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ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

(1)
  Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ 
− ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ − ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟ−
ΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «ΟΛΥΜΠΙΑΣ 
Α.Ε.».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

  Την 5.6.2009 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας

α) Η υπ’ αριθμ. 908/17.2.2009 αίτηση και τα συνυπο−
βαλλόμενα δικαιολογητικά για την ίδρυση Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 
ΔΙΑΛΟΓΗΣ − ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ − ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «ΟΛΥΜΠΙΑΣ 
Α.Ε.».

β) Η υπ’ αριθμ. 6038/2/2/2009 πράξη της Συμβολαιο−
γράφου Δύμης Μαριάννα Μοιραλιώτη του Ιωάννη ίδρυ−
σης αυτής και το καταστατικό της.

γ) Η ως άνω Ανώνυμη Εταιρεία έλαβε αριθμό Μητρώου 
68201/22/Β/09/16.

Περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής:
1. Επωνυμία: «ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ − 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ − ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Ε.».
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2. Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος ΛΑ−
ΡΙΣΣΟΥ ΑΧΑΪΑΣ.

3. Σκοπός.
Σκοπός της εταιρείας είναι: 1) Η κατασκευή και εμπο−

ρία μηχανημάτων και των ανταλλακτικών αυτών για τη 
διαλογή, ταξινόμηση, συσκευασία αγροτικών προϊόντων. 
2) Η κατασκευή και εμπορία μηχανημάτων παραγωγής 
προϊόντων μικρής συσκευασίας αγροτικών προϊόντων 
και τροφίμων, εκ πάσης ύλης και οποιασδήποτε μορφής 
που απαιτείται για την εξυπηρέτηση της συσκευασίας. 
3) Η εμπορία υλικών συσκευασίας αγροτικών προϊόντων 
εκ πάσης ύλης. 4) Η κατασκευή συναφών με τα άνω 
αντικείμενα βιομηχανικών και βιοτεχνικών κτιρίων και 
η προμήθεια ψυκτικών θαλάμων και λοιπού εξοπλισμού. 
5) Οι εισαγωγές−εξαγωγές των ως άνω ειδών και η αντι−
προσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών επιχειρήσεων 
που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς με την 
Εταιρεία σκοπούς.

3. Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για 
πενήντα (50) χρόνια.

4. Ποσό και Τρόπος Καταβολής του Μετοχικού Κεφα−
λαίου: Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται 
σε εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ευρώ. Το σύνολο του 
μετοχικού κεφαλαίου καλύπτεται με την καταβολή με−
τρητών από τους μετόχους.

5. Μετοχές: Είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετο−
χές ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η κάθε μια.

6. Ημερομηνία λήξης εταιρικής χρήσης: Η εταιρική 
χρήση είναι δωδεκάμηνης διαρκείας και αρχίζει την 1η 
Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 
του ίδιου χρόνου. Εξαιρετικά, η πρώτη χρήση αρχίζει 
από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταίρων του καταστατικού και λήγει την 31.12.2010.

7. Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και θητεία 
αυτού: 1) Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμ−
βούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) 
συμβούλους. 2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 
εταιρείας για τριετή θητεία.

9. ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: Το πρώτο Διοι−
κητικό Συμβούλιο, που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι 
την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση για την έγκριση 
της υπερδωδεκάμηνης χρήσης, που λήγει την 31.12.2010 
και θα συγκληθεί μέσα στο Α΄ εξάμηνο του έτους 2011 
(στις 30.6.2011) θα αποτελέσουν οι: 1) Δημήτριος Τρύ−
φωνα Παναγόπουλος και της Θεοδώρας, βιοτέχνης, που 
γεννήθηκε στο Λάππα Αχαΐας το έτος 1958 και κατοικεί 
στο Λάππα Αχαΐας, με στοιχεία ταυτότητας Κ 802595/
Α.Τ. Κ. Αχαΐας, υπηκοότητας και ιθαγένειας Ελληνικής, 
ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, 2) Αικατερίνη 
σύζυγος Δημητρίου Παναγόπουλου, το γένος Γεωργίου 
Πανούτσου και της Νικολίτσας, βιοτέχνης, που γεννή−
θηκε στο Λάππα Αχαΐας το έτος 1965 και κατοικεί στο 
Λάππα Αχαΐας, με στοιχεία ταυτότητας Λ 831092/1982 
Α.Τ. Κ. Αχαΐας, υπηκοότητας και ιθαγένειας Ελληνικής, 
ως Αντιπρόεδρος και

3. Παναγόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου και της 
Αικατερίνης, που γεννήθηκε στην Πάτρα Αχαΐας το 
έτος 1990 και κατοικεί στο Λάππα Αχαΐας, με στοιχεία 
ταυτότητας ΑΑ 325092 Α.Τ. Κ. Αχαΐας. υπηκοότητας και 
ιθαγένειας Ελληνικής, ως μέλος.

Η ενάσκηση των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων του 
Διοικητικού Συμβουλίου στο σύνολό τους, όπως αυτές 

περιγράφονται στο νόμο και στον παρόν καταστατικό 
και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται δια του 
παρόντος στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο 
Παναγόπουλο Δημήτριο του Τρύφωνα ο οποίος μόνος 
αυτός ενεργών θέτοντας την υπογραφή του κάτω από 
την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα θα δεσμεύει την 
εταιρεία.

10. Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης: 1) Για την 
1η εταιρική χρήση ορίζονται ελεγκτές:

Τακτικοί:
1) Βασιλική Νασιάρα σύζυγος Παναγιώτη Τζιβγινίδη, 

το γένος Γεωργίου και Ζωής Νασιάρα, πτυχιούχος Πα−
ντείου Σχολής Αθηνών, που γεννήθηκε το έτος 1956, 
στην Ανάβρα Λαρίσσης κάτοικος Πάτρας (Θερμοπυ−
λών 16), κάτοχος Α.Δ.Τ. ΑΕ 226814/2007 Υ.Α. Πατρών, 
λογίστρια πρώτης τάξης με αρ. αδείας 60646 και υπ’ 
αριθμ. 1092015504 αδείας του Οικονομικού Επιμελητη−
ρίου, και 

2) Παναγιώτης Τζιβγινίδης του Στέλιου και της Μαρί−
ας, πτυχιούχος οικονομικού τμήματος, που γεννήθηκε 
το έτος 1956 στο δημοτικό διαμέρισμα Λάππα Δήμου 
Λαρισσού Νομού Αχαΐας και κατοικεί στην Πάτρα, οδός 
Θερμοπυλών αριθμός 16, κάτοχος Α.Δ.Τ. Χ 801923/2003 
της Υ.Α. Πατρών, με αριθμό αδείας Οικονομικού Επιμε−
λητηρίου 1092015492.

Αναπληρωματικοί:
1) Ράπανος Παναγιώτης του Νικολάου και της Σοφί−

ας, οικονομολόγος, πτυχιούχος Πανεπιστημίου Πειραι−
ώς που γεννήθηκε το 1956 στην Πάτρα και κατοικεί 
στην Πάτρα (Γεωργίου Ολυμπίου 37−41), κάτοχος Α.Δ.Τ. 
Σ 808236 Υ.Γ.Α. Πατρών, λογιστής πρώτης τάξης με αρ. 
αδείας 9523 και υπ’ αριθμ. 1000053660 αδείας του Οι−
κονομικού Επιμελητηρίου, και 

2) Βόκαλης Δημήτριος του Θεμιστοκλή και της Φε−
βρωνίας, οικονομολόγος, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε. Αθηνών, 
που γεννήθηκε το 1956 στα Βάγια Θηβών Βιοωτίας και 
κατοικεί στην Πάτρα (Ρήγα Φερραίου 115), κάτοχος Α.Δ.Τ. 
Ν 550885 Α.Τ. Κ. Αχαΐας, λογιστής πρώτης τάξης με 
αρ. αδείας 8429 και υπ’ αριθμ. 1093039036 αδείας του 
Οικονομικού Επιμελητηρίου. 

Άπαντες οι ανωτέρω είναι Ελληνικής Ιθαγένειας και 
σε ουδέν κώλυμα εμπίπτουν.

Η καταχώρηση της εν λόγω Ανώνυμης Εταιρείας γί−
νεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2Α 
και 7β παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920.

  Πάτρα, 5 Ιουνίου 2009

Με εντολή Νομάρχη
Η Διευθύντρια

Ε. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
F

(2)
    Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «Φο.Δ.Σ.Α ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Ανώνυμη 
Εταιρεία ΟΤΑ», με δ.τ. «Φο.Δ.Σ.Α ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑ−
ΔΑΣ Α.Ε.».

  Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

  Την 2.6.2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας και πήρε αριθμό Μητρώου 
68185/70/Β/09/22 η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία 
«Φο.Δ.Σ.Α ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ», 
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με δ.τ. «Φο.Δ.Σ.Α ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Α.Ε.» καθώς επίσης 
και η υπ’ αριθμ. ΕΜ 3207/.5.2009 απόφαση της Νομάρχη 
Ηρακλείου με την οποία δόθηκε άδεια σύστασης και 
εγκρίθηκε το καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας όπως 
αυτό καταρτίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 6641/21.5.2009 συμ−
βολαιογραφική πράξη της Συμβολαιογράφου Μαρίας 
Βασιλάκη του Γεωργίου, σύζυγο Αμανάκη Χαραλάμπους 
και διορθώθηκε με την υπ’ αριθμ. 6648/28.5.2009 πράξη 
της ιδίας Συμβολαιογράφου.

Περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής:
Επωνυμία: «Φο.Δ.Σ.Α ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Ανώνυμη Εται−

ρεία ΟΤΑ», με δ.τ. «Φο.Δ.Σ.Α ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Α.Ε.».
Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος ΧΕΡΣΟ−

ΝΗΣΟΥ ΚΡΗΤΗΣ.
Σκοπός
Η εκ μετατροπής συνιστώμενη στο παρόν Ανώνυμη 

εταιρεία ΟΤΑ έχει ως σκοπό:
Την ορθολογική συλλογή, μεταφορά, οργάνωση και 

ολοκληρωμένη διαχείριση (προσωρινή αποθήκευση − 
μεταφόρτωση − αξιοποίηση − διάθεση) των στερεών 
αποβλήτων πρωτίστως της διαχειριστικής της ενότη−
τας, με στόχο την προφύλαξη και πρόληψη δημιουργίας 
αποβλήτων για τον περιορισμό του συνολικού όγκου 
αυτών και τη μείωση των επιβλαβών συνεπειών για την 
υγεία και το περιβάλλον, καθώς και την αξιοποίηση 
των αποβλήτων μέσω της επαναχρησιμοποίησης, της 
ανάκτησης υλικών και της ανακύκλωσης ή οποιασδή−
ποτε άλλης διαδικασίας έχει ως στόχο την παραγωγή 
δευτερογενών πρώτων υλών ή προϊόντων, λαμβάνοντας 
πάντα υπόψη το οικονομικό, κοινωνικό περιβαλλοντικό 
κόστος και τη δημόσια υγεία.

Ειδικότερα σκοπεύει:
1. Στην υλοποίηση των υποχρεώσεων που ρητά αναφέ−

ρονται στο άρθρο 7 παρ. 2 και στα άρθρα 8, 9, 10 και 12 της 
υπ’ αριθμ. Η.Π 50910/2727/2003 κοινής υπουργικής από−
φασης (ΦΕΚ Β 1909/22.12.2003) σύμφωνα με τους όρους 
και τις προϋποθέσεις που απορρέουν από την Η.Π υπ’ 
αριθμ. 29407/3508/2002 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 
Β 1572/16.12.2002) και την Η.Π υπ’ αριθμ. 50910/2727/2003 
κοινή υπουργική απόφαση, όπως αυτές ισχύουν.

2. Στην εξειδίκευση και υλοποίηση των στόχων και 
δράσεων του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στε−
ρεών Αποβλήτων Κρήτης για την προσωρινή αποθή−
κευση, μεταφόρτωση, επεξεργασία, αξιοποίηση και δι−
άθεση των στερεών αποβλήτων της 9ης Διαχειριστικής 
ενότητας του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων Κρήτης (ΠΕΣΔΑ) στην οποία ανή−
κουν οι ΟΤΑ−μέτοχοι σύμφωνα με το άρθρο 7 της υπ’ 
αριθμ. 50910/2727/2003 κοινής υπουργικής απόφασης 
(ΦΕΚ Β 1909/22.12.2003).

3. Στην εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών και εξα−
σφάλιση των απαραίτητων αδειών που προβλέπονται 
στο άρθρο 7 παρ.2β, στο άρθρο 8, 9 και στο άρθρο 10 της 
υπ’ αριθμ. 50910/2003 κοινής υπουργικής απόφασης.

4. Στη λήψη αναγκαίων μέτρων για την αποκατάσταση, 
την εξυγίανση και τη μετέπειτα φροντίδα των εγκα−
ταστάσεων και των χώρων διάθεσης ή αξιοποίησης 
στερεών αποβλήτων της 9ης διαχειριστικής ενότητας 
Κρήτης που καθορίζονται από το εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ 
σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους, μέτρα, περιο−
ρισμούς και προϋποθέσεις που έχουν τεθεί για αυτήν, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 παρ. 2γ της υπ’ αριθμ. 
50910/2003 κοινής υπουργικής απόφασης.

Στα πλαίσια αυτά η εταιρεία ασχολείται ιδίως με
Α. Την εκπόνηση και υλοποίηση διαχειριστικών μελε−

τών και σχεδίων στερεών αποβλήτων.
Β. Τη λειτουργία των υφιστάμενων εγκαταστάσεων 

διαχείρισης αποβλήτων, διασφάλιση της βιωσιμότητας 
του συστήματος διαχείρισης και την λειτουργία των 
έργων σύμφωνα με εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς 
Όρους και

Γ. Την υλοποίηση έργων ή δραστηριοτήτων που προ−
βλέπονται από τον Περιφερειακό Σχεδιασμό.

Δ. Τη λήψη μέτρων για την εξυγίανση, αποκατάσταση 
και μετέπειτα φροντίδα των ΧΥΤΑ.

Ε. Τη λήψη όλων των απαραίτητων προφυλάξεων ως 
προς την παράδοση,παραλαβή και διαχείριση των απο−
βλήτων.

ΣΤ. Την τήρηση μητρώου για τα στερεά απόβλητα και 
υποβολή ανά έτος απολογιστικής έκθεσης στη Δ/νση 
Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Περιφέρειας Κρήτης.

Ζ. Την εφαρμογή τιμολογιακής πολιτικής.
Η. Την ανάληψη ως κύριο αντισυμβαλλόμενο μέρος, 

μέσω προγραμματικών συμβάσεων για λογαριασμό ΟΤΑ 
της Διαχειριστικής Ενότητας ευθύνης της και επιπλέον 
σχετικών αρμοδιοτήτων και έργων. (άρθρο 1 παρ.2 υπ’ 
αριθμ. 2527/23.1.2009 κοινής υπουργικής απόφασης ΦΕΚ 
Β 83/23.1.2009).

Θ. Τη δυνατότητα ανάθεσης επί μέρους υπηρεσιών 
διαχείρισης των αποβλήτων ή λοιπών υπηρεσιών λει−
τουργίας σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Ι. Τη συνύπαρξη με άλλους διαχειριστές στερεών 
αποβλήτων.

Κ. Την ανάληψη, μελέτη και κατασκευή πάσης φύσεως 
τεχνικών έργων συναφών με τους παραπάνω σκοπούς 
(άρθρο 1 παρ.3 υπ’ αριθμ. 2527/23.1.2009 κοινής υπουρ−
γικής απόφασης ΦΕΚ Β 83/23.1.2009).

Λ. Την ανάληψη − αξιοποίηση και διαχείριση επιχορη−
γήσεων, προγραμμάτων και

πρωτοβουλιών της Ε.Ε. και άλλων φορέων τοπικών 
− εθνικών − ευρωπαϊκών − διεθνών.

πρωτοβουλιών της Ε.Ε. και άλλων φορέων τοπικών 
− εθνικών − ευρωπαϊκών − διεθνών.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί 
να προβαίνει σε κάθε πράξη και ενέργεια αναγκαία ή 
χρήσιμη προς τούτο κατά την κρίση του Διοικητικού της 
Συμβουλίου, ενδεικτικώς αναφερομένων των εξής:

α) Να συμμετέχει σε Ανώνυμη Εταιρεία ή φορέα με 
όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε νομικά επι−
τρεπομένου εταιρικού τύπου.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο.

γ) Να ιδρύει θυγατρικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό.

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ή φο−
ρέα της ημεδαπής ή αλλοδαπής με όμοιο ή παρεμφερή 
σκοπό.

Διάρκεια: 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:

Οκτακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες και εξακόσια ευρώ 
(863.600) και έχει καλυφθεί
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1. Με την εισφορά της καθαρής θέσης της μετα−
τρεπομένης δια των παραπάνω αναφερομένων συμ−
βολαίων Διαδημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία 
«Διαδημοτική επιχείρηση ΧΥΤΑ Χερσονήσου − Μαλίων», 
που εκτιμήθηκε από την επιτροπή του άρθρου 9 του 
κ.ν. 2190/1920 με την από 1.4.2009 έκθεση της από την 
οποία προκύπτουν τα παρακάτω στοιχεία:

Α) Σύνολο Ενεργητικού κατά την 31.12.2008 1.009.079,58 
ευρώ

Β) Σύνολο Παθητικού κατά την 31.12.2008 889.079,59 
ευρώ

Γ) Καθαρή Θέση αυτής κατά την 31.12.2008 119.999,99 
ευρώ

2. κεφαλαιοποίηση Αποθεματικών 743.600,01 ευρώ
Μετοχές − Είδος Μετοχών: 8636 ονομαστικές και δε−

σμευμένες μετοχές ονομαστικής αξίας 100 ευρώ η κάθε 
μία.

Ημερομηνία Λήξης της Εταιρικής Χρήσης:
Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρ−

χίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 
του ιδίου έτους.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την 
31.12.2009.

Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Θητεία 
αυτού:

Από 7 μέλη με τετραετή θητεία.
Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και Θητεία αυτού:
Η Εταιρεία εκπροσωπείται σύμφωνα με το άρθρο του 

κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» από το Διοι−
κητικό Συμβούλιο η σύνθεση του οποίου είναι:

ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ, συνταξιού−
χος ΟΤΕ, κάτοικος Χερσονήσου, που γεννήθηκε στο 
Ηράκλειο Κρήτης την 1.8.1956, κάτοικος Χερσονήσου, 
με Α.Δ.Τ. ΑΗ 959104.

ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΥΙΔ, επιχειρη−
ματίας, που γεννήθηκε στο Δημοτικό Διαμέρισμα Μοχού 
του Δήμου Μαλλίων στις 24.4.1963, κάτοικος Σταλίδας, 
με Α.Δ.Τ. ΑΖ 458396.

ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ, επιχειρηματίας, 
που γεννήθηκε στο Ηράκλειο στις 10.1.1969 και κατοικεί 
στο Κουτουλουφάρι Ηρακλείου, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 181835.

ΖΕΡΒΑΚΗ ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, λογίστρια, που 
γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στο Ηράκλειο με 
Α.Δ.Τ. Ν 130544.

ΣΕΡΠΙΝΟΥ ΖΩΗ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ξενοδοχοϋπάλ−
ληλος, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο και κατοικεί στη 
Χερσόνησο, με Α.Δ.Τ. Ν 981236.

ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΤΡΥΦΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, συ−
νταξιούχος αστυνομικός, που γεννήθηκε στις Βουρλιώ−
τες Σάμου στις 26.4.1946 και κατοικεί στα Μάλια.

ΔΑΝΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Δήμαρχος 
Δήμου Χερσονήσου, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο 
στις 28.1.1955 και κατοικεί στο Ηράκλειο, με Α.Δ.Τ. 
ΑΒ 181528.

Εξαιρετικά η θητεία του 1ου Διοικητικού Συμβουλίου 
λήγει με τη σύγκλιση της 1ης τακτικής Συνέλευσης των 
Μετόχων την 30.6.2010.

  Ηράκλειο, 2 Ιουνίου 2009

Με εντολή Νομάρχου
Ο Διευθυντής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΑΚΑΚΗΣ

(3)
    Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ−
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΟΛΙΣ INCHCAPE 
ATHENS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ−
ΧΑΝΗΜΑΤΩΝ», με δ.τ. «ΠΟΛΙΣ INCHCAPE ATHENS 
A.E.».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Την 9.6.2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ’ αριθμ. 6505/2009 
απόφασή μας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση 
των άρθρων 2 και 4 του καταστατικού της Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΟΛΙΣ INCHCAPE ATHENS 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑ−
ΤΩΝ», με δ.τ. «ΠΟΛΙΣ INCHCAPE ATHENS A.E.» και με 
αριθμό Μητρώου 36617/01ΝΤ/Β/96/174, σύμφωνα με την 
απόφαση της 28.5.2009 Γενικής Συνέλευσης των Με−
τόχων της.

Οι εν λόγω εγκριθείσες τροποποιήσεις έχουν σε πε−
ρίληψη ως ακολούθως:

Άρθρο 2

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ηλιούπολης 
Αττικής. Η έδρα της εταιρείας μπορεί να μεταφερθεί 
σε οποιονδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της Ελληνικής 
Επικρατείας ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέ−
λευσης των Μετόχων και τροποποίηση του παρόντος 
άρθρου του καταστατικού. Με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα ή 
πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό».

Άρθρο 4

Ο σκοπός της εταιρείας είναι:
1. Η εμπορία αυτοκινήτων, οχημάτων και κάθε είδους 

μηχανημάτων, των ανταλλακτικών και εξαρτημάτων 
όλων αυτών καθώς και η παροχή υπηρεσιών συντήρη−
σης και επισκευής αυτών.

2. Η εκμίσθωση αυτοκινήτων και κάθε είδους οχημά−
των και γενικά η εκμετάλλευση αυτών με κάθε τρόπο.

3. Η αντιπροσώπευση φυσικών ή νομικών προσώπων 
που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

4. Η συμμετοχή σε εταιρείες που επιδιώκουν οποια−
δήποτε από τις παραπάνω δραστηριότητες.

5. Η ανάληψη εργασιών ασφαλιστικού συμβούλου. Ως 
ασφαλιστικός σύμβουλος η εταιρεία θα μελετά την αγο−
ρά, θα παρουσιάζει και προτείνει λύσεις ασφαλιστικής 
κάλυψης των αναγκών των πελατών της με ασφαλιστι−
κές συμβάσεις για λογαριασμό επιχειρήσεων ή ασφαλι−
στικών πρακτόρων ή μεσιτών, με βάση σύμβαση, έναντι 
προμήθειας για την πρόσκτηση εργασιών, χωρίς δικαί−
ωμα υπογραφής ασφαλιστηρίων συμβολαίων.

6. Η διαμεσολάβηση για την προώθηση τραπεζικών 
προϊόντων και υπηρεσιών στο πλαίσιο που επιτρέπε−
ται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (περιλαμ−
βανομένου του Κώδικα Τραπεζικής Δεοντολογίας). Οι 
ακόλουθες δραστηριότητες οι οποίες απαριθμούνται 
κατωτέρω, εμπίπτουν στον ανωτέρω σκοπό της Εται−
ρείας:

(i) παρουσίαση και πρόταση προς τους εκάστοτε εν−
διαφερομένους τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών, 
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χωρίς δικαίωμα υπογραφής ή ανάληψης οποιασδήποτε 
υποχρέωσης για λογαριασμό της τράπεζας ή των τρα−
πεζών με τις οποίες συνεργάζεται,

(ii) παροχή διευκρινίσεων προς τους ενδιαφερομένους 
για την συμπλήρωση των σχετικών εγγράφων,

(iii) παραλαβή, για λογαριασμό της τράπεζας ή των 
τραπεζών με τις οποίες συνεργάζεται, των σχετικών 
εγγράφων χωρίς δικαίωμα υπογραφής τους.

7. Η εκμίσθωση και η εν γένει εκμετάλλευση ακινήτων 
πάσης φύσεως.

8. Κάθε άλλη συναφής προς τα παραπάνω εργασία 
ή δραστηριότητα.

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

  Καλλιθέα, 11 Ιουνίου 2009

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F

(4)
    Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ−
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ», με δ.τ. «ECOFOOD».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΛΛΑΣ

  Την 5.6.2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ’ αριθμ. 11/30.4.2009 
απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετό−
χων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΕ−
ΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με δ.τ. «ECOFOOD», με αριθμό Μη−
τρώου 57670/57/Β/04/13, σύμφωνα με την οποία απο−
φασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της με 
τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 (Μετοχι−
κό Κεφάλαιο) του καταστατικού της εταιρείας. Την ίδια 
ημερομηνία καταχωρήθηκε και ολόκληρο το νέο κείμε−
νο του καταστατικού της. Η καταχώρηση της εν λόγω 
Ανώνυμης Εταιρείας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 4 παρ. 2α και 7β παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920. 
Μετά την τροποποίηση το παραπάνω άρθρο έχει ως 
ακολούθως:

Άρθρο 5 παρ. 1 (Μετοχικό Κεφάλαιο)

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 
2.573.750,00 €, διαιρούμενο σε 257.375 ονομαστικές και 
δεσμευμένες για μια πενταετία μετοχές, ονομαστικής 
αξίας 10,00 € η κάθε μια, καταβεβλημένο ολοσχερώς με 
μετρητά από τους μετόχους.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο αυτό προήλθε από: 
Α) Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο, όπως αυτό ορίσθη−

κε κατά τη σύσταση της εταιρείας, ήταν 60.000,00 €, 
διαιρούμενο σε 6.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής 
αξίας 10,00 € η κάθε μια και είχε καταβληθεί σε μετρητά, 
όπως οριζόταν στο άρθρο 35 του αρχικού καταστατικού 
της εταιρείας.

Β) Με την υπ’ αριθμ. 1/9.12.2004, απόφαση της έκτα−
κτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, 
το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 180.000,00 € 

με την καταβολή μετρητών από τους μετόχους και με 
την έκδοση 18.000 νέων ανωνύμων μετοχών, ονομα−
στικής αξίας 10,00 € η κάθε μια και έτσι το μετοχικό 
Κεφάλαιο της εταιρείας, ανήλθε σε 240.000,00, διαι−
ρούμενο σε 24.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής 
αξίας 10,00 η κάθε μια καταβεβλημένο ολοσχερώς 
σε μετρητά.

Γ) Με την υπ’ αριθμ. 4/19.12.2005, απόφαση της έκτα−
κτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, 
το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 300.000,00 € με 
την καταβολή μετρητών από τους μετόχους και με την 
έκδοση 30.000 νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής 
αξίας 10,00 € η κάθε μια και έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο 
της εταιρείας, ανήλθε σε 540.000,00 €, διαιρούμενο σε 
54.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 10,00 € η 
κάθε μια καταβεβλημένο ολοσχερώς σε μετρητά.

Δ) Με την υπ’ αριθμ. 5/27.4.2006, απόφαση της έκτα−
κτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, 
το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 200.000,00 € με 
την καταβολή μετρητών από τους μετόχους και με την 
έκδοση 20.000 νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής 
αξίας 10,00 € η κάθε μια και έτσι το μετοχικό Κεφάλαιο 
της εταιρείας, ανήλθε σε 740.000,00 €, διαιρούμενο σε 
74.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 10,00 € η 
κάθε μια και είναι καταβεβλημένο ολοσχερώς σε με−
τρητά.

Ε) Με την υπ’ αριθμ. 8/23.7.2007, απόφαση της έκτα−
κτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, 
το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 1.443.000,00 € 
με την καταβολή μετρητών από τους μετόχους και με 
την έκδοση 144.300 νέων ονομαστικών πλέον μετοχών, 
ονομαστικής αξίας 10,00 € η κάθε μια και έτσι το μετο−
χικό Κεφάλαιο της εταιρείας, ανήλθε σε 2.183.000,00 €, 
διαιρούμενο σε 218.300 ονομαστικές και δεσμευμένες 
για μια πενταετία μετοχές, ονομαστικής αξίας 10,00 € η 
κάθε μια καταβεβλημένο ολοσχερώς σε μετρητά.

ΣΤ) Με την υπ’ αριθμ. 10/8.10.2008, απόφαση της έκτα−
κτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, 
το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 360.750,00 € με 
την καταβολή μετρητών από τους μετόχους και με την 
έκδοση 36.075 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής 
αξίας 10,00 € η κάθε μια και έτσι το μετοχικό Κεφάλαιο 
της εταιρείας, ανήλθε σε 2.543.750,00 €, διαιρούμενο σε 
254.375 ονομαστικές και δεσμευμένες για μια πενταετία 
μετοχές, ονομαστικής αξίας 10,00 € η κάθε μια και είναι 
καταβεβλημένο ολοσχερώς σε μετρητά.

Ζ) Με την παρούσα, υπ’ αριθμ. 11/30.4.2009, απόφα−
ση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 
της εταιρείας, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται κατά 
30.000,00 € με την καταβολή μετρητών από τους με−
τόχους και με την έκδοση 3.000 νέων ονομαστικών με−
τοχών, ονομαστικής αξίας 10,00 € η κάθε μια.

Έτσι το μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας, ανέρχεται 
πλέον σε 2.573.750,00 €, διαιρούμενο σε 257.375 ονο−
μαστικές και δεσμευμένες για μια πενταετία μετοχές, 
ονομαστικής αξίας 10,00 € η κάθε μια και είναι καταβε−
βλημένο ολοσχερώς σε μετρητά.

  Έδεσσα, 5 Ιουνίου 2009

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(5)

    Εγκατάσταση στην Ελλάδα Υποκαταστήματος της 
αλλοδαπής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«ANDREOU & PARASKEVAIDES HOLDINGS ΕΠΕ», με 
δ.τ. «A&D HOLDINGS ΕΠΕ».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
  Με την υπ’ αριθμ. 6026/2909 απόφαση του Νομάρχη 

− Νότιος Τομέας, δόθηκε άδεια εγκατάστασης του υπο−
καταστήματος στην Ελλάδα της Αλλοδαπής ΕΠΕ με την 
επωνυμία «ANDREOU & PARASKEVAIDES HOLDINGS 
ΕΠΕ», με δ.τ. «A&D HOLDINGS ΕΠΕ», 01ΝΤ/Β/09/92.

Ι. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Α) ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «Α&Ρ (ANDREOU & PARASKEVAIDES) 

HOLDINGS LTD».
Β) ΕΔΡΑ: Δεληγιώργη 1 Λευκωσία ΚΥΠΡΟΣ.
Γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ:
Κυριάκος Ανδρέου, Αγλάντζας 87 Λευκωσία Κύπρος, 

Διευθυντής.
Χριστίνα Παρασκευαΐδου, Κασταλίας 20 Λευκωσία 

Κύπρος, Διευθυντής.
Π. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
Α) ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ANDREOU & PARASKEVAIDES 

HOLDINGS ΕΠΕ», με δ.τ. «A&D HOLDINGS ΕΠΕ».
Β) Δ/ΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ: Γρυπάρη 58 ΚΑΛΛΙΘΕΑ.
Γ) ΣΚΟΠΟΣ:
α. Την παροχή υπηρεσιών συμβούλων (consultants) οιου−

δήποτε είδους περιλαμβανόμενων συμβουλών επί θεμάτων 
επιχειρήσεων (business), οικονομικών θεμάτων (finance), 
προωθήσεως προϊόντων (marketing) και άλλων.

β. Τη διεξαγωγή οιουδήποτε είδους επενδύσεων 
(investment).

γ. Την ανάληψη οιωνδήποτε αντιπροσωπιών.
δ. Την αγορά, ενοικίαση και εν γένει εκμετάλλευση 

μεταφορικών και επιβατικών οχημάτων.
ε. Την αγορά, μίσθωση και εν γένει εκμετάλλευση 

ακίνητης περιουσίας.
στ. Τη σύναψη δανείων.
Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ:
Εκπρόσωπος του υποκαταστήματος στην Ελλάδα 

ορίζεται ο Δημήτριος Χρύσανθος, κάτοικος Αθηνών, 
Πρατίνου 99, Α.Δ.Τ. 653979.

Πληρεξούσιοι, αντιπρόσωποι και αντίκλητοι για τις 
εργασίες του υποκαταστήματος στην Ελλάδα, διο−
ρίσθηκαν οι Παναγιώτης Μουσελές, κάτοικος Π. Φα−
λήρου, Α.Δ.Τ. Λ 905535 και ο Αλέξανδρος Τρακόσας, 
κάτοικος Π. Φαλήρου, Α.Δ.Τ. Χ 017494, με βάση το υπ’ 
αριθμ. 24073/2009 πληρεξούσιο της Συμβολαιογράφου 
Αθηνών Μαριάνθης Ασημακοπούλου−Ζερβού.

  Καλλιθέα, 9 Ιουνίου 2009
Με εντολή Νομάρχη

Ο Διευθυντής
ΑΝΤ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

F

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
(6)

    Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ», με 
δ.τ. «DOT REPRO Α.Ε.».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
  Την 9.6.2009 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων 

Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 5.6.2009 πρακτικό 

Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 5.6.2009 πρακτικό 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας 
με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕ−
ΧΝΩΝ», με δ.τ. «DOT REPRO Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 
18632/01ΝΤ/Β/89/1000 που εδρεύει στο Δήμο Καλλιθέας 
(Ανδρομάχης 51α) από το οποίο προκύπτει ότι το Δι−
οικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω 
Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι 5.6.2012 συγκρο−
τήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Γρηγόρης Κόκκορης του Δημητρίου και της Ευαγ−
γελίας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 
έτος 1950, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Διάκου 
9, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ., με 
Α.Δ.Τ. ΑΖ 563966.

2. Ιωάννης Μπλάνας του Δημητρίου και της Άννας, 
επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στον Ταύρο Αττικής το 
έτος 1948, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Αγί−
ας Φωτεινής, αριθμός 38, ως Μέλος του Δ.Σ., με Α.Δ.Τ. 
ΑΖ 130539.

3. Δημήτρης Κόκκορης του Γρηγορίου και της Ασπα−
σίας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στο Χάμερσμιθ 
Λονδίνου το έτος 1976, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, 
οδός Διάκου, αριθμός 9, ως Μέλος του Δ.Σ., με Α.Δ.Τ. 
Ρ 500614.

4. Ευαγγελία−Χριστοφόρα Κόκκορη του Γρηγορίου 
και της Ασπασίας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στον 
Χολαργό Αττικής το έτος 1979, κάτοικος Καλλιθέας Ατ−
τικής, οδός Διάκου, αριθμός 9, ως Μέλος του Δ.Σ., με 
Α.Δ.Τ. Χ 196157.

5. Λάμπρος Τσεμπεράκης του Αναστασίου και της 
Πηνελόπης, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στον Πειραιά 
το έτος 1931, κάτοικος Πειραιά, οδός Υψηλάντου, αριθ−
μός 6−10, ως Μέλος του Δ.Σ., με Α.Δ.Τ. AΒ 299455.

6. Αλέξανδρος Καραμπάς του Αλέξανδρου και της 
Ουρανίας, Δικηγόρος, που γεννήθηκε στην Άρτα το έτος 
1951, κάτοικος Αθηνών, Λεωφόρος Αλεξάνδρας, αριθμός 
197, ως Μέλος του Δ.Σ., με Α.Δ.Τ. ΑΖ 011372.

7. Μιχάλης Μπουκουβάλας του Λεωνίδα και της Θε−
ανώς, Λογιστής, που γεννήθηκε οτην Αθήνα το έτος 
1937, κάτοικος Μοσχάτου Αττικής, οδός Μεταμορ−
φώσεως, αριθμός 118, ως Μέλος του Δ.Σ., με Α.Δ.Τ. 
ΑΗ 098568.

Στον Γρηγόρη Κόκκορη ανατίθεται η εκπροσώπηση 
της εταιρείας και η άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων, 
που προβλέπονται από το Άρθρο 20 του καταστατικού 
της εταιρείας.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. της 
εταιρείας, Γρηγόρης Κόκκορης, θα δεσμεύει με την υπο−
γραφή του την εταιρεία χωρίς να απαιτείται, από τα 
υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η έγκριση 
των πράξεών του.

Σε περίπτωση δε, που ο Πρόεδρος και Διευθύνων 
Σύμβουλος του Δ.Σ. της εταιρείας Γρηγόρης Κόκκορης 
απουσιάζει ή κωλύεται για την άσκηση των καθηκόντων 
του, θα τον εκπροσωπεί ο Ιωάννης Μπλάνας, μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

  Καλλιθέα, 10 Ιουνίου 2009

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7

(7)
    Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «INTERMODA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
− ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝ−
ΔΥΜΑΤΩΝ», με δ.τ. «INTERMODA S.A.».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Την 1.6.2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 13.5.2009 πρακτικό 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας 
με την επωνυμία «INTERMODA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ−
ΣΑΓΩΓΗΣ − ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ», με δ.τ. «INTERMODA S.A.» και αριθμό 
Μητρώου 67953/01ΝΤ/Β/09/44 από το οποίο προκύπτει 
ότι:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εται−
ρεία μέχρι τη σύγκλιση της πρώτης τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης των Μετόχων (30.6.2011) συγκροτήθηκε σε 
σώμα ως εξής:

1. Νικόλαος Κωνσταντόπουλος του Αννίβα και της Αι−
κατερίνης, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Αθήνα 
το έτος 1967, κάτοικος Αθηνών οδός Φοινίκης αριθμός 
41−43, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας 
με αριθμό ΑΑ 096508 που εκδόθηκε στις 8.9.2005 από 
το Τ.Α. Κολωνού, με Α.Φ.Μ. 050404186 Δ.Ο.Υ. KB΄ Αθηνών, 
ως ΠΡΟΕΔΡΟΣ και ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.

2. Αντώνιος Καραχάλιος του Βασιλείου και της Άννας, 
επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 
1959, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής οδός Χίου αριθμός 
9, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με 
αριθμό Χ 095850 που εκδόθηκε στις 17.1.2002 από το 
Α.Τ. Ηλιούπολης, με Α.Φ.Μ. 003294722 Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, 
ως ΜΕΛΟΣ.

3. Λεωνίδας Κοντογιάννης του Ηλία και της Σοφίας, 
δικηγόρος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1946, 
κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Θεμιστοκλέους αριθμός 
25, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με 
αριθμό Ι 184542 που εκδόθηκε στις 20.3.1974 από το ΚΓ΄ 
Παράρτημα Ασφαλείας Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 016057096 
Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ως ΜΕΛΟΣ.

Όλοι οι παραπάνω είναι Έλληνες υπήκοοι.
Την Εταιρεία εκπροσωπεί ο Νικόλαος Κωνσταντό−

πουλος του Αννίβα, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων 
Σύμβουλος, ο οποίος δρώντας ατομικά, θα δεσμεύει και 
θα εκπροσωπεί την Εταιρεία, για όλες τις πράξεις που 
αναφέρονται στο καταστατικό, με μόνη την υπογραφή 
του, που θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Ενδεικτικά:
Την είσπραξη και πληρωμή χρημάτων και χρηματο−

γράφων, τη συνομολόγηση δανείων με τις Τράπεζες, 
την έκδοση, αποδοχή, μεταβίβαση και οπισθογράφηση 
συναλλαγματικών, γραμματίων, επιταγών, φορτωτικών 
και άλλων χρηματογράφων ή χρεογράφων, τη σύσταση 
προσημειώσεων υποθηκών και ενεχύρων στα κινητά και 
ακίνητα της Εταιρείας και γενικά να διαχειρίζεται την 
περιουσία της Εταιρείας.

  Καλλιθέα, 9 Ιουνίου 2009

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

(8)
    Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΑΝΩΝΥ−
ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛ−
ΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», με δ.τ. «ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΔΕΚΑ 
ΕΝΝΕΑ Α.Ε.».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Την 10.6.2009 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 28.5.2009 πρακτικό 
Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 1.6.2009 πρακτικό 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία «ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΑΝΩΝΥ−
ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥ−
ΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», με δ.τ. «ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ 
Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 61744/01/Β/06/536 που εδρεύει 
στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (Αργοναυτών 40) από το οποίο 
προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε 
από την παραπάνω Γ.Σ. με 5ετή θητεία, συγκροτήθηκε 
σε σώμα από τους:

1. Αδριανή−Δήμητρα Οικονομοπούλου−Ζαφειροπούλου 
του Μιχαήλ, τ. Συμβολαιογράφου, κάτοικο Αθηνών, οδός 
Ρηγίλλης αρ. 22, κάτοχο του Α.Δ.Τ. Η 878357/1964 εκδό−
σεως Ζ΄ Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, Πρόεδρο,

2. Χάρη Μπότσαρη του Κωνσταντίνου, δημοσιογράφο, 
κάτοικο Αθηνών, οδός Μίνωος αρ. 10−16, κάτοχο του 
Α.Δ.Τ. Κ 558171/1978 εκδόσεως Α.Τ. Καβάλας, Αντιπρόε−
δρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο,

3. Κωνσταντίνο Ευαγγελούδη του Ευαγγέλου, ιδιωτι−
κό υπάλληλο, κάτοικο Αλίμου Αττικής, οδός Μυριβήλη 
αρ.3, κάτοχο του Α.Δ.Τ. Η 544864/2009 εκδόσεως Α.Τ. 
Αλίμου, Μέλος.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει τα εξής:
Α. Την εταιρεία εκπροσωπεί ο Αντιπρόεδρος του Δι−

οικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Χάρης 
Μπότσαρης για κάθε συναλλαγή καθώς και για χρημα−
τικές συναλλαγές της εταιρείας ανεξαρτήτως ποσού, 
με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική σφραγί−
δα, εξαιρουμένων των συναλλαγών οι οποίες αφορούν 
τη μεταβίβαση περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας, 
σχετικά με τις οποίες, την εταιρεία δεσμεύουν από κοι−
νού ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Χάρης 
Μπότσαρης και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, 
Κωνσταντίνος Ευαγγελούδης.

Β. Επιπλέον το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί 
το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Κωνσταντίνο 
Ευαγγελούδη, όπως εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, Δημοσίων Οργανισμών, 
Δ.Ο.Υ, Ο.Τ.Α κ.λπ. υπογράφοντας και υποβάλλοντας για 
τον σκοπό αυτό κάθε απαιτούμενο έγγραφο. Ειδικότερα 
δύναται να υπογράφει και να καταθέτει κάθε είδους 
φορολογικές δηλώσεις σχετικές με οποιονδήποτε φο−
ρολογικό νόμο, να κάνει προσφυγές, ενστάσεις και εφέ−
σεις στις αρμόδιες φορολογικές αρχές και δικαστήρια 
σχετικά με οποιαδήποτε φορολογική υπόθεση και να 
παρίσταται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας τους, να 
συμβιβάζεται με κάθε φορολογική ή άλλη αρμόδια αρχή 
σε οποιαδήποτε φορολογική δίκη ή διαφορά υπογρά−
φοντας την πράξη συμβιβασμού, να υποβάλλει αιτήσεις 
για την έκδοση εγγράφων και πιστοποιητικών που απαι−
τούνται και να παραλαμβάνει αυτά από κάθε Δημόσια 
Αρχή, Υπηρεσία ή Ο.Τ.Α., να συντάσσει και να υπογράφει 
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υπεύθυνες του ν. 1599/1986 σχετικά με οποιονδήποτε 
νόμο ισχύει, να παρίσταται και να αντιπροσωπεύει την 
εταιρεία για οποιοδήποτε θέμα στο Ι.Κ.Α., στο Τ.Ε.Β.Ε., 
το Ε.Β.Ε.Α. και γενικά σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, 
ασφαλιστικούς οργανισμούς και Ο.Τ.Α., να υποβάλλει 
αιτήσεις υπογράφοντας και καταθέτοντας οποιοδήποτε 
έγγραφο στους παραπάνω οργανισμούς, να υπογρά−
φει συμβάσεις με αυτούς και γενικά να προβαίνει σε 
οιαδήποτε ενέργεια αντιπροσωπεύοντας την εταιρεία 
στους παραπάνω οργανισμούς. Επίσης, ο Ευαγγελού−
δης δύναται να υπεξουσιοδοτεί περαιτέρω κατά την 
κρίση της, τρίτα πρόσωπα, μέλη ή μη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, με οποιαδήποτε από τις προαναφερόμε−
νες αρμοδιότητες που της έχουν παρασχεθεί, για όσο 
χρονικό διάστημα απαιτείται, καθώς και να τις ανακαλεί 
οποτεδήποτε.

  Αθήνα, 10 Ιουνίου 2009

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ

F
(9)

    Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥ−
ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΑΡ−
ΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ», με δ.τ. «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΡ−
ΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΕ».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Την 4.6.2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 27.5.2009 πρακτικό 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας 
με την επωνυμία «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΑΡ−
ΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ», με δ.τ. «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΡ−
ΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΕ» και με αριθμό Μητρώου 35789/01 
ΔΤ/Β/96/53(2008) που εδρεύει στο Δήμο Περιστερίου Ατ−
τικής, με το οποίο εκλέχθηκε νέο μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου ο Τηλέμαχος Παπαϊωάννου του Χρήστου σε 
αντικατάσταση του παραιτηθέντος Σιλιβάνη Περικλή 
του Μάρκου και το Δ.Σ. ανασυγκροτήθηκε σε σώμα.

Μετά από τα παραπάνω, η νέα σύνθεση του Διοικητι−
κού Συμβουλίου, του οποίου η θητεία λήγει στις 18.8.2012, 
έχει ως κατωτέρω:

1. Παπαϊωάννου Τηλέμαχος του Χρήστου, κάτοικος 
Κηφισιάς, οδός Σωκράτους 79, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 026966, με 
Α.Φ.Μ. 015628975 και Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ως Πρόεδρος.

2. Παπασπυρόπουλος Κωνσταντίνος του Αθανασίου, 
κάτοικος Γλυφάδας, οδός Δημοκρατίας 31β με Α.Δ.Τ. 
ΑΕ 554586, Α.Φ.Μ. 030664510 και Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ως 
Αντιπρόεδρος και Εντεταλμένος Σύμβουλος.

3. Μονοκρούσος Γεράσιμος του Αντωνίου, κάτοικος Ν. 

Ιωνίας, οδός Θράκης 9, με Α.Δ.Τ. Π 048149, Α.Φ.Μ. 010624072 
και Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας, ως Διευθύνων Σύμβουλος.

4. Μονοκρούσου Άννα συζ. Γερασίμου, κάτοικος Ν. Ιω−
νίας, οδός Θράκης 9, με Α.Δ.Τ. Ρ 571582, Α.Φ.Μ. 079738919 
και Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας, ως Μέλος.

5. Καστραντά Χαρούλα του Κωνσταντίνου, κάτοικος 
Παγκρατίου, οδός Πρατίνου 68−70, με Α.Δ.Τ. Σ 547436, 
Α.Φ.Μ. 047190052 και Δ.Ο.Υ. ΙΖ Αθηνών, ως Μέλος.

Ο Πρόεδρος Τηλέμαχος Παπαϊωάννου, ο Αντιπρόε−
δρος και Εντεταλμένος Σύμβουλος Κωνσταντίνος Πα−
πασπυρόπουλος και ο Διευθύνων Σύμβουλος Γεράσιμος 
Μονοκρούσος, είτε από κοινού, είτε καθένας μόνος:

α) Εκπροσωπούν, δεσμεύουν, την εταιρεία και υπο−
γράφουν γι’ αυτήν δικαστικώς και εξωδίκως ενώπιον 
παντός δικαστηρίου, κάθε Αρχής, παντός οργανισμού, 
ιδρύματος, νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού 
δικαίου, και εν γένει παντός τρίτου, για όλες τις σχέ−
σεις και συναλλαγές της εταιρείας. Παραλαμβάνουν 
και παραδίδουν χρήματα, εμβάσματα, αξιόγραφα, υπο−
γράφουν συμφωνίες, μισθώσεις, εξουσιοδοτούν τρίτους 
για λογαριασμό της εταιρείας ενεργώντας κάθε πράξη 
διαχείρισης, ελέγχου, διεκδίκησης.

β) Υπογράφουν εκδιδόμενα από την Εταιρεία αξιόγρα−
φα και οπισθογραφούν αξιόγραφα τρίτων, καθένας από 
τους τρεις, ΜΟΝΟΣ, κάτω από την εταιρική σφραγίδα.

Εξαιρετικά για τη σύναψη δανειοδοτικής σύμβασης με 
οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή συναφή οργανισμό, η 
υπογραφή των συμβάσεων θα γίνεται από οποιουσδή−
ποτε ΔΥΟ εκ των τριών ανωτέρω.

  Περιστέρι, 4 Ιουνίου 2009

Με εντολή Νομάρχη
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

F
(10)

    Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΒΑΪΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

  Την 26.5.2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 5.5.2009 πρακτικό 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία «ΒΑΪΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με αριθ−
μό Μητρώου 47403/52/Β/00/18, που εδρεύει στο Δήμο 
Αλεξάνδρειας, οδός: Στροφή Γιαννιτσών με το οποίο 
πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της αύξησης του 
Μετοχικού Κεφαλαίου 293.040 ευρώ που αποφασίσθηκε 
από τη Γενική Συνέλευση στις 5.11.2008.

  Βέροια, 26 Μαΐου 2009

Ο Νομάρχης
Κ. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ  
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