01 
ΝΤ/Β/00/78(03) που αποφάσισε η Γενική Συνέλευση 
των μετόχων της Εταιρείας στις 30.4.2007.

Η τροποποίηση που εγκρίθηκε, έχει σε περίληψη ως 
εξής:

Άρθρο 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που ανέρχεται 
σε 9.054.475€ και διαιρείται σε 308.500 μετοχές ονο−
μαστικής αξίας εκάστης 29,35€ μετά την αύξηση του 
κατά 98.720€ και με την αύξηση της ονομαστικής αξίας 
κάθε μετοχής κατά 0,32€ σύμφωνα με απόφαση της 
από 30.4.2007 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ανέρ−
χεται σήμερα στο ποσό των 9.153.195€ και διαιρείται 
σε 308.500 μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,67€ η κάθε 
μία.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο 
Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του 
τροποποιημένου καταστατικού.

  Καλλιθέα, 5 Ιουλίου 2007 

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής

ΑΝΤ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F

    (2) 
 Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων 

Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της 
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΔΕΡΦΟΙ ΓΙ−
ΑΝΝΙΔΗ Ανώνυμη Βιομηχανική − Εμπορική − Χημική 
− Τεχνική και Ξενοδοχειακή Εταιρεία» με δ.τ. «ΕΡ−
ΜΗΣ – VITEX».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣΑΘΗΝΩΝ

  Την 6.7.2007 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων 
Εταιρειών της υπηρεσίας μας η υπ’ αριθμ. 10249/2007 
απόφασή μας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση 
του άρθρου 4 του καταστατικού της Ανώνυμης Εται−
ρείας με την επωνυμία «ΑΔΕΡΦΟΙ ΓΙΑΝΝΙΔΗ Ανώνυμη 
Βιομηχανική − Εμπορική − Χημική − Τεχνική και Ξενο−
δοχειακή Εταιρεία» με δ.τ. «ΕΡΜΗΣ − VITEX» και υπ’ 
αριθμ. Μητρώου 6682/01ΝΤ/Β/86/589 που αποφάσισε 
η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στις 
30.6.2007.

Η τροποποίηση που εγκρίθηκε, έχει σε περίληψη ως εξής:

Άρθρο 4

Σκοπός της Εταιρείας είναι:
α. Η βιομηχανική παραγωγή και εμπορία πισσόχαρτων, 

ασφαλτοπάνων, πισσοειδών και ασφαλτικών εν γένει υλι−
κών, στεγανοποιητικών και μονοτικών κάθε φύσεως, ορυ−
κτελαίων καθώς και κάθε γενικά παρεμφερούς με αυτά 
προϊόντος και η εκτέλεση συναφών με τα είδη αυτά τε−
χνικών εργασιών και επιχειρήσεων.

β. Η βιομηχανική παραγωγή και εμπορία χημικών προ−
ϊόντων, η παραγωγή και εμπορία χρωμάτων, βερνικιών, 
μελανών όλων κάθε εφαρμογής καθώς και των συναφών 
αυτής προϊόντων.

γ. Η Γενική εμπορία, οι οικοδομικές και τουριστικές ξενο−
δοχειακές επιχειρήσεις.

δ. Κάθε άλλη συναφής ή όχι επιχείρηση την οποία θα 
αποφασίσει η Γενική Συνέλευση των μετόχων σύμφωνα με 
το άρθρο 29 παρ. 3 του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 
«περί Ανωνύμων Εταιρειών».

ε. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανω−
νύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νεο κείμενο του τροπο−
ποιημένου καταστατικού.

   Καλλιθέα, 6 Ιουλίου 2007

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής κ.α.α.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΙΔΑΚΑΚΟΣ
F

    (3) 
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων 

Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ 
ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» 
με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΤΙΝΟΥ Α.Ε.Β.Ε.»

    Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Την 5.7.2007 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων 
Εταιρειών της υπηρεσίας μας η υπ’ αριθμ. 9693/2007 
απόφασή μας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση 
του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εται−
ρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΦΘΙΩΤΙ−
ΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΤΙ−
ΝΟΥ Α.Ε.Β.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 57997/01ΝΤ/
Β/05/07 που αποφάσισε η Γενική Συνέλευση των με−
τόχων της Εταιρείας στις 11.6.2007

Η τροποποίηση που εγκρίθηκε, έχει σε περίληψη ως 
εξής:

Άρθρο 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που ανέρχεται 
σε 300.000,00€ και διαιρείται σε 300.000,00 μετοχές 
ονομαστικής αξίας εκάστης 1€ μετά την αύξηση του 
κατά 3.420.000,00€ με την έκδοση 3.420.000 νέων με−
τοχών ονομαστικής αξίας 1€ σύμφωνα με απόφαση 
της από 11.6.2007 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 
ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 3.720.000€ και δι−
αιρείται σε 3.720.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1€ 
η κάθε μία.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο 
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Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του 
τροποποιημένου καταστατικού.

   Καλλιθέα, 5 Ιουλίου 2007 

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής

ΑΝΤ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F

    (4) 
 Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων 

Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SPRAY 
SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟ−
ΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΠΟ−
ΣΜΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΟΥ – ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ» με δ.τ. «SPRAY 
SOLUTIONS A.B.E.E».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Την 5.7.2007 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων 
Εταιρειών της υπηρεσίας μας η υπ’ αριθμ. 4975/2007 
απόφασή μας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση 
του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρεί−
ας με την επωνυμία «SPRAY SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟ−
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΟΥ − ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ» με 
δ.τ. «SPRAY SOLUTIONS A.B.E..E» και με αριθμό Μητρώου 
58858/01ΝΤ/Β/05/98 που αποφάσισε η Γενική Συνέλευση 
των μετόχων της Εταιρείας στις 4.4.2007.
Η τροποποίηση που εγκρίθηκε, έχει σε περίληψη ως 
εξής:

Άρθρο 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που ανέρχεται σε 
300.000€ και διαιρείται σε 100.000 μετοχές ονομαστικής 
αξίας εκάστης 3€ μετά την αύξηση του κατά 240.000€ 
με την έκδοση 80.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξί−
ας 3€ σύμφωνα με απόφαση της από 4.4.2007 Γενικής 
Συνέλευσης των μετόχων ανέρχεται σήμερα στο ποσό 
των 540.000€ και διαιρείται σε 180.000 μετοχές, ονο−
μαστικής αξίας 3€ η κάθε μία.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο 
Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του 
τροποποιημένου καταστατικού.

   Καλλιθέα, 5 Ιουλίου 2007 

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής

ΑΝΤ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F

    (5) 
 Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ−
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛ−
ΛΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. 
«ΑΤΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α.Ε.».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Την 6.7.2007 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων 
Εταιρειών της υπηρεσίας μας η υπ’ αριθμ. 7165/2007 
απόφασή μας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση 
του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρεί−
ας με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥ−
ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΤΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛ−

ΛΟΝ Α.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 51764/01ΝΤ/Β/02/111 
που αποφάσισε η Γενική Συνέλευση των μετόχων της 
Εταιρείας στις 25.5.2007.

Η τροποποίηση που εγκρίθηκε, έχει σε περίληψη ως 
εξής:

Άρθρο 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που ανέρχε−
ται σε 320.000 € και διαιρείται σε 32.000 μετοχές 
ονομαστικής αξίας εκάστης 10€ μετά την αύξηση 
του κατά 130.000€ με την έκδοση 13.000 νέων μετο−
χών ονομαστικής αξίας 10€ σύμφωνα με απόφαση 
της από 25.5.2007 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 
ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 450.000€ και δι−
αιρείται σε 45.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 10€ 
η κάθε μία.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρωό 
Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του 
τροποποιημένου καταστατικού.

   Καλλιθέα, 6 Ιουλίου 2007 

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής

ΑΝΤ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F

    (6) 
 Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ−
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟ−
ΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΒΙΔΑΛΗΣ ΜΑΡΚΕΤ ΑΕ» με δ.τ. α) «ΒΙΔΑΛΗΣ ΜΑΡΚΕΤ 
ΑΕ», β) «ΒΙΔΑΛΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ», γ) «ΒΙΔΑΛΗΣ ΚΤΗ−
ΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΕ».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Την 3.7.2007 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων 
Εταιρειών της υπηρεσίας μας η υπ’ αριθμ. 9596 από−
φασή μας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των 
άρθρων 3 (με προσθήκη νέων παραγράφων 4α, 4β) και 
20 παρ. 2, του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας 
με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΔΑΛΗΣ ΜΑΡΚΕΤ ΑΕ» με 
δ.τ. α) «ΒΙΔΑΛΗΣ ΜΑΡΚΕΤ ΑΕ», β) «ΒΙΔΑΛΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΑΕ», γ) «ΒΙΔΑΛΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΕ» και με αριθ−
μό Μητρώου 27746/01ΝΤ/Β/92/192(05) που αποφάσισε η 
τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας 
στις 18.6.2007

Οι τροποποιήσεις που εγκρίθηκαν, έχουν σε περίληψη 
ως εξής:

Άρθρο 3

4.α Η ίδρυση μεταφορικού γραφείου.
4.β Η παραλαβή, συγκέντρωση, συσκευασία, ταξινό−

μηση, αποθήκευση, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά και 
οιανυμή προϊόντων και εμπορευμάτων κάθε είδους και 
η εν γένει η παροχή υπηρεσιών με ίδια μεταφορικά 
μέσα ή και τρίτων.

Η οργάνωση, λειτουργία και συντήρηση αποθηκών.
Η ευθύνη και η τεκμηρίωση της μεταφοράς.
Η εσωτερική διακίνηση πραγμάτων, εμπορευμάτων 

από και προς τον πελάτη. Η συσκευασία (αμπαλάζ), 
αποσυσκευασία, ανασυοκευασία πραγμάτων η εμπορευ−
μάτων προς μεταφορά και η δημιουμγία και εξοπλησμός 
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σκευαστηρίου και αποθηκευτικών χώρων για τη συσκευ−
ασία και προσωρινή εναπόθεση εμπορευμάτων.

Η φορτοεκφόρτωση με οποιοδήποτε μηχανικό ή ανθρώ−
πινο μέσο, κάθε είδους εμπορεύματος ή αντικειμένου.

Η αγορά, εμπορία, εκμετάλλευση, δανεισμός, πώληση, 
μίσθωση, κατασκευή φορτηγών αυτοκινήτων και γενικότερα 
μεταφορικών μέσων καθώς και των ανταλλακτικών τους.

Η αγορά, πώληση, μίσθωση, εκμετάλλευση, κατασκευή, 
επισκευή και εν γένει εκμετάλλευση κάθε είδους εμπο−
ρευματοκιβοίτίων.

Η εκμετάλλευση δικτύου διανομών και αποθηκών για 
ίδιον ή για λογαριασμό τρίτων.

Άρθρο 20

2. Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από τη Γενική Συνέ−
λευση των μετόχων της Εταιρεία για τριετή θητεία που 
παρατείνεται μετά τη λήξη της θητείας τους η οποία 
δεν μπορεί όμως να περάσει την τετραετία.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο 
Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του 
τροποποιημένου καταστατικού.

  Καλλιθέα, 3 Ιουλίου 2007 

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής

ΑΝΤ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F

    (7) 
 Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ−
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «CARE CREDIT 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με δ.τ. «CARE CREDIT».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Την 2.7.2007 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εται−
ρειών της υπηρεσίας μας η υπ’ αριθμ. 9235/2007 απόφασή 
μας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 
του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ−
μία «CARE CREDIT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΙΚΟ−
ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με δ.τ. «CARE CREDIT» και με αριθμό 
Μητρώου 49836/01ΝΤ/Β/01/198(05) που αποφάσισε η Γενική 
Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στις 13.6.2007.

Η τροποποίηση που εγκρίθηκε, έχει σε περίληψη ως 
εξής:

Άρθρο 3

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καλλιθέας Ατ−
τικής, και συγκεκριμένα τα επί της Μαντζαγριωτάκη 4 Α 
γραφεία.

Η Εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, και σε 
άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού με απόφαση 
του Δ.Σ. αυτής στην οποία θα ορίζονται τα καθήκοντα, οι 
αρμοδιότητες και έκταση της δικαιοδοσίας του υποκα−
ταστήματος και γενικά ο τρόπος λειτουργίας του.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο 
Ανώνυμων Εταιρειών, και ολόκληρο το νέο κείμενο του 
τροποποιημένου καταστατικού.

  Καλλιθέα, 2 Ιουλίου 2007 

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής

ΑΝΤ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

    (8) 
 Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων 

Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «GENERAL 
MARKETING HELLAS Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία 
Συσσωρευτών, Ειδών Διατροφής, Αποθήκευσης, 
Στάθμευσης και Εμπορίας Αυτοκινήτων, Εμπορίας 
− Εξαγωγής Ανταλλακτικών αυτοκινήτων» με δ.τ. «G. 
Μ. Η. Α.Ε».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Την 10.7.2007 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων 
Εταιρειών της υπηρεσίας μας η υπ’ αριθμ. 9125/2007 
απόφασή μας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση 
του άρθρου 3 του καταστατικού της Ανώνυμης Εται−
ρείας με την επωνυμία «GENERAL MARKETING HELLAS 
Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Συσσωρευτών, Ειδών Δια−
τροφής, Αποθήκευσης, Στάθμευσης και Εμπορίας Αυ−
τοκινήτων, Εμπορίας − Εξαγωγής Ανταλλακτικών αυτο−
κινήτων» με δ.τ. «G. Μ. Η. Α.Ε» και με αριθμό Μητρώου 
3979/01ΝΤ/Β/86/436 που αποφάσισε η Γενική Συνέλευση 
των μετόχων της Εταιρείας στις 11.6.2007.

Η τροποποίηση που εγκρίθηκε, έχει σε περίληψη ως 
εξής:

Άρθρο 3
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι η εμπορία (αγορά, πώληση, 
εισαγωγή, εξαγωγή, διανομή και διάθεση γενικώς συσ−
σωρευτών κάθε μορφής και τύπων, καθώς και πρώτων 
υλών για παραγωγή συσσωρευτών, πρακτόρευση και 
αντιπροσώπευση συσσωρευτών κάθε μορφής και τύπου. 
Η εισαγωγή πρώτων υλών (κραμάτων) καθώς και εξα−
γωγή διαφόρων συναφών βιομηχανικών εμπορευμάτων, 
βαμβάκι, προϊόντα βάμβακος, νωπά και κατεψυγμένα 
κρέατα, και όλα τα είδη τροφίμων, καθώς επεξεργασία 
και συσκευασία αυτών και Είδη Συσκευασίας, και χάρ−
τινα και πλαστικά, Παραγωγή προϊόντων συσκευασίας, 
υπηρεσίες Logistics − υπηρεσίες αποθήκευσης, υπηρε−
σίες αποθήκευσης κατεψυγμένων ή διατηρημένων με 
απλή ψύξη εμπορευμάτων, υπηρεσίες υπαίθριου χώρου 
στάθμευσης επιβατικών αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, 
υπηρεσίες χώρου στάθμευσης επιβατικών αυτοκινή−
των − σκαφών − μοτοσυκλετών, συντήρηση σκαφών και 
εισαγωγή — εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και 
εργοστάσιο κατασκευής ενδυμάτων.

Για την επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας, μπορεί:
(α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο 

ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.
(β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο
(γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπου−

δήποτε.
(δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημε−

δαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο 

Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του 
τροποποιημένου καταστατικού. 

 Καλλιθέα, 10 Ιουλίου 2007 

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής

ΑΝΤ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
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    (9) 
 Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ−
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΕΡΓΟ ΤΕΧΝΙΚΗ 
Ανώνυμος Εταιρεία» με δ.τ. «ΕΛΕΡΓΟ Α.Ε.»

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Την 10.7.2007 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων 
Εταιρειών της υπηρεσίας μας η υπ’ αριθμ. 9669/2007 
απόφασή μας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση 
του άρθρου 3 του καταστατικού της Ανώνυμης Εται−
ρείας με την επωνυμία «ΕΛΕΡΓΟ ΤΕΧΝΙΚΗ Ανώνυμος 
Εταιρεία» με δ.τ. «ΕΛΕΡΓΟΑ.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 
15843/01ΝΤ/Β/87/786 που αποφάσισε η Γενική Συνέλευση 
των μετόχων της Εταιρείας στις 21.6.2007.

Η τροποποίηση που εγκρίθηκε, έχει ως εξής:

Άρθρο 3

1. Η διάρκεια της Εταιρείας στο ιδρυτικό κατα−
στατικό της, που καταρτίσθηκε με την υπ’ αριθμ 
.4202/29.7.1987 πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών 
Κρίτωνα Κεραμάρη και με την διορθωτική 4214/1.9.1987 
του ιδίου Συμβολαιογράφου, είχε ορισθεί εικοσαε−
τής αρχομένη από την καταχώρηση στο Μητρώο 
Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης περί 
παροχής αδείας σύστασης της δηλαδή 1.10.1987 και 
λήγουσα 1.10.2007.

2. Ήδη με την από 21.6.2007 απόφαση της τακτικής 
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, που 
λήφθηκε με πλήρη απαρτία, η διάρκεια της Εταιρείας 
παρατείνεται για μια εικοσαετία αρχομένη από τη λήξη 
της προηγούμενης εικοσαετίας δηλαδή 1.10.2007 και 
λήγουσα 1.10.2027.

3. Η διάρκεια της Εταιρείας δύναται να παραταθεί δι’ 
αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυ−
τής και κατόπιν τροποποίησης του παρόντος άρθρου.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο 
Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του 
τροποποιημένου καταστατικού.

   Καλλιθέα, 10 Ιουλίου 2007 

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής

ΑΝΤ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F

    (10) 
 Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ−
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥ−
ΡΙΣΤΙΚΗ − ΓΕΩΡΓΙΚΗ − ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΚΥΝΗΓΟΙ» με δ.τ. «ΚΥΝΗΓΟΣ Α.Ε.».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Την 9.7.2007 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων 
Εταιρειών της υπηρεσίας μας η υπ’ αριθμ. 9917/2007 
απόφασή μας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση 
των άρθρων 5 και 4 του καταστατικού της Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ − 
ΓΕΩΡΓΙΚΗ − ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΝΗΓΟΣ» με   
δ.τ. «ΚΥΝΗΓΟΣ Α.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 22952/01 
ΝΤ/Β/90/85(05) που αποφάσισε η Γενική Συνέλευση 
των μετόχων της Εταιρείας στις 26.6.2007.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο 

Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του 
τροποποιημένου καταστατικού.

Η τροποποίηση που εγκρίθηκε, έχει ως εξής:

Άρθρο 5 (σε περίληψη) 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που ανέρχεται 
σε 1.440.000 € και διαιρείται σε 48.000 μετοχές ονομα−
στικής αξίας εκάστης 30€ μετά την αύξηση του κατά 
540000€ με την έκδοση 18.000 νέων μετοχών ονομαστι−
κής αξίας 30€ σύμφωνα με απόφαση της από 26.6.2007 
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ανέρχεται σήμερα στο 
ποσό των 1.980.000€ και διαιρείται σε 66.000 μετοχές, 
ονομαστικής αξίας 30€ η κάθε μία.

Άρθρο 4
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:
1. Η διενέργεια γεωργικών, κατασκευαστικών, εμπορι−

κών, αγροτικών επιχειρήσεων καθώς και η δημιουργία 
και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών και γενικότερα του−
ριστικής εκμεταλλεύσεως επιχειρήσεων και μονάδων 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

2. Ο σχεδιασμός η ανάπτυξη εγκατάσταση λειτουργία 
και εκμετάλλευση, δυνάμει οιασδήποτε έννομης σχέσης, 
σταθμών παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας παντός είδους και ενδεικτικά, αλλά όχι περι−
οριστικά σταθμών αιολικής ενέργειας, φωτοβολταϊκών 
σταθμών και λοιπά, και η παραγωγή και διάθεση με κάθε 
νόμιμο τρόπο ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθε−
σίας όπως εκάστοτε ισχύει.

3. Η αγορά, πώληση, μίσθωση, εκμίσθωση ακινήτων, 
παντός είδους εξοπλισμού και μηχανολογικών μέσων 
κατάλληλων ή χρήσιμων για την λειτουργία σταθμών 
παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

4. Για τους σκοπούς αυτούς, η Εταιρεία έχει τη δυ−
νατότητα.

α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση παρεμ−
φερούς σκοπού με οποιοδήποτε τύπο και μορφή.

β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο.

γ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε ελληνική ή ξένη 
επιχείρηση.

  Καλλιθέα, 9 Ιουλίου 2007 

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής

ΑΝΤ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F

    (11) 
 Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ−
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ATTICO [ΑΤΤΙΚΟ] 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με 
δ.τ. «ATTICO A.T.E».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Την 29.6.2007 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων 
Εταιρειών της υπηρεσίας μας η υπ’ αριθμ. 17/9733/29.6.2007 
απόφασή μας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του 
άρθρου 2 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία «ATTICO [ΑΤΤΙΚΟ] ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑ−
ΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ATTICO A.T.E» και με 
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αριθμό Μητρώου 59307/62/Β/05/0164 σύμφωνα με την 
από 7.6.2007 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων της.

Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει ως εξής:

Άρθρο 2
 Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καλαμαριάς του 
Νομού Θεσσαλονίκης, και συγκεκριμένα η οδός Εθνικής 
Αντιστάσεως 114 στην Περιοχή Φοίνικα Καλαμαριάς, όπου 
αυτή ενάγει και ενάγεται για κάθε διαφορά της και στις 
περιπτώσεις ακόμη της ειδικής κατά τον Κώδικα Πολιτικής 
Δικονομίας δωσιδικίας, οπότε θα μπορούσε να εναχθεί και 
εκτός της έδρας της. Μπορεί όμως η Εταιρεία με απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύει υποκαταστήματα 
ή πρακτορεία ή γραφεία της Εταιρείας ή να διορίζονται 
αντιπρόσωποι οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο 
Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του 
τροποποιημένου καταστατικού.

   Θεσσαλονίκη, 29 Ιουνίου 2007 

Με εντολή Νομάρχη
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΕΛΕΝΗ ΓΑΛΕΤΖΙΔΟΥ
F

    (12) 
 Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ−
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» 
με δ.τ «ASTIR NOTOS HOTEL A.E.».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

  Την 25.6.2007 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων 
Εταιρειών της υπηρεσίας μας η υπ’ αριθμ. 10/2561/07 από−
φασή μας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρ−
θρου 5 παρ. 1 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας 
με την επωνυμία «ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ASTIR NOTOS 
HOTEL A.E.» και με αριθμό Μητρώου 62229/53/Β/07/002 
σύμφωνα με την από 3.4.2007 απόφαση της έκτακτης 
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει ως εξής:

Άρθρο 5 παρ. 1

Με την από 3.4.2007 απόφαση της έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της 
Εταιρείας αυξήθηκε 100.000,00 ευρώ με μετρητά με την 
έκδοση 20.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 5,00 ευρώ 
και τιμή διάθεσης 16 ευρώ.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εται−
ρείας ανέρχεται στο ποσό των 160.000,00 ευρώ και 
διαιρείται σε 32.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής 
αξίας 5,00 ευρώ η κάθε μια.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο 
Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του 
τροποποιημένου καταστατικού.

   Καβάλα, 25 Ιουνίου 2007 

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΜΝΙΩΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
    (13) 

 Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία «ΑΓΡΑ − ΜΑΡΚΕΤ ΑΛΥΣΙΔΑ ΠΩΛΗΣΗΣ 
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΓΡΑ − ΜΑΡ−
ΚΕΤ ΑΕΤΕ».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Την 6.7.2007 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της 
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΓΡΑ − ΜΑΡΚΕΤ 
ΑΛΥΣΙΔΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟ−
ΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. 
«ΑΓΡΑ − ΜΑΡΚΕΤ ΑΕΤΕ» και αριθμό Μητρώου 54901/01ΝΤ/
Β/03/21(04)

1. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι−
σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για 
τη χρήση 31.12.2006.

2. Το από 30.6.2007 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης 
1.1./31.12.2007 οι εξής:

Τακτικοί:
α) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΛΑΒ ΡΟΣ με Αρ. Αδ. Ο.Ε. 0020806
β) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΡΒΟΥΛΑΚΑΣ με Αρ. Αδ. Ο.Ε. 

17237
Αναπληρωματικοί:
α) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ με Αρ. Αδ. Ο.Ε. 

9995044257
β) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ με Αρ. Αδ. Ο.Ε. 0004701

   Καλλιθέα, 6 Ιουλίου 2007 

Με εντολή Νομάρχη
Η Τμηματάρχης
Γ. ΠΑΙΔΑΚΑΚΟΣ
F

    (14) 
 Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΣΑΪΜΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ − ΑΝΑ−
ΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ» με δ.τ. «ΣΑΪΜΠΕΡΣ Α.Ε.».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Την 5.7.2007 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της υπηρεσίας μας το από 20.6.2007 πρακτικό 
της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Ανώνυμης Εται−
ρείας με την επωνυμία «ΣΑΪΜΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
−ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ» με δ.τ. «ΣΑΪΜΠΕΡΣ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 
52788/01 ΝΤ/Β/02/64(04) με το οποίο εκλέχθηκε νέο μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου η Περγιουδάκη Φωτεινή σε 
αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μαρίας Συμεωνίδου.

Μετά την αντικατάσταση αυτή η νέα σύνθεση του 
Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το από 20.6.2007 
πρακτικό του Δ.Σ. του οποίου η θητεία λήγει στις 
30.6.2008 έχει ως κατωτέρω:

1. Βασίλειος Περγιουδάκης του Ζαχαρία και της Φωτει−
νής, (γεννηθείς το 1971, κάτοικος Υμηττού Αττικής, οδός 
Ζήλωνος Ευθυμίου αριθμός 15, με AT Σ 652925/98, ΑΦΜ 
046558480), Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο.

2. Κωνσταντίνα Περγιουδάκη του Ζαχαρία και της 
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Φωτεινής (γεννηθείς το 1979, κάτοικος Υμηττού Αττικής, 
οδός Ζήλωνος Ευθυμίου αριθμός 5 με AT Ρ 634463/94), 
Αντιπρόεδρος.

3. Γεώργιος Λύτρας του Παναγιώτη και της Μαρίας, 
(γεννηθείς το 1977, κάτοικος Προύσης 18, Περιστέρι με 
AT Χ 564147/03), Μέλος.

4. Φωτεινή Περγιουδάκη συζ. Ζαχαρία Περγιουδάκη, 
(το γένος Καμπουροπούλου γεννηθείς το 1945, κάτοικος 
Υμηττού, οδός Ζήλωνος Ευθυμίου 5 με AT Σ 036749/96), 
Μέλος.

5. Αθανάσιος Πουλιάδης του Πούλιου και της Ζαχάρως 
(γεννηθείς το 1940, κάτοικος Τσακάλωφ 7 Αθήνα, με AT 
Ρ 528252/94), Μέλος.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Το Δ.Σ.:
1. Ορίζει εκπρόσωπο της Εταιρείας τον Πρόεδρο του 

Διοικητικού Συμβουλίου και Δ/ντα Σύμβουλο Βασίλειο 
Περγιουδάκη του Ζαχαρία, ο οποίος εκπροσωπεί νό−
μιμα την Εταιρεία και με μόνη την υπογραφή του θα 
δεσμεύεται η Εταιρεία.

2. Μεταβιβάζει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβου−
λίου και Δ/ντα Σύμβουλο τις αρμοδιότητες του άρθρου 
21 παρ. 1β, γ, ζ, ι, ια, ιβ, ιγ, ιδ, ιστ, ιζ, και ιθ.

3. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλί−
ου και Διευθύνοντα Σύμβουλο Βασίλειο Περγιουδάκη του 
Ζαχαρία, να ανοίγει λογαριασμούς καταθέσεως, επ’ ονό−
ματι της Εταιρείας και να σύρει επιταγές για την κίνηση 
των λογαριασμών, δεσμεύοντας την Εταιρεία με μόνη την 
υπογραφή του.

4. Αποφασίζει ότι, σε κάθε περίπτωση απουσίας ή 
κωλύματος του Προέδρου τον αναπληρώνει, με τις 
ίδιες αρμοδιότητες, η Αντιπρόεδρος Κωνσταντίνα Ζ. 
Περγιουδάκη.

   Καλλιθέα, 5 Ιουλίου 2007 

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής

ΑΝΤ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F

      (15) 
 Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΕΘΝΙ−
ΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ».

   Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Την 3.7.2007 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανω−
νύμων Εταιρειών της υπηρεσίας μας τα κατωτέρω 
στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜ−
ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙ−
ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και αριθμό Μητρώου 
44736/01 /Β/99/703.

1. Προσάρτημα, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμ−
βουλίου και έκθεση ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 
1.1./31.12.2006.

2. Το από 25.6.2007 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συ−
νέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ορκωτοί 
ελεγκτές χρήσης 1.1./31.12.2007 οι εξής:

Τακτικός:
Νίκος Σοφιανός του Κων/νου, Χαρ.Τρικούπη 18−Διόνυ−

σος, ΑΔΤ Ρ.058292, Α.Μ. Σ.Ο.Ε. 12231.

Αναπληρωματικός:
Σοφία Κωνσταντίνου του Αλεξάνδρου, Πελοποννήσου 

10−Ίλιον Αττικής, ΑΔΤ Ρ.645901 Α.Μ.Σ.Ο.Ε. 16211.
Αμφότεροι ασχολούνται στην ελεγκτική Εταιρεία με 

την επωνυμία «ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑΝΟΣ & ΚΑΜΠΑΝΗΣ 
Α.Ε. Deloitte & Touche A.E.E.»

   Αθήνα, 3 Ιουνίου 2007 

Με εντολή Νομάρχη
Ο Τμηματάρχης
Ν. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
F

    (16) 
 Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. 
«ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Α.Ε.».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

  Την 9.7.2007 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της υπηρεσίας μας το από 3.7.2007 πρακτικό 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία «ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. 
«ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Α.Ε.» και με Αριθμό Μητρώου 
63603/10/Β/07/11, από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό 
Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε Σώμα ύστερα από την εκλογή 
του από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 
στις 2.7.2007 ως κατωτέρω:

α) Ευθύμιος Τυλιγάδας του Κων/νου και της Παναγιώ−
τας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε το έτος 1983 στην 
Θεσσαλονίκη, κάτοικος Παλλήνης Αττικής, κάτοχος του 
υπ’ αριθμ. Τ 087408/1999, του Α. Τ. Γλυκών Νερών δελτίου 
ταυτότητας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και 
Διευθύνων Σύμβουλος.

β) Νικόλαος Στέργιου του Αθανασίου και της Αννας, 
ΕΔΕ, που γεννήθηκε το έτος 1947 στο Μεσολόγγι, κάτοικος 
Μεσολογγίου, κάτοχος του υπ’ αριθμ. ΑΒ 769103/2006 του 
Τ. Α. Μεσολογγίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Γεώργιος Τυλιγάδας του Ευθυμίου, κάτοικος Παλ−
λήνης Αττικής (Λ. Παστέρ 37β) Κάντζα, κάτοχος του υπ’ 
αριθμ. Χ 274273, του Α.Τ. Παλλήνης, Μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου.

Η θητεία του ανωτέρου Διοικητικού Συμβουλίου θα διαρ−
κέσει μέχρι το πρώτο εξάμηνο του έτους 2009 ήτοι μέχρι 
την σύγκλιση της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης 
των Μετόχων της Εταιρείας.

Από το ίδιο πρακτικό του ανωτέρω νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου προκύπτει ότι το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε 
και ανέθεσε τις εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρείας 
στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο  Ευθύμιο Τυ−
λιγάδα, ο οποίος με μόνη την υπογραφή του δεσμεύει 
την Εταιρεία.

Αναλυτικά οι εξουσίες και αρμοδιότητες που δίδονται 
στους ανωτέρω από το Διοικητικό Συμβούλιο, αναφέρο−
νται στο ίδιο πρακτικό του.

Η έδρα και τα γραφεία της Εταιρείας είναι στο Μεσο−
λόγγι (οδός Σπύρου Τρικούπη 8) στον πρώτο όροφο του 
ακινήτου.

   Μεσολόγγι, 9 Ιουλίου 2007 

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ι. ΤΣΑΜΗΣ
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    (17) 
 Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΠΑΡΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

  Την 6.7.2007 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της υπηρεσίας μας το 74/10.6.2007 πρακτικό 
του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία «ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΠΑΡΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»και 
Αρ.Μ,Α.Ε. 41741/25/Β/98/10 από το οποίο φαίνεται ότι 
το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, που εκλέχτηκε 
στη Γενική Συνέλευση της 9.6.2007 και θα διοικήσει 
την Εταιρεία μέχρι την 30.6.2012, παρατεινομένης της 
θητείας μόνον κατά τους όρους του καταστατικού και 
του νόμου, συγκροτήθηκε σε σώμα και καθορίστηκε η 
εκπροσώπηση της Εταιρείας ως κατωτέρω:

Ι. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ
1. ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Παναγιώτη και της 

Παναγιώτας κάτοικος Κεφαλά Δήμου Θεραπνών Λακω−
νίας κάτοχος του υπ’ αριθμ. Χ.903897 δελτίου αστυνο−
μικής ταυτότητος και ΑΦΜ 059953339, Πρόεδρος.

2. ΒΛΑΧΟΛΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του Ηλία και της Δήμη−
τρας κάτοικος Κεφαλά Δήμου Θεραπνών Λακωνίας 
κάτοχος του υπ’ αριθμ. Π.188057/1991 δελτίου αστυ−
νομικής ταυτότητος και ΑΦΜ 074916475, Διευθύνων 
Σύμβουλος.

3. ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου καν της Σοφίας 
κάτοικος Κεφάλα Δήμου Θεραπνών Λακωνίας κάτοχος 
του υπ’ αριθμ. Ν.505714/1989 δελτίου αστυνομικής ταυ−
τότητος και ΑΦΜ 067655822, Μέλος.

4. ΑΛΕΞΗΣ ΗΛΙΑΣ του Γεωργίου και της Τρισεύγενης 
κάτοικος Κεφαλά Δήμου Θεραπνών Λακωνίας κάτοχος 
του υπ’ αριθμ. Μ.502441 δελτίου αστυνομικής ταυτότη−
τος και ΑΦΜ 051113504, Μέλος.

5. ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ του Ιωάννη και της Σταματάς 
κάτοικος Κεφαλά Δήμου Θεραπνών Λακωνίας κάτοχος 

του υπ’ αριθμ. Ν. 505616 δελτίου αστυνομικής ταυτότη−
τος και ΑΦΜ 056714765, Μέλος.

ΙΙ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τις 

διατάξεις των άρθρων 21 παρ. 2 και3 του καταστατι−
κού καθώς και την διάταξη του άρθρου 18 παρ.2 του ν. 
2190/1920, δυνάμει των οποίων το Διοικητικό Συμβούλιο 
μπορεί να αναθέσει την άσκηση μέρους ή και του συ−
νόλου των αρμοδιοτήτων του σε μέλη του Δ.Σ. ή αλλά 
πρόσωπα, αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

Η Εταιρεία αντιπροσωπεύεται δικαστικά και εξώδικα 
είτε από μόνο τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου 
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΙΑ είτε από μόνο το Διευθύνο−
ντα Σύμβουλο ΘΕΟΦΑΝΗ ΒΛΑΧΟΛΙΑ. Επίσης, η Εταιρεία 
αναλαμβάνει οικονομικές υποχρεώσεις και δεσμεύεται 
με μόνη την υπογραφή του προέδρου του Δ.Σ. ή του 
διευθύνοντος σύμβουλου. Επομένως ο πρόεδρος του δι−
οικητικού συμβουλίου ή ο διευθύνων σύμβουλος μπορεί 
ενδεικτικά να υπογράφει συμβάσεις να αποδέχεται και 
να οπισθογραφεί συναλλαγματικές, να εκδίδει και οπι−
σθογραφεί επιταγές και κάθε άλλου είδους αξιόγραφα 
ή χρηματόγραφα, να κινεί κάθε είδους τραπεζικούς λο−
γαριασμούς της Εταιρείας με την κατάθεση ή ανάληψη 
χρημάτων οποιουδήποτε ποσού, να εισπράττει χρήματα 
από το δημόσιο ταμείο και το ταμείο παρακαταθηκών 
και δανείων να δίνει εντολές πληρωμής και γενικά να 
εκτελεί κάθε συναλλαγή της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα, με ει−
δική κάθε φορά απόφαση του για συγκεκριμένο κάθε 
φορά θέμα, να ορίζει διαφορετικά την εκπροσώπηση της 
Εταιρείας καθώς και το δικαίωμα να ασκεί τις αρμοδι−
ότητες του συλλογικά για οποιοδήποτε θέμα.

  Σπάρτη, 6 Ιουλίου 2007 
Με εντολή Νομάρχη

Ο Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΤΑΛΗΣ  
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