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ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

(1)
  Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ−
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «VERILOG ΑΝΩΝΥ−
ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  Την 28.12.2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, η με αριθμό 5624/28.12.2010 
αίτηση και η συνυποβαλλόμενη από 27/12/2010 απόφαση 
της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώ−
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «VERILOG ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑ−
ΦΟΡΩΝ» και με αριθμό μητρώου 64093/42/Β/07/0023 με 
την οποία αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 
του καταστατικού της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο 
Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του 
τροποποιημένου καταστατικού. Η καταχώριση των ως 
άνω στοιχείων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 4 παρ. 2α και 7β παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920.

Η εν λόγω τροποποίηση έχει σε περίληψη ως ακο−
λούθως:
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΄Αρθρο 5

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε 
Δύο εκατομμύρια εννιακόσιες δέκα χιλιάδες Ευρώ 
(2.910.000€), καταβεβλημένο ολοσχερώς κατά τα λε−
πτομερώς οριζόμενα συμφώνως με το άρθρο 36 του 
παρόντος, διαιρείται δε σε επτακόσιες είκοσι επτά χιλι−
άδες πεντακόσιες (727.500) μετοχές ονομαστικής αξίας 
τεσσάρων Euro (4€) εκάστη.

2. α) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από 
τη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει 
το δικαίωμα με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλει−
οψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου 
των μελών του, να:

αα) αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο εν όλων ή εν μέρει 
με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί 
να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο,

αβ) εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομο−
λογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν 
μπορεί να υπερβεί το μισό του κεταβεβλημένου μετο−
χικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται 
οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α 
του Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύουν.

β) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται 
στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενι−
κής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις 
δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν. 2190/1920, όπως 
εκάστοτε ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχι−
κό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του 
κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερο−
μηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν 
λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, 
δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου 
μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου 
μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για 
χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για 
κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη 
της κάθε πενταετίας.

Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται 
στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του 
Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη 
σύσταση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση έχει το δι−
καίωμα με απόφαση της, που λαμβάνεται σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 
Ν. 2190/1920, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή 
ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το 
πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγου−
μένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρίας 
υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου 
μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντοτε απόφα−
ση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία 
και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και 
τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται 
σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν 
αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

6. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρίας για 
αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού 
δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της 
αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού 
δανείου, τον τρόπο κάλυψης τους, τον αριθμό και το 

είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, 
την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και 
την προθεσμία κάλυψης.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφα−
λαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης 
ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, 
παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο 
κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την 
εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή 
τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργα−
νο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την 
ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν 
μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από δέκα 
πέντε (15) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, 
σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από 
το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, σύμφωνα με 
τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 
ΚΝ 2190/1920 η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώμα−
τος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη απόφασης 
του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της 
τιμής διάθεσης των νέων μετοχών.

7. Η γενική συνέλευση που αποφασίζει αύξηση του 
μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 3 
και 4 του άρθρου 29 και την παράγραφο 2 του άρθρου 
31 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί να εξουσιοδο−
τήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την 
τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο 
και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκ−
δοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός 
χρονικού διαστήματος που ορίζει η γενική συνέλευση 
και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα έτος. Στην 
περίπτωση αυτή η προθεσμία καταβολής του κεφα−
λαίου κατά το άρθρο 11 του ΚΝ 2190/1920 αρχίζει από 
τη λήψη απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με 
την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών 
ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά 
περίπτωση.

  Ιωάννινα, 29 Δεκεμβρίου 2010

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΓΕΝΑΣ
F

(2)
    Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ−
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ Α.Ε» και δ.τ. «Π.Ε.Δ.Η.Β 
Α.Ε.».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΙΟΥ

  Την 29.12.2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η με αριθμό «1116»/29.12.2010 
αίτηση και η συνυποβαλλόμενη από 16/12/2010 απόφαση 
της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ Α.Ε.» και δ.τ. «Π.Ε.Δ.Η.Β 
Α.Ε.» και αριθμό μητρώου 12563/84/Β/86/19, με την οποία 
αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων «1,3» και η 
κωδικοποίηση του καταστατικού της.
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Η καταχώρηση των ως άνω στοιχείων γίνεται σύμφω−
να με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2α και 7β παρ. 
1 του Κ.Ν. 2190/1920.

Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει ως εξής: (σε πε−
ρίληψη)

΄Αρθρο 1
Σύσταση, Επωνυμία, Τίτλος.

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία 
«ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΟΤΑ» και με διακριτικό τίτλο «ΠΡ.ΟΜ. Α.Ε. Ο.Τ.Α».

2. Η Εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 
252 επ. του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, τη διάταξη 
του άρθρου 45 του Ν. 1416/1984 (σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις του δεύτερου κεφαλαίου του Π.Δ. 80/1986) και 
λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του κ. ν. 2190/1920 
για τις ανώνυμες εταιρείες, όπως τροποποιήθηκε από 
το ν. 3604/2007.

Άρθρο 3
Σκοπός.

1. Σκοπός της εταιρείας είναι η εμπορία γενικά και ιδία 
βιομηχανικών και βιοτεχνικών προϊόντων, ηλεκτρολογι−
κού υλικού, δομικών υλικών, ειδών αλιείας, υδραυλικών 
και λοιπών αναλώσιμων και μη ειδών, τροφίμων και 
οποιουδήποτε εμπορεύσιμου είδους, η αντιπροσώπευση 
και πρακτόρευση ημεδαπών και αλλοδαπών Εταιρει−
ών, η δημιουργία τμημάτων προς εκτέλεση διαφόρων 
τεχνικών έργων και η πραγματοποίηση παραγωγικών 
επενδύσεων για την δημιουργία εγκαταστάσεων αποθή−
κευσης και εξοπλισμού, μεταφοράς ή διακίνησης υγρών 
καυσίμων και υγραερίων, η πραγματοποίηση παραγω−
γικών επενδύσεων για ανανεώσιμες πηγές ενέργειες 
και συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών καθώς 
και η εκμετάλλευση τουριστικών εγκαταστάσεων και 
η παροχή υπηρεσιών τουρισμού, η σύνταξη μελετών 
για Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και Προγράμματα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και η υλοποίηση των προγραμ−
μάτων αυτών, η δημιουργία βιώσιμων επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων και η συμμετοχή σε άλλες βιώσιμες 
επιχειρήσεις, η επεξεργασία νερού υφάλμυρου ή θα−
λασσινού με σύγχρονες μεθόδους και η εμπορία του 
επεξεργασμένου νερού. Περαιτέρω επέκταση του Εται−
ρικού σκοπού της Εταιρείας επιτρέπεται με απόφαση 
της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.

2. Για την επιτυχία του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:
α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με πα−

ρεμφερή σκοπό με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρό−
σωπο με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο.

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

γ) Να ιδρύσει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπου−
δήποτε.

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση πα−
ρεμφερούς τύπου.

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

  Χίος, 29 Δεκεμβρίου 2010

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής
Σ. ΚΑΚΑΡΙΝΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
(3)

    Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «NANOTROPIC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙ−
ΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «NANOTROPIC 
A.E.».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

   Την 28.12.2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ−
μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 02/12/2010 
πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία «NANOTROPIC ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. 
«NANOTROPIC Α.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 67243/01ΑΤ/
Β/08/532 που εδρεύει στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, σύμφωνα 
με το οποίο, το Διοικητικό Συμβούλιο, εκχωρεί συμπλη−
ρωματικά (ήτοι πέραν του Προέδρου και Διευθύνοντος 
Συμβούλου Γεώργιου Κουτσογιαννόπουλου), την άσκη−
ση των κάτωθι περιοριστικά αναφερόμενων εξουσιών 
και αρμοδιοτήτων του και στο κατωτέρω αναφερόμενο 
πρόσωπο (μη μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας), ήτοι στον 
υπάλληλο της Εταιρείας Χαράλαμπο Μπακολιά του Ευ−
σταθίου, κάτοχο του υπ’αριθμ. ΑΙ149432 δελτίου αστυνο−
μικής ταυτότητας που εκδόθηκε την 20−04−2010 από το 
Τ.Α. Παλλήνης, κάτοικο Παλλήνης Αττικής, οδός Κυδαθη−
ναίων αριθ. 4, ο οποίος θα μπορεί, ενεργώντας ατομικά 
και κεχωρισμένα, ήτοι χωρίς τη σύμπραξη οποιουδήποτε 
άλλου προσώπου να προβαίνει στις εξής συγκεκριμένες 
ενέργειες δεσμεύοντας πλήρως την Εταιρεία:

1. Να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των 
αρμόδιων δημόσιων και ιδιωτικών Ελληνικών και αλλο−
δαπών αρχών, όπως τέτοιοι αποτελούν οι ασφαλιστικοί 
φορείς, τα Υπουργεία, οι Επιθεωρήσεις Εργασίας, οι 
οργανισμοί κοινής ωφελείας κά, πλην των Ελληνικών 
και αλλοδαπών δικαστηρίων, περιλαμβανομένων και 
των ανωτάτων δικαστηρίων, όπως π.χ. στην Ελλάδα του 
Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας.

2. Να συντάσσει και να υποβάλει αιτήσεις και προτά−
σεις χρηματοδότησης και επιχορήγησης ερευνητικών 
και αναπτυξιακών έργων της Εταιρείας με αντικείμενο 
την έρευνα, την ανάπτυξη τεχνολογίας και την επι−
χειρηματική ανάπτυξη προς φορείς χρηματοδότησης 
στην Ελλάδα και την αλλοδαπή, όπως τέτοιοι αποτελούν 
το Ελληνικό Υπουργείο Ανάπτυξης, η Γενική Γραμμα−
τεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Ελληνικού Υπουρ−
γείου Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 
(ΓΓΕΤ), το ερευνητικό κέντρο με την επωνυμία «Αθηνά 
− Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες 
της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης», 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission) κ.ά, να 
υπογράφει συμβάσεις μεταξύ της Εταιρείας και των εν 
λόγω φορέων χρηματοδότησης έργων έρευνας, τεχνο−
λογίας και επιχειρηματικής ανάπτυξης, να καταθέτει 
παραδοτέα και έγγραφα που αφορούν την εκτέλεση 
του εκάστοτε έργου των ομάδων εργασίας προς τους 
παραπάνω αναφερόμενους φορείς χρηματοδότησης 
έργων, να παραλαμβάνει σχετικά έγγραφα και επικυ−
ρωμένα αντιγράφων αυτών από τις προαναφερόμενες 
αρχές ή φορείς.

3. Να υπογράφει συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας 
ορισμένου ή αορίστου χρόνου, μερικής ή πλήρους απα−
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σχόλησης με μισθωτούς, συμβάσεις έργου και παροχής 
υπηρεσιών με αναδόχους, τροποποιητικές συμβάσεις 
όλων των παραπάνω, καθώς και έγγραφα προσλήψεων, 
αποχωρήσεων, απολύσεων και καταγγελιών συμβάσεων 
προς αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας και το αρμόδιο 
γραφείο του ΟΑΕΔ.

4. Να υπογράφει έγγραφα που αφορούν το ανθρώπινο 
δυναμικό της Εταιρείας (και μπορεί να απευθύνονται σε 
ελληνικούς και αλλοδαπούς φορείς σχετικά με την απα−
σχόληση), όπως τέτοια αποτελούν ο πίνακας προσωπι−
κού της Εταιρείας, οι αιτήσεις και οι εγκρίσεις αδείας 
αυτού, οι βεβαιώσεις αποδοχών προσωπικού κ.ά.

5. Να υπογράφει δηλώσεις της Εταιρείας προς το 
Ελληνικό Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και την 
αρμόδια Δημόσια Οικονομική Εφορία και να εκπροσωπεί 
πλήρως την Εταιρεία ενώπιον τους.

Διευκρινίζεται και πάλι, ότι η από σχετική 30/6/2010 
απόφαση Δ.Σ. ως αυτή αποτυπώνεται στο σχετικό πρα−
κτικό του, δια της οποίας εκχωρήθηκε η άσκηση εξου−
σιών και αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. της Εταιρείας στον 
Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Γεώργιο Κουτσο−
γιαννόπουλο, διατηρεί πλήρως την ισχύ της κατά τους 
όρους και περιορισμούς της, και απλώς συμπληρώνεται 
από την παρούσα, εκχωρώντας και στο ανωτέρω ανα−
φερόμενο πρόσωπο την άσκηση των πιο πάνω περιορι−
στικά στην παρούσα αναφερόμενων εξουσιών.

  Αγία Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2010

Με εντολή Νομάρχη
 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΠ. ΤΟΣΚΑΣ
F

(4)
    Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟ−
ΦΙΜΩΝ − ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥ−
ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. 
«ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΑΕ».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Την 28.12.2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 01/07/2008 πρα−
κτικό Γενικής Συνέλευσης, καθώς και το από 01/07/2008 
πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕ−
ΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ − ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ 
ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
και δ.τ. «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΑΕ» και με αριθ−
μό μητρώου 17115/01ΑΤ/Β/88/062(1999) που εδρεύει στο 
δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής, από τα οποία προκύπτει 
ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την 
παραπάνω Γ.Σ. με πενταετή θητεία, συγκροτήθηκε σε 
σώμα ως εξής:

1. Παππάς Ζώης Παναγιώτης του Παντελή και της 
Χρυσούλας, κάτοικος Ν. Σμύρνης στην οδό Ιωνίας με 
αριθμό 43, γενηθείς την 1/4/1945, στην Βόνιτσα Ανα−
κτορίου Αιτωλοακαρνανίας, κάτοχος του υπ’ αριθμ. ΑΒ 
774239 ΔΑΤ που εκδόθηκε την 12/10/2006 Α.Τ. Βόνιτσας, 
ΑΦΜ 115601524 ΔΟΥ Ν. Σμύρνης, εξελέγη ως Πρόεδρος 
και Διευθύνων Σύμβουλος.

2. Τσατόπουλος Σπυρίδων του Ιωάννη, κάτοικος Γλυ−
φάδας Αττικής, οδός Μ. Αλεξάνδρου 25Α, έμπορος, γεν−
νηθείς το έτος 1961 στην Αθήνα, κάτοχος του υπ’ αριθμ. 
Π.073891 δελτίου ταυτότητος που εκδόθηκε από το Τ.Α. 
Ψυχικού την 21/2/1991, ΑΦΜ 034432566 ΔΟΥ Ν. Ψυχικού, 
εξελέγη, ως Μέλος Δ.Σ.

3. Τσατόπουλος Κων/νος του Ιωάννη, κάτοικος Γλυφά−
δας Αττικής, οδός Μ. Αλεξάνδρου 25Α, έμπορος, γεννη−
θείς το έτος 1963, στην Αθήνα, κάτοχος του υπ’αριθμ. 
Χ.701099 δελτίου ταυτότητος που εκδόθηκε από το Τ.Α. 
Ν. Ψυχικού την 5/5/2004 ΑΦΜ. 034432517 ΔΟΥ Ν. Ψυχι−
κού, εξελέγη, ως Μέλος Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αναθέτει την νό−
μιμη εκπροσώπηση της εταιρείας στον:

1. Παππά Ζώη Παναγιώτη του Παντελή.
Με μία μόνο υπογραφή του ανωτέρω η εταιρεία δε−

σμεύεται έναντι παντός τρίτου.

  Αγία Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2010

Με εντολή Νομάρχη
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΠ. ΤΟΣΚΑΣ
F

(5)
    Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «UNIVERSAL STUDIES OF HEALTH AND 
BUSINESS ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «USHB».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Την 16.12.2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 10/11/2010 πρακτικό 
Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 10/11/2010 πρακτι−
κό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας 
με την επωνυμία «UNIVERSAL STUDIES OF HEALTH AND 
BUSINESS ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «USHB» και αριθμό Μητρώου 
58759/01ΝΤ/Β/05/90 που εδρεύει στο Δήμο ΑΡΓΥΡΟΥΠΟ−
ΛΗΣ (ΙΤΕΑΣ 14) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό 
Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και 
θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι 09/11/2015 συγκροτήθηκε 
σε σώμα ως εξής:

1) Μιχαήλ Κυριακίδης του Πέτρου και της Βασιλικής, 
ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Π. Φαλήρου Αττικής, 
οδός Τρίτωνος αρ. 88, γεννηθείς το έτος 1969 στην 
Αθήνα με αριθμό αδείας 537385/4.01.2010/Τμ. Αλλοδαπών 
Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 059295500, Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, 
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

2) Πέτρος Κυριακίδης του Γεωργίου και της Αίγλης, 
επιχειρηματίας, κάτοικος Π. Φαλήρου Αττικής, οδός 
Καρτσιβάνη αρ. 14, γεννηθείς το έτος 1940 στην Κύ−
προ, με αριθμό αδείας 156653/11.12.2009/Τμ. Αλλοδαπών 
Αθηνών και Α.Φ.Μ. 031721346, Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, 
Αντιπρόεδρος.

3) Ευφροσύνη Γρίλλια του Γεωργίου, γεννημένη στη 
Θεσσαλονίκη στις 18.3.1968, κάτοικος Παλ. Φαλήρου, 
επί της οδού Καρτσιβάνη αρ. 14, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Σ 
587691/10−10−97, από το Α.Τ. Άνω Πατησίων, με Α.Φ.Μ. 
034339034, Δ.Ο.Υ. Παλ. Φαλήρου, Μέλος.

Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του καταστατικού της 

Εταιρείας αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμ−
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βουλο Μιχάλη Κυριακίδη την ενάσκηση του συνόλου 
των δικαιωμάτων που προβλέπει ο νόμος και το κα−
ταστατικό.

Παροχή δικαιώματος υπογραφής:
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφασίζει 

και παρέχει το δικαίωμα υπογραφής στον Μιχάλη Κυ−
ριακίδη.

Ειδικότερα ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Πέ−
τρος Κυριακίδης έχει δικαίωμα, θέτων την υπογραφή 
του και την σφραγίδα της Εταιρείας, να ανοίγει και να 
κλείνει λογαριασμούς της Εταιρείας, να αναλαμβάνει 
χρήματα, να εισπράττει, να εκδίδει, αποδέχεται, οπι−
σθογραφεί και να παραλαμβάνει συναλλαγματικές, να 
εκδίδει, οπισθογραφεί και να παραλαμβάνει επιταγές 
ή άλλα αξιόγραφα, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να 
συμβάλλεται με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πι−
στώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών, άνοιγμα πάσης 
φύσεως λογαριασμών, να προβαίνει σε αναλήψεις και να 
δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας, 
να συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογα−
ριασμό και γενικά να προβαίνει σε πράξεις διαχειρίσεως 
και να συμβάλλεται για λογαριασμό της Εταιρείας.

  Καλλιθέα, 23 Δεκεμβρίου 2010

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F

(6)
    Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑ−
ΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και 
δ.τ. «IFS ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

 Την 16.12.2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 09/11/2010 πρα−
κτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 
καθώς και το από 9/11/2010 πρακτικό του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 
ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «IFS 
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 
68759/01ΝΤ/Β/09/193 με το οποίο εκλέχθηκε νέο μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πέτρος Λεωνίδα Διονυ−
σόπουλος σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Ιωάννη 
Χασιώτη.

Μετά την αντικατάσταση αυτή η νέα σύνθεση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του οποίου η θητεία λήγει στις 
30/06/2015 έχει ως κατωτέρω:

1. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΛΑΪΝΗΣ του Αθανασίου και της Ελέ−
νης, ασφαλιστικός σύμβουλος, γεννημένος στην Αθήνα 
το έτος 1967, κάτοικος Αθηνών, οδός Ηπείρου αριθμός 
66, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με 
αριθμό Χ 022412 που εκδόθηκε στις 23−1−2002 από το Α.Τ. 
Ομονοίας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 039123297, 
ο οποίος φορολογείται στη Δ.ΟΥ. ΙΕ΄ Αθηνών, Έλληνας 
υπήκοος, ως Πρόεδρος του Δ.Σ.

2. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Αλεξάνδρου και της 
Μαρίας, ασφαλιστικός πράκτορας, γεννημένος στην 
Αθήνα το έτος 1966, κάτοικος Αθηνών, οδός Κυπρίων 
Αγωνιστών αριθμός 1, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής 

ταυτότητας με αριθμό ΑΕ−017462 που εκδόθηκε στις 
11−1−2007 από το Τ.Α. Αλίμου, με αριθμό φορολογικού 
μητρώου 046304455, ο οποίος φορολογείται στη Δ.Ο.Υ. 
Παλαιού Φαλήρου, Έλληνας υπήκοος, ως Μέλος και Δι−
ευθύνων Σύμβουλος.

3. ΠΕΤΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ του Λεωνίδα και της 
Αντωνίας, ασφαλιστικός πράκτορας, που γεννήθηκε 
στην Αθήνα το 1969, κάτοικος ΑΓ. Αναργύρων, οδός Αγ. 
Παντελεήμονος 42Α, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής 
ταυτότητας με αριθμό ΑΖ 015000 που εκδόθηκε στις 
5.12.2007 από το Α.Τ. Αγ. Αναργύρων, με αριθμό φορολογι−
κού μητρώου 051197130, ο οποίος φορολογείται στη Δ.Ο.Υ. 
ΑΓ. Αναργύρων, Έλληνας υπήκοος, ως Μέλος του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 2ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Την εταιρεία, εκπροσωπούν ο Πρόεδρος και ο Δι−

ευθύνων Σύμβουλος, ενεργούντες από κοινού. Αυτοί 
εκπροσωπούν την εταιρία δικαστικώς και εξωδίκως 
και δεσμεύουν αυτήν δια μόνης της υπογραφής τους, 
κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, έναντι παντός τρίτου 
φυσικού ή νομικού προσώπου περιλαμβανομένων του 
Δημοσίου και των Τραπεζών.

Ειδικά για θέματα που αφορούν στον σκοπό της εται−
ρείας σέ σχέση με Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση την εται−
ρεία θα εκπροσωπεί ο Διευθύνων Σύμβουλος Αναστάσιος 
Κυριάκος. Για θέματα που αφορούν στον σκοπό της εται−
ρείας για μεσιτεία αστικών συμβάσεων την εταιρεία θα 
εκπροσωπεί ο Πρόεδρος, Παντελεήμων Λαϊνης.

Αυτοί, δύνανται να εξουσιοδοτούν άλλο μέλος του 
Δ.Σ. για την διενέργεια ορισμένων πράξεων της αρμο−
διότητας τους με απλή, έγγραφη εξουσιοδότηση. Για 
οποιαδήποτε συναλλαγή της εταιρείας που δεν ξεπερνά 
το ποσό των πέντε χιλιάδων Ευρώ (5.000) έκαστος εκ 
των ανωτέρω θα μπορεί από μόνος του να εκπροσωπεί 
και να δεσμεύει την εταιρεία.

Διευκρινίζεται ότι, η εκπροσώπηση της εταιρείας 
για θέματα Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης και Με−
σιτείας Αστικών Συμβάσεων ασκείται μόνο από τα 
πρόσωπα που ορίζονται με το παρών πρακτικό και 
δεν είναι δυνατόν οι αρμοδιότητες αυτές να ανατε−
θούν σε άλλα πρόσωπα, ή να εκχωρηθούν σε τρίτα 
πρόσωπα.

  Καλλιθέα, 23 Δεκεμβρίου 2010

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F

(7)
    Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΝΙΚΑΣ Κτηματική και Επενδυτική Ανώνυ−
μη Εταιρεία» και δ.τ «NICAS Investments AE».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Την 20.8.2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ−
μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 30/06/2010 
πρακτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 30/6/10 
πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΙΚΑΣ Κτηματική και Επεν−
δυτική Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ. «ΝICAS Investments 
ΑΕ» και αριθμό Μητρώου 53172/01ΝΤ/Β/02/291 που εδρεύ−
ει στο Δήμο Ν. ΣΜΥΡΝΗ (Εφέσου 29) από το οποίο προ−
κύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από 
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την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι 
30/06/2016 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Κουρουπάκης Νικόλαος του Αλκιβιάδη και της Μαρί−
ας, επιχειρηματίας, γεννημένο στο Ηράκλειο Κρήτης το 
έτος 1959, κάτοικος Αγ. Δημητρίου Αττικής, οδός Μακρυ−
γιάννη αρ. 5, κάτοχος του υπ’αριθμ. Ρ 018950/ 14.10.1992 
δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Αγ. 
Δημητρίου, με ΑΦΜ 020136188, ελληνικής υπηκοότητας, 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.

2. Θεοφιλοπούλου Νικολέττα του Γεωργίου και της 
Παναγιώτας, έμπορος, γεννημένη στο Λογγανίκο Λακε−
δαίμονος Λακωνίας το έτος 1933, κάτοικος Ν. Σμύρνης 
Αττικής, οδός Εφέσου αρ. 29, κάτοχος του υπ’αριθμ. 
Ι212198/1974 δελτίου ταυτότητας του KB΄ Παραστήμα−
τος Ασφαλείας Αθηνών, με ΑΦΜ 040371653 ελληνικής 
υπηκοότητας, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ.

3. Θεοφιλοπούλου Αγγελική του Γεωργίου και της 
Παναγιώτας, νοικοκυρά, γεννημένη στο Λογγανίκο Λα−
κεδαίμονος Λακωνίας το έτος 1935, κάτοικος Ν. Σμύρνης 
Αττικής, οδός Εφέσου αρ. 29, κάτοχος του υπ’αριθμ. 
Ι212161/1974 δελτίου ταυτότητας του KB΄ Παραστήμα−
τος Ασφαλείας Αθηνών, με ΑΦΜ 047191872 ελληνικής 
υπηκοότητας, ΜΕΛΟΣ.

Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 21 του 

καταστατικού αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού 
Συμβουλίου και Δ/νοντα Σύμβουλο Κουρουπάκης Νικό−
λαος την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού, και σε πε−
ρίπτωση κωλύματος στην Αντιπρόεδρο του Διοικητικού 
Συμβουλίου Θεοφιλοπούλου Νικολέττα.

Παροχή δικαιώματος υπογραφής:
Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει σύμφωνα με το άρ−

θρο 21 του καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής στον:
1. Κουρουπάκης Νικόλαος, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/

νων Σύμβουλος.
Στον ανωτέρω παρέχετε το δικαίωμα όπως με την 

εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγί−
δα της εταιρείας «ΝΙΚΑΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με την υπογραφή του, ανα−
λαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, 
εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθο−
γραφεί Συναλλαγματικές και Γραμμάτια, εκδίδει και 
οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, 
συμβάλλετε με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων 
πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδει 
εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και 
γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλετε για λογαριασμό 
της Εταιρείας και συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε 
ανοικτό λογαριασμό και να κάνει χρήση αυτών.

  Καλλιθέα, 22 Δεκεμβρίου 2010

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F

(8)
    Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΜΑΞΙΜΑ Ανώνυμος Εταιρεία Συνεδριακών και 
Τουριστικών Επιχειρήσεων» και δ.τ. «ΜΑΧΙΜΑ Α.Ε.».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Την 10.12.2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 19/11/2010 πρακτικό 

του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία «ΜΑΞΙΜΑ Ανώνυμος Εταιρεία Συνεδριακών 
και Τουριστικών Επιχειρήσεων» και δ.τ. «ΜΑΧΙΜΑ Α.Ε.» 
και με αριθμό Μητρώου 38106/01 ΝΤ/Β/97/78(2000), σύμ−
φωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου 
η θητεία λήγει στις 14/04/2015 ανασυγκροτήθηκε σε 
σώμα ως εξής:

1. Χαράλαμπος Ασδέρης − Γεωργίου του Αντωνί−
ου, έλληνας πολίτης, επιχειρηματίας, κάτοικος Βά−
ρης Αττικής, οδός Αγ. Σοφίας, αρ. 5, κάτοχος του 
δελτίου ταυτότητας με αριθμό Σ 271192/15−1−97 του 
Α.Τ. Βούλας, ΑΦΜ 014985110, Πρόεδρος και Διευθύνων 
Σύμβουλος.

2. Ειρήνη Ασδέρη − Γεωργίου του Χαραλάμπους, κά−
τοικος Βάρης Αττικής, οδός Αγ. Σοφίας αρ. 5, κάτοχος 
του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΙ 122243/2010 του 
Α.Τ. Βούλας, ΑΦΜ 116293477, Αντιπρόεδρος.

3. Χρυσάνθη χα Σωτηρίου Ζώττου, το γένος Κων−
σταντίνου Στροβολίδη, έλληνας πολίτης, συνταξιούχος, 
κάτοικος Βάρης Αττικής, οδός Μαντώ Μαυρογέννους 
αρ. 5, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό 
1.165745/14.3.1974 του Α.Τ. Η΄ Αθηνών, ΑΦΜ 124746077, 
Μέλος.

Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 20 

του καταστατικού της εταιρείας και το Νόμο, αποφα−
σίζει και εκχωρεί όλες τις εξουσίες διαχείρισης και 
εκπροσώπησης της εταιρείας, στον Πρόεδρο του Δ.Σ. 
και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής Χαράλαμπο Ασδέρη 
− Γεωργίου του Αντωνίου, ο οποίος θα εκπροσωπεί την 
εταιρεία με μόνη την υπογραφή του, που θα τίθεται μαζί 
με την πλήρη ή συντετμημένη εταιρική επωνυμία ή το 
διακριτικό τίτλο της εταιρείας.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της 
εταιρείας, Χαράλαμπος Ασδέρης − Γεωργίου του Αντω−
νίου, δύναται να αναθέτει περαιτέρω την άσκηση των 
εξουσιών που του ανατέθηκαν ή μέρος αυτών σε άλλα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους.

  Καλλιθέα, 22 Δεκεμβρίου 2010

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F

(9)
    Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «TRUST SHOES HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ (ΤΡΑΣΤ ΣΟΥΖ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)» και 
δ.τ. «TRUST SHOES HELLAS ΑΕ (ΤΡΑΣΤ ΣΟΥΖ ΕΛ−
ΛΑΣ ΑΕ)».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Την 20.12.2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της 
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «TRUST SHOES 
HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΤΡΑΣΤ ΣΟΥΖ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)» και δ.τ. «TRUST SHOES HELLAS ΑΕ 
(ΤΡΑΣΤ ΣΟΥΖ ΕΛΛΑΣ ΑΕ)» και αριθμό Μητρώου 58775/01/
Β/05/257 που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι−
σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για 
τη χρήση 2009.
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2) Το από 30/06/2010 πρακτικό της τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ελε−
γκτές για την επόμενη χρήση 1−1/31−12−2010 οι εξής:

Τακτικοί:
α. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, με 

αριθμό μητρώου Ο.Ε. 9996023390 και αριθμό αδείας Α΄ 
Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού 16001.

β. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, 
με αριθμό μητρώου Ο.Ε. 9996002799 και αριθμό αδείας 
Α΄ Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού 16000.

Αναπληρωματικοί:
α. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, με αριθμό 

μητρώου Ο.Ε. 9995026449 και αριθμό αδείας Α΄ Τάξης 
Λογιστή/Φοροτεχνικού 632.

β. ΚΟΥΚΟΒΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ, με αριθμό 
μητρώου Ο.Ε 9996014914 και αριθμό αδείας Α΄ Τάξης 
Λογιστή/Φοροτεχνικού 16002.

  Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2010

Με εντολή Νομάρχη
Η Τμηματάρχης

Μ. ΚΙΤΣΟΥ
F

(10)
    Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡ−
ΚΕΤ».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Την 30.12.2010 καταχωρίσθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ−
μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 20/12/2010 
πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης καθώς και 
το από 20/12/2010 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Διαμαντής 
Μασούτης Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ» και αριθμό Μητρώου 
8600/62/Β/86/0435 από το οποίο προκύπτει ότι το Δι−
οικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω 
Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία από 01−01−2011 μέχρι 
31−12−2015 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1) ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ του Διαμαντή (έμπορος), 
που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1971, διεύθυνση 
εργασίας 14° χλμ. Θεσσαλονίκης − Βασιλικών, Α.Δ.Τ. ΑΖ 
652728, ελληνικής υπηκοότητας, με Α.Φ.Μ. 039867317, 
ως Πρόεδρος.

2) ΖΑΦΕΙΡΙΑ ΜΑΣΟΥΤΗ του Διαμαντή (έμπορος), που 
γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1968, διεύθυνση ερ−
γασίας 14° χλμ. Θεσσαλονίκης − Βασιλικών, Α.Δ.Τ. ΑΒ 
706346, ελληνικής υπηκοότητας, με Α.Φ.Μ. 063902963, 
ως Διευθύνουσα Σύμβουλος.

3) ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ του Ιωάννου (έμπορος), 
που γεννήθηκε στο Άδενδρο Θεσσαλονίκης το 1941, 
διεύθυνση εργασίας 14° χλμ. Θεσσαλονίκης − Βασιλικών, 
με Α.Δ.Τ. Χ 770600, ελληνικής υπηκοότητας, με Α.Φ.Μ. 
008613265, ως Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Διευ−
θύνων Σύμβουλος.

4) ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΣΟΥΤΗ συζ. Διαμαντή (έμπορος), που 
γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1947, διεύθυνση εργασίας 
14° χλμ. Θεσσαλονίκης − Βασιλικών, Α.Δ.Τ. ΑΖ 146580, ελ−
ληνικής υπηκοότητας, με Α.Φ.Μ. 063907516, ως Μέλος.

5) ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΜΠΟΥΦΙΔΗΣ του Χρήστου (οικονομολό−
γος), που γεννήθηκε στο Ρήγιο Έβρου το 1956, διεύθυνση 
εργασίας 14° χλμ. Θεσσαλονίκης − Βασιλικών, Α.Δ.Τ. ΑΒ 
370696, ελληνικής υπηκοότητας, με Α.Φ.Μ. 025477120, 
ως Μέλος.

Καθορισμός αρμοδιοτήτων των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υπό την επιφύλαξη των δι−
ατάξεων του κ.ν.2190/1920 και του καταστατικού της 
εταιρείας, οι οποίες απαιτούν συλλογική ενέργεια του 
Διοικητικού Συμβουλίου ή απόφαση της Γενικής Συνέ−
λευσης των Μετόχων της εταιρείας καθορίζει ως εξής 
τις αρμοδιότητες Προέδρου, Αντιπρόεδρου και Διευθύ−
νοντα Συμβούλου:

Ι. Αρμοδιότητες Προέδρου:
1. Οργανώνει τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλί−

ου, συγκαλεί το δ.σ., προεδρεύει των συνεδριάσεων του, 
τηρεί και κυρώνει τα πρακτικά των αποφάσεων του δ.σ., 
επιχειρεί κάθε νόμιμη πράξη για τη λειτουργία του.

2. Έχει ειδική εξουσιοδότηση:
2.1. να εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι τρίτων, διοικη−

τικής, δημοτικής, περιφερειακής ή οποιασδήποτε άλλης 
διοικητικής αρχής, καθώς και δικαστικής αρχής.

2.2. να παρέχει περαιτέρω εξουσιοδοτήσεις σε τρί−
τους, υπαλλήλους ή μη της εταιρείας, στην άσκηση του 
συνόλου ή μέρους, των υπό 1 και 2 αρμοδιοτήτων του.

3. Να υπογράφει σε περίπτωση κωλύματος της Διευ−
θύνουσα Συμβούλου, με οποιαδήποτε ιδιότητα, αξιόγρα−
φα έκδοσης της εταιρείας ή τρίτων.

ΙΙ. Αρμοδιότητες Αναπληρωτή Προέδρου:
Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου, ο Αντιπρό−

εδρος έχει την ειδική εξουσιοδότηση, άσκησης όλων 
των υπό Ι αναφερομένων αρμοδιοτήτων του Προέδρου 
του δ.σ.

ΙΙΙ. Αρμοδιότητες Διευθύνουσας Συμβούλου:
Έχει την ειδική εξουσιοδότηση:
1. Να διαχειρίζεται όλες τις υποθέσεις της εταιρίας 

και ειδικότερα, όσες αναφέρονται στο άρθρο 11 παρ. 3 
του καταστατικού της.

2. Να εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα την εταιρία 
έναντι τρίτων.

3. Να παρέχει περαιτέρω εξουσιοδοτήσεις σε τρίτους, 
υπαλλήλους ή μη της εταιρίας, στην άσκηση του συνό−
λου ή μέρους των υπό 1 και 2 αρμοδιοτήτων της.

IV. Αρμοδιότητες Αναπληρωτή Διευθύνοντα Συμβούλου:
Σε περίπτωση κωλύματος της Διευθύνουσας Συμβού−

λου, αναπληρώνεται από τον Αναπληρωτή Διευθύνων 
Σύμβουλο, που έχει, όλες τις υπό III 1−3 αρμοδιότητες 
της Διευθύνουσας Συμβούλου.

  Θεσσαλονίκη, 30 Νοεμβρίου 2010

 Με εντολή Νομάρχη
 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ

F

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(11)
    Αριθμ. 6629
Εγκατάσταση στην Ελλάδα του Υποκαταστήματος της 

αλλοδαπής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την 
επωνυμία «ORIOTRIC HOLDIGS LIMITED».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 57 και 58 του Ν. 3190/55 

περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης.
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2. Τις διατάξεις του Ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους−
Πολίτη», όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του 
Ν.2690/99 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας».

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχια−
κής Αυτοδιοίκησης» και του Ν. 2503/1997.

4. Την με αριθμ. 127/2009 (ΦΕΚ τ.Β΄/1636/07−08−2009 
και διόρθ. σφ. 1918/08−09−2009)_απόφαση του Νομαρχια−
κού Συμβουλίου Αθηνών «Τροποποίηση του Οργανισμού 
Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών 
της Ν.Α. Αθηνών − Πειραιώς/Νομαρχίας Αθηνών».

5. Την με αριθμό 1074/02−02−2010 απόφαση του Νομάρ−
χη Αθηνών «περί εξουσιοδότησης υπογραφής».

6. Την από 21−12−2010 αίτηση της ενδιαφερόμενης 
αλλοδαπής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, αποφα−
σίζουμε:

Εγκρίνουμε την εγκατάσταση στην Ελλάδα, στο Δήμο 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ υποκαταστήματος της αλλοδαπής Ε.Π.Ε. 
με την επωνυμία: «ORIOTRIC HOLDINGS LIMITED», η 
οποία υπέβαλε όλα τα οριζόμενα από το άρθρο 58 
του Ν.3190/1955, όπως ισχύει, έγγραφα από τα οποία 
προκύπτουν τα εξής:

1. Στοιχεία αλλοδαπής εταιρείας.
α) Ιδρυτική πράξη: Το από 09 Σεπτεμβρίου 2009 ιδρυτι−

κό έγγραφο και καταστατικό της εταιρείας περιορισμέ−
νης ευθύνης με μετοχές, η οποία γράφτηκε στο Μητρώο 
του Εφόρου Εταιριών στις 22 Σεπτεμβρίου 2009.

β) Επωνυμία: «ORIOTRIC HOLDIGS LIMITED».
γ) Έδρα και διεύθυνση: Ναυπλίου 15, 2ος όροφος, 

Τ.Κ.3025, Λεμεσός, Κύπρος.
δ) Κεφάλαιο: Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας εί−

ναι χίλια (1.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε χίλιες (1.000) 
μετοχές του ενός (1,00) ευρώ η κάθε μια.

ε) Διοίκηση−εκπροσώπηση:
ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ:
ΓΙΑΝΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Απόλλωνος, 4, Ύψωνας, Τ.Κ. 4180, 

Λεμεσός, Κύπρος.

ΜΑΡΙΑ ΑΤΖΙΝΗ, Ρούπελ, 5, Απόστολος Ανδρέας, 
Τ.Κ.3066, Λεμεσός, Κύπρος.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
C.P.PALEMA SERVICES LIMITED, Ναυπλίου, 15, 2ος όρο−

φος, Τ.Κ. 3025, Λεμεσός, Κύπρος.
2. Στοιχεία υποκαταστήματος.
α) Επωνυμία: «ORIOTRIC HOLDINGS LIMITED».
β) Δ/νση γραφείων: Πιερίας 50, Περιστέρι.
γ) Σκοπός:
− Εισαγωγή και εξαγωγή, αγορά και πώληση, (χονδρική 

και λιανική), προϊόντων απορρυπαντικών, προσωπικής 
φροντίδας (καλλυντικών), τροφίμων, χαρτικών, μικρο−
αντικειμένων, πλαστικών ειδών οικιακής χρήσεως, ερ−
γαλείων, ειδών ένδυσης και ζωοτροφών καθώς και η 
ανασυσκευασία αυτών.

− Οργάνωση διοίκηση και εκμετάλλευση καταστημά−
των και αποθηκών.

δ) Εκπροσώπηση: Πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και 
αντίκλητος ορίσθηκε η ομόρρυθμη εταιρεία με την 
επωνυμία «Κ. Α. Παπαμιχάλης − Α. Γ. Κερατιώτης Ο.Ε.» 
και δ.τ. «Ε−ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΕ» που εδρεύει στο Κορωπί Ατ−
τικής, επί της οδού Κύπρου αρ. 51 στην Ελλάδα, με 
ΑΦΜ 998044447, η οποία συστάθηκε την 3/11/2008 και 
καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου 
Αθηνών με γενικό αριθμό 16956/6−11−2008 και έχει δια−
χειριστές τους ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του Ανα−
στασίου, λογιστή−φοροτεχνικό, με ΑΔΤ ΑΒ 523225/06 
και ΑΝΤΩΝΙΟ ΚΕΡΑΤΙΩΤΗ του Γεωργίου, λογιστή−φο−
ροτεχνικό, με ΑΔΤ Σ 500117/96, για τις εργασίες του 
υποκαταστήματος στην Ελλάδα, με βάση το από 18 
Μαίου 2010 πληρεξούσιο έγγραφο της εταιρείας.

  Περιστέρι, 28 Δεκεμβρίου 2010

Με εντολή Νομάρχη
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
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