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ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

(1)
  Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύµων Εται−

ρειών της σύστασης της Ανώνυµης Εταιρείας µε την 
επωνυµία «U−YOU−Ανώνυµη Εταιρεία Πληροφορικής 
και Τηλεπικοινωνιών» και δ.τ. «U−YOU Α.Ε.»

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Την 6.4.2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων 
Εταιρειών της υπηρεσίας µας και πήρε αριθµό Μητρώου 
67961/01ΝΤ/Β/09/45 η Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία 
«U−YOU−Ανώνυµη Εταιρεία Πληροφορικής και Τηλεπι−
κοινωνιών» και δ.τ. «U−YOU Α.Ε.» το καταστατικό της 
οποίας καταρτίσθηκε µε την αριθµ. 5.648/24.3.2009 συµ−
βολαιογραφική πράξη της συµβολαιογράφου Αθηνών, 
∆ήµητρας συζύγου Αλεξάνδρου Παρασκευοπούλου, το 
γένος Εµµανουήλ Παπαµανώλη.

Περίληψη του Καταστατικού της έχει ως εξής:
Επωνυµία: «U−YOU−Ανώνυµη Εταιρεία Πληροφορικής 

και Τηλεπικοινωνιών» και δ.τ. «U−YOU A.E.» 
Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο ∆ήµος Καλι−

θέας
Σκοπός της εταιρείας είναι: α) Η εµπορία, η εκµίσθωση 

ηλεκτρονικών υπολογιστών (Computers), περιφερεια−
κών µηχανηµάτων αυτών (εκτυπωτών, οθονών, µονάδων 
αποθηκεύσεως δεδοµένων, µονάδων επικοινωνίας κ.λ.π.) 
αναλωσίµων ειδών (µελανοταινιών, µαγνητοταινιών, µα−
γνητικών δίσκων κ.λ.π.), ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων 
όλων των ανωτέρω.

β) Η προµήθεια, εµπορία διανοµή και προώθηση πα−
ντός είδους τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού, ανταλλακτι−
κών και εξαρτηµάτων κινητής τηλεφωνίας, τηλεφωνικών 
συσκευών, ειδών επικοινωνιακού εξοπλισµού και εν γέ−
νει δικτύων µεταφοράς ήχου, εικόνας και δεδοµένων, 
ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων αυτών καθώς και η 
ανάπτυξη παραγωγή και η διάθεση λογισµικού (software) 
και η λειτουργία των ανωτέρω.

γ) Η εισαγωγή από το εξωτερικό (προς εµπορία) των 
ανωτέρω (ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών 
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µηχανηµάτων, αναλωσίµων, ειδών εξοπλισµού επικοινω−
νίας, κινητής ή µη τηλεφωνίας, µεταφοράς δεδοµένων 
κ.λ.π.) και η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και 
εξωτερικού στην Ελλάδα και την αλλοδαπή των ειδών 
αυτών.

δ) Η µελέτη, σχεδιασµός, εγκατάσταση, λειτουργία 
και εκµετάλλευση κάθε τύπου και τεχνολογίας συστη−
µάτων τηλεφωνίας καθώς και δηµοσίων και ιδιωτικών 
τηλεπικοινωνιακών δικτύων µεταφοράς φωνής, ήχου, 
εικόνας και δεδοµένων.

ε) Η παροχή κάθε είδους τηλεπικοινωνιακών υπηρε−
σιών σε σχέση µε τα ανωτέρω συστήµατα τηλεφωνίας 
και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα καθώς και η παροχή υπη−
ρεσιών διαδικτύου (ΙΝΤΕΡΝΕΤ).

στ) Η ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και εκ−
µετάλλευση συστηµάτων Ηλεκτρονικού Εµπορίου (E−
Commerce).

ζ) Η προβολή, προώθηση και διαφήµιση των προϊόντων 
και των εν γένει επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων της 
εταιρείας καθώς επίσης η ανάληψη και παραγωγή δια−
φηµιστικών εργασιών σε σχέση µε οποιονδήποτε τοµέα 
της πληροφορικής και των επικοινωνιών.

η) Η παροχή υπηρεσιών επισκευής, συντήρησης και 
γενικά τεχνικής υποστήριξης των υπό της εταιρείας δι−
ατιθεµένων ειδών στους τόπους εγκατάστασης τους.

Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία µπορεί:
α) Να συµµετέχει και να συνεργάζεται µε υφιστάµενες 

ή ιδρυθησόµενες πάσης φύσεως συναφείς επιχειρή−
σεις.

β) Να συνεργάζεται µε άλλες πάσης φύσεως συναφείς 
επιχειρήσεις για τη δηµιουργία δικτύων διανοµής και 
προώθησης των εµπορευµάτων και υπηρεσιών της.

∆ιάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 50 
χρόνια και αρχίζει από την ηµεροµηνία καταχώρησης 
στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών.

Ποσό και Τρόπος Καταβολής του Μετοχικού Κεφα−
λαίου: Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται 
σε 60000 ευρώ καταβλητέο σε µετρητά.

Μετοχές − Είδος Μετοχών: 60.000 ονοµαστικές µετο−
χές ονοµαστικής αξίας 1 ευρώ η κάθε µία.

Ηµεροµηνία Λήξης της Εταιρικής Χρήσης: Η εταιρι−
κή χρήση είναι δωδεκάµηνης διάρκειας, αρχίζει την 
1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η ∆εκεµβρίου του ιδίου 
έτους.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την 31.12.2010.
Αριθµός Μελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου και Θητεία 

αυτού: Από 3−9 µέλη µε 5ετή θητεία.
Πρώτο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και Θητεία αυτού: Θεό−

δωρος Φέσσας του ∆ηµητρίου και της Ελένης, Μηχα−
νολόγος−Ηλεκτρολόγος, που γεννήθηκε στη Θεσσαλο−
νίκη το έτος 1951, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός 
Αργυρουπόλεως 2Α, κάτοχος του υπ’ αρίθµ. ∆.Α.Τ. ΑΕ 
106909/5.4.2008, Τ/Α Βουλιαγµένης Αττικής, Ελληνικής 
Ιθαγένειας.

Ευτυχία Κουτσουρέλη, του Σοφοκλέους και της Αι−
κατερίνης, Επιχειρηµατίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα 
το έτος 1954, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Αλε−
ξάνδρου Πάντου αρ. 25, κάτοχος του υπ’ αριθµ. ∆.Α.Τ. Φ 
006896/2000, Α.Τ. Ν. Σµύρνης, Ελληνικής Ιθαγένειας.

∆ηµήτριος Εφορακόπουλος, του Ιωάννη και της Ευ−
σταθίας, Ηλεκτρολόγος−Μηχανικός, που γεννήθηκε στην 
Κρέστενα Ηλείας, το έτος 1962, κάτοικος Βάρης, οδός 
Ευταξίας αρ. 2, κάτοχος του υπ’ αρ. ∆.Α.Τ. Σ 105077/1995, 

Α.Τ. Γλυφάδας. Ελληνικής Ιθαγένειας.
Εξαιρετικά η θητεία του 1ου ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

λήγει µε την σύγκλιση της 1ης Τακτικής Συνέλευσης 
των Μετόχων την 30.6.2011.

Ανακοίνωση Μοναδικού Μετόχου: Η Ανώνυµη Εταιρεία 
µε την επωνυµία «INFO QUEST Ανώνυµη Εµπορική και 
Βιοµηχανική Εταιρεία Προϊόντων και Υπηρεσιών Πληρο−
φορικής και Τηλεπικοινωνιών» µε διακριτικό τίτλο «Info−
Quest Α.Ε.Β.Ε.» µε MAE 5419/06/B/86/02 που έχει έδρα 
στην Καλλιθέα Αττικής οδός Αλ. Πάντου αριθ. 25.

Καλλιθέα, 6 Απριλίου 2009

   Με εντολή Νοµάρχη 
Ο ∆ιευθυντής

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ö

   (2)
 Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύµων 

Εταιρειών της σύστασης της Ανώνυµης Εταιρείας 
µε την επωνυµία «ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΩΡΓΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑ−
ΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΣΤΑΜΑΤΟΓΙ−
ΩΡΓΗΣ Α.Ε».

  Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

  Την 6.4.2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας µας

α) Οι µε αριθµό πρωτ. 2012/6.4.2009 και 1725/23.3.2009 
αιτήσεις τα συνυποβαλλόµενα δικαιολογητικά για την 
ίδρυση Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΣΤΑΜΑ−
ΤΟΓΙΩΡΓΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και 
δ.τ. «ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε».

β) το καταστατικό της οποίας καταρτίσθηκε µε την 
αριθµ. 4297/5.9.2008 συµβολαιογραφική πράξη της συµ−
βολαιογράφου Ηρακλείου Ειρήνης Νικολετάκη Παπα−
χατζάκη, όπως διορθώθηκε µετην αριθµ. 4482/2.4.2009 
πράξη της ιδίας συµβολαιογράφου.

Η ως άνω Ανώνυµη Εταιρεία έλαβε αριθµό µητρώου 
67967/70/Β/09/16 συµβολαιογράφου.

Περίληψη του καταστατικού έχει ως εξής:
1. Επωνυµία − ∆ιακριτικός τίτλος: «ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΩΡΓΗΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΣΤΑ−
ΜΑΤΟΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε». 

2. Έδρα: Έδρα της εταιρείας είναι ο ∆ήµος Ηρακλείου 
Κρήτης.

3. Σκοπός: Ο Σκοπός της εταιρείας είναι:
1. Η ανάληψη, µελέτη και κατασκευή πάσης φύσεως τε−

χνικών έργων, ∆ηµοσίου, Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου 
∆ικαίου , Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού ∆ικαίου και ιδι−
ωτών. Ειδικότερα έργων χωµατουργικών, οικοδοµικών, 
κτιριακών, οδοποιίας, λιµενικών, ηλεκτροµηχανολογικών, 
υδραυλικών εν γένει έργων , ενεργειακών − βιοµηχανι−
κών έργων , έργων ειδικών µονώσεων, αναστηλώσεων, 
ενισχύσεως και αναστηρίξεως γενικώς, θεµελιώσεων εν 
γένει σηράγγων, γεφυρών, υποθαλάσσιων κατασκευών, 
έργων πρασίνου, γεωτρήσεων, καθώς και οποιουδήποτε 
τεχνικού έργου, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά.

2.  Η διενέργεια οικοδοµικών και κτηµατικών επιχει−
ρήσεων. Για την πραγµατοποίηση του σκοπού αυτού η 
εταιρεία δύναται να αποκτά ακίνητα και ανεγείρει οικο−
δοµές είτε επί των ιδίων αυτής οικοπέδων, είτε και κατ’ 
εργολαβία οικοδοµικών έργων, είτε κατά αντιπαροχή, 
να πωλεί ακίνητα ή να παραχωρεί αυτά προς εκµετάλ−
λευση, να εκµισθώνει ακίνητα ή κινητά πράγµατα της 
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και γενικά να ενεργεί πάσης φύσεως συναφείς προς την 
πραγµατοποίηση του σκοπού αυτού εργασίες.

3. Η εκπόνηση µελετών πάσης φύσεως έργων η ανάλη−
ψη επιβλέψεων και παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συµβού−
λου (CONSULTING) και τη µελέτη και κατασκευή παντός 
είδους τεχνικών έργων ∆ηµοσίου, Νοµικών Προσώπων 
∆ηµοσίου ∆ικαίου, Νοµικών Προτύπων Ιδιωτικού ∆ικαίου 
και ιδιωτών.

4. Η απόκτηση και εκµετάλλευση πάσης παραχώρησης 
εκ µέρους του ∆ηµοσίου, των ∆ήµων και κοινοτήτων και 
εκ µέρους γενικά κάθε Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου 
η Ιδιωτικού ∆ικαίου καθώς επίσης και εκ µέρους κάθε 
φυσικού προσώπου για τη µελέτη και κατασκευή παντός 
οικοδοµικού τουριστικού, βιοµηχανικού συγκοινωνιακού 
και λιµενικού έργου.

5. Οι πάσης φύσεως εµπορικές επιχειρήσεις. Οι αντι−
προσωπείες πάσης φύσεως εµπορευµάτων, µηχανικών 
και δοµικών και Η/Μ υλικών προελεύσεως εσωτερικού 
ή εξωτερικού. Η αντιπροσώπευση εµπορικών, τεχνικών 
και κατασκευαστικών οίκων εσωτερικού ή εξωτερικού. Η 
ίδρυση εµπορικών , βιοµηχανικών, τουριστικών και τεχνι−
κών επιχειρήσεων για την αξιοποίηση και εκµετάλλευ−
ση αστικών ακινήτων, οικιστικών περιοχών γεωργικών 
εκτάσεων παραθεριστικών περιοχών και στην εκτέλεση 
παντός είδους αναπτυξιακών και παραγωγικών έργων.

6. Η άσκηση πάσης φύσεως εργασίας σχετικής µε τα−
ξιδιωτικές, περιηγητικές, ξενοδοχειακές και τουριστικές 
εν γένει επιχειρήσεις.

7. Η συµµετοχή της εταιρείας σε υφιστάµενες ή συ−
σταθησόµενες µετά παντός τρίτου φυσικού ή νοµικού 
προσώπου πάσης µορφής εµπορικές ή βιοµηχανικές, 
γεωργικές, ξενοδοχειακές, τουριστικές, κτηµατικές και 
τεχνικές επιχειρήσεις εν γένει, των οποίων το αντικεί−
µενο σχετίζεται αµέσως ή εµµέσως προς τον σκοπό 
της εταιρείας.

8. Η αγορά , πώληση και εκµίσθωση κτηµάτων, αγρο−
τεµαχίων, οικοπέδων και γενικά κάθε εδαφικής έκτασης 
, διαµερισµάτων, γραφείων, καταστηµάτων αποθηκών 
και οριζοντίων ιδιοκτησιών γενικά.

9. Η εισαγωγή και εµπορία καινούργιων και µεταχει−
ρισµένων αυτοκινήτων και µηχανηµάτων, ή εµπορία 
ανταλλακτικών αυτοκινήτων πάσης φύσεως ή ελαστικών 
και η εµπορία αξεσουάρ.

10. Η παραγωγή , επεξεργασία, εκµετάλλευση και πώ−
ληση κάθε φύσεως ασφαλτικών− λατοµικών υλικών και 
η εν γένει διάθεση αυτών

11. Η αγορά και εκµετάλλευση πάσης φύσεως ∆οµικών 
µηχανηµάτων.

12. Η εµπορία και αντιπροσώπευση πάσης φύσεως 
υλικών Η/Μ εξοπλισµού , η κατασκευή µονώσεων και οι 
κάθε φύσεως απολυµάνσεις.

13. Η ίδρυση, οργάνωση , λειτουργία και εκµετάλλευση 
εµπορικών καταστηµάτων, σούπερ µάρκετ, εµπορικών 
κέντρων κάθε φύσεως.

14. Η ίδρυση, οργάνωση, εγκατάσταση και εκµετάλ−
λευση βιοµηχανικών και βιοτεχνικών κάθε φύσεως µη−
χανηµάτων. Κάθε συναφής εργασία την οποία ήθελε 
αποφασίσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας.

15. Η παραγωγή ασφαλτοµίγµατος , η διάστρωση δρό−
µων και η πώληση αυτού.

16. Η εκµετάλλευση λατοµείων, ορυχείων και η εµπο−
ρία των υλικών αυτών.

17. Η παραγωγή, διάθεση και εµπορία έτοιµου σκυρο−

δέµατος, η παραγωγή ασφαλτοσκυροδέµατος, καθώς 
και η κατασκευή δρόµων και γενικώς έργων υποδο−
µής.

18. Η παραγωγή, διάθεση και εµπορία σωλήνων παντός 
τύπου και διατοµής.

19. Η εµπορία θραυστών υλικών και η εµπορία πάσης 
φύσεως οικοδοµικών υλικών.

20. Η ανακύκλωση και επεξεργασία υλικών κατεδαφί−
σεων και εκσκαφών.

21. Η ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία επιχείρησης 
Γενικών καθαρισµών.

22. Για την επίτευξη των σκοπών η εταιρεία µπορεί:
α) να συµµετέχει σε επιχειρήσεις παρεµφερούς σκο−

πού µε οποιοδήποτε εταιρικό τύπο.
β) Να συνεργάζεται µε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και 

µε οποιοδήποτε τρόπο.
γ) Να αντιπροσωπεύει επιχειρήσεις στην ηµεδαπή και 

αλλοδαπή.
δ) Να ιδρύει υποκαταστήµατα ή πρακτορεία οπου−

δήποτε.
ε) Να λαµβάνει έργο σε έργο και να λαµβάνει εγγυη−

τική επιστολή για λογαριασµό τρίτων.
23. Η ίδρυση, εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση 

και εκµετάλλευση µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε) 
και ιδιαίτερα από ηλιακή και αιολική ενέργεια.

24. Η παραγωγή και η διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας 
µε ενεργειακά συστήµατα µε χρήση µίας ή περισσοτέ−
ρων µορφών ενέργειας.

25. Η συµπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µε χρήση 
µιας ή περισσοτέρων µορφών Α.Π.Ε.

26. Η κατασκευή, συναρµολόγηση και εµπορία διατά−
ξεων παραγωγής ενέργειας, φωτοβολταϊκών στοιχείων 
και ανεµογεννητριών.

27. Η µελέτη και κατασκευή πάρκων παραγωγής ηλε−
κτρικής ενέργειας.

28. Η συµµετοχή σε άλλες εταιρείες που δραστη−
ριοποιούνται στην παραγωγή και διάθεση ηλεκτρικής 
ενέργειας.

29. Η συµµετοχή σε προγράµµατα παραγωγής και δι−
άθεσης ενέργειας.

30. Η συµµετοχή σε προγράµµατα υψηλής τεχνολογίας. 
Η παροχή κάθε είδους συµβουλών και υπηρεσιών και 
η άσκηση οποιωνδήποτε δραστηριοτήτων συναφών µε 
τα ανωτέρω. Για την επιδίωξη του σκοπού της η εται−
ρεία δύναται να συµµετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση 
µε παρεµφερή σκοπό µε οποιοδήποτε εταιρικό τύπο ή 
να αντιπροσωπεύει τέτοιες επιχειρήσεις και να συνερ−
γάζεται µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µε 
οποιοδήποτε τρόπο.

Η εταιρεία επίσης προς επίτευξη του σκοπού έχει την 
εξουσία να συνάπτει συµβάσεις κάθε µορφής, ιδίως δε 
να προβαίνει στη λήψη δανείων και παροχή εγγυήσε−
ων και αντεγγυήσεων υπέρ τρίτων µε ή χωρίς παροχή 
ασφάλειας.

4. ∆ιάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας είναι πενήντα 
εννέα (59) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο 
Μητρώο Α.Ε.

5. Ποσό και τρόπος καταβολής µετοχικού κεφαλαίου: Το 
µετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) 
ευρώ διαιρούµενο σε δύο χιλιάδες (2.000) µετοχές, ονο−
µαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η κάθε µία, καλύπτεται 
από τους συµβαλλόµενους ιδρυτές της εταιρείας
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6. Μετοχές: Οι µετοχές της εταιρείας είναι ονοµαστικές.
7. Ηµεροµηνία λήξης της εταιρικής χρήσης: Η 31η 

∆εκεµβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική 
χρήση θα αρχίζει από νοµική σύσταση της εταιρείας 
και θα λήξει την 31 η ∆εκεµβρίου 2009.

8. Αριθµός µελών ∆.Σ. και θητεία αυτού: Τρία (3) έως 
εννέα (9) µέλη µε πενταετή θητεία.

9. Πρώτο ∆.Σ. και θητεία αυτού. Το πρώτο ∆.Σ. που 
θα εκπροσωπεί την εταιρεία µέχρι τη Τακτική Γενική 
Συνέλευση των µετόχων που θα συγκληθεί το έτος 2013 
είναι τριµελές και αποτελείται από τους:

1) Σταµατογιώργη Παπαδάκη του Κωνσταντίνου 
και της Γιαννούλας, επιχειρηµατία, που γεννήθηκε το 
έτος 1974 στο Ηράκλειο Κρήτης και κατοικεί στα Πεζά 
του ∆ήµου Ηρακλείου Κρήτης, κάτοχο του µε αριθµό 
Χ.354701/11.10.2002 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε 
από το Α.Τ Καστελλίου, µε ΑΦΜ: 074425152 (Β’ ∆ΟΥ 
Ηρακλείου), ως Πρόεδρος του ∆.Σ.

2) Μαρία Κυπριωτάκη του Κωνσταντίνου και της 
Ελένης, νοικοκυρά, που γεννήθηκε το έτος 1979 στο 
Ηράκλειο Κρήτης και κατοικεί στα Πεζά του ∆ήµου 
Ηρακλείου Κρήτης, κάτοχος του µε αριθµό ΑΒ. 180279/ 
6.10.2006  δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ 
Καστελλίου, µε Α.Φ.Μ. 116665517 (Β’ ∆ΟΥ Ηρακλείου), ως 
∆ιευθύνουσα Σύµβουλο.

3) Νικήτα Παπαδάκη του Κωνσταντίνου και της Γιαν−
νούλας, κτηνοτρόφο, που γεννήθηκε το έτος 1969 στο 
Ρέθυµνο Κρήτης και κατοικεί στο Σµάρι Πεδιάδος, κά−
τοχο του µε αριθµό ΑΖ 460409/ 26.10.2007 δελτίου ταυ−
τότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ Καστελλίου, µε ΑΦΜ: 
0438067167 (∆ΟΥ Καστελλίου), ως µέλος του ∆.Σ.

Όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι Έλ−
ληνες Υπήκοοι. 

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

  Ηράκλειο, 6 Απριλίου 2009

Με εντολή Νοµάρχου
Ο ∆ιευθυντής κ.α.α.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ
Ö

(3)   
 Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύµων Εται−

ρειών σύστασης της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επω−
νυµία «∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟ−
ΛΑΟΥ»

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

 Την 7.4.2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας µας και πήρε αριθµό Μητρώου 
67974/71/Β/09/6 η Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία 
«∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» κα−
θώς επίσης και η µε αριθµ. 10793/7.4.2009 απόφαση του 
Νοµάρχη Λασιθίου µε την οποία δόθηκε άδεια σύστα−
σης λόγω µετατροπής και συγχώνευσης των δηµοτικών 
επιχειρήσεων του ∆ήµου Αγίου Νικολάου (∆.Ε.Π.Α.Μ.Α.Ν.) 
και (∆.Ε.Τ.Α.∆.Α.Ν.) και εγκρίθηκε το Καταστατικό της 
ανωτέρω εταιρείας όπως αυτό καταρτίσθηκε µε την 
αριθµ. 4361/3.4.2009 συµβολαιογραφική πράξη της συµ−
βολαιογράφου Αγίου Νικολάου Σοφίας Πόθου − Φετφα−
τσίδη σύµφωνα µε τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και 
του ν. 3463/2006 περί «Κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων και 

Κοινοτήτων» όπως ισχύουν σήµερα.
Περίληψη του Καταστατικού της έχει ως εξής:
Επωνυµία: «∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙ−

ΚΟΛΑΟΥ».
Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο ∆ήµος Αγίου Νι−

κολάου Λασιθίου Κρήτης.
Σκοπός: Σκοπός της Εταιρείας είναι αποκλειστικά η 

αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ∆ήµου και η 
εκµετάλλευση των κοινόχρηστων χώρων, ως κατωτέρω 
περιγράφονται.

α) Το δηµοτικό ακίνητο του Οροπεδίου Καθαρού που 
βρίσκεται στο Οροπέδιο Καθαρού συνολικής έκτασης 
29.920 τ. µ.

β 1) Κοινόχρηστοι χώροι του ∆ήµου Αγίου Νικολάου 
που θα παραχωρηθούν στην εταιρεία από το ∆ήµο Αγίου 
Νικολάου µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αγίου 
Νικολάου.

β 2) Η ζώνη αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή του 
∆ήµου Αγίου Νικολάου που παραχωρείται από το Ελ−
ληνικό ∆ηµόσιο και άλλους αρµόδιους φορείς στο ∆ήµο 
Αγίου Νικολάου και θα παραχωρηθούν σε αυτή µε από−
φαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αγίου Νικολάου.

β 3) Ο Τουριστικός Λιµένας Αγίου Νικολάου (Μαρί−
να) που έχει µισθωθεί στο ∆ήµο Αγίου Νικολάου από 
το Ελληνικό ∆ηµόσιο µε σύµβαση µίσθωσης ως ισχύει 
σήµερα.

∆ιάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 50 χρό−
νια και αρχίζει από την ηµεροµηνία καταχώρησης στο 
Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών.

Ποσό και Τρόπος Καταβολής του Μετοχικού Κεφα−
λαίου: Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται 
σε 400.000,00 ευρώ καταβλητέο µε µετρητά, κατά ποσό 
169.175,03€ και µε εισφορά σε είδος κατά 230.824,97 €, 
όπως εκτιµήθηκε µε την από 5.3.2009 έκθεση της Επι−
τροπής εκτίµησης του άρθρου 9 του ν. 2190/20.

Μετοχές − Είδος Μετοχών: 80.000 κοινές, δεσµευµένες 
ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 5,00 ευρώ η 
κάθε µία.

Ηµεροµηνία Λήξης της Εταιρικής Χρήσης: Η εταιρι−
κή χρήση είναι δωδεκάµηνης διάρκειας, αρχίζει την 1 
η Ιανουαρίου και λήγει την 31 η ∆εκεµβρίου του ιδίου 
έτους.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την 
31.12.2009.

Αριθµός Μελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου και Θητεία 
αυτού: 11 µέλη µε 4ετη θητεία.

Πρώτο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και Θητεία αυτού: Η 
Εταιρεία εκπροσωπείται σύµφωνα µε το άρθρο του κ.ν. 
2190/1920 «Περί Ανωνύµων Εταιρειών» από το ∆ιοικητι−
κόΣυµβούλιο η σύνθεση του οποίου είναι:

1. Βάρδας Ν. Γεώργιος, δηµοτικός σύµβουλος, που γεν−
νήθηκε στις 10.2.1941 στην Κριτσά Λασιθίου και κατοικεί 
στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου (περιοχή «Αµµουδάρα» Κρι−
τσάς), µε Α.∆.Τ. ΑΖ 967043, Πρόεδρος.

2. Κουτσάκης Βαγγέλης, δηµότης, που γεννήθη−
κε στις 18.6.1948 στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου και κα−
τοικεί επίσης στον Άγιο Νικόλαο, µε Α.∆.Τ. Ν. 991344 
Α΄Αντιπρόεδρος.

3. Πεπόνης Εµµανουήλ, δηµοτικός σύµβουλος, , που 
γεννήθηκε στις 23.4.1956 στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου και 
κατοικεί επίσης στον Άγιο Νικόλαο, µε Α.∆.Τ. ΑΒ 964584 
Β΄Αντιπρόεδρος.
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4. Ανδρουλάκη Αναστασία, δηµότης, που γεννήθηκε 
στις 12.4.1955 στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου και κατοικεί 
επίσης στον Άγιο Νικόλαο, µε Α.∆.Τ. ΑΗ 465151 Μέλος.

5. Βαρκαράκης Μανόλης, δηµότης, που γεννήθηκε στις 
7.6.1949 στη Νεάπολη Λασιθίου και κατοικεί στον Άγιο 
Νικόλαο, µε Α.∆.Τ. ΑΒ 964273 Μέλος.

6. Βιδάκη Γιαννικάκη Σοφία, δηµοτική σύµβουλος, που 
γεννήθηκε στις 1.12.1958 στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου 
και κατοικεί επίσης στον Άγιο Νικόλαο, µε Α.∆.Τ. Κ. 
990125 Μέλος.

7. Καρατσής Πανίκος δηµοτικός σύµβουλος που γεν−
νήθηκε στις 21.11.1948 στην Κύπρο και κατοικεί στον Άγιο 
Νικόλαο, µε Α.∆.Τ. Ρ. 39936 Μέλος.

8. ∆ρετάκη ∆έσποινα, δηµότης, που γεννήθηκε στις 
10.12.1972 στα Τρίκαλα και κατοικεί στον Άγιο Νικόλαο, 
µε Α.∆.Τ. Χ. 416352 Μέλος.

9. Κουρίνου Χαρίκλεια, δηµότης, που γεννήθηκε στις 
7.8.1962 στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου και κατοικεί επί−
σης στον Άγιο Νικόλαο (περιοχή Αλµυρός), µε Α.∆.Τ. ΑΖ 
967589 Μέλος

10. Ψιλλάκης Γεώργιος, δηµότης, που γεννήθηκε στις 
26.12.1970 στο Ηράκλειο και κατοικεί στον Άγιο Νικόλαο, 
µε Α.∆.Τ. Ν. 991414 Μέλος.

11. Αλετρά Μαρία, εκπρόσωπος των εργαζοµένων, (όταν 
συσταθεί σύλλογος εργαζοµένων θα ορίσει µέλος), που 
γεννήθηκε στις 7.2.1972 στην Αθήνα και κατοικεί στον 
Άγιο Νικόλαο, µε Α.∆.Τ. ΑΖ 967767 Μέλος.

Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης:
α) Τακτικοί:  
1) ΝΕΡΑΤΖΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ µε αριθµό µητρώου αδείας 

άσκησης Λογιστή Φοροτεχνικού Α΄ Τάξης 16731. 
2) ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ µε αριθµό µητρώου αδείας 

άσκησης Λογιστή Φοροτεχνικού Α΄ Τάξης 7936.
β) Αναπληρωµατικοί: 
1) ΣΤΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ µε αριθµό µητρώου αδείας άσκη−

σης Λογιστή Φοροτεχνικού Α΄ Τάξης 4389. 
2) ΓΕΡΟΝΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ µε αριθµό µητρώου αδείας 

άσκησης Λογιστή Φοροτεχνικού Α΄ Τάξης 4388.

Αγ. Νικόλαος, 7 Απριλίου 2009

Με εντολή Νοµάρχη
Η Προϊσταµένη

ΑΘΗΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ
Ö

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

(4)

    Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύµων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επω−

νυµία «MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  Την 9.4.2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων 

Εταιρειών της υπηρεσίας µας το από 1.4.2009 πρακτικό 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας 

µε την επωνυµία «MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥ−

ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 

και αριθµό µητρώου 43562/06/Β/99/29 σύµφωνα µε το 

οποίο:

α) Ανασυγκροτήθηκε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο σε 

σώµα ως εξής:

1) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΡΣΟΣ του Ιωάννη, κάτοικος Αθη−

νών, οδός Αρκτίνου αριθ. 25, Α.∆.Τ. ΑΕ066829, Α.Φ.Μ 

026811228 Πρόεδρος.
2) ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΕΥΤΑΚΗΣ του Ιακώβου, κάτοικος Κη−

φισιάς Αττικής, οδός Πινδάρου 5, Α.∆.Τ. Τ196783, Α.Φ.Μ. 
045507389, Αντιπρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος.

3) ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ του ∆ηµητρίου, κάτοικος 
Αγίας Παρασκευής, Αττικής, οδός Ασηµακοπούλου αριθ. 
14, Α.∆.Τ ΑΖ 120860, Α.Φ.Μ. 022193117, Γραµµατέας, µέ−
λoς

4) ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΒΑΡΥΜΠΟΠΙΩΤΗΣ του Κων/νου, κάτοι−
κος Αθηνών, Λεωφ. Κηφισίας αριθ. 27, Α.∆.Τ. ΑΕ 117465, 
Α.Φ.Μ. 002982232, Μέλος.

5) ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΑΝΤΙΤΗ του Γεωργίου, κάτοικος Βού−
λας Αττικής, οδός ∆ηµητρακοπούλου αριθ. 21, Α.∆.Τ. Π 
724554, Α.Φ.Μ 055349784, Μέλος.

6) ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΑΡ∆ΗΣ του Γεωργίου, κάτοικος 
Αλίµου Αττικής, οδός Κυβέλης αριθ. 21, Α.∆.Τ ΑΒ 801261, 
Α.Φ.Μ 007749030, Μέλος

Η θητεία του ανωτέρω ∆Σ είναι µέχρι 21.10.2010
β) Χορηγήθηκαν δικαιώµατα εκπροσώπησης και δέ−

σµευσης της εταιρείας ως εξής:
Η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσµεύεται έναντι 

τρίτων, φυσικών και νοµικών προσώπων Ιδιωτικού και 
∆ηµοσίου, του ∆ηµοσίου και Τραπεζών και σ’ όλες εν 
γένει τις συναλλαγές και δικαιοπραξίες της που ανά−
γονται στους σκοπούς της Εταιρείας και µέχρις ποσού 
200.000€, δια µόνης της του Αντιπροέδρου και ∆ιευθύ−
νοντος Συµβούλου ∆ιονυσίου Ι. Λευτάκη.

Η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσµεύεται έναντι τρί−
των για τις συναλλαγές της και εν γένει δικαιοπραξίες 
για ποσά άνω των 200.000€, δια δύο υπογραφών, ήτοι 
του Προέδρου Εµµανουήλ Ι. Βάρσου και Αντιπροέδρου 
και ∆ιευθύνοντος Συµβούλου ∆ιονυσίου Ι. Λευτάκη.

Κατ’ εξαίρεση και σε συµµόρφωση προς την υπ’ αριθ. 
327/14.2.2005 απόφαση του ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαι−
αγοράς, οι Τραπεζικοί Λογαριασµοί της MERIT ΧΑΕΠΕΥ 
θα κινούνται µε δύο υπογραφές από κοινού ήτοι του 
Εµµανουήλ Βάρσου και του ∆ιονυσίου Λευτάκη.

Σε περίπτωση κωλύµατος του Προέδρου του ∆.Σ. 
Εµµανουήλ Ι. Βάρσου και µετά από προηγούµενη ενη−
µέρωση του, θα αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο 
∆ιονύσιο Ι. Λευτάκη.

Σχετικά µε αγοραπωλησίες ακινήτων, ανεξαρτήτως 
ποσού, θα απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 
της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. Εµµανουήλ Ι. Βάρσος και ο Αντι−
πρόεδρος του ∆.Σ. και ∆ιευθύνων Σύµβουλος ∆ιονύσιος 
Ι. Λευτάκης, θα µεριµνούν για την εκ µέρους της Εται−
ρείας πληρωµή όλων των οικονοµικών υποχρεώσεων 
της προς το ∆ηµόσιο, ΙΚΑ, λοιπούς Ασφαλιστικούς Ορ−
γανισµούς κλπ.

Στον Αντιπρόεδρο και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο ∆ιονύ−
σιο Ι. Λευτάκη ανατίθεται η γενική διοίκηση και διεύ−
θυνση της Εταιρείας.

  Αθήνα, 9 Απριλίου 2009

Με εντολή Υφυπουργού
Ο ∆ιευθυντής 

ΗΛΙΑΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
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(5)   
 Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύµων 

Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυµης Εταιρείας µε 
την επωνυµία «ΥΙΟΙ ΤΡ. ΣΑΡΑΦΙ∆Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟ−
ΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ» και δ.τ. «ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙ−
ΟΣ ΣΑΡΑΦΙ∆ΗΣ ΑΕΒΕ»

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Την 30.3.2009 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ−
µων Εταιρειών της υπηρεσίας µας το από 10.3.2009 
πρακτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 
10.3.2009 πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΥΙΟΙ ΤΡ. ΣΑΡΑ−
ΦΙ∆Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ» και δ.τ. «ΧΡΗ−
ΣΤΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΑΦΙ∆ΗΣ ΑΕΒΕ» και αριθµό 
Μητρώου 33521/01ΝΤ/Β/95/2091 που εδρεύει στο ∆ήµο 
Ελληνικού (Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 36) από το οποίο προ−
κύπτει ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο που εκλέχθηκε από 
την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία µέχρι 
30.6.2014 συγκροτήθηκε σε σώµα ως εξής:

1) Τριαντάφυλλος Χ. Σαραφίδης, επιχειρηµατίας, κά−
τοικος Ελληνικού, οδός Ριζούντος 70, µε Αρ. Ταυτότη−
τας Ξ 333160/12.9.1988 ως Πρόεδρος ∆.Σ. και ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος

2) Γεώργιος Τρ. Σαραφίδης, επιχειρηµατίας, κάτοικος 
Ελληνικού, οδός Καλλιπόλεως 61, µε Αρ. Ταυτότητας Μ 
285688/30.1.1981 ως Αντιπρόεδρος ∆.Σ. και ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος

3) Ευαγγελία Χ. Σαραφίδη, ιδιωτική υπάλληλος, κά−
τοικος Ελληνικού, οδός Ριζούντος 70, µε Αρ. Ταυτότη−
τας Σ 672408/1999 ως Μέλος

Εκπροσώπηση: Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βάσει της 
παρ. 2 του άρθρου 20 του καταστατικού αναθέτει 
στον Τριαντάφυλλο Χ. Σαραφίδη, Πρόεδρο του ∆.Σ. 
και ∆ιευθύνων Σύµβουλο και σε περίπτωση κωλύµατος 
στον Γεώργιο Τ. Σαραφίδη, Αντιπρόεδρο του ∆.Σ. και 
∆ιευθύνων Σύµβουλο την ενάσκηση των δικαιωµάτων 
τους στο σύνολο τους.

Το ∆.Σ. παρέχει δικαίωµα υπογραφής στους:
Τριαντάφυλλο Χ. Σαραφίδη
Γεώργιο Τ. Σαραφίδη
Στους παραπάνω παρέχεται το δικαίωµα µε την εται−

ρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της 
εταιρείας και µία από τις παραπάνω υπογραφές να 
αναλαµβάνουν χρήµατα, χρηµατόγραφα, µερισµαταπο−
δείξεις , εισπράττουν χρήµατα, εκδίδουν αποδέχονται 
και οπισθογραφούν συναλλαγµατικές, εκδίδουν και 
οπισθογραφούν και παραλαµβάνουν επιταγές, παρα−
λαµβάνουν φορτωτικές, συµβάλλονται µε τις τράπεζες 
για το άνοιγµα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση 
εγγυητικών επιστολών, δίνουν εντολές πληρωµής, για 
λογαριασµό της εταιρείας και γενικά διαχειρίζονται 
και συµβάλλονται για λογαριασµό της Εταιρείας και 
συνοµολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογα−
ριασµό και να τις χρησιµοποιούν.

Εξαιρετικά απαιτούνται και οι δύο υπογραφές για 
αποδοχή συναλλαγµατικών, έκδοση επιταγών, ανάλη−
ψη χρηµάτων, πάσης φύσεως δάνειο ή εγγύηση από 

τράπεζα, ύψους άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων 
ευρώ (150.000,00 €).

  Καλλιθέα, 8 Απριλίου 2009

Με εντολή Νοµάρχη 

Ο ∆ιευθυντής

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ö

   (6)
 Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύµων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την 
επωνυµία «Ανώνυµος Εταιρεία Εκτυπωτικών και Εκ−
δοτικών Εργασιών» και δ.τ. «ΛΙΘΟΤΥΠ Α.Ε».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Την 26.2.2009 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύµων 
Εταιρειών της υπηρεσίας µας το από 18.2.2009 πρακτικό 
Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 18.2.2009 Πρακτι−
κό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας 
µε την επωνυµία «Ανώνυµος Εταιρεία Εκτυπωτικών και 
Εκδοτικών Εργασιών» και δ.τ. «ΛΙΘΟΤΥΠ Α.Ε» και αριθ−
µό Μητρώου 7906/01ΝΤ/Β/86/17(2005) που εδρεύει στο 
∆ήµο Καλλιθέα (Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 224) από το οποίο προκύ−
πτει ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο που εκλέχθηκε από 
την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία µέχρι 
18.2.2014 συγκροτήθηκε σε σώµα ως εξής:

1. Γεώργιος Ανεµοδουράς του Στυλιανού, κάτοικος 
Κηφισιάς Αττικής, οδός Λέσβου 16, κάτοχος του υπ’ 
αριθµ. ∆ελτίου Α.Τ. ΑΕ 107374 ως Πρόεδρος και ∆ιευ−
θύνων Σύµβουλος.

2. Ευάγγελος Ρεµπέσκος του Σταµατίου, κάτοικος 
Αθηνών, πλ. Αγ. Θεοδώρων 2, κάτοχος του υπ’ αριθµ. 
∆ελτίου Α.Τ. ΑΕ 610758, ως Μέλος.

3. Ελευθέριος Μπεβεράτος του Ιωάννου, κάτοικος 
Καλλιθέας Αττικής, οδός Μενελάου 131−133, κάτοχος 
του υπ’ αριθµ. ∆ελτίου Α.Τ. Ν 064925 ως Μέλος.

4. Μιχαήλ Τζουµάκας του Νικολάου, κάτοικος Σπάτων 
Αττικής, οδός Μυκηναϊκών Ταφών 71, κάτοχος του υπ’ 
αριθµ. ∆ελτίου Α.Τ. ΑΕ 099181 ως Μέλος.

5. Μαρία Τσιλβασίλη του Νικολάου, κάτοικος Πειραιά, 
οδός Γρηγορίου Ε’ 5, κάτοχος του υπ’ αριθµό ∆ελτίου 
AT Χ 644736 ως Μέλος.

Την εταιρεία εκπροσωπούν οι κατωτέρω: Εις τον Πρό−
εδρο και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο Γεώργιο Στυλ. Ανεµο−
δουρά παρέχεται η εντολή και το δικαίωµα όπως αυτός 
εκπροσωπεί την Εταιρεία επί πάσης αρχής ∆ικαστικής, 
∆ηµοσίας, ∆ιοικητικής και γενικώς έναντι Τρίτων και 
ενεργεί δια λογαριασµόν της Εταιρείας πάσαν διαχειρι−
στικήν πράξιν δεσµεύων την Εταιρείαν δια της υπογρα−
φής του τιθεµένης δια της ιδίας αυτού χειρός κάτωθεν 
της σφραγίδας της εταιρείας.

Μεταξύ άλλων παρέχεται το δικαίωµα όπως: ανα−
λαµβάνει χρήµατα, χρηµατόγραφα, µερισµαταποδείξεις 
και τοκοµερίδια, να εισπράττει χρήµατα, εµβαζόµενα 
ή οπωσδήποτε οφειλόµενα εις την Εταιρεία, να εκ−
δίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει και εξοφλεί συναλ−
λαγµατικός γραµµάτια εις διαταγήν και επιταγάς, να 
παραλαµβάνει φορτωτικάς, να συνάπτει µετά Τραπεζών 
συµβάσεις δια το άνοιγµα ενέγγυων πιστώσεων, έκδο−
ση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ 
οιουδήποτε τρίτου νοµικού ή φυσικού προσώπου και 
προς οιονδήποτε νοµικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη 
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φορτωτικών µετ’ ενέγγυου προκαταβολής, µίσθωση 
θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς 
την Εταιρεία, πιστώσεων δι’ ανοικτού λογαριασµού επί 
προσωπική ασφάλεια και δια την αύξησιν των ήδη υφι−
σταµένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισµένων δι’ 
υποθηκών ή γραµµατίων ή και παντός είδους ενεχύρου 
και να ποιείται χρήσιν αυτών (είτε δι’ επιταγών, είτε δι’ 
εντολών, είτε δι’ αποδείξεων λήψεως χρηµάτων) ως και 
την υπό της Εταιρείας µισθωµένων χρηµατοκιβωτίων, 
να παρέχει εµπράγµατον ασφάλεια προς εξασφάλιση 
απαιτήσεων εν γένει κατά της Εταιρείας επί κινητών 
ή ακινήτων ήτοι ενέχυρον πάσης φύσεως, υποθήκη, 
προσηµείωση.

Να παρέχει εγγυήσεις εκ µέρους και δια λογαριασµόν 
της Εταιρείας υπέρ οιουδήποτε τρίτου νοµικού ή φυ−
σικού προσώπου και προς οιονδήποτε νοµικό ή φυσικό 
πρόσωπο, να αναλαµβάνει τα εις ενέχυρον δοθέντα 
και να χορηγεί απαλλαγάς εξ εγγυητικών επιστολών, 
να συνάπτει µισθώσεις χρηµατοκιβωτίων, να ποιείται 
χρήσιν αυτών να λύει τοιαύτας µισθώσεις να υπογρά−
φει ενώπιον συµβολαιογράφων δανειστικά συµβόλαια 
ή συµβόλαια µετά τρίτων προσώπων οφειλόντων εις 
την Εταιρεία και παρεχόντων, τα ίδια ή άλλα τρίτα 
πρόσωπα χάριν αυτών εις την Εταιρεία, ακίνητα προς 
εγγραφή επ’ αυτών υποθήκης δια την εξασφάλιση των 
παρά των οφειλετών οφειλοµένων εις την Εταιρείαν 
χρηµατικών ποσών και να µεταγράφει ταύτα εις τα 
οικεία υποθηκοφυλακεία και να υπογράφει συµβόλαια 
εξοφλήσεως των άρσεως των κατασχέσεων και εξα−
λείψεως των εγγραφεισών υποθηκών.

Επίσης κατόπιν οµοφωνίας των µελών του ∆ιοικητι−
κού Συµβουλίου δίδεται εις τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο 
και Πρόεδρο κ. Γεώργιο Στυλ. Ανεµοδουρά η εντολή 

να εξουσιοδοτεί αυτός άλλα πρόσωπα και πληρεξου−
σίους δικηγόρους για να προβαίνουν σε ενέργειες και 
πράξεις τις οποίες θεωρεί και αναγνωρίζει έγκυρες 
και ισχυρές.

  Καλλιθέα, 9 Απριλίου 2009

Με εντολή Νοµάρχη 
Ο ∆ιεθυντής

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ö

(7)   
 Ανακοίνωση διαγραφής από το Μητρώο Ανωνύµων 

Εταιρειών της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυ−
µία «AEROLIT Ανώνυµη Εταιρεία Κτηµατικών και Οι−
κοδοµικών Επιχειρήσεων».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

  Την 8.4.2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας µας το από 27.3.2009 Πρακτι−
κό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της υπό εκκα−
θάριση Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «AEROLIT 
Ανώνυµη Εταιρεία Κτηµατικών και Οικοδοµικών Επιχει−
ρήσεων» και αριθµό Μητρώου 48493/02/Β/01/38 από το 
οποίο προκύπτει ότι η Γενική Συνέλευση έχει εγκρίνει 
τον Ισολογισµό Πέρατος Εκκαθάρισης της 27.3.2009 
και αποφάσισε την οριστική λύση και διαγραφή από 
το Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών. Μετά τα ανωτέρω 
η παραπάνω Ανώνυµη Εταιρεία διαγράφεται από το 
Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών.

  Πειραιάς, 8 Απριλίου 2009

Με εντολή Νοµάρχη
Η ∆ιευθύντρια
ΕΥΛ. ΣΙΟΥΤΑ
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*11026921004090008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − ∆ιοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαµαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − ∆ιοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − ∆ηµοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη µορφήη µ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 µέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόµενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή µέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

 Σε µορφή DVD/CDµ ρφή

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριµηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριµηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € −

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − −

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.∆. 5 € − −

Υ.Ο.∆.∆. 50 € − − ∆.∆.Σ. 200 € − 20 €

 ∆΄ 110 € 30 € − Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 100 €

• Η τιµή πώλησης µεµονωµένων Φ.Ε.Κ. σε µορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή µορφή και µέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόµενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

• Η τιµή πώλησης σε µορφή cd−rom/dvd, δηµοσιευµάτων µιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.

 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη µορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη µορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.∆. 10 € ∆ωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € ∆ωρεάν ∆.∆.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.∆.∆. 65 € ∆ωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ ∆ωρεάν

∆΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − ∆ωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ ∆΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη µορφή) θα αποστέλλεται σε συνδροµητές ταχυδροµικά, µε την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδροµικά έξοδα.

•  Για την παροχή πρόσβασης µέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουµένων ετών και συγκεκριµένα στα τεύχη: α) Α, Β, ∆, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και ∆.∆.Σ., η τιµή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδροµής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθµ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία

Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) µε φροντίδα των ενδιαφεροµένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,

Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

* Σηµειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδροµικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδροµής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.

* Οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τα µέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ηµερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθµοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθµια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθµιες επαγγελµατικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα

τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδροµής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδροµής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.

* Στην Ταχυδροµική συνδροµή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δηµοσιεύµατα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.

Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δηµοσιευµάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφηµερίδας της 

Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθηµερινά από 08:00 µέχρι 13:00


