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ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

(1)
  Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «PARIVOLT GROUP EVIA EKALI WIND PARK 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με δ.τ. «PARIVOLT 
GROUP EVIA EKALI WIND PARK AE». 

 Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 
 Την 1.8.2007 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών της Υπηρεσίας μας και πήρε αριθμό Μητρώου 63959/01 
NT/Β/07/214 η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PARIVOLT 
GROUP EVIA EKALI WIND PARK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ», με δ.τ. «PARIVOLT GROUP EVIA EKALI WIND PARK 
AE» καθώς επίσης και η υπ’ αριθμ. 14625/1.8.2007 απόφαση 
του Νομάρχη Αθηνών με την οποία δόθηκε άδεια σύστασης 
και εγκρίθηκε το καταστατικό της εν λόγω εταιρείας όπως 
καταρτίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 4343/25.7.2007 Πράξη της 
Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Δημητρίου Σουλή. 

Περίληψη του καταστατικού έχει ως εξής:
1. Επωνυμία: «PARIVOLT GROUP EVIA EKALI WIND PARK 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».
Διακριτικός τίτλος: «PARIVOLT GROUP EVIA EKALI WIND 

PARK AE».
2. Έδρα: Ο Δήμος Καλλιθέας και τα γραφεία αυτής επί 

της οδού Επαμεινώνδος 36, ΤΚ 17675.
3. Σκοπός: Ο σκοπός της Εταιρείας είναι:
1. Η αυτοπαραγωγή ή η ανεξάρτητη παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας, με την εκμετάλλευση αιολικής ενέργειας, δια της 
λειτουργίας αυτόνομων ή συνδεδεμένων με το δίκτυο της 
ΔΕΗ σταθμών ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και η πώληση 
και η διάθεση της παραγόμενης ενέργειας σε τρίτους.

2. Η μελέτη, έρευνα, εγκατάσταση μονάδων παραγωγής 
αιολικής ενέργειας οπουδήποτε στην Ελληνική Επικράτεια.

3. Η διενέργεια όλων των αναγκαίων πράξεων για την 
επιδίωξη και επίτευξη των παραπάνω σκοπών.

4. Γενικότερα η άσκηση εμπορικής και βιομηχανικής δρα−
στηριότητας και προσφορά υπηρεσιών σε τομείς παρεμ−
φερείς προς τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς. 

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) να 
ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδή−
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ποτε, β) να συμμετέχει σε εταιρείες οποιασδήποτε μορφής 
ιδίου ή παρεμφερούς σκοπού να συγχωνεύεται με άλλες 
εταιρείες, επιχειρήσεις, εφόσον έχουν τον ίδιο η παρεμφερή 
σκοπό, γ) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο για τον ίδιο ή παρεμφερή 
σκοπό, δ) να αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα ή το εξωτερικό 
οποιαδήποτε επιχείρηση ελληνική ή αλλοδαπή, που έχει τον 
ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, ε) να παρέχει εγγυήσεις σε τρίτους 
με τους οποίους η εταιρεία έχει εμπορικές συναλλαγές. 

4. Διάρκεια: Ορίζεται στα πενήντα έτη από τη νόμιμη 
σύσταση.

5. Ποσό και τρόπος καταβολής μετοχικού κεφαλαίου: 
Εξήντα χιλιάδες (60.000) Ευρώ, το οποίο καταβάλλεται 
εξ ολοκλήρου σε μετρητά.

6. Μετοχές (αριθμός, είδος, ονομαστική αξία): Έξι χιλιάδες 
(6.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) 
Ευρώ η κάθε μία.

7. Ημερομηνία λήξης εταιρικής χρήσης: Η 31η Δεκεμβρίου 
κάθε έτους και εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα 
λήξει την 31.12.2008.

8. Αριθμός μελών Δ.Σ. και θητεία αυτού: Η εταιρεία διοι−
κείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από 
τρία ως έντεκα (3−11) μέλη για θητεία μιας πενταετίας.

9. Πρώτο Δ.Σ. και θητεία αυτού:
1. Robert DARDANNE, του Raymond και της Elda Ferroli, 

γεννηθείς στην πόλη Sfax της Τυνησίας το έτος 1955, 
κάτοικος Βελγίου (οδός Rue du Midi, αριθμ. 147, 1000, Βρυ−
ξέλλες) κάτοχος του γαλλικού διαβατηρίου με αριθμό 
03ΦΕ00990/22.10.2003, γάλλος υπήκοος.

2. Παναγιώτης ΠΑΡΙΣΗΣ του Νικολάου και της Ειρήνης, 
επιχειρηματίας, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1978, κάτοι−
κος Πειραιά, οδός Γερμανού 11−15, κάτοχος του με αριθμό 
Ρ 061714/14.6.1993 ΔΑΤ εκδοθέντος από το ΔΤΑ Πειραιά, 
με Α.Φ.Μ. 044525465, Έλλην υπήκοος.

3. Νικόλαος ΠΑΡΙΣΗΣ του Παναγή και της Βενετίας, επι−
χειρηματίας, γεννηθείς στο Φισκάρδο Κεφαλληνίας το έτος 
1947, κάτοικος Πειραιώς, οδός Γερμανού αριθμός 11−15, κάτο−
χος του με αριθμό Ν 175226/30.3.1984 ΔΑΤ εκδοθέντος από 
το Δ΄ ΤΑ Πειραιά, με Α.Φ.Μ. 013991086, Έλλην υπήκοος.

4. Jean−Louis HOORENS, του Pierre και της Vivianne 
Davoine, γεννηθείς στην πόλη Cambrai της Γαλλίας το έτος 
1953, κάτοικος Γαλλίας (οδός LeMartoulet, αριθμ. 24170, 
Belves), κάτοχος του γαλλικού διαβατηρίου με αριθμό 
04D160011/15.3.2005, γάλλος υπήκοος.

5. Γεώργιος ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ του Κων/νου και της Αδαμαντίας, 
μηχανολόγος−ηλεκτρολόγος, γεννηθείς στην Αθήνα το 
έτος 1952, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Θράκης 19, κάτοχος 
του με αριθμό Π 612953/19.9.1990 ΔΑΤ εκδοθέντος από το 
Τ.Α. Αμαρουσίου, με Α.Φ.Μ. 016447652, Έλλην υπήκοος.

6. Γεώργιος ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ του Χρήστου και της Σωτηρίας, 
που γεννήθηκε στη Σκοτεινή−Αλέας−Αργολίδας το έτος 
1967, κατοίκου Βραχατίου Κορινθίας, στην οδό Γ. Παπαν−
δρέου, με αριθμό διαβατηρίου της Ελληνικής Δημοκρατίας 
ΑΒ5521416/31.1.2007, Έλληνα υπηκόου, με Α.Φ.Μ. 116566644.

10. Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης:
Α) ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ για την πρώτη διαχειριστική 

περίοδο της Εταιρείας ορίζεται η Βασιλική ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ 
του Χαραλάμπου, με A.M. του Σ.Ο.Ε. 20001 και

Β) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ για την ίδια ως άνω 
διαχειριστική περίοδο ορίζεται ο Χαράλαμπος ΜΠΙΛΛΙΝΗΣ 
του Νικολάου με A.M. του Σ.Ο.Ε. 14011. 

 Καλλιθέα, 1 Αυγούστου 2007

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής κ.α.α.

Γ. ΠΑΙΔΑΚΑΚΟΣ 

(2)
   Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία «PARIVOLT GROUP EVIA VARELAIOI 
WIND PARK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με δ.τ. 
«PARIVOLT GROUP EVIA VARELAIOI WIND PARK AE». 

 Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

Την 1.8.2007 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας και πήρε αριθμό Μητρώου 
63966/01ΝΤ/Β/07/221 η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία 
«PARIVOLT GROUP EVIA VARELAIOI WIND PARK ΑΝΩΝΥ−
ΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με δ.τ. «PARIVOLT GROUP EVIA 
VARELAIOI WIND PARK AE» καθώς επίσης και η υπ’ αριθμ. 
14619/30.7.2007 απόφαση του Νομάρχου Αθηνών με την 
οποία δόθηκε άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το καταστα−
τικό της εν λόγω εταιρείας όπως καταρτίσθηκε με την υπ’ 
αριθμ. 4339/25.7.2007 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών 
Ελένης Δημητρίου Σουλή.

Περίληψη του καταστατικού έχει ως εξής:
1. Επωνυμία: «PARIVOLT GROUP EVIA VARELAIOI WIND 

PARK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».
Διακριτικός τίτλος: «PARIVOLT GROUP EVIA VARELAIOI 

WIND PARK AE».
2. Έδρα: Ο Δήμος Καλλιθέας και τα γραφεία αυτής επί 

της οδού Επαμεινώνδος 36, ΤΚ 17675.
3. Σκοπός: Ο σκοπός της Εταιρείας είναι:
1. Η αυτοπαραγωγή ή η ανεξάρτητη παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας, με την εκμετάλλευση αιολικής ενέργειας, δια της 
λειτουργίας αυτόνομων ή συνδεδεμένων με το δίκτυο της 
ΔΕΗ σταθμών ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και η πώληση 
και η διάθεση της παραγόμενης ενέργειας σε τρίτους.

2. Η μελέτη, έρευνα, εγκατάσταση μονάδων παραγωγής 
αιολικής ενέργειας οπουδήποτε στην Ελληνική Επικράτεια.

3. Η διενέργεια όλων των αναγκαίων πράξεων για την 
επιδίωξη και επίτευξη των παραπάνω σκοπών.

4. Γενικότερα η άσκηση εμπορικής και βιομηχανικής δρα−
στηριότητας και προσφορά υπηρεσιών σε τομείς παρεμ−
φερείς προς τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) να 
ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδή−
ποτε, β) να συμμετέχει σε εταιρείες οποιασδήποτε μορφής 
ιδίου ή παρεμφερούς σκοπού, γ) να συνεργάζεται με οποιο−
δήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο 
για τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, δ) να  αντιπροσωπεύει 
στην Ελλάδα ή το εξωτερικό οποιαδήποτε επιχείρηση ελ−
ληνική ή αλλοδαπή, που έχει τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό 
ε) να παρέχει εγγυήσεις σε τρίτους με τους οποίους η 
εταιρεία έχει εμπορικές συναλλαγές.

4. Διάρκεια: Ορίζεται σε πενήντα έτη από την νόμιμη 
σύσταση της.

5. Ποσό και τρόπος καταβολής μετοχικού κεφαλαίου: 
Εξήντα χιλιάδες (60.000) Ευρώ, το οποίο καταβάλλεται 
εξ ολοκλήρου σε μετρητά.

6. Μετοχές (αριθμός, είδος, ονομαστική αξία): Έξι χιλιάδες 
(6.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) 
Ευρώ η κάθε μία.

7. Ημερομηνία λήξης εταιρικής χρήσης: Η 31η Δεκεμβρίου 
κάθε έτους και εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα 
λήξει την 31.12.2008.

8. Αριθμός μελών Δ.Σ. και θητεία αυτού: Η εταιρεία διοι−
κείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από 
τρία ως έντεκα (3−11) μέλη για θητεία μιας πενταετίας.

9. Πρώτο Δ.Σ. και θητεία αυτού:
1. Robert DARDANNE, του Raymond και της Elda Ferroli, 

γεννηθείς στην πόλη Sfax της Τυνησίας το έτος 1955, 
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κάτοικος Βελγίου (οδός Rue du Midi, αριθμ.147, 1000, Βρυ−
ξέλλες ) κάτοχος του γαλλικού διαβατηρίου με αριθμό 
03ΦΕ00990/22.10.2003, γάλλος υπήκοος.

2. Παναγιώτης ΠΑΡΙΣΗΣ του Νικολάου και της Ειρήνης, 
επιχειρηματίας, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1978, κάτοι−
κος Πειραιά, οδός Γερμανού 11−15, κάτοχος του με αριθμό 
Ρ 061714/14.6.1993 ΔΑΤ εκδοθέντος από το Δ΄ ΤΑ Πειραιά, 
με Α.Φ.Μ. 044525465, Έλλην υπήκοος.

3. Νικόλαος ΠΑΡΙΣΗΣ του Παναγή και της Βενετίας, επι−
χειρηματίας, γεννηθείς στο Φισκάρδο Κεφαλληνίας το 
έτος 1947, κάτοικος Πειραιώς, οδός Γερμανού αριθμός 11−
15, κάτοχος του με αριθμό Ν 175226/30.3.1984 ΔΑΤ εκδο−
θέντος από το ΔΤΑ Πειραιά, με Α.Φ.Μ. 013991086, Έλλην 
υπήκοος.

4. Jean−Louis HOORENS, του Pierre και της Vivianne 
Davoine, γεννηθείς στην πόλη Cambrai της Γαλλίας το έτος 
1953, κάτοικος Γαλλίας (οδός LeMartoulet, αριθμ. 24170, 
Belves), κάτοχος του γαλλικού διαβατηρίου με αριθμό 
04D160011/15.3.2005, γάλλος υπήκοος.

5. Γεώργιος ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ του Κων/νου και της Αδαμάντιος, 
μηχανολόγος−ηλεκτρολόγος, γεννηθείς στην Αθήνα το 
έτος 1952, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Θράκης 19, κάτοχος 
του με αριθμό Π 612953/19.9.1990 ΔΑΤ εκδοθέντος από το 
Τ.Α. Αμαρουσίου, με Α.Φ.Μ. 016447652, Έλλην υπήκοος.

6. Γεώργιος ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ του Χρήστου και της Σωτη−
ρίας, που γεννήθηκε στη Σκοτεινή−Αλέας−Αργολίδας το 
έτος 1967, κατοίκου Βραχατίου Κορινθίας, στην οδό Γ. 
Παπανδρέου, με αριθμό διαβατηρίου της Ελληνικής Δη−
μοκρατίας ΑΒ 5521416/31.1.2007, Έλληνα υπηκόου, με Α.Φ.Μ. 
116566644.

10. Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης:
Α) ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ για την πρώτη διαχειριστική 

περίοδο της Εταιρείας ορίζεται η Βασιλική ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ 
του Χαραλάμπου, με A.M. του Σ.Ο.Ε. 20001 και

Β) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ για την ίδια ως άνω 
διαχειριστική περίοδο ορίζεται ο Χαράλαμπος ΜΠΙΛΛΙΝΗΣ 
του Νικολάου με A.M. του Σ.Ο.Ε. 14011.

 Καλλιθέα, 1 Αυγούστου 2007

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής κ.α.α.

Γ. ΠΑΙΔΑΚΑΚΟΣ 
F

(3)
   Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «Εταιρεία Τουριστικής και Οικονομικής Ανά−
πτυξης Αθηνών Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία», με 
δ.τ. «Ε.Τ.Ο.Α.Α. Α.Α.Ε.». 

 Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

 Την 2.10.2007 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας και πήρε αριθμό Μητρώου 
64314/01/Β/07/617 η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία 
«Εταιρεία Τουριστικής και Οικονομικής Ανάπτυξης Αθη−
νών Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία», με δ.τ. «Ε.Τ.Ο.Α.Α. 
Α.Α.Ε.» το καταστατικό της οποίας καταρτίσθηκε με την υπ’ 
αριθμό 27.934/2007 πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών 
Σταμάτη Στεφάνου Καταπόδη σύμφωνα με τις διατάξεις 
του κ.ν. 2190/1920 και του ν. 3463/2006, όπως ισχύουν κάθε 
φορά.

Περίληψη του καταστατικού έχει ως εξής:
1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «Εταιρεία Τουριστικής και Οικονομικής 

Ανάπτυξης Αθηνών Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία», με 
δ.τ. «Ε.Τ.Ο.Α.Α. Α.Α.Ε.».

2. ΕΔΡΑ: Ο Δήμος Αθηναίων.

3. ΣΚΟΠΟΣ:
Α. Σκοπός της εταιρείας είναι:
Σκοπός της εταιρείας είναι η επιστημονική και τεχνική 

υποστήριξη, η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής 
τουριστικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης του Δήμου 
της Αθήνας και της ευρύτερης περιοχής της Περιφέρειας 
Αττικής μέσα από τη βελτίωση των υποδομών, την υποβο−
ήθηση της επιχειρηματικής δράσης, τη δημιουργία νέων θέ−
σεων απασχόλησης σε υπάρχουσες ή σε νέες επιχειρήσεις, 
την τουριστική ανάπτυξη της Αθήνας, την ανάπτυξη δρα−
στηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος, τη συμμετοχή 
σε αντίστοιχα προγράμματα ή εφαρμογή σχετικών πολιτι−
κών σε διαδημοτικό ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.

Ειδικότερα, σε ότι αφορά την τουριστική ανάπτυξη, η 
εταιρεία έχει ως σκοπό την προώθηση και την εξυπηρέτη−
ση της τουριστικής βιομηχανίας και οικονομίας της Αθήνας 
και της ευρύτερης περιοχής της Περιφέρειας Αττικής, τόσο 
γενικά, όσο και στις επιμέρους εκφάνσεις της (συνέδρια, 
εκθέσεις, ταξίδια κινήτρων, πολιτιστικός τουρισμός κ.ο.κ.) 
και, κατά συνέπεια, τις επιχειρήσεις και τους εργαζομέ−
νους, που, άμεσα ή έμμεσα, σχετίζονται και ωφελούνται 
από τον τουρισμό.

Επιπλέον, έχει ως σκοπό τη διαμόρφωση και ανάπτυξη 
επικοινωνιακής στρατηγικής και πολιτική με στόχο την 
ανάδειξη της Αθήνας σε κύριο τουριστικό προορισμό καθ’ 
όλη τη διάρκεια του έτους, πολιτιστική μητρόπολη και 
επιχειρηματικό κέντρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και 
της Μεσόγειου καθώς και την προσέλκυση επενδύσεων 
από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Επίσης, σκοπός της εταιρείας είναι η μελέτη των υφιστά−
μενων δομών και προβλημάτων σχετικά με την οικονομική 
και τουριστική δραστηριότητα στην Αθήνα, ο σχεδιασμός 
και η εφαρμογή αποτελεσματικών μεθόδων και δράσεων 
για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και τον 
εμπλουτισμό της τουριστικής εμπειρίας, την ανάδειξη του 
ιστορικού πλούτου και της πολιτιστικής ταυτότητας της 
Αθήνας, την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας και 
απασχόλησης, καθώς και για την ανάπτυξη της εγχώρι−
ας και διεθνούς τουριστικής αγοράς, η επεξεργασία και 
προώθηση προτάσεων προς τους αρμόδιους φορείς για 
νομοθετικές και λοιπές ρυθμίσεις και για μέτρα οικονομι−
κής και τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής.

Στο πλαίσιο του σκοπού η Εταιρεία θα προβεί, ενδει−
κτικά, στη:

Α) Λήψη των απαραίτητων μέτρων, τη συμβουλή και την 
υποστήριξη των μετόχων και των μελών της (συνδρομητές) 
για την εκπλήρωση των στόχων τους στην εγχώρια και 
παγκόσμια αγορά.

Β) Εκπόνηση μελετών και ερευνών σε εθνικό και διεθνές 
επίπεδο με θέματα κοινού ενδιαφέροντος για τους μετόχους 
και τα μέλη του, που σχετίζονται με τα οικονομικά χαρακτη−
ριστικά και τις αναπτυξιακές δυνατότητες της Αθήνας, τις 
οικονομικές δραστηριότητες, στις οποίες η Αθήνα διαθέτει 
συγκριτικό πλεονέκτημα, την τόνωση της απασχόλησης, την 
ανάπτυξη επικοινωνιακής στρατηγικής και πολιτικής με στό−
χο την τουριστική προβολή και την προσέλκυση επενδύσεων, 
την καταγραφή και αξιολόγηση του τουριστικού προϊόντος, 
τη βιώσιμη αστική τουριστική ανάπτυξη της πόλης, την ανά−
δειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και τα δεδομένα, 
τις τάσεις και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστική εγχώριας και 
διεθνούς τουριστικής αγοράς.

Γ) Υλοποίηση ενεργειών επικοινωνίας και προβολής με 
στόχο την προσέλκυση τουριστικής δραστηριότητας και 
επενδύσεων, τόσο από την Ελλάδα, όσο και από το εξω−
τερικό, που θα δημιουργήσουν νέες θέσεις απασχόλησης 
και θα ενισχύσουν το σύνολο της τοπικής κοινωνίας.
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Δ) Μελέτη και εισήγηση ενεργειών που συμβάλλουν στη 
δημιουργία σύγχρονων υποδομών και κατάλληλου εξωτε−
ρικού περιβάλλοντος (ως προς το κυκλοφοριακό, τη στάθ−
μευση, τους μικροπωλητές κ.ο.κ.) με στόχο την βελτίωση 
του αστικού περιβάλλοντος, την αναβάθμιση των τουρι−
στικών υπηρεσιών, την αύξηση της παραγωγικότητας και 
τη μείωση του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων, σε 
συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας.

Ε) Ενίσχυση της φυσιογνωμίας και των ορών λειτουργίας 
παραδοσιακών μορφών οικονομικής δραστηριότητας.

ΣΤ) Η μελέτη και επεξεργασία προτάσεων για την άρση 
των αντικινήτρων που επηρεάζουν αρνητικά την οικονομική 
δραστηριότητα και επιχειρηματική δράση.

Ζ) Μελέτη των υποδομών και της λειτουργικότητας στις 
πύλες εισόδου (αεροδρόμια, λιμάνια, εθνικοί οδοί κ.λπ.), 
που επηρεάζουν άμεσα την οικονομική και τουριστική δρα−
στηριότητα της Αθήνας και η παρέμβαση στους αρμόδιους 
φορείς και κάθε είδους πρωτοβουλίες για την άρση τυχόν 
αντικινήτρων και αποδοτικότερη λειτουργία τους.

H) Σχεδιασμό και η υλοποίηση μηχανισμού προσέλκυσης, 
υποδοχής και εξυπηρέτησης  επιχειρηματικού τουρισμού 
και ειδικότερα συνεδριακής δραστηριότητας.

Θ) Συμμετοχή ή πραγματοποίηση αυτοτελώς ή σε συνερ−
γασία με άλλους φορείς συνεδρίων, σεμιναρίων, εκθέσε−
ων, πολιτιστικών γεγονότων, εκδηλώσεων άλλης μορφής, 
ερευνών αγοράς καθώς και άλλων δραστηριοτήτων που 
αφορούν την οικονομική και τουριστική ανάπτυξη της 
Αθήνας.

Ι) Συμμετοχή σε εθνικούς και διεθνείς αναγνωρισμένους 
οργανισμούς που αφορούν και προωθούν τους σκοπούς 
της εταιρείας και προωθούν κοινές δράσεις και συνερ−
γασίες.

ΙΑ) Συμμετοχή σε εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμ−
ματα προς όφελος των μετόχων και μελών της, καθώς και 
την εξυπηρέτηση του κοινού σκοπού.

IB) Υπεράσπιση των συμφερόντων των μετόχων και των 
μελών της και η λήψη κάθε απαραίτητου μέτρου προς 
αυτή την κατεύθυνση.

ΙΓ) Σχεδιασμό, λειτουργία και διαχείριση ειδικών δομών 
για την ενίσχυση της απασχόλησης και την υποστήριξη της 
επιχειρηματικότητας και του τοπικού εμπορίου, όπως ιδίως 
και όλως ενδεικτικώς θερμοκοιτίδων νέων επιχειρήσεων 
και δικτύων συνεργασίας επιχειρήσεων που έχουν κοινή 
εμπορική δραστηριότητα.

ΙΔ) Παροχή τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών 
στους μετόχους και στα μέλη της, και η εν γένει παρο−
χή σε τρίτους υπηρεσιών σχετικών με τους σκοπούς της 
έναντι αμοιβής.

ΙΕ) Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την αναβάθ−
μιση της τουριστικής εικόνας και των τουριστικών υπη−
ρεσιών γενικότερα.

ΙΣΤ) Σχεδιασμό και υλοποίηση μέτρων και δράσεων για 
τη δημιουργία και τη βελτίωση υποδομών υποδοχής, πλη−
ροφόρησης και εξυπηρέτησης των επισκεπτών τουριστικού 
και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος.

ΙΖ) Έκδοση, σχετικών με τους σκοπούς αυτούς, εντύπων 
(βιβλία, λευκώματα, αφίσες), η παραγωγή οπτικοακουστικών 
και ηλεκτρονικών μέσων (κινηματογραφικές ταινίες, βιντε−
οταινίες, τηλεοπτικές παραγωγές, ντοκιμαντέρ, πολυμέσα, 
πολυθεάματα, ιστοσελίδες, ραδιοφωνικές εκπομπές και 
κάθε άλλο οπτικοακουστικό και ηλεκτρονικό μέσο), και η 
ανάληψη, αντίστοιχα, της παραγωγής υλικού για τρίτους.

ΙΗ) Δημιουργία βιβλιοθηκών και αρχείων σχετικών με την 
προώθηση των σκοπών της εταιρείας.

ΙΘ) Διατήρηση εντευκτηρίου και κυλικείου σε κάθε χώρο 
στον οποίο αναπτύσσει δραστηριότητα ο οργανισμός.

Κ) Εμπορία, εισαγωγή, αντιπροσώπευση, διανομή, προ−
ώθηση και κάθε άλλη συναφή δραστηριότητα σχετικώς 
με προϊόντα τα οποία εντάσσονται, σχετίζονται ή εξυπη−
ρετούν οποιονδήποτε από τους ανωτέρω σκοπούς, όπως 
ιδίως και όλως ενδεικτικώς προϊόντων τουριστικού ενδι−
αφέροντος.

ΚΑ) Εμπορία, αντιπροσώπευση, διανομή, προώθηση προ−
ϊόντων μέσω δικτύων καταστημάτων του Δήμου Αθηναίων 
ή εταιρειών του Δήμου Αθηναίων ή καταστημάτων τρίτων 
ή μέσω διαδικτύου.

KB) Εκπόνηση μελετών και υπηρεσιών κάθε μορφής με 
σκοπό την ανάπτυξη νέων υποδομών της πόλης και τη 
βελτίωση των υπαρχουσών, τη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής των πολιτών, κατοίκων, εργαζομένων και επισκεπτών 
και κάθε είδους υπηρεσιών που παρέχονται ή μπορούν να 
παρέχονται σε αυτούς, συμπεριλαμβανομένων ιδίως αλλά 
όλως ενδεικτικώς των υπηρεσιών της αναζήτησης πόρων 
χρηματοδότησης για τους σκοπούς αυτούς από ευρωπαϊ−
κές και εθνικές πηγές, της υποβολής σχετικών προτάσεων 
στο Δήμο Αθηναίων και της υλοποίησής τους.

ΚΓ) Σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων για την ενίσχυση 
της εικόνας και της φήμης της, των μετόχων και μελών 
της και της πόλης γενικότερα.

ΚΔ) Δημιουργία συνεργασιών για την αναβάθμιση του 
αστικού περιβάλλοντος, την τόνωση της τοπικής οικονομί−
ας και την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας 
μέσω του ευρύτερου νομικού πλαισίου για τις Συμπράξεις 
Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ).

ΚΕ) Ανάπτυξη εμπορικών, μελετητικών, συμβουλευτικών 
και συναφών δραστηριοτήτων σχετικών με τη προστασία 
του περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής 
συμπεριλαμβανομένων, μη περιοριστικά, των θεμάτων που 
αφορούν στα προβλήματα κυκλοφορίας, το ελλειμματικό 
αστικό και περιαστικό πράσινο και την έλλειψη ελεύθερων 
κοινόχρηστων χώρων καθώς και τη συμμετοχή σε αντίστοι−
χα προγράμματα ή την εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε 
διαδημοτικό ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.

ΚΣΤ) Ανάληψη κάθε άλλης δραστηριότητας που εξυ−
πηρετεί τους μετόχους, τα μέλη και τους σκοπούς της 
συνολικά.

Για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών της, η εται−
ρεία, εκτός από την αξιοποίηση της υλικοτεχνικής και 
στελεχιακής υποδομής, της εμπειρίας και της γνώσης των 
συμβαλλομένων μελών, δύναται να συνεργάζεται με άλ−
λους φορείς ή να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες, που επι−
διώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς με αυτήν σκοπούς.

Επίσης για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών της 
η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε προγραμματικές 
συμβάσεις σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νόμιμες 
διατάξεις.

4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πε−
νήντα (50) χρόνια.

5. ΠΟΣΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕ−
ΦΑΛΑΙΟΥ: Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε 
ευρώ ένα εκατομμύριο εκατόν πενήντα χιλιάδες (1.150.000) 
καταβλητέο ολοσχερώς από τους ιδρυτές μετόχους.

6. ΜΕΤΟΧΕΣ: Έντεκα χιλιάδες πεντακόσιες (11.500) κοινές 
ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ 
της κάθε μιας.

7. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ: Η εταιρική χρήση είναι δωδεκαμήνου (12) διάρκει−
ας, αρχομένη την πρώτη 1η Ιανουαρίου και λήγουσα την 
31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη 
νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την 31 Δεκεμβρίου 
του έτους 2008.
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8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΑΥΤΟΥ: Το Διοικη−
τικό Συμβούλιο αποτελείται από δεκαπέντε (15) μέλη και 
η θητεία του είναι πενταετής.

9. ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΑΥΤΟΥ: 
Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούν οι:

(1) Αθανάσιος Σπυράκος του Μενέλαου και της Σοφίας, 
συνταξιούχος μηχανικός, γεννημένος στον Ωρωπό Πρεβέζης 
το έτος 1951, κάτοικος Αθηνών, οδός Δίκης αριθμός 22, κάτο−
χος του με αριθμό ΑΒ 665914/13.1.2007 δελτίου ταυτότητος 
του Α.Τ. Ζωγράφου, Α.Φ.Μ. 026041021 Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου.

(2) Γεώργιος Ξεπαπαδάκος του Πέτρου και της Χαρί−
κλειας, έμπορος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1962, 
κάτοικος Παγκρατίου, οδός Πρατίνου αριθμός 30, κάτοχος 
του με αριθμό Μ 037665/22.6.1983 δελτίου ταυτότητος, 
Α.Φ.Μ. 037302741 Δ.Ο.Υ. Παγκρατίου.

(3) Παναγιώτης Πρεζεράκος του Ηλία και της Αθηνάς, 
στέλεχος Δημόσιας Διοίκησης, γεννημένος στη Λάρισα 
το έτος 1963, κάτοικος Αθηνών, οδός Ευφορίωνος αριθ−
μός 2, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 017503/11.1.2006 δελτίου 
ταυτότητος του Α.Τ. Παγκρατίου, Α.Φ.Μ. 036363496, Δ.Ο.Υ. 
ΙΖ΄ Αθηνών.

(4) Παναγιώτης Αρκουμανέας του Ηλία και της Αγγελι−
κής, οικονομολόγος, γεννημένος στο Βέλγιο το έτος 1975, 
κάτοικος Αθηνών οδός Βαρβάκη αριθμός 19, κάτοχος του 
με αριθμό ΑΕ 117464/3.3.2007 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. 
Αμπελοκήπων, Α.Φ.Μ. 106999546 ΙΘ΄ Αθηνών.

(5) Αικατερίνη Γεωργούτσου του Δημητρίου και της Ανα−
στασίας, δικηγόρος, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1978, 
κάτοικος Αθηνών, οδός Ιθάκης αριθμός 51, κάτοχος του 
με αριθμό Χ 141567/δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. Αγίου 
Παντελεήμονα, Α.Φ.Μ. 103340758 Δ.Ο.Υ. ΙΓ΄ Αθηνών.

(6) Λεωνίδας Ζεϊμπέκης του Ηλία και της Όλγας, οικονο−
μολόγος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1965, κάτοικος 
Βριλησσίων, οδός Δημ. Βερνάρδου αριθμός 37, κάτοχος 
του με αριθμό Σ 685939/2.3.1999 δελτίου ταυτότητος του 
Α.Τ. Περιστερίου, Α.Φ.Μ. 031914722, Δ.Ο.Υ. Β΄ Περιστερίου.

(7) Ευάγγελος Τριανταφύλλης του Δημητρίου και της 
Κωνσταντίνας, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην 
Αθήνα το έτος 1970, κάτοικος Γαλατσίου, οδός Χρήστου 
Λαδά αριθμός 2, κάτοχος του με αριθμό Χ 537090/17.3.2003 
δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. Πατησίων, Α.Φ.Μ. 034216901 
Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου.

(8) Ιωάννης Τριανταφύλλου του Παναγιώτη και της Μαρί−
ας, υπάλληλος ΔΣΑ, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1968, 
κάτοικος Αθηνών, οδός Μομφεράτου αριθμός 85, κάτοχος 
του με αριθμό Μ 157186/12.11.1982 δελτίου ταυτότητος του 
ΚΖ΄ Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, Α.Φ.Μ. 052316540 
Δ.Ο.Υ. ΙΘ΄ Αθηνών.

(9) Αλεξάνδρα Πάλλη του Νικολάου και της Φανής, επι−
χειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1967, κάτοι−
κος Γλυφάδας, οδός Στράβωνος αριθμός 22, κάτοχος του 
με αριθμό Χ 531623/25.8.2003 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. 
Α΄ Γλυφάδας, Α.Φ.Μ. 031472706 Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας.

(10) Γεώργιος Τσακίρης του Αλεξάνδρου και της Ισμήνης, 
επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1957, κά−
τοικος Αθηνών, οδός Μπουμπουλίνας αριθμός 16, κάτοχος 
του με αριθμό ΑΒ 257979 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. 
Ομονοίας, Α.Φ.Μ. 007217050, Δ.Ο.Υ. KB΄ Αθηνών.

(11) Γεώργιος Βερνίκος του Αλεξάνδρου και της Μαρίνας, 
οικονομολόγος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1950, κά−
τοικος Αλίμου, οδός Λεωφόρος Ποσειδώνος αριθμός 11.

(12) Ιωάννης Ευαγγέλου του Θρασύβουλου και της Καλ−
λιρόης, ιδιοκτήτης τουριστικού γραφείου, γεννημένος στην 
Κέα, το έτος 1946, κάτοικος Βάρης Αττικής, κάτοχος του 
με αριθμό ΑΑ 001056/12.5.2004 δελτίου ταυτότητος του 
Α.Τ. Βάρης, Α.Φ.Μ. 090148003 Δ.Ο.Υ. ΙΗ΄ Αθηνών.

(13) Αντώνιος Μακρής του Αποστόλου και της Γεωργί−
ας, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 
1956, κάτοικος Νέας Ερυθραίας, οδός Εθνάρχη Μακαρίου 
αριθμός 8, κάτοχος του με αριθμό Ν 168713/1986 δελτίου 
ταυτότητος του Α΄ Παραρτήματος Ασφαλείας Πειραιά, 
Α.Φ.Μ. 025879077 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.

(14) Θεανώ Διολή του Χρήστου και της Αικατερίνης, δη−
μόσιος υπάλληλος, γεννημένη στα Μέγαρα Αττικής, το 
έτος 1971, κάτοικος Νέου Ηρακλείου Αττικής, οδός Κνω−
σού αριθμός 5, κάτοχος του με αριθμό Σ 501018/12.5.1987 
δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. Ηρακλείου Αττικής, Α.Φ.Μ. 
106749072 Δ.Ο.Υ. Νέου Ηρακλείου Αττικής.

(15) Αναστάσιος Χωμενίδης του Γεωργίου και της Μαρί−
ας, πολιτικός μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 
1954, κάτοικος Αθηνών, οδός Τριπόδων αριθμός 26, κάτο−
χος του με αριθμό Φ 097582 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. 
Κυψέλης, Α.Φ.Μ. 019974802, Δ.Ο.Υ. ΚΓ΄ Αθηνών.

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει με 
τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει μέσα στο πρώ−
το εξάμηνο από την λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσεως, 
ήτοι μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2009.

11) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ:
Τακτικός: 
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ−ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΤΤΟΥΚΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

(Α/Μ ΣΟΕΛ 15831).
Αναπληρωματικός:
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Α/Μ ΣΟΕΛ 

158361). 

 Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2007

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ 
F

(4
   Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων 

Εταιρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας 
με την επωνυμία «MULTIFREIGHT ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ 
ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. 
«MULTIFREIGHT S.A.». 

 Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 Την 3.10.2007 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας:

Α. Η από αριθμ. 7527/2.10.2007 αίτηση και τα συνυποβαλ−
λόμενα δικαιολογητικά για την ίδρυση Ανώνυμης Εται−
ρείας με την επωνυμία «MULTIFREIGHT ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ 
ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΠΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. 
«MULTIFREIGHT S.A.».

Β. Η υπ’ αριθμ. 3866/1.10.2007 πράξη της Συμβολαιογρά−
φου Αθηνών ΒΕΝΕΤΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΔΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ −ΒΑΛΣΑ−
ΜΗ ίδρυσης αυτής και το καταστατικό της. 

Η ως άνω Ανώνυμη Εταιρεία έλαβε αριθμό Μητρώου 
64323/02/Β/07/87.

Περίληψη του καταστατικού έχει ως εξής:
1. Επωνυμία − Διακριτικός τίτλος: «MULTIFREIGHT ΔΙΑΜΕ−

ΤΑΦΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» −
«MULTIFREIGHT S.A.».

2. Έδρα: Δήμος Πειραιά.
3. Σκοπός:
1. Διαμεταφορές εμπορευμάτων μεταφερομένων δια 

φορτηγών αυτοκινήτων, πλοίων και αεροσκαφών εσωτε−
ρικού και εξωτερικού.

2. Θαλάσσιες χερσαίες και αεροπορικές μεταφορές και 
ταχύ μεταφορές με μέσα τρίτων ή ιδιόκτητα στο Εσωτε−
ρικό και Εξωτερικό.
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3. Η πρακτόρευση πάσης φύσεως μεταφορών πραγμά−
των, εμπορευμάτων και προσώπων.

4. Η αποθήκευση των μεταφερομένων εμπορευμάτων σε 
αποθηκευτικούς χώρους ιδιόκτητους ή τρίτων.

5. Η οργάνωση δικτύων διανομής, πραγμάτων, προϊόντων 
και εμπορευμάτων.

6. Η παροχή συμβουλών και συμβουλευτικών υπηρεσι−
ών σε εταιρείες και επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα που 
έχουν το ίδιο αντικείμενο ή σκοπό, όπως αυτό περιγρά−
φεται στις παρ.1−5 του παρόντος άρθρου.

7. Η αντιπροσώπευση πάσης φύσεως οίκων που παρά−
γουν ή και εμπορεύονται οποιαδήποτε είδους προϊόντα ή 
προσφέρουν υπηρεσίες στο εσωτερικό ή εξωτερικό.

8. Επισκόπηση, καταμέτρηση φορτίων και έκδοση προς 
τούτο σχετικού πιστοποιητικού.

9. Η ασφάλιση των μεταφερομένων ως και των αποθη−
κευμένων εμπορευμάτων.

10. Η αγορά, πώληση, προμήθεια, εγκατάσταση και εφαρ−
μογή προγραμμάτων πληροφορικής σε εταιρείες και επι−
χειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα που έχουν το ίδιο αντικεί−
μενο ή σκοπό, όπως αυτό περιγράφεται στις παρ.1−5 του 
παρόντος άρθρου.

11. Η εκτέλεση πάσης φύσεως τελωνειακής διαδικασίας 
και εκτελωνισμού εμπορευμάτων.

12. Η αγορά και πώληση παντός είδους εμπορεύματος 
για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων.

13. Η εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων και προϊό−
ντων, ως και η αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού.

14. Ίδρυση υποκαταστημάτων στο εσωτερικό και εξω−
τερικό.

15. Η συμμετοχή ή απόκτηση επιχειρήσεων που επιδιώ−
κουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς.

4. Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε ενε−
νήντα εννέα (99) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση 
στο Μητρώο Α.Ε. της εγκριτικής απόφασης για σύσταση 
της εταιρείας.

5. Ποσό και τρόπος καταβολής μετοχικού κεφαλαίου: 
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εξήντα 
χιλιάδες Ευρώ (60.000 €) καταβλητέο σε μετρητά. 

6. Μετοχές (αριθμός, είδος, ονομαστική αξία): 20.000 ονο−
μαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 3 ευρώ η καθεμιά.

7. Ημερομηνία Λήξης Εταιρικής Χρήσης: Η εταιρική χρήση 
είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει από την 1η Ιανουα−
ρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νό−
μιμη σύσταση της παρούσης εταιρείας και θα λήξει την 
31.12.2008.

8. Αριθμός Μελών Δ.Σ. και Θητεία αυτού: τρία (3) έως 
εννέα (9) μέλη με πενταετή θητεία.

9. Πρώτο Δ.Σ. και Θητεία αυτού:
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:
1) ΙΩΑΝΝΑ ΒΡΕΤΤΟΥ του Μιλτιάδη και της Ευαγγελί−

ας, οικοκυρά, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1966, κάτοι−
κος Αγίας Μαρίνας Κορωπίου, οδός Ιθάκης 50Α, (Α.Δ.Τ. 
ΑΒ 243806/30.6.2006) με Α.Φ.Μ 034175951.

2) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΗΝΙΩΤΗΣ του Συμεώνος και της Δέ−
σποινας, Επιχειρηματία, γεννημένο στον Πειραιά, το έτος 
1963, κάτοικος Αγ Μαρίνας Κορωπίου οδός Ιθάκης αρ. 50Α, 
(Α.Δ.Τ. Σ 172652/96) με Α.Φ.Μ. 031287250.

3) ΜΙΧΑΗΛ ΠΟΛΙΤΗ του Ιουλίου και της Σπυριδούλας, 
ιδιωτικό υπάλληλο, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1978 
κάτοικο Αλίμου Αττικής, οδός Πλάτωνος αρ. 17, κάτοχο του 
με αριθμό Ρ 672490/10.5.1995, με Α.Φ.Μ. 102852404.

Η θητεία αυτών έχει ορισθεί μέχρι την πρώτη τακτική 
Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα συγκληθεί μέσα 
στο πρώτο.εξάμηνο του έτους 2009.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προβαίνει στη συ−
μπλήρωση του αριθμού των μελών του μέχρι του ανωτά−
του επιτρεπομένου από το παρόν καταστατικό ορίου μέχρι 
την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

10. Ελεγκτές Πρώτης Εταιρικής Χρήσης:
Τακτικοί:
1. Αγαπητός ΚΡΑΤΣΗΣ του Σταύρου και της Χριστίνας, 

γεννημένος το 1927 στον Πειραιά, κάτοικος Παλαιού Φα−
λήρου, Αφροδίτης 132, με αριθμό δελτίου ταυτότητας 
Α 267159/1962 του ΙΒ΄ Παρ. Ασφ. Αθηνών, με αριθμό αδεί−
ας (99603924) του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, 
πτυχιούχος της Α.Σ.Ο.Ε.Ε.

2. Γεώργιος ΝΤΑΛΚΟΣ του Λάμπρου και της Δήμη−
τρας, γεννημένος το 1946 στο Ναύπλιο, κάτοικος Νέας 
Σμύρνης, Καισαρείας 26, με αριθμό δελτίου ταυτότητας 
Κ 029517/1975 του ΛΔ΄ Παρ. Ασφ. Αθηνών, με αριθμό αδεί−
ας (9993/029047/5.4.1993) του Οικονομικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδος, πτυχιούχος της Α.Σ.Ο.Ε.Ε.

Αναπληρωματικοί:
1. Εμμανουήλ Μάγγος του Ιωάννου και της Βέρας, πτυ−

χιούχος ΑΣΟΕΕ, γεννημένος το 1966, κάτοικος Αθηνών, 
οδός Άργους 54 Κολωνός, με αριθμό δελτίου ταυτότητος 
Ν 040091/1982 που εκδόθηκε από το ΙΕ΄ Παρ. Ασφ. Αθηνών, 
κάτοχος της με αριθμό 9996/019009 αδείας του Οικονομι−
κού Επιμελητηρίου και

2. Χριστόφορος Χαραλαμπόπουλος του Κωνσταντίνου 
και της Ουρανίας, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., γεννημένος το 
1946, κάτοικος Βύρωνα οδός Φορμίωνος 172, με αριθμό 
δελτίου ταυτότητος Μ 0042687/1981 που εκδόθηκε από 
το Τμ. Ασφ. Βύρωνα, κάτοχος της με αριθμό 9996/019009 
άδειας άσκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου.

Η καταχώρηση της εν λόγω Ανώνυμης Εταιρείας γίνεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρων 4 παρ. 2α και 7β παρ. 1 
του κ.ν. 2190/1920. 

 Πειραιάς, 3 Οκτωβρίου 2007

Ο Νομάρχης
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΣ 
F

(5)
   Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΙΣΤΗΜΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥ−
ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «ΙΣΤΗΜΙ Α.Ε.». 

 Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

 Την 11.9.2007 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών και πήρε αριθμό Μητρώου 64170/80/Β/07/28 
η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΣΤΗΜΙ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «ΙΣΤΗΜΙ 
Α.Ε.» το καταστατικό της οποίας καταρτίσθηκε με την υπ’ 
αριθμ. 4542/20.7.2007 πράξη της Συμβολαιογράφου Ρόδου 
ΒΙΡΠΝΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ του Νικολάου.

Περίληψη του καταστατικού έχει ως εξής:
1. Επωνυμία − Διακριτικός τίτλος: «ΙΣΤΗΜΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑ−

ΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «ΙΣΤΗΜΙ Α.Ε.».
2. ’Εδρα: Δήμος Καλλιθέας (Περιοχή Τσαϊρι).
3. Σκοπός: Έκδοση οικοδομικών αδειών − Αντιπαροχές 

ακινήτων − Αγοραπωλησίες ακινήτων − Κατασκευή ιδιω−
τικών τεχνικών έργων − Κατασκευή Δημόσιων τεχνικών 
έργων − Ενοικιάσεις ακινήτων − Εργολαβίες − Μελέτες 
ιδιωτικών τεχνικών έργων − Εταιρεία οικοδομικών υλικών −
Οικοδομικές εργασίες.

4. Διάρκεια: 50 έτη.
5. Ποσό και τρόπος καταβολής μετοχικού κεφαλαίου: ΜΚ 

60.000,00 € και ολική καταβολή σε μετρητά.
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6. Μετοχές: (αριθμός, είδος, ονομαστική αξία): Αρ. με−
τοχών 6000, ονομαστικές, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η 
κάθε μία.

7. Ημερομηνία λήξης εταιρικής χρήσης: 31.12.2008.
8. Αριθμός μελών Δ.Σ. και θητεία αυτού: 3 έως 7 μέλη 

και θητεία πενταετής.
9. Πρώτο Δ.Σ. και θητεία αυτού:
1) Μακράκης Νικόλαος του Γεωργίου, πολιτικός μηχανι−

κός, Κων. Υδραίου 59 Ρόδος, Α.Δ.Τ. Χ 823178, Πρόεδρος.
2) Σαρημαυρογένης Νικόλαος του Δημητρίου, επιχ/τίας, 

Κων. Υδραίου 59 Ρόδος, Α.Δ.Τ. ΑΕ 447977, Διευθ.Σύμβουλος.
3) Μαστροκόλιας Κοσμάς του Ανδριανού, επιχ/τίας, περ. 

Μεσσαριά Κως, Α.Δ.Τ. Φ 821016, Αντιπρόεδρος.
4) Βίγλας Γεώργιος του Νικολάου, ιδιωτ.υπάλληλος, κά−

τοικος Ρόδου, Α.Δ.Τ. ΑΕ 447961, Γραμματέας.
5) Ζαχαριάδη Άννα του Δημητρίου, ιδιωτ.υπάλληλος, 

κάτοικος Ρόδου, Α.Δ.Τ. Σ 828491, Μέλος.
6) Κλωνάρη Στεργία του Ιωάννη, έμπορος, Στ. Κωτιάδη 

21 Ρόδος, Α.Δ.Τ. Ν 946133, Μέλος.
7) Μακράκη Μαρία του Γεωργίου, καθηγ. Αγγλικών, Κων. 

Υδραίου 59 Ρόδος, Α.Δ.Τ. Μ 931945, Μέλος.
Θητεία πρώτου Δ.Σ. μέχρι την πέμπτη (5η) τακτική Γ.Σ. 

της εταιρείας.
10. Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης:
Τακτικοί:
1) Σωτηράκης Βασίλειος του Εμμανουήλ, ΑΜΟΕ 43394.
2) Σπανός Κωνσταντίνος του Εμμανουήλ, ΑΜΟΕ 43208.
Αναπληρωματικοί:
1) Τσίγκος Παντελής του Ιωάννη, ΑΜΟΕ 43390.
2) Βδουκάκης Γεώργιος του Δημητρίου, ΑΜΟΕ 42210. 

 Ρόδος, 11 Σεπτεμβρίου 2007

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΡΙΤΣΑΣ 
F

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
(6)

   Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «PROFIT MEDICAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑ−
ΤΩΝ», με δ.τ. «PROFIT MEDICAL S.A.». 

 Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

Την 28.9.2007 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών της Υπηρεσίας μας το από 20.8.2007 πρακτικό του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «PROFIT MEDICAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑ−
ΤΩΝ», με δ.τ. «PROFIT MEDICAL S.A.» και αριθμό Μητρώου 
63736/01ΝΤ/Β/07/181 από το οποίο προκύπτει ότι:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρία 
μέχρι τη σύγκλιση της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης 
των Μετόχων (31.12.2009) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Α) Βαρδάκας Σπυρίδων του Αναστασίου, κάτοικος Αγ. 
Δημητρίου, οδός Απ. Παύλου αρ.50, κάτοχος του υπ’ αριθμ. 
ΑΑ 011261 Α.Δ.Τ. του Α.Τ. Αγ. Δημητρίου Επιχειρηματίας, 
Έλληνας υπήκοος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β) Βαρδάκα Ευαγγελία του Σπυρίδωνος, κάτοικος Αγ. 
Δημητρίου, οδός Απ. Παύλου αρ.50, κάτοχος του υπ’ αριθμ. 
Π 069299 Α.Δ.Τ. του Α.Τ. Αγ. Δημητρίου, Επιχειηματίας, 
Ελληνίδα υπήκοος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμ−
βουλίου.

Γ) Ανδριώτη Ελένη του Γεωργίου, κάτοικος Αγ. Δημητρί−
ου Αττικής, οδός Απ. Παύλου αρ. 50, κάτοχο του υπ’ αριθμ. 
Σ 695215 Α.Δ.Τ. του Α.Τ. Χαϊδαρίου Αττικής, Επιχειρηματίας, 
Ελληνίδα υπήκοος, Γραμματέας του Δ.Σ.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον εκλεγμένο Πρό−

εδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Σπυρίδωνα Βαρδάκα του 
Αναστασίου και της Ευαγγελίας και στην εκλεγμένη Αντι−
πρόεδρο Ευαγγελία συζ. Αναστασίου Βαρδάκα, τη δικαστική 
και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας «PROFIT MEDICAL 
Ανώνυμη Εταιρεία Εισαγωγής και Εμπορίας Ιατρικών Προϊ−
όντων και Μηχανημάτων», το δικαίωμα να εκπροσωπούν και 
δεσμεύουν την εταιρεία με μόνη την υπογραφή τους κάτω 
από την εταιρική επωνυμία, ομού ή και χωρισμένα ο καθένας 
από αυτούς, καθώς και τις αναφερόμενες στο άρθρο 19 
εκπροσωπευτικές και διαχειριστικές εξουσίες, ήτοι να:

Α. Εκπροσωπούν την εταιρεία στην Ελλάδα και το Εξωτερι−
κό, σε ελληνικές ή αλλοδαπές ή διεθνείς δημόσιες, δημοτικές, 
κοινοτικές και γενικότερα τοπικής αυτοδιοίκησης Αρχές ή 
Υπηρεσίες ή Οργανισμούς, ή Επιχειρήσεις ή Επιμελητήρια ή 
νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή φυσικά πρό−
σωπα ή τράπεζες και στη Δ.Ε.Η., τον Ο.Τ.Ε., τα Ε.Λ.Τ.Α., ΔΕΦΑ, 
Εταιρείες υδάτων−αποχέτευσης, Ι.Κ.Α., Επικουρικά Ταμεία, 
ΟΑΕΔ, Επιθεωρήσεις Εργασίας, Δ.Ο.Υ., Υπουργεία, Νομαρχί−
ες, ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων, παντός 
βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του 
Συμβουλίου Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς 
και σε επιτροπές ενστάσεων, κ.λπ., αλλά και σε κάθε αλλοδαπό 
ή διεθνές δικαστήριο, ενεργούν όλες τις κύριες ή παρεπόμενες 
πράξεις που αφορούν τη διεξαγωγή των δικών, στις οποίες 
περιλαμβάνεται η άσκηση αγωγών, ανταγωγών, προσφυγών, 
δικαστικών αιτήσεων, παρεμβάσεων, προσεπικλήσεων, ανα−
κοπών, τριτανακοπών, τακτικών ή έκτακτων ένδικων μέσων, 
εντεφέσεων, λαμβάνουν ασφαλιστικά μέτρα, επιδιώκουν την 
εκτέλεση, δέχονται, δίνουν, επαγάγουν και. αντεπαγάγουν 
όρκους, ζητούν την εγγραφή, ή την άρση και την εξάλειψη και 
την ανατροπή κατασχέσεων, υποθηκών και προσημειώσεων 
σε ακίνητα τρίτων και ενεχύρων σε κινητά πράγματα τρίτων 
και συναινούν για την εγγραφή προσημειώσεων και υποθηκών 
σε ακίνητα της Εταιρείας ή ζητούν την άρση και εξάλειψη 
και ανατροπή των κατασχέσεων, υποθηκών, προσημειώσεων 
και ενεχύρων σε βάρος ακινήτων ή κινητών της Εταιρείας, 
συνάπτουν συνυποσχετικά, συνομολογούν συμβιβασμούς, δι−
οικητικούς με Δ.Ο.Υ., δικαστικούς ή εξώδικους και διαιτησίες, 
ορίζουν διαιτητές, αναγνωρίζουν αγωγές κ.λπ., παραιτούνται 
από δικόγραφα ή δικαίωμα αγωγής κ.λπ., από το δικαίωμα 
άσκησης ένδικου μέσου και από ένδικο μέσο που ασκήθηκε, 
προσβάλλουν έγγραφα ως πλαστά, ασκούν αγωγές, ανταγω−
γές, κακοδικίες και καταργούν δίκες, υποβάλλουν μηνύσεις και 
εγκλήσεις και παραιτούνται από αυτές, ασκούν την πολιτική 
αγωγή και ένδικα μέσα. Αποφασίζουν την απόκτηση των απα−
ραίτητων παγίων ή μη περιουσιακών στοιχείων, αγοράζουν, 
πωλούν, ανταλλάσσουν, διανέμουν, μισθώνουν, εκμισθώνουν 
ακίνητα και κινητά, συνιστούν οριζόντια ή κάθε οροφοκτησίας 
ή, καθιστούν κάθε οροφοκτησία και οριζόντια, τροποποιούν 
οροφοκτησίες και καθορίζουν τον Κανονισμό που τις διέπει, 
ανεγείρουν ή επισκευάζουν κτίρια ή κτίσματα κάθε είδους 
και διαμορφώνουν αυτά καθώς και ακάλυπτους χώρους για 
τις ανάγκες της επιχείρησης, αναλαμβάνουν εργολαβίες σε 
κάθε είδος και για οποιοδήποτε αντικείμενο στους σκοπούς 
της εταιρείας, λαμβάνουν μέρος σε δημοπρασίες για την ανά−
ληψη εκτέλεσης κάθε έργου ή προμήθειας κ.λπ. Περαιτέρω, 
συνάπτουν κάθε είδους συμβάσεις με οποιοδήποτε νομικό 
πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, τράπεζες, κ.λπ., με 
τράπεζες συμβάσεις για δάνεια, πιστώσεις, τρεχούμενους λο−
γαριασμούς και παροχής εγγυητικών επιστολών, προβαίνουν 
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σε καταθέσεις όψεως ή προθεσμιακές ή ταμιευτηρίου, αγορά 
ρέπος, ομολόγων, αμοιβακών κεφαλαίων, έντοκων γραμματίων 
Δημοσίων, κ.λπ.,  εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν 
συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές. Πα−
ρέχουν εντολές πληρωμής και αναγνωρίζουν υποχρεώσεις, 
προβαίνουν σε ανάληψη χρημάτων, κ.λπ., ενεργούν κάθε πράξη 
για την αποστολή ή παραλαβή μηχανημάτων, μηχανολογικών 
και λοιπών εξοπλισμών, πρώτων υλών, κ.λπ. και υπογράφουν 
σχετικές φορτωτικές και κάθε έγγραφο που είναι σχετικό, 
λαμβάνουν και μεταβιβάζουν με οπισθογράφηση ή οποιο−
δήποτε τρόπο φορτωτικές και εξοφλούν αυτές που έχουν 
εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας. Παρέχουν εγγυήσεις υπέρ 
τρίτων προσώπων με τα οποία η εταιρεία έχει συναλλαγές, 
συνάπτουν κοινοπραξίες με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
για την εκτέλεση ορισμένου έργου ή την ανάληψη εργολα−
βίας προς εκτέλεση ορισμένου έργου, προσλαμβάνουν και 
απολύουν το προσωπικό της εταιρείας και των επιχειρήσεών 
της, κανονίζουν τις αρμοδιότητες και στις αποδοχές του και 
διορίζουν δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκ−
προσώπηση της εταιρείας

Β. Για τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων εντολών στο 
όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας θα μπορεί το 
Δ.Σ. με σχετική απόφασή του να εξουσιοδοτεί ειδικά άλλο 
μέλος ή μέλη του.

Γ) Ορισμός Διεύθυνσης της Έδρας της εταιρείας
Η Διεύθυνση των γραφείων της εταιρείας είναι:
ΟΔΟΣ: ΑΙΝΟΥ 71 και Δ. ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ 41 ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.

 Καλλιθέα, 28 Σεπτεμβρίου 2007

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής

ΑΝΤ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
F

(7)
   Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΒΙΟΛΜΑΡ ΧΕΡΙΤΑΤΖ ΚΡΟΥΖΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙ−
ΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (VIOLMAR HERITAGE CRUISES ΑΝΩΝΥ−
ΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ)», με δ.τ. «ΒΙΟΛΜΑΡ ΧΕΡΙΤΑΤΖ 
ΚΡΟΥΖΙΣ (VIOLMAR HERITAGE CRUISES S.A.)». 

 Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

 Την 1.10.2007 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της 
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΛΜΑΡ ΧΕΡΙΤΑ−
ΤΖ ΚΡΟΥΖΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (VIOLMAR 
HERITAGE CRUISES ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ)», με 
δ.τ. «ΒΙΟΛΜΑΡ ΧΕΡΙΤΑΤΖ ΚΡΟΥΖΙΣ (VIOLMAR HERITAGE 
CRUISES S.A.)» και αριθμό Μητρώου 51616/01ΝΤ/Β/02/91:

1. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρισης 
Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ορκωτών ελεγκτών για 
τη χρήση 31.12.2006.

2. Το από 30.6.2007 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συ−
νέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίσθηκαν ορκωτοί 
ελεγκτές χρήσης 1.1. − 31.12.2007 οι εξής:

Τακτικός:
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ, A.M. Σ.Ο.Ε. 13881.
Αναπληρωματικός:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΡΛΑΜΗΣ, A.M. Σ.Ο.Ε. 10261. 

 Καλλιθέα, 1 Οκτωβρίου 2007

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής

ΑΝΤ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

(8)
   Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΓΚΟΛΦΠΑΡΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ», με δ.τ. «GOLFPARK A.E.». 

 Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

 Την 1.10.2007 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΚΟΛΦΠΑΡΚ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ», με 
δ.τ. «GOLFPARK A.E.» και αριθμό Μητρώου 57874/01ΝΤ/
Β/04/271:

1. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρισης 
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 ορίσθηκαν ελεγκτές χρήσης 1.1. −
31.12.2007 οι εξής:

Τακτικοί:
α) ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ, με Αρ. Αδ. Ο.Ε. 

9993017481.
β) ΚΑΡΑΒΙΑ ΑΣΗΜΙΝΑ, με Αρ. Αδ. Ο.Ε. 9996044747.
Αναπληρωματικοί:
α) ΒΟΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, με Αρ. Αδ. Ο.Ε. 1093035036.
β) ΚΑΡΔΑΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, με Αρ. Αδ. Ο.Ε. 9996020927. 

 Καλλιθέα, 1 Οκτωβρίου 2007

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής

ΑΝΤ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
F

(9)
   Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΕΚΚΑΦ Ανώνυμη Τεχνική και Εμπορική Εταιρεία», 
με δ.τ. «ΕΚΚΑΦ ΑΤΤΕΕ». 

 Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

 Την 1.10.2007 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της 
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΚΚΑΦ Ανώνυμη 
Τεχνική και Εμπορική Εταιρεία», με δ.τ. «ΕΚΚΑΦ ΑΤΤΕΕ» 
και αριθμό Μητρώου 57685/01ΝΤ/Β/04/251:

1. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρισης 
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 ορίσθηκαν ελεγκτές χρήσης 1.1. −
31.12.2007 οι εξής:

Τακτικοί:
α) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΛΑΒΡΟΣ, με Αρ. Αδ. Ο.Ε. 0020806μ
β) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΟΥΡΒΟΥΛΑΚΑΣ, 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, 1 Οκτωβρίου 2007

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής

ΑΝΤ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  
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