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ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

(1)
Ανακοίνωση κατ  αχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων 

Εταιρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας 
με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ» και δ.τ. 
«Δ.Α.Ε.ΠΕ.Χ.».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

  Την 20.12.2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας:

α. Η με αριθμό. 6211− 20/12/2010 αίτηση και τα συνυπο−
βαλλόμενα δικαιολογητικά για την ίδρυση Ανώνυμης 

Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ» 
και δ.τ. «Δ.Α.Ε.ΠΕ.Χ.»,

β. το καταστατικό της οποίας καταρτίσθηκε με την 
αριθμ. 1681 −16/12/2010 συμβολαιογραφική πράξη της 
Συμβολαιογράφου ΜΑΡΙΑΝΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΚΗ.

Η ως άνω Ανώνυμη Εταιρεία έλαβε αριθμό μητρώου 
70414/12/Β/10/13.

Περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής:
Επωνυμία: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛ−

ΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ» και δ.τ. «Δ.Α.Ε.ΠΕ.Χ.».
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Έδρα: Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος ΧΑΛΚΙ−
ΔΕΩΝ.

Σκοπός: Σκοπός της εταιρείας είναι:
α) Η αξιοποίηση και η εκμετάλλευση των ακόλουθων 

ακινήτων, κοινοχρήστων χώρων, υπέργειων και υπόγειων 
χώρων στάθμευσης οχημάτων ιδιοκτησίας του Δήμου 
Χαλκιδέων, τα οποία της παραχωρούνται κατά χρήση:

i) Πίστα μηχανοκίνητου Αθλητισμού.
ii) Γηπεδική έκταση στην Βόρεια Εύβοια.
β) Κάθε είδους δραστηριότητα αξιοποίησης και εκ−

μετάλλευσης ακινήτων, οικοπέδων και κοινοχρήστων 
χώρων του Δήμου Χαλκιδέων, που έχουν εκχωρηθεί 
κατά χρήση στην Επιχείρηση.

γ) Η εκπόνηση οικονομικών, οικονομοτεχνικών και τε−
χνικών μελετών, για επενδυτικά σχέδια που συνδέονται 
με τον παραπάνω σκοπό κ.λπ.

δ) Η επιχειρηματική, ανάληψη σχεδίων, πρωτοβου−
λιών και ενεργειών που εξυπηρετούν την αξιοποίηση 
και εκμετάλλευση ακινήτων και κοινοχρήστων χώρων 
που έχουν εκχωρηθεί στην Επιχείρηση από τον Δήμο 
Χαλκιδέων.

ε) Διενέργεια εκτιμήσεων γης, πραγματοποίηση κτη−
ματικών εργασιών, μεθοδολογιών καταγραφής και εκτί−
μηση ακίνητης περιουσίας του Δήμου Χαλκιδέων.

στ) Η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών στάθμευσης και 
λειτουργίας πλυντηρίων αυτοκινήτων στους παραπάνω 
χώρους με εμπορική δραστηριότητα και εκμετάλλευ−
ση.

ζ) Η σύμπραξη, κοινοπραξία, συμμετοχή σε άλλες ανώ−
νυμες εταιρείες και γενικότερα η συνεργασία και οι 
αναθέσεις σε άλλες εταιρείες και επιχειρήσεις για την 
πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών, ως η νομο−
θεσία προβλέπει για

Δημοτικές Μονομετοχικές Επιχειρήσεις Αξιοποίησης 
Ακινήτων, όπως εκάστοτε ισχύει.

ε) Η προώθηση και η προβολή των συμφερόντων της 
ακίνητης περιουσίας που έχει εκχωρηθεί κατά χρήση 
στην Επιχείρηση.

Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 50 
χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρισης 
στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

Ποσό και Τρόπος Καταβολής του Μετοχικού Κεφα−
λαίου:

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε 
60.000,00 ευρώ καταβλητέο σε μετρητά.

Μετοχές − Είδος Μετοχών: 600 μετοχές ονομαστικής 
αξίας 100 ευρώ.

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 
31/12/2011.

Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και θητεία 
αυτού: Από 9μέλη με θητεία ίδια με αυτή του Δημοτικού 
Συμβουλίου.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο έχει ως εξής:
1. Σταμάτη Γκάβαλη του Κωνσταντίνου, κάτοικο Χαλ−

κίδας (οδός Αεροπόρου Σαμαρτζή αριθμός 18), κάτοχο 
του με τον αριθμό ΑΑ.354449 δελτίου αστυνομικής ταυ−
τότητας και με Α.Φ.Μ. 037491050 της Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας και 
αναπληρωματικό μέλος αυτού ο Ιωάννης Μπάκας του 
Χρήστου, κάτοικος Χαλκίδας (οδός Καραμουρτζούνη 

αριθμός 1), κάτοχος του με τον αριθμό ΑΕ.989008 δελ−
τίου αστυνομικής ταυτότητας και με Α.Φ.Μ. 067107909 
(Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας), ως

2. Ελένη Αϊδίνη του Ζήση, κάτοικο Χαλκίδας (οδός 
Μέντας και Μαργαρίτας αριθμός 1), κάτοχο του με τον 
αριθμό ΑΖ, 481607 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και 
με Α.Φ.Μ. 047855957 της Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας και αναπληρω−
ματικό μέλος αυτής η Αναστασία Ψυχογιού Μακαρώ−
να του Δημητρίου, κάτοικος Χαλκίδας (οδός Γιαννίτση 
αριθμός 40), κάτοχος του με τον αριθμό ΑΖ.990492 δελ−
τίου αστυνομικής ταυτότητας και με Α.Φ.Μ. 063755842 
της Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, ως.

3. Γεώργιο Γιαννούκο του Νικολάου, κάτοικο Χαλκίδας 
(οδός Ελευθερίου Βενιζέλου αριθμός 108), κάτοχο του με 
τον αριθμό Μ.574194 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας 
και με Α.Φ.Μ. 02505033 (Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας) και αναπλη−
ρωματικό μέλος αυτού ο Γεώργιος Αλεξανδράκης του 
Νικολάου, κάτοικος Χαλκίδας (οδός Αποστόλη αριθμός 
11), κάτοχος του με τον αριθμό ΑΣ.989717 δελτίου αστυ−
νομικής ταυτότητας, ως.

4. Ιωάννη Κουρμπά του Εμμανουήλ, κάτοικο Χαλκίδας 
(οδός Κηρέως αριθμός 11 και Δημοκρίτου), κάτοχο του 
με τον αριθμό ΑΑ.323058 δελτίου αστυνομικής ταυτότη−
τας και με Α.Φ.Μ. 027910505 της Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας και ανα−
πληρωματικό μέλος αυτού ο Περικλής Παπαδόπουλος 
του Κωνσταντίνου, κάτοικος Χαλκίδας (οδός Ρεγκούκου 
αριθμός 25), κάτοχος του με τον αριθμό ΑΒ.984930 δελ−
τίου αστυνομικής ταυτότητας και με Α.Φ.Μ. 019469572 
(Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας), ως.

5. Ιωακείμ Ελληνιάδη του Δημητρίου, κάτοικο Χαλκίδας 
(οδός Αντωνίου Θεοχάρη αριθμός 14 και Δημοκρίτου), 
κάτοχο του με τον αριθμό ΑΑ.353647 δελτίου αστυνο−
μικής ταυτότητας και με Α.Φ.Μ. 054685420 της Δ.Ο.Υ. 
Χαλκίδας και με αναπληρωματικό μέλος αυτού η Αθηνά 
Χαϊνά του Σταύρου, κάτοικος Χαλκίδας (οδός Αντωνίου 
αριθμός 3), κάτοχος του με τον αριθμό Σ.397002 δελτίου 
αστυνομικής ταυτότητας και με Α.Φ.Μ. 0636608166 της 
Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, ως

6. Φώτιο Παπανικολάου του Παρασκευά, κάτοικο Χαλ−
κίδας (οδός 28ης Οκτωβρίου αριθμός 11), κάτοχο του με 
τον αριθμό ΑΒ.985887 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας 
και με Α.Φ.Μ. 048093342 της Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας και ανα−
πληρωματικό μέλος αυτού η Ελένη Καράπα του Θεο−
δώρου, κάτοικος Χαλκίδας (οδός Ν. Πλαστήρα − Αγία 
Ελεούσα, κάτοχος του με τον αριθμό ΑΒ.988356 δελτίου 
αστυνομικής ταυτότητας και με Α.Φ.Μ. 047663855 της 
Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, ως.

7. Καλομοίρα Μέργου του Αντωνίου, κάτοικο Χαλκίδας 
(οδός’Ελληνος Στρατιώτη αριθμός 29), κάτοχο του με 
τον αριθμό Τ.306569 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας 
και με Α.Φ.Μ. 057364918 της Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας και με 
αναπληρωματικό μέλος αυτής η Μαρία Γαϊτανάρου του 
Αθανασίου, κάτοικος Χαλκίδας (οδός Κω αριθμός 2), 
κάτοχος του με τον αριθμό ΑΒ.989073 δελτίου αστυ−
νομικής ταυτότητας και με Α.Φ.Μ. 068789834 της Δ.Ο.Υ. 
Χαλκίδας, ως.

8. Ευαγγελία Στεφανοπούλου του Νικολάου, κάτοικο 
Χαλκίδας (οδός Μενεδήμου αριθμός 54), κάτοχο του 
με τον αριθμό Χ.831867 δελτίου αστυνομικής ταυτότη−
τας και με Α.Φ.Μ. 030704131 της Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας και με 
αναπληρωματικό μέλος αυτής η Βασιλική Σπανού του 
Γεωργίου, κάτοικος Χαλκίδας (οδός Μ. Δοξάκη αριθ−
μός 37), κάτοχος του με τον αριθμό Ξ.970515 δελτίου 
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αστυνομικής ταυτότητας και με Α.Φ.Μ. 071410330 της 
Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, ως.

9. Αβραάμ Πασχαλίδης του Αλεξάνδρου, κάτοικο Χαλ−
κίδας (οδός Μ. Πολυδούρη αριθμός 2), κάτοχο του με 
τον αριθμό ΑΖ.988928 δελτίου αστυνομικής ταυτότη−
τας και με Α.Φ.Μ. 014926460 της Δ.Ο.Υ. Χαλκίδα και με 
αναπληρωματικό μέλος αυτού η Σοφία Ευγενικού του 
Δημητρίου, κάτοικος Χαλκίδας (οδός Ιατρίδου αριθ−
μός 2), κάτοχος του με τον αριθμό Α.Ε.989021 δελτίου 
αστυνομικής ταυτότητας και με Α.Φ.Μ. 068352218 της 
Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, ως.

Εξαιρετικά η θητεία του 1ου Διοικητικού Συμβουλίου 
λήγει την 31/12/2010.

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:
Α. ως τακτικός ελεγκτής ο Στέφανος Κλιάφας με αριθ−

μό ΣΟΕΛ 10891 και
Β. ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο Ανάγνος Λυμπέ−

ρης, με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 11241.

  Χαλκίδα, 20 Δεκεμβρίου 2010

Με εντολή Νομάρχη
Η Διευθύντρια

ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΚΡΟΜΜΥΔΑ
F

(2)
 Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΚΗ ΡΟΔΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ−
ΡΙΑ» και δ.τ. «ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΚΗ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.». 

O NOMΑΡΧΗΣ ΔΩΔΕΝΗΣΟΥ

 Την 16.12.2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας:

α) Η με αριθμό Ε.Μ. 4178/14−12−2010 αίτηση και τα 
συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά για την ίδρυση της 
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΡΟΔΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΡΟΔΟΥ Α.Ε.».

β) Η με αριθμό 19683/9−12−10 πράξη της Συμβολαιογρά−
φου Θεσσαλονίκης, ΘΕΑΝΟΥΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΕΤΗ, 
ίδρυσης αυτής και το καταστατικό της.

Η ως άνω εταιρεία έλαβε αριθμό μητρώου 70395/80/
Β/10/13:

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

ΡΟΔΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΡΟΔΟΥ Α.Ε.».

2. ΄Εδρα: Δήμος Ρόδου.
3. Σκοπός: η εμπορία και λιανική πώληση τροφίμων 

και ειδών SUPER MARKET.
4. Διάρκεια: είκοσι (20) έτη.
5. Ποσό και τρόπος καταβολής μετοχικού κεφαλαίου: 

Μ.Κ. 60.000 Ευρω και ολική καταβολή σε μετρητά
6. Μετοχές: (αριθμός, είδος, ονομαστική αξία): Αρ. με−

τοχών 600 ανώνυμες αξίας 100 € η κάθε μία.
7. Ημερομηνία λήξης εταιρικής χρήσης: 31−12−2011.
8. Αριθμός μελών Δ.Σ. και θητεία αυτού: 3 − 7 μέλη 

για τρία (3) έτη.
9. Πρώτο Δ.Σ. και θητεία αυτού:
1) Ευστάθιος ΘΕΜΕΛΗΣ του Ζήνωνα επάγγελμα Ιδιωτι−

κός Υπάλληλος κάτοικος Ρόδου (Χατζηευαγγέλου 11−13) 
κάτοχο του υπ’αριθμ. ΑΒ 510090 Δελτίου Αστυνομικής 
Ταυτότητας και Α.Φ.Μ. 026806507, Πρόεδρος κ’ Δ/νων 
Συμ/λος.

2) Γρηγόριος ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ του Ιωάννη, επάγγελμα 
επιχειρηματίας, κάτοικος Θεσ/κης (Αγάθωνος 10) με 
Α.Δ.Τ. Τ. 471355 και Α.Φ.Μ. 050624970, Μέλος.

3) Γεώργιος ΠΑΝΑΓΟΣ του Σπυρίδωνα, επάγγελμα αυ−
τοκινητιστής κάτοικος Δραπετσώνας Αττικής (Μπουμπου−
λίνας 4) με Α.Δ.Τ. ΑΒ 655187 και Α.Φ.Μ. 022333954, Μέλος.

Την εταιρεία εκπροσωπεί ο Ευστάθιος ΘΕΜΕΛΗΣ με 
θητεία τριετή.

10. Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης:
Τακτικός:
Κωνσταντίνος Βλάχος, ΑΜΣΟΕΛ 12911.
Αναπληρωματικός:
Σπυρίδων Λυκούδης, ΑΜΣΟΕΛ 13801.
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.

  Ρόδος, 16 Δεκεμβρίου 2010

Ο Νομάρχης κ.α.α.
Ο Αντινομάρχης

ΦΩΤΗΣ ΧΑΖΗΔΙΑΚΟΣ
F

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
(3)

     Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία «ΙΝΤΕΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ−
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΕΒΕ», σε έκτακτη Γενι−
κή Συνέλευση.

  ΙΝΤΕΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ−ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΕΒΕ 

 Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό, καλούνται 
οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας «ΙΝΤΕΑΛ ΣΥΣΤΗ−
ΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ−ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΕΒΕ», 
σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 13η Ιανουαρίου 2011, 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30, στα επί της οδού Κρέοντος 
αριθμ. 25, Αθήνα, γραφεία της έδρας της εταιρείας.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της 
Εταιρείας με συνένωση μετοχών (reverse split) και αντί−
στοιχη τροποποίηση της παραγράφου α) του άρθρου 
3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

2. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 
με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της 
Εταιρείας για συμψηφισμό ζημιών και αντίστοιχη τρο−
ποποίηση της παραγράφου α) του άρθρου 3 του Κα−
ταστατικού της Εταιρείας.

3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με 
καταβολή μετρητών και κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων με 
έκδοση νέων μετοχών, και εφαρμοζομένου του άρθρου 
13α του Κ.Ν. 2190/1920 σε περίπτωση μερικής κάλυψης 
του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, και 
αντίστοιχη τροποποίηση της παραγράφου α) του άρ−
θρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

4. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβού−
λιο για τη σύνταξη ολόκληρου του νέου κειμένου του 
καταστατικού.

5. Διάφορες Ανακοινώσεις.

  Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2010

Το Διοικητικό Συμβούλιο



4 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
(4)

    Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΠΑΠΠΟΥ ΜΠΕΤΟΝ Ανώνυμη Βιομηχανι−
κή και Εμπορική Εταιρεία» και δ.τ. «PAPPOU ΒΕΤΟΝ 
Α.Β.Ε.Ε.».

 Ο  ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Την 14.12.2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΠΠΟΥ 
ΜΠΕΤΟΝ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία» 
και δ.τ. «PAPPOU ΒΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Ε.» και αριθμό Μητρώου 
8131/03/Β/86/410.

1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι−
σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ορκωτών ελε−
γκτών για τη χρήση 2009.

2) Το από 30/06/2010 πρακτικό της τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ορ−
κωτοί ελεγκτές χρήσης 1−1/31−12−2010, της Ελεγκτικής 
εταιρείας ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. οι 
εξής:

Τακτικός:
ΝΙΦΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 16541.
Αναπληρωματικός:
ΣΑΚΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 14601.

  Ελευσίνα, 14 Δεκεμβρίου 2010

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
F

(5)
    Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟ−
ΧΕΙΑΚΗ − ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΑΕ».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

  Την 14.12.2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ−
μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 10/11/2010 
πρακτικό έκτακτης Γενικής Συνέλευσης καθώς και το 
από 10/11/2010 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ 
ΗΛΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ − ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟ−
ΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ 
ΗΛΙΟΣ ΑΕ» και αριθμό Μητρώου 42721/20/Β/99/05, που 
εδρεύει στο Δήμο ΝΑΥΠΛΙΟΥ, από το οποίο προκύπτει, 
ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την 
παραπάνω Ε.Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι 
10/11/2015, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. ΜΑΝΤΩΝΑΝΑΚΗ ΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της 
ΚΛΕΙΩΣ, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο 
Κρήτης, το έτος 1958, είναι κάτοικος Αθηνών [Αμερικής 
19] και είναι κάτοχος του με αριθμό ΑΕ −106191/2007 
Δελτίου ταυτότητας τουΑ.Τ.Α. Ηρακλείου, με Α.Φ.Μ. 
027538198 της Δ’ Δ.Ο.Υ Αθηνών, Πρόεδρος και Διευθύ−
νουσα Σύμβουλος.

2. ΜΑΝΤΩΝΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΕΗ−
ΜΟΝΟΣ, και της ΑΝΝΑΣ, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε 
στα Χανιά της Κρήτης το έτος 1927, είναι κάτοικος 

Ηρακλείου Κρήτης [Λεωφόρος Δικαιοσύνης 21], κάτοχος 
του με αριθμό ΑΒ − 956224/2006 δελτίου ταυτότητας του 
Α.Τ.Α. Ηρακλείου και Α.Φ.Μ. 003438586 της Β΄ Δ.Ο.Υ. Ηρα−
κλείου, Αντιπρόεδρος και Εντεταλμένος Σύμβουλος.

3. ΜΑΝΤΩΝΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ−
ΝΟΥ και της ΚΛΕΙΩΣ, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε 
στο Ηράκλειο Κρήτης, κάτοικος Αθηνών [Αμερικής 19], 
κάτοχος του με αριθμό Π−202198/1995 δελτίου ταυτότη−
τας τού Τμ. Ασφ. Αγίου Νικολάου, και Α.Φ.Μ 024865364 
της Δ΄ Δ.Ο.Υ. Αθηνών, Μέλος και Εντεταλμένος Σύμ−
βουλος.

4. ΤΣΟΥΡΟΥΛΑ − ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ, δικηγόρος, που γεννήθηκε στην Λαμπεία 
Νομού Ηλείας το έτος 1940, κάτοικος Ηλιούπολης Ατ−
τικής [Νεύτωνος 40], κάτοχος του με αριθμό δελτίου 
ταυτότητας Θ − 500251/1970 δελτίου ταυτότητας του 
Π.Α. Ηλιούπολης και Α.Φ.Μ 042255871 της Ι΄ Δ.Ο.Υ. Αθη−
νών, Μέλος.

5. ΤΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, συνταξιούχος, 
που γεννήθηκε στην Πάτρα Νομού Αχαΐας το έτος 1948, 
κάτοικος Γλυφάδας νομού Αττικής [Ηρακλείου 7], κάτο−
χος του με αριθμό ΑΒ 528004/2006 δελτίου ταυτότη−
τας του Τ.Α. Γλυφάδας και Α.Φ.Μ. 010655699 της Δ.Ο.Υ. 
Γλυφάδας, Μέλος.

Εκπροσώπηση Εταιρείας.
Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι:
1. ΜΑΝΤΩΝΑΝΑΚΗ ΑΝΝΑ, Πρόεδρος και Διευθύνουσα 

Σύμβουλος.
2. ΜΑΝΤΩΝΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Αντιπρόεδρος 

και Εντεταλμένος Σύμβουλος.
3. ΜΑΝΤΩΝΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, Μέλος και Εντε−

ταλμένος Σύμβουλος ενεργούντες από κοινού ή χωριστά 
ο καθένας.

Σε αυτούς εκχωρούνται όλες οι εξουσίες και αρμοδι−
ότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην αυτών, που 
από τον νόμο απαιτείται συλλογική ενέργεια.

Οι εξουσιοδοτήσεις, οι οποίες χορηγήθηκαν με την 
από 24/08/2004 απόφαση του Δ.Σ., συνεχίζουν να ισχύ−
ουν όπως είχαν χορηγηθεί.

  Ναύπλιο, 14 Δεκεμβρίου 2010

Με εντολή Νομάρχη
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΑΤΣΟΥΛΗ
F

(6)
    Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΕΒΟΞ Α.Ε. Ελληνική Βιομηχανία ολισθαι−
νόντων Ξυλοτύπων Ανώνυμος Τεχνική Τουριστική και 
Εμπορική Εταιρεία».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Την 8.12.2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 28/11/2010 πρα−
κτικό έκτακτης Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 
01/12/2010 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΒΟΞ Α.Ε. Ελλη−
νική Βιομηχανία ολισθαινόντων Ξυλοτύπων Ανώνυμος 
Τεχνική Τουριστική και Εμπορική Εταιρεία» και αριθμό 
Μητρώου 8500/62/Β/86/0335 από το οποίο προκύπτει 
ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την 
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παραπάνω Ε.Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία για μια 
τριετία συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

α. Κωνσταντίνος Ι. Ζήκας, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοι−
κος Θεσσαλονίκης, επί της οδού Προξένου Λ. Κορομηλά 
αρ. 26, ως Πρόεδρος.

β. Αλκιβιάδης Ι. Ζήκας, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος 
Θεσσαλονίκης, επί της οδού Μητροπόλεως αρ. 63, ως

Διευθύνων Σύμβουλος.
γ. Αθηνά σύζυγος Κωνσταντίνου Ζήκα, Αρχιτέκτων 

Μηχανικός, κάτοικος Θεσσαλονίκης, επί της οδού Προ−
ξένου Λ. Κορομηλά 26, ως Αντιπρόεδρος.

δ. Δέσποινα σύζυγος Αλκιβιάδη Ζήκα, Αρχιτέκτων 
Μηχανικός, κάτοικος Θεσσαλονίκης, επί της οδού Μη−
τροπόλεως αρ. 63, ως Μέλος.

ε. Εμμανουήλ Κ. Γεωργακάκης, Ηλεκτρολόγος Μηχανι−
κός, κάτοικος Θεσσαλονίκης, επί της οδού Κυβερνίδου 
αρ. 6, ως Μέλος.

στ. Ευαγγελοπούλου Β. Ελένη, Πολιτικός Μηχανικός, 
κάτοικος Πανοράματος, επί της οδού Λ. Καραγιάννη 
αρ. 7, ως Μέλος.

ζ. Ιωάννης Κ. Ζήκας, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος 
Θεσσαλονίκης, επί της οδού Προξένου Λ. Κορομηλά 
αρ. 26, ως Μέλος.

η. Δημήτριος Α. Τσουρέκας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, 
κάτοικος Θεσσαλονίκης, επί της οδού Βασ. Ηρακλείου 
αρ. 13, ως Μέλος.

θ. Θάλεια Α. Ζήκα, Επιχειρηματίας, κάτοικος Θεσσαλο−
νίκης, επί της οδού Μητροπόλεως αρ. 63, ως Μέλος.

Εκπροσώπηση εταιρείας.
Κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του 

καταστατικού της εταιρείας, ορίζεται υπό του Διοικη−
τικού Συμβουλίου της εταιρείας ως αναπληρωτής του 
Προέδρου Κωνσταντίνου Ι. Ζήκα, η εκλεγείσα Αντιπρόε−
δρος του Δ.Σ.  Αθηνά Κ. Ζήκα, η οποία και θα αναπληρώ−
νει τον απόντα Πρόεδρο σ’ όλες τις αρμοδιότητες του, 
όπως καθορίζονται από τον Νόμο και το καταστατικό 
της εταιρείας.

Όταν η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Αθηνά Κ. Ζήκα απουσι−
άζει ή κωλύεται τότε θα την αναπληρώνει ο διευθύνων 
Σύμβουλος της εταιρείας, είτε έτερο μέλος του Δ.Σ. 
το οποίο θα ορίζεται εκάστοτε με ομόφωνη απόφαση 
αυτού.

Ανάθεση διοικητικών και διαχειριστικών αρμοδιοτήτων 
στους εκλεχθησομένους Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Δι−
ευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας.

Κατ’ εφαρμογή των άρθρων 13 και 15 του καταστατι−
κού της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε 
την ανάθεση των θεμάτων που ανάγονται στην εκπρο−
σώπηση της εταιρείας, την διαχείριση της περιουσίας 
της και την διοίκηση ταύτης για την πραγματοποίηση 
των εταιρικών της σκοπών στους:

α. Κωνσταντίνο Ι. Ζήκα, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμ−
βουλίου της εταιρείας.

β. Αλκιβιάδη Ι. Ζήκα, Διευθύνοντα Σύμβουλο της εται−
ρείας.

γ. Αθηνά Κ. Ζήκα, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμ−
βουλίου της εταιρείας.

Οι παραπάνω διοριζόμενοι δύναται να ενεργούν και 
να εκτελούν τα καθήκοντα τους είτε από κοινού είτε 
έκαστος χωριστά χωρίς την σύμπραξη του ετέρου. Ει−
δικότερων δύναται να:

Εκπροσωπούν εν Ελλάδι και εις το εξωτερικό ενώπιον 
παντός φυσικού ή νομικού προσώπου, παντός Δικαστη−

ρίου παντός βαθμού και δικαιοδοσίας ως και ενώπιον 
του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, 
ενώπιον πάσης Δημοσίας, Δημοτικής Κοινοτικής ή οι−
ασδήποτε ετέρας αρχής.

Διορίζουν πληρεξουσίους δικηγόρους και νομικούς 
συμβούλους, παρίστανται επί Δικαστηρίων παντός βαθ−
μού και δικαιοδοσίας, δέχονται, επάγουν και αντεπάγουν 
όρκους, συνομολογούν όρκους διαιτησίας και διορί−
ζουν διαιτητάς, συνάπτουν συμβιβασμούς δικαστικούς 
και εξώδικους, ασκούν ή παραιτούνται ενδίκων μέσων, 
τακτικών ή εκτάκτων, ενεργούν συντηρητικάς ή ανα−
γκαστικάς εκτελέσεις, αιτούνται κηρύξεις πτωχεύσεων, 
εγείρουν αγωγάς και υποβάλουν μηνύσεις, προσβάλλουν 
έγγραφα ως πλαστά είτε άκυρα και καταργούν δίκας.

Αγοράζουν, πωλούν, υποθηκεύουν, προσημειούν, ενε−
χυριάζουν, μισθώνουν, ανταλλάσσουν κινητά ή ακίνητα 
είτα δικαιώματα επ’ αυτών, λαμβάνουν εξασφαλιστικά ή 
άλλα μέτρα υπέρ της εταιρείας, εκδίδουν αποδέχονται, 
τρισεγγυώνται ή οπισθογράφουν συναλλαγματικάς και 
εν γένει αξιόγραφα και πιστωτικούς τίτλους, αναλαμ−
βάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις 
και τοκομερίδια, εισπράττουν χρήματα, εισπράττουν τις 
απαιτήσεις της εταιρείας, παρέχουν πάσης φύσεως εγ−
γυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μεθ’ 
ων η εταιρεία ευρίσκεται εις συναλλαγάς και εφ’ όσον 
τούτο κρίνεται σκόπιμων προς ευόδωσιν των εταιρικών 
σκοπών συνάπτουν συμβάσεις δανείων δια λογαριασμόν 
της εταιρείας, πλην δι’ ομολογιών ή δέχονται παρακα−
ταθήκας, παρέχουν και λαμβάνουν δάνεια ή πιστώσεις 
τραπεζικός, παρέχουν εντολάς πληρωμής και αναγνω−
ρίζουν υποχρεώσεις, εκχωρούν και ενεχυριάζουν απαι−
τήσεις κατά τρίτων εκ παροχής ή πωλήσεις εμπορευ−
μάτων, παραλαμβάνουν και μεταβιβάζουν φορτωτικάς 
και εξοφλούν ταύτας, μισθώνουν θυρίδας θησαυροφυ−
λακίων, προσλαμβάνουν και απολύουν το υπαλληλικόν 
και εργατικόν προσωπικόν της εταιρείας.

  Θεσσαλονίκη, 8 Δεκεμβρίου 2010

Με εντολή Νομάρχη
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ

F
(7)

    Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία «ΑΛΛΑΤΙΝΗ−ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ 
ΒΟΡΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΑΝΤΙΠΡΟ−
ΣΩΠΕΙΩΝ, ΔΙΑΝΟΜΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και δ.τ. «ΑΛΛΑΤΙΝΗ−
ΕΔΒΕ Α.Ε.».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Την 8.12.2010 καταχωρίσθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 26/11/2010 Πρα−
κτικό τηςέκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΛΑΤΙΝΗ−ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΗ−
ΤΡΙΑΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ−
ΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΑΝΤΙ−
ΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ, ΔΙΑΝΟΜΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και δ.τ. «ΑΛΛΑΤΙΝΗ−ΕΔΒΕ 
Α.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 16311/62/Β/87/0199 , περί 
χορήγησης άδειας:
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(α) Παράτασης και τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 
0505/21.12.2007 Σύμβασης Πίστωσης, όπως αυτή ισχύει 
σήμερα, με πιστούχο την μητρική μας και υπέρ ής η 
εγγύηση μας εταιρεία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ−ΖΑΧΑΡΟΠΛΑ−
ΣΤΙΚΗΣ−ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.» και δανείστρια την «Proton 
Τράπεζα Α.Ε, στην οποία η Εταιρεία είχε συμβληθεί ως 
εγγυήτρια, μέχρι και την 31.1.2011, οπότε και θα καταβλη−
θεί σε μία δόση ολόκληρο το ανεξόφλητο υπόλοιπο του 
κεφαλαίου της Πίστωσης, ύψους σήμερα Ευρώ ΤΡΙΑΝΤΑ 
ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑ−
ΔΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ. (€ 30.467.080,00) πλέον τόκων και τυχόν 
οφειλομένων εξόδων και θα λήγει και η Πίστωση, εκτός 
εάν υπάρξει έγγραφη νεότερη συμφωνία των μερών, με 
βάση το ανωτέρω Σχέδιο Πρόσθετης Πράξης.

(β) Τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 505/017 από 12/12/2008 
Σύμβασης Παροχής Εγγύησης, όπως αυτή ισχύει μετά 
τις από 0505/19 από 26.06.2009, 0505/020 από 22.12.2009, 
0505/ 021 από 29.1.2010, 0505/022 από 25.2.2010, 0505/023 
από 24.3.2010, 0505/024 από 27.4.2010, 0505/025 από 
27.5.2010, 0505/026 από 31.8.2010 και 0505/027 από 
28.9.2010 Πρόσθετες Πράξεις/Τροποποιήσεις της ως 
άνω Σύμβασης Πίστωσης, σύμφωνα με τους όρους του 
Σχεδίου της Πρόσθετης Πράξης/Τροποποίησης, που 
αναφέρεται στην παράγραφο (α) ανωτέρω και

(γ) Μεταρρύθμισης της υπ’ αριθμ. 70844Σ/2008 από−
φασης εγγραφής πρώτης (Α΄) σειράς προσημειώσεως 
υποθήκης, όπως ισχύει σήμερα μετά από τις υπ’ αριθ. 
32169/2009, 2753/2010, 7624/2010, 12248/2010, 16710/2010, 
20343/2010, 24543/2010, 34874/2010 και 38683/2010 απο−
φάσεις μεταρρύθμισης, επί του κειμένου στη Θεσσα−
λονίκη ακινήτου, επί της οδού Θάλητος (πρώην Λα−
σκαράτου 2), υπέρ της PROTON BANK, ως προς την 
αποπληρωμή και παράταση της Πίστωσης κατά τους 
ειδικότερους όρους της προτεινόμενης, σύμφωνα με την 
παράγραφο (α) ανωτέρω Πρόσθετης Πράξης/Τροποποί−
ησης της υπ’ αριθμ. 505/21.12.2007 Σύμβασης Πίστωσης 
Η «Proton Bank Α.Ε.» (δανείστρια) προς εξασφάλιση της 
οποίας χορηγήθηκε η εγγύηση θα ικανοποιείται μόνο 
εφ’ όσον εξοφληθούν πλήρως ή συναινέσουν όλοι οι 
πιστωτές της εταιρείας (εγγυήτριας) για τις απαιτήσεις 
τους, που είχαν γεννηθεί κατά το χρόνο υποβολής σε 
δημοσιότητα της από 1/12/2008 εκθέσεως και της από 
8/12/2008, απόφασης της Γ.Σ. για την παροχή της εγγύ−
ησης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 (γ) του άρθρου 23α 
κ.ν. 2190/20 ως ισχύει. Περαιτέρω η Γενική Συνέλευση:

εξουσιοδοτεί τον Στυλιανό Καρακάση να υπογράψει 
οποιοδήποτε συμβατικό έγγραφο απαιτηθεί για την 
τροποποίηση της ως άνω σύμβασης εγγύησης προς 
την PROTON BANK και εν γένει προβεί σε κάθε ενέρ−
γεια συναφή προς τα ανωτέρω, καθώς και να συναι−
νέσει στην μεταρρύθμιση της 70844Σ/2008 απόφασης 
εγγραφής προσημείωσης υποθήκης επί του ανωτέρω 
αναφερομένου ακινήτου, όπως ισχύει σήμερα, σύμφωνα 
με τα παραπάνω, η οποία (προσημείωση) θα περιορί−
ζεται κάθε φορά στο εκάστοτε οφειλόμενο υπόλοιπο 
συναινούσης προς τούτο από τούδε της Τράπεζας, στο 
όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, υπογράφοντας 
κάθε αναγκαίο προς τούτο έγγραφο, άλλως να δώσει 
ειδική πληρεξουσιότητα σε δικηγόρο, προκειμένου να 
συναινέσει στην ως άνω εγγραφή προσημείωσης, στο 
όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, υπογράφοντας 
κάθε αναγκαίο προς τούτο έγγραφο.

Η Γενική Συνέλευση αναγνωρίζει στο εξής όλες τις 
πράξεις του εντολοδόχου Στυλιανού Καρακάση που θα 
ενεργηθούν μέσα στο όρια της εντολής που του δόθηκε, 
ως νόμιμες, ισχυρές και δεσμευτικές για την Εταιρεία.

  Θεσσαλονίκη, 8 Δεκεμβρίου 2010

Με εντολή Νομάρχη
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ

F
(8)

    Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυ μία «ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ZOLI 
A.E.».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Την 6.12.2010 καταχωρίσθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΑ 
ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ZOLI A.E.» και αριθμό Μητρώου 
10955/62/Β/86/1510:

1) Οι οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης 
Διοικητικού Συμβουλίου και η επ’ αυτών έκθεση των 
ελεγκτών για τη χρήση 2009.

2) Το από 30/06/2010 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευ−
σης των μετόχων με το οποίο αποφασίσθηκε η έγκριση 
αφ’ενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των ετησίων 
οικονομικών καταστάσεων χωρίς καμία τροποποίηση 
τους.

  Θεσσαλονίκη, 6 Δεκεμβρίου 2010

Με εντολή Νομάρχη
 Η Προϊσταμένη Τμήματος

ΕΥΘΥΜΙΑ ΣΟΛΤΑΤΟΥ
F

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

(9)
Σύσταση Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επω−

νυμία «    MAR & SEL − ΕΙΣΑΓΩΓΗ − ΕΞΑΓΩΓΗ − ΕΜΠΟΡΙΑ 
ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ − ΕΙΔΩΝ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ ΚΑΙ 
ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

  Δυνάμει του υπ’ αριθμ. 5.532/17−12−2010 συμβολαίου 
του Συμβολαιογράφου Αθηνών ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ − ΟΡΑΤΙΟΥ 
ΠΕΤΡΟΥ ΚΟΥΤΑ, το οποίο κατετέθη στη Γραμματεία του 
Πρωτοδικείου Αθηνών και κατεχωρήθη στα οικεία αυτού 
βιβλία εταιρειών με γενικό αύξοντα αριθμό 21509/2010  
και ειδικό 6168, συνεστήθη Εταιρεία Περιορισμένης Ευ−
θύνης, ως ακολούθως:

ΕΤΑΙΡΟΙ:
1. Μπόγος (Boguz) ΓΙΓΙΤ (YIGIT) του Μιράν (Miran) και 

της Αρακσι (Araksi), επιχειρηματία (με αριθμό μητρώου 
στο Επιμελητήριο Εμπόρων Τουρκίας 481507_429089) 
που γεννήθηκε στην Τουρκία στην πόλη KAYSERI, το 
έτος 1963, κάτοικο Κωνσταντινοπούλης οδός Kenedi 
No 55 A Blok D 12 Bakirkoy, με αριθμό Τουρκικού δια−
βατηρίου 084208, με ημερομηνία λήξης της διάρκειας 
διαβατηρίου την 11.4.2011 με Α.Φ.Μ. 157599121, Δ.Ο.Υ. Κα−
τοίκων Εξωτερικού και κατά τη δήλωση του πληρε−
ξουσίου του με Α.Φ.Μ. στην Τουρκία 9790027301 και 
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αριθμό μητρώου ασφάλισης στην Τουρκία 461713508 και 
διεύθυνση εργασίας Mollafenari Man. Tasvir Sok. NO 9 Kat 
3−4 Cagaloglou/Instanbul, τουρκικής υπηκοότητας.

2. Γκαραμπέτ Τσιρκίνογλου (Garabet Cirkinoglu) του 
Χανπαρσουν (Hanparsun) και της Χαϊγκουχι (Haigouhi),  
αργυροχρυσοχόος, που γεννήθηκε στην Κωνσταντινού−
πολη (Istanbul), το έτος 1959, και κατοικεί στην Αθή−
να, οδός Χαβρίου, αριθμός 1, κάτοχος α) του υπ’αριθμ. 
799930 Τουρκικού διαβατηρίου, με ημερομηνία λήξης της 
διάρκειας διαβατηρίου την 19.5.2013 που εκδόθηκε από 
την Τουρκικό Γενικό Προξενείο στην Αθήνα − Πειραιά 
και β) του υπ’ αριθμ. GR 0048115 Δελτίου Διαμονής που 
εκδόθηκε από την Περιφέρεια Αττικής στις 9.8.2010 και 
λήγει στις 29−6−2013 σύμφωνα με την οποία ο εμφανι−
σθείς είναι σύζυγος Έλληνα Πολίτη, με Α.Φ.Μ. 050162433, 
Δ.Ο.Υ. Ε΄ Αθηνών, τουρκικής υπηκοότητας, και

3. Σαχίν Τσακμακ (Sahin Cakmak) του Χατζί (Haci) και 
της Βερζίν (Verjin), ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθη−
κε στην Κωνσταντινούπολη (Istanbul), το έτος 1963, και 
κατοικεί στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, οδός Σειρήνων, 
αριθμός 38, κάτοχος α) του υπ’ αριθμ. 452034 Τουρκικού 
διαβατηρίου, με ημερομηνία λήξης της διάρκειας διαβα−
τηρίου την 22.3.2011 που εκδόθηκε από το Τουρκικό Γενικό 
Προξενείο στην Αθήνα − Πειραιά και β) του υπ’αριθμ. GR 
1279440 Δελτίου Διαμονής που εκδόθηκε στις 31−10−2008 
από την Περιφέρεια Αττικής και έληξε στις 26−9−2010 και 
για το οποίο έχει καταθέσει αίτηση για έκδοση νέου 
όπως προκύπτει από την υπ’αριθμ. Α 2065448 βεβαίωση 
με αριθμ. 1140/14−9−2010 του Δήμου Π. Φαλήρου, με Α.Φ.Μ. 
126608217, Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, τουρκικής υπηκοότητας,

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «MAR & SEL − ΕΙΣΑΓΩΓΗ − ΕΞΑΓΩΓΗ − 
ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪ−
ΑΣ ΚΑΙ ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥ−
ΝΗΣ».

ΕΔΡΑ: Δήμος Αθηναίων, οδός οδού Χαβρίου αριθμός 
6, (Τ.Κ. 10562).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: Το εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται 
σε δέκα πέντε χιλιάδες (15.000,00) ευρώ και κατανέμεται 
σε εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια από εκατό 
(100,00) ευρώ το καθένα, και καταβλήθηκε ως εξής:

α. Ο Μπόγος (Boguz) ΓΙΓΙΤ (YIGIT) του Μιράν (Miran), 
κατέβαλε το ποσό των επτά χιλιάδων πεντακοσίων 
(7.500) ευρώ, και μετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα 
συμμετοχής που αποτελείται από εβδομήντα πέντε (75) 
εταιρικά μερίδια, και συμμετέχει στην εταιρεία με πο−
σοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

β. Ο Γκαραμπέτ Τσιρκίνογλου ( Garabet Cirkinoglu) του 
Χανπαρσουν (Hanparsun), κατέβαλε το ποσό των χιλίων 
πεντακοσίων (1.500) ευρώ, και μετέχει στην εταιρεία με 
μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από δέκα πέντε 
(15) εταιρικά μερίδια και συμμετέχει στην εταιρεία με 
ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).

γ. Ο Σαχ’ιν Τσακμακ (Sahin Cakmak) του Χατζί (Had), 
κατέβαλε το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, και 
μετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής που 
αποτελείται από εξήντα (60) εταιρικά μερίδια και συμ−
μετέχει στην εταιρεία με ποσοστό σαράντα τοις εκατό 
(40%).

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
1. Η εμπορία χονδρική − λιανική κοσμημάτων χρυσών
αργυρών, κοσμημάτων από πολύτιμους, ημιπολύτιμους 

λίθους ή από άλλα υλικά, καθώς και ειδών αργυροχρυ−
σοχοϊας και ωρολογίων.

2. Η εισαγωγή − εξαγωγή κοσμημάτων χρυσών − αρ−
γυρών, κοσμημάτων από πολύτιμους, ημιπολύτιμους λί−
θους ή από άλλα υλικά, ειδών αργυροχρυσοχοϊας και 
ωρολογίων.

3. Η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και εξω−
τερικού, των οποίων ο σκοπός είναι όμοιος ή παρεμφε−
ρής με αυτόν της εταιρείας, όπως περιγράφεται στις 
παραγράφους 1 και 2.

4. Κάθε συναφής ή επιβοηθητική των ανωτέρω σκοπών 
δραστηριότητα.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα λαμβά−
νεται νομότυπα και θα τροποποιεί το παρόν άρθρο είναι 
δυνατόν να διευρύνεται ο σκοπός της διά του παρόντος 
συνιστώμενης εταιρείας.

Ειδικότερα, η εταιρεία μπορεί:
2. Για την επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρεία, με 

απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, μπορεί:
α. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση της Ελ−

λάδας ή του εξωτερικού, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, 
οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή και πρακτορεία οπου−
δήποτε τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό.

γ. Να συνάπτει συμβάσεις δικαιόχρησης (franchise), 
με φυσικά ή νομικά πρόσωπα είτε ως δότης (franchisor) 
είτε ως λήπτης (franchisee) και

δ. Να κάνει κάθε άλλη εργασία που θα εξυπηρετεί 
άμεσα ή έμμεσα τον σκοπό της Εταιρείας.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε τριά−
ντα (30) χρόνια και αρχίζει από την εκπλήρωση των δι−
ατυπώσεων που ορίζονται στο άρθρο 8 του Ν.3190/1955, 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και λήγει την αντί−
στοιχη ημέρα του έτους 2040.

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με 
απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, η οποία θα 
τροποποιήσει το παρόν άρθρο λαμβανομένη με την 
πλειοψηφία την οποία ορίζει ο νόμος.

Με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων η Εταιρεία 
μπορεί να λυθεί και προ της παρελεύσεως του πιο πάνω 
χρόνου για λόγους που αφορούν τα πρόσωπα των Εταί−
ρων ή την πορεία των εταιρικών υποθέσεων.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: Γκαραμπέτ Τσιρκίνογλου (Garabet 
Cirkinoglu) του Χανπαρσουν (Hanparsun) και της Χαϊ−
γκουχι (Haigouhi).

ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ: Για όλη τη διάρκεια της εται−
ρείας.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: Η εκπροσώπηση της 
εταιρείας και η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων 
ανατίθεται στον Διαχειριστή.

Βεβαιούται το ακριβές του περιεχομένου της άνω 
περιλήψεως.

  Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2010

Ο Συμβολαιογράφος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ − ΟΡΑΤΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΚΟΥΤΑ 

F
(10)

   Σύσταση Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επω−
νυμία «Σ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ − Δ. ΜΕΤΑΞΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙ−
ΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ATHENS DIAMOND − 
PLUS Ε.Π.Ε.».

  Α. Με το υπ’ αριθμ. 4106/17.12.2010 συμβόλαιο της Συμβ/
φου Αθηνών Σταυρούλας Στυλιανού Σκρομπόλα, που 
καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των Εταιρειών του 
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Πρωτοδικείου Αθηνών, στις 21.12.2010 με αύξοντες αριθ−
μούς γενικό 21451/2010 και ειδικό 6151/2010 συστήθηκε 
Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης μεταξύ των:

1. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΙΔΗ του ΣΑΒΒΑ και της Αφροδί−
της, Επιχειρηματία, γεννημένου στην Ξάνθη Νομού Ξάν−
θης, το έτος 1981, κατοίκου Παλαιού Φαλήρου Αττικής, 
οδός Ηχους, αριθμός 12, κατόχου δελτίου ταυτότητας 
του Τ.Α. Ξάνθης, με αριθμό ΑΖ−903676/05. 06.2009, που 
έχει Α.Φ.Μ. *063740392* της Δ.Ο.Υ Ε΄ Αθηνών.

2. ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΜΕΤΑΞΑ θυγατέρας του ΧΡΗΣΤΟΥ και 
της Μαρίας, Οικοκυράς, γεννημένης στην Αθήνα, το έτος 
1973, κατοίκου Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Λουκή 
Ακρίτα, αριθμός 5, κατόχου δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. 
Νέας Ερυθραίας, με αριθμό ΑΕ−552371/09.05. 2007, που 
έχει Α.Φ.Μ. *076307616* της Δ.Ο.Υ. Ε΄ Αθηνών και

3. ΙΩΑΝΝΑΣ − ΜΑΡΙΑΣ ΑΤΤΑΡΙΑΝ θυγατέρας του ΧΑ−
ΡΟΥΤΙΟΥΝ και της Σουλτάνας, Ηλεκτρολόγου − Μηχα−
νικού, γεννημένης στο Χολαργό Αττικής, το έτος 1988, 
κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής, οδός Στρατηγού Λέκκα, 
αριθμός 62, κατόχου δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Αμα−
ρουσίου, με αριθμό Χ−587905/05.01.2004, που έχει Α.Φ.Μ. 
*139946940* της Δ.Ο.Υ Αμαρουσίου Αττικής.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ της εταιρείας ορίστηκε: «Σ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 
− Δ. ΜΕΤΑΞΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙ−
ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και 
διακριτικός τίτλος «ATHENS DIAMOND− PLUS Ε.Π.Ε».

ΕΔΡΑ της εταιρείας ορίστηκε ο Δήμος Αθηναίων και 
ειδικότερα το επί της Βουλής αριθμός 23 και Μητρο−
πόλεως, αριθμός 16 μίσθιο ακίνητο.

ΣΚΟΠΟΙ της Εταιρείας είναι:
1. Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και οι συναφείς προς 

αυτές τουριστικές εκμεταλλεύσεις, δηλαδή η λειτουργία 
εστιατορίων, μπαρ, καφενείων και η εκμετάλλευση του 
μισθίου ακινήτου, που βρίσκεται στην Αθήνα και στη 
συμβολή των οδών Βουλής αρ. 24 και Μητροπόλεως.

2. Η ίδρυση, ανέγερση και εκμετάλλευση ξενοδοχεια−
κών μονάδων, ενοικιαζόμενων δωματίων − διαμερισμά−
των, η αγορά και εκμετάλλευση σκαφών αναψυχής, 
αυτοκινήτων, η δημιουργία τουριστικών κατασκηνώσε−
ων (CAMPING), η οργάνωση εκδρομών και θαλασσίων 
και χερσαίων περιηγήσεων και εν γένει η άσκηση κάθε 
δραστηριότητας σχετικής με τον τουρισμό και την εκ−
μετάλλευση ξενοδοχείων.

3. Η μίσθωση, αγορά, εκμίσθωση και πώληση ξενοδο−
χειακών και τουριστικών μονάδων, η αντιπροσώπευση 
αλλοδαπών και ημεδαπών επιχειρήσεων και οίκων στην 
Ελλάδα και το Εξωτερικό και η ίδρυση υποκαταστημά−
των τους στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

4. Η άσκηση κάθε άλλης επιχειρηματικής και οικονο−
μικής δραστηριότητας συναφούς προς τους παραπάνω 
σκοπούς ή έστω και μη συναφούς, εφόσον προωθεί, 
προάγει και διευκολύνει την επιδίωξη και επίτευξη των 
παραπάνω σκοπών.

Β. Για την πραγματοποίηση των ως άνω σκοπών η 
Εταιρεία δύναται:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο 
ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή 
κοινοπραξία, στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο ή κοινοπραξία.

γ) Να προβαίνει σε αγορές ή ενοικιάσεις ακινήτων για 
την ανέγερση, λειτουργία και εκμετάλλευση τουριστι−
κών και ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων κάθε μορφής.

δ) Να αναθέτει την κατασκευή αυτών σε φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ της εταιρείας ορίστηκε για (20) χρόνια.
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζε−

ται σε [60.000,00] ΕΥΡΩ και διαιρείται σε [2.000] εταιρικά 
μερίδια των [30] Ευρώ το καθένα. Το εταιρικό κεφάλαιο, 
κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση των συμβαλλομένων, 
καταβλήθηκε ήδη ολόκληρο στο ταμείο της εταιρείας 
σε μετρητά απ’ αυτούς, τους ιδρυτές, ως εξής:

1. Ο ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ του ΣΑΒΒΑ και της 
Αφροδίτης, εισφέρει σε μετρητά [22.500,00] Ευρώ και 
συμμετέχει στο κεφάλαιο με [1] μερίδα συμμετοχής, 
αποτελούμενη από [750] εταιρικά μερίδια, τα οποία και 
ανέλαβε.−

2. Η ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΕΤΑΞΑ θυγατέρα του ΧΡΗΣΤΟΥ και 
της Μαρίας, εισφέρει σε μετρητά [22.500,00] Ευρώ και 
συμμετέχει στο κεφάλαιο με [1] μερίδα συμμετοχής, 
αποτελούμενη από [750] εταιρικά μερίδια, τα οποία και 
ανέλαβε και

3. Η ΙΩΑΝΝΑ − ΜΑΡΙΑ ΑΤΤΑΡΙΑΝ θυγατέρα του ΧΑ−
ΡΟΥΤΙΟΥΝ και της Σουλτάνας, εισφέρει σε μετρητά 
[15.000,00] Ευρώ και συμμετέχει στο κεφάλαιο με [1] 
μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από [500] εταιρικά 
μερίδια, τα οποία και ανέλαβε.

Τα εταιρικά μερίδια καθενός εταίρου αποτελούν και 
την μερίδα συμμετοχής του στη λειτουργία και τα απο−
τελέσματα της εταιρείας.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ Η διαχείριση γενικά 
των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη 
εκπροσώπηση της εταιρείας ανατέθηκε για όλη τη δι−
άρκεια αυτής, στους εταίρους:

1) Στυλιανό Ιωαννίδη του Σάββα και 2) Δέσποινα Με−
ταξά θυγατέρα του Χρήστου, οι οποίοι θα ενερνούν 
από κοινού ή ο καθένας γωριστά νια λογαριασμό και 
στο όνομα της Εταιρείας κάθε πράξη διαχείρισης και 
εκπροσώπησης.

2. Ειδικά θα απαιτείται η σύυπραξη και υπογραφή και 
των δύο (2) διαχειριστών για σύναψη συμβάσεων δα−
νείων με οποιαδήποτε Τράπεζα ή τρίτους, με ή χωρίς 
εμπράγματη ασφάλεια, για την εγγραφή και εξάλειψη 
υποθηκών και προσημειώσεων και για την σύσταση 
ενεχύρου σε περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, για 
το άνοιγμα εγγείων πιστώσεων, αλληλόχρεου λογαρια−
σμού, για την έκδοση μπλοκ επιταγών, για την έκδο−
ση, μεταβίβαση επιταγών, καθώς και για την έκδοση, 
αποδοχή και μεταβίβαση συναλλαγματικών, εφόσον 
το ποσό των αξιόγραφων αυτών υπερβαίνει το ποσό 
των δέκα χιλιάδων [10.000,00] Ευρώ ανά μήνα, χωρίς 
να περιλαμβάνεται στο ποσό αυτό το καταβαλλόμενο 
μηνιαίο μίσθωμα.

  Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2010

Η Συμβολαιογράφος

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΚΡΟΜΠΟΛΑ  
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