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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 «McDONALD’S 
HELLAS Εταιρικά Εστιατόρια Ανώνυµη Εταιρία».

  Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

  Την 14−4−2011 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύµων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας µας η µε αριθµό ΕΜ− 5428/2011 
απόφαση µας, µε την οποία εγκρίθηκαν :

α) Η απορρόφηση από την Ανώνυµη Εταιρεία µε την 
επωνυµία «McDONALD’S HELLAS Εταιρικά Εστιατό−
ρια Ανώνυµη Εταιρία» µε έδρα το ∆ήµο Χαλανδρίου 
Αττικής και ΑΡ.Μ.Α.Ε. 29019/01ΑΤ/Β/93/206(2009) του 
αποσχισθέντος κλάδου λειτουργίας εστιατορίων και 
παροχής υπηρεσιών εστίασης της µητρικής Μονο−
πρόσωπης Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης µε την 
επωνυµία «McDONALD’S HELLAS ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΜΟΝΟ−
ΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και 
δ.τ. «McDONALD’S HELLAS Μ.Ε.Π.Ε.» που εδρεύει στο 
∆ήµο Χαλανδρίου Αττικής, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
των άρθρων 1−5 του Ν. 2166/1993, τις διατάξεις του 
Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, την ισχύουσα νοµοθεσία 
περί Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης, το µε αριθµό 
17.721/8−4−2011 συµβόλαιο της Συµβολαιογράφου Αθηνών 
Μαρίας Παναγιώτη Τσαγγάρη σύζυγο Κωνσταντίνου 
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Βάλβη, την από 28/2/2011 λογιστική κατάσταση του 
άνω κλάδου, την από 24/3/2011 έκθεση του Ορκωτού 
Ελεγκτή−Λογιστή Θεοδοσίου Ιγνατίδη µε A.M. Σ.Ο.Ε.Λ. 
15881 της εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών−Λογιστών 
µε την επωνυµία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ ΕΛΛΑΣ Ορκω−
τοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» µε A.M. Σ.Ο.Ε.Λ. 107 επί 
της λογιστικής αυτής κατάστασης, ως και την από 
1/4/2011 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 
των µετόχων της άνω Ανώνυµης Εταιρείας και την 
από 1/4/2011 απόφαση της έκτακτης Συνέλευσης των 
εταίρων της άνω µητρικής Μονοπρόσωπης Εταιρείας 
Περιορισµένης Ευθύνης.

Β) Η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού 
της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία «McDONALD’S 
HELLAS Εταιρικά Εστιατόρια Ανώνυµη Εταιρία», και µε 
αριθµό µητρώου 29019/01 ΑΤ/Β/93/206(2009) που εδρεύει 
στο δήµο Χαλανδρίου Αττικής, σύµφωνα µε την από 
01/04/2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Με−
τόχων της.

Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει σε περίληψη ως 
ακολούθως:

Άρθρο 5

Με την από 1−4−2011 απόφαση της έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας το µετοχικό κε−
φάλαιο αυξήθηκε κατά ένα εκατοµµύριο πεντακόσιες 
εννέα χιλιάδες επτακόσια ενενήντα τρία ευρώ και τρι−
άντα πέντε λεπτά (1.509.793,35 €) συνεπεία απόσχισης 
και εισφοράς, κατά τις διατάξεις των άρθρων 1−5 του 
Ν. 2166/1993 και του Κ.Ν. 2190/1920, του κλάδου 
λειτουργίας εστιατορίων και παροχής υπηρεσιών 
εστίασης της µητρικής εταιρίας «McDonald’s Hellas 
Εστιατόρια Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισµένης 
Ευθύνης» δι’ απορροφήσεως αυτού από την εται−
ρεία, αξίας (του κλάδου αυτού) ενός εκατοµµυρίου 
πεντακοσίων εννέα χιλιάδων επτακοσίων εβδοµήντα 
ευρώ και εβδοµήντα τεσσάρων λεπτών (1.509.770,74 
€), σύµφωνα µε τη λογιστική κατάσταση της 28−
2−2011 και την έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής 
αξίας του Ορκωτού Ελεγκτή−Λογιστή Θεοδοσίου 
Ιγνατίδη (A.M. Σ.Ο.Ε.Λ. 15881) της εταιρείας Ορκω−
τών Ελεγκτών−Λογιστών µε την επωνυµία «ΕΡΝΣΤ 
& ΓΙΑΝΓΚ ΕΛΛΑΣ Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» 
(A.M. Σ.Ο.Ε.Λ. 107), ως και καταβολής ποσού είκο−
σι δύο ευρώ και εξήντα ενός λεπτών (22,61 €) σε 
µετρητά από την ίδια ως άνω µητρική εταιρία για 
σκοπούς στρογγυλοποίησης προκειµένου να προκύ−
ψει ακέραιος αριθµός µετοχών, µε την έκδοση από 
την εταιρεία πενήντα µίας χιλιάδων τετρακοσίων 
σαράντα µίας (51.441) νέων ονοµαστικών µετοχών, 
ονοµαστικής αξίας εκάστης είκοσι εννέα ευρώ και 
τριάντα πέντε λεπτών (29,35 €).

Έτσι το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται 
σήµερα στο ποσό του 1.577.298,35 ευρώ, διαιρούµενο σε 
53741 ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 29,35 
ευρώ εκάστη.

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

   Αγία Παρασκευή, 14 Απριλίου 2011

Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

(2)     
 Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύµων Εται−

ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ−
νυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΑΦΝΗΣ».

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   Την 15/04/2011 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύµων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας µας το από 30/03/2011 πρακτι−
κό της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Ανώνυµης 
Εταιρείας µε την επωνυµία «ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ∆ΗΜΟ−
ΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΑΦΝΗΣ» και µε αριθµό µη−
τρώου 69107/01/Β/09/471 που εδρεύει στο ∆ήµο ∆άφνης− 
Υµηττού µε το οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση των 
άρθρων 1 και 19 του καταστατικού της.

Η παραπάνω τροποποίηση έχει σε περίληψη ως ακο−
λούθως :

Άρθρο 1
ΣΥΣΤΑΣΗ − ΕΠΩΝΥΜΙΑ − ∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Συνίσταται Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «ΜΟ−
ΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΑΦΝΗΣ 
ΥΜΗΤΤΟΥ». Για τις σχέσεις της µε το εξωτερικό, η επω−
νυµία αυτή θα χρησιµοποιείται σε πιστή µετάφραση.−

Η εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 266 
του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Π.∆. 3463/2006) 
καθώς και από τις διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/20 όπως 
τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει.

Η εταιρεία δεν ανήκει στον ∆ηµόσιο Τοµέα, αποτελεί 
Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου, λειτουργεί σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του Ν. 2190/20 όπως ισχύει και θεωρεί−
ται Επιχείρηση ΟΤΑ. Εφεξής όπου αναφέρεται ο ∆ήµος 
∆άφνης, θα νοείται ο ∆ήµος ∆άφνης−Υµηττού.

Άρθρο 19
ΣΥΝΘΕΣΗ−ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
που αποτελείται από εννέα (9) µέλη µε τους αναπλη−
ρωτές τους, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση 
των µετόχων της εταιρείας.

2. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι µόνο 
φυσικά πρόσωπα, και ορίζονται µαζί µε τους αναπληρω−
µατικούς αυτών από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
∆άφνης−Υµηττού.

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, που είναι αιρετοί 
εκπρόσωποι του ∆ήµου ∆άφνης−Υµηττού, δεν πρέπει να 
υπερβαίνουν το 1/3 του συνολικού αριθµού των µελών 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, εκ των οποίων τουλάχιστον 
το ένα εξ αυτών προέρχεται από τη µειοψηφία. 

3. Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου θα ακολουθεί 
την θητεία της ∆ηµοτικής περιόδου και το αργότερο θα 
λήγει στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου (31−12−2....), 
κατά την οποία λήγει η θητεία της ∆ηµοτικής Περιόδου.

4. Τα µέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορούν να επα−
νεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

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

   Αθήνα, 18 Απριλίου 2011

Με εντολή Περιφερειάρχη
Η ∆ιευθύντρια

ΕΙΡΗΝΗ ΠΟΡΤΑΛΙΟΥ
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(3)     
 Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύµων Εται−

ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ−
νυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ECO & ECO ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. 
«ECO & ECO AE».

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Την 18/03/2011 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύµων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας µας το από 15/03/2011 πρακτι−
κό της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Ανώνυµης 
Εταιρείας µε την επωνυµία «ECO & ECO ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ECO 
& ECO AE» και µε αριθµό µητρώου 70556/01/Β/11/6 που 
εδρεύει στο ∆ήµο Αθηναίων µε το οποίο αποφασίσθηκε 
η τροποποίηση των άρθρων 3, 27, 35 του καταστατικού 
της.

Η παραπάνω τροποποίηση έχει σε περίληψη ως ακο−
λούθως :

Άρθρο 3

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο ∆ήµος Αθηναίων και 
τα γραφεία αυτής επί της οδού Πανεπιστηµίου αριθµός 
64.

Άρθρο 27°
ΡΗΤΡΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ − ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆.Σ.

1. ∆εν επιτρέπεται στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβου−
λίου να ενεργούν κατ’ επάγγελµα, για δικό τους λογα−
ριασµό ή για λογαριασµό τρίτων, πράξεις που υπάγονται 
σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή 
να µετέχουν ως οµόρρυθµοι εταίροι σε εταιρείες που 
επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπε−
ται στα µέλη του ∆.Σ. να ενεργούν κατ’ επάγγελµα, για 
δικό τους λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων, πράξεις 
που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώ−
κει η εταιρεία ή να µετέχουν ως οµόρρυθµοι εταίροι 
σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, µετά 
από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 
εταιρείας. Κατ’ εξαίρεση η έγκριση αυτή θεωρείται ήδη 
δεδοµένη για τους ιδρυτές της εταιρείας.

Οι διευθυντές, υπάλληλοι και στελέχη της εταιρείας 
δεν έχουν το δικαίωµα να ενεργούν τις ως άνω πρά−
ξεις».

Άρθρο 35°
ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το κεφάλαιο της εταιρείας, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 5 του καταστατικού της, αναλαµβάνεται µε τον 
ακόλουθο τρόπο: 

1. Ο ιδρυτής ΚΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, µε αριθ−
µό δελτίου ταυτότητας ΑΖ592267 και ΑΦΜ 043163396 
της ∆.Ο.Υ Π. Φαλήρου, καλύπτει ποσό σαράντα οκτώ 
χιλιάδων ευρώ (48.000,00 €) και αναλαµβάνει σαράντα 
οκτώ χιλιάδες (48.000) ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστι−
κής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης, που αντιστοιχούν στο 
µερίδιο συµµετοχής του στο κεφάλαιο της εταιρείας.

2. Η Μαρία Κοµνηνού του Ευστρατίου, µε αριθµό δελ−
τίο ταυτότητας ΑΗ124012 και ΑΦΜ 062767980 της ∆.Ο.Υ. 
Π. Φαλήρου, καλύπτει ποσό δώδεκα χιλιάδων ευρώ 
(12.000,00 €) και αναλαµβάνει δώδεκα χιλιάδες (12.000) 
ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας ενός (1) ευρώ 
εκάστης, που αντιστοιχούν στο µερίδιο συµµετοχής της 
στο κεφάλαιο της εταιρείας.

Η καταβολή των µετρητών για την κάλυψη του ως άνω 
ποσού θα πραγµατοποιηθεί υποχρεωτικά µε κατάθεση 
σε ειδικό λογαριασµό επ’ ονόµατι της εταιρείας που θα 
τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που θα λειτουργεί 
νόµιµα στην Ελλάδα.

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

   Αθήνα, 14 Απριλίου 2011

Με εντολή Περιφερειάρχη
Η ∆ιευθύντρια

ΕΙΡΗΝΗ ΠΟΡΤΑΛΙΟΥ
F

(4)     
 Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύµων Εται−

ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυ−
µης Εταιρείας µε την επωνυµία «MOVIELAB ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑ−
ΣΕΩΣ».

  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ 

ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

  Την 24/03/2011 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύµων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας µας το από 17/03/2011 πρα−
κτικό της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Ανώνυ−
µης Εταιρείας µε την επωνυµία «MOVIELAB ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕ−
ΩΣ» και µε αριθµό µητρώου 32244/01ΑΤ/Β/94/2551, που 
εδρεύει στο δήµο Αµαρουσίου Αττικής, µε το οποίο 
αποφασίσθηκε η τροποποίηση των άρθρου 11 και 13 
του καταστατικού της.

Η παραπάνω τροποποίηση έχει σε περίληψη ως ακο−
λούθους:

Άρθρο 11

1. Η εταιρεία διοικείται από ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το 
οποίο απαρτίζεται από επτά (7) µέλη. Είναι δυνατός ο 
διορισµός νοµικών προσώπων ως µελών του διοικητικού 
συµβουλίου.

2. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκλέγονται 
από µετόχους κατά οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση των 
µετόχων, µε µυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειο−
ψηφία.

3. Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
είναι πενταετής και παρατείνεται αυτόµατα µέχρι την 
πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα εγκρίνει 
τον ισολογισµό του έτους λήξεως της θητείας τους και 
θα εκλέξει νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Η θητεία των µε−
λών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν µπορεί να υπερβεί 
σε καµία περίπτωση, την εξαετία.

4. Σύµβουλοι, των οποίων η θητεία έληξε, είναι πά−
ντοτε επανεκλέξιµοι.

5. Κάθε σύµβουλος οφείλει να προσέρχεται και να 
µετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου. Η συνεχής και χωρίς δικαιολογία απουσία 
κάποιου συµβούλου από τις συνεδριάσεις ή χωρίς άδεια 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ισοδυναµεί µε παραίτηση 
του από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Η παραίτηση αυτή 
λογίζεται ισχυρά, αφού το ∆ιοικητικό Συµβούλιο απο−
φασίζει γι’ αυτήν και καταχωρηθεί η απόφαση του στα 
πρακτικά του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
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6. Αν κάποιο µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου πεθά−
νει ή παραιτηθεί ή ανακληθεί για οποιονδήποτε λόγο, 
τα υπόλοιπα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, εφ’ όσον 
είναι τουλάχιστον τρία (3), µπορούν να προβούν στην 
εκλογή αναπληρωτή για τον υπόλοιπο χρόνο της θη−
τείας του συµβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή 
αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην πρώτη τακτική ή 
εκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα συγκληθεί, η οποία 
(Συνέλευση) επικυρώνει την εκλογή που έγινε ή εκλέ−
γει άλλο πρόσωπο. Οι πράξεις των προσωρινών συµ−
βούλων, που εκλέχτηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, 
λογίζονται έγκυρες και αν ακόµα η εκλογή τους δεν 
επικυρωθεί από την γενική Συνέλευση των µετόχων 
της εταιρείας.

Άρθρο 13
Απαρτία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

1. Σύµβουλος ο οποίος απουσιάζει ή κωλύεται, µπορεί 
να αντιπροσωπεύεται στο συµβούλιο σε µία ή περισ−
σότερες συνεδριάσεις, µόνο από άλλον σύµβουλο, τον 
οποίον θα ορίσει µε εξουσιοδότηση του, που παρέχεται 
εγγράφως ή τηλεγραφικώς και απευθύνεται προς το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο.

Κάθε σύµβουλος δεν µπορεί να αντιπροσωπεύει πε−
ρισσότερους από έναν σύµβουλο.

2. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και 
συνεδριάζει εγκύρως, αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύ−
εται σε αυτό το ήµισυ πλέον ενός των συµβούλων, σε 
καµία όµως περίπτωση ο αριθµός των παρόντων αυτο−
προσώπως συµβούλων δεν µπορεί να είναι µικρότερος 
από τρεις. Εξαιρετικά για την έγκυρη λήψη αποφάσεων 
επί των αναφεροµένων στο δεύτερο εδάφιο της παρα−
γράφου 4 του παρόντος άρθρου θεµάτων, το ∆ιοικη−
τικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει 
έγκυρα, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό 
τέσσερα (4) από τα επτά (7) µέλη του.

3. Το συµβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας, 
τακτικά µεν µία φορά κατά ηµερολογιακό µήνα, σε µέρα 
και ώρα που ορίζεται από τον Πρόεδρο και εκτάκτως 
όταν ο Πρόεδρος κρίνει σκόπιµο ή όταν ζητήσουν τη 
σύγκληση του δύο (2) τουλάχιστον σύµβουλοι. Εκτά−
κτως µπορεί να συγκαλείται και εκτός της έδρας της 
εταιρείας, ως θα ορίζεται στη σχετική πρόσκληση, ενώ 
είναι επίσης δυνατή η συνεδρίαση του διοικητικού συµ−
βουλίου µε τηλεδιάσκεψη.

4. Οι αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου λαµβά−
νονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντι−
προσωπευοµένων µελών του. Εξαιρετικά, για την λήψη 
αποφάσεων επί των πιο κάτω αναφεροµένων θεµάτων, 
θα απαιτείται πλειοψηφία τουλάχιστον τεσσάρων (4) εκ 
των παρόντων ή αντιπροσωπευοµένων µελών.

(α) Σύσταση οποιουδήποτε βάρους, προσηµειώσεως, 
υποθήκης, ενεχύρου ή άλλης επιβάρυνσης ή δέσµευσης 
επί του συνόλου της ακίνητης περιουσίας ή των στοι−
χείων του ενεργητικού της εταιρείας.

(β) Σύναψη δανείου οποιουδήποτε ποσού, µη περιλαµ−
βανοµένου στον εγκεκριµένο από τους µετόχους ετήσιο 
προϋπολογισµό της εταιρείας.

(γ) Ανάληψη δραστηριοτήτων πέραν της επιχειρηµα−
τικής δραστηριότητας που έχει εγγράφως συµφωνηθεί 
µεταξύ των µετόχων, σύναψη συµβάσεων, διακανονισµός 
συναλλαγών ή ανάληψη υποχρεώσεων, µε την εξαίρε−

ση όσων απαιτούνται κατά τη συνήθη πορεία της επι−
χειρηµατικής δραστηριότητας της εταιρείας, ανάληψη 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας εκτός Ελλάδος.

(δ) ∆ιορισµός ή αντικατάσταση οποιουδήποτε µέλους 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (των Ελλήνων µετόχων συ−
µπεριλαµβανοµένων) ή υπαλλήλου, το επίπεδο του µη−
νιαίου µισθού του οποίου υπερβαίνει το ποσό €6.000, 
καθώς και ο διορισµός αντικαταστάτη του.

(ε) Χορήγηση οποιασδήποτε εγγύησης ή άλλης εξα−
σφάλισης σε ασφάλεια των υποχρεώσεων οποιουδή−
ποτε προσώπου.

(στ) Η χορήγηση οποιουδήποτε δανείου ή προκατα−
βολής άνω του ποσού €75.000.

(ζ) Η ανάληψη κεφαλαιακών υποχρεώσεων που στο 
σύνολο τους υπερβαίνουν το 10% των κερδών της εται−
ρείας της προηγουµένης εταιρικής χρήσης µετά από 
φόρους.

(η) Η καταβολή οποιασδήποτε πληρωµής για προµή−
θειες ή η σύναψη οποιασδήποτε σύµβασης ή ανάλη−
ψη υποχρέωσης πληρωµής προµηθειών προς τρίτους, 
σχετικά µε τη σύσταση πελατών ή για οποιονδήποτε 
άλλο λόγο.

(θ) Έναρξη ή διακανονισµός δικαστικών ή διαιτητικών 
διαδικασιών, µε την εξαίρεση των συνηθισµένων περι−
πτώσεων είσπραξης οφειλών.

(ι) ∆ηµιουργία ή διατήρηση ή τροποποίηση (κατά 
ουσιώδη τρόπο) οποιουδήποτε προγράµµατος συµµε−
τοχής των εργαζοµένων στα κέρδη, µε την εξαίρεση 
των προγραµµάτων που εφαρµόζονται στο σύνολο του 
οµίλου WPP.

(ια) Μη τήρηση των συστηµάτων και των διαδικασι−
ών του οµίλου WPP αναφορικά µε θέµατα λογιστικά, 
οικονοµικού σχεδιασµού, φορολογικά, σύνταξης προϋ−
πολογισµού και παροχής στοιχείων.

(ιβ) Καταβολή προς οποιοδήποτε πρόσωπο ποσών 
που εκφεύγουν εκείνων της συνήθους εµπορικής 
πρακτικής, προκειµένου για µισθώσεις ή χρήσεις 
ακινήτων από την εταιρεία, (α) πρόταση για διανοµή 
µερισµάτων ή άλλη καταβολή κερδών, ποσού υπολει−
ποµένου του 50% του ποσού που µπορεί νοµίµως να 
διανεµηθεί σε κάθε εταιρική χρήση, λαµβανοµένων 
πάντοτε υπ’ όψη των αναγκών της εταιρείας σε κε−
φάλαια κίνησης.

(ιγ) Πρόταση για την αντικατάσταση των ελεγκτών.
5. Κάθε σύµβουλος έχει µία ψήφο στο συµβούλιο, όταν 

όµως αντιπροσωπεύει άλλον σύµβουλο που απουσιάζει, 
έχει και την ψήφο του αντιπροσωπευοµένου».

Κατόπιν µυστικής ψηφοφορίας, η Γενική Συνέλευση 
των µετόχων (οµόφωνα) αποφασίζει την τροποποί−
ηση των άρθρων 11 και 13 του καταστατικού της 
εταιρείας, ως προτάθηκε από τον Πρόεδρο κατά τα 
ανωτέρω.

Οµοίως, η Γενική Συνέλευση (οµόφωνα) αποφασίζει 
την κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας σε 
ενιαίο κείµενο ως ακολούθως:

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

   Αγία Παρασκευή, 7 Απριλίου 2011 

Ο Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης
ΑΠ. ΤΟΣΚΑΣ
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

(5)     
 Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύµων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επω−
νυµία «ARIES AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ» και δ.τ. «ARIES AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.».

   Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Την 18/04/2011 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύµων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας µας το από 15/03/2011 πρακτι−
κό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας 
µε την επωνυµία «ARIES AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ARIES AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» και 
µε αριθµό Μητρώου 60356/01/Β/06/147, που εδρεύει στο 
∆ήµο Αθηναίων σύµφωνα µε το οποίο το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο εξουσιοδοτεί τις δικηγόρους Αθηνών Σοφία 
Μπράβου του Κωνσταντίνου (ΑΜ/∆ΣΑ 26693) και Βαλα−
σία Αθανασιάδου του Ροβέρτου (ΑΜ/∆ΣΑ 32015) όπως 
εκδίδουν, η καθεµία χωριστά, επικυρωµένα αντίγραφα 
παντός είδους εγγράφων της εταιρείας, συµπεριλαµ−
βανοµένων και των πρακτικών συνεδριάσεων του ∆ι−
οικητικού Συµβουλίου ή των Γενικών Συνελεύσεων εν 
όλω ή αποσπασµατικά.

Επίσης το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, αποφάσισε να πα−
ράσχει τις ακόλουθες εντολές και εξουσιοδοτήσεις για 
την καλύτερη και αποτελεσµατικότερη λειτουργία της 
Εταιρείας:

Εκπροσώπηση ενώπιον Ι.Κ.Α. και ∆.Ο.Υ.:
Ο Καλύµνιος Ευάγγελος του ∆ηµητρίου, κάτοχος του 

υπ’ αριθµ. ΑΒ 509897 αστυνοµικού δελτίου ταυτότητας, 
εξουσιοδοτείται όπως εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον 
του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) και της 
∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας (∆.Ο.Υ.) και όπως υπο−
γράφει και υποβάλλει ή παραλαµβάνει για λογαριασµό 
της εταιρείας τα κάτωθι περιοριστικά αναφερόµενα 
έγγραφα και στοιχεία που αφορούν στη δραστηριότητα 
της εταιρείας:

− Θεώρηση βιβλίων και στοιχείων
− Αίτηση έκδοσης φορολογικής ενηµερότητας
− ∆ήλωση µεταβολών εταιρείας (Εφορία) 
− ∆ήλωση υποκαταστήµατος
− ∆ήλωση µεταβίβασης µετοχών
− Παραλαβή κλειδάριθµου TAXIS
− Αίτηση έκδοσης ασφαλιστικής ενηµερότητας
− Αίτηση απόδοση Αριθµού Μητρώου Εργοδότη (ΑΜΕ)
− Παραλαβή του ειδικού βιβλίου καταχώρησης νεο−

προσλαµβαµένου προσωπικού
− Έναρξη απασχόλησης προσωπικοί) σε παράρτηµα
− Αίτηση µεταφορά έδρας ή παραρτήµατος
− ∆ήλωση µεταβολών εταιρείας (ΙΚΑ)
και γενικά όπως ενεργεί κάθε τι αναγκαίο για την 

πραγµάτωση της χορηγηθείσας σε αυτόν εντολής.
Εκπροσώπηση ενώπιον των Οργανισµών Κοινής Ωφε−

λείας:
Ο Κωνσταντίνος Παναγιωτόπουλος του Σωτηρίου, ιδι−

ωτικός υπάλληλος, κάτοχος του υπ’ αριθµόν ΑΖ 535009 
αστυνοµικού δελτίου ταυτότητας, εξουσιοδοτείται όπως 
εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των Οργανισµών Κοι−
νής Ωφελείας (∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥ∆ΑΠ) αναφορικά µε τις 
παροχές ρεύµατος, ύδατος και τηλεφωνικών γραµµών 
στα γραφεία της εταιρείας (Βασ. Σοφίας 120) και όπως 
υπογράφει στο όνοµα και για λογαριασµό της εταιρείας 
όλα τα απαιτούµενα έγγραφα, όπως ενδεικτικά αιτήσεις, 

δηλώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, αναφορικά µε τη σύν−
δεση των προαναφερθέντων γραφείων της εταιρείας 
µε το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και ύδατος και για 
την παροχή µίας ή περισσότερων τηλεφωνικών γραµ−
µών και γενικά όπως ενεργεί κάθε τι αναγκαίο για την 
πραγµάτωση της χορηγηθείσας σε αυτόν εντολής.

Εκπροσώπηση ενώπιον των ΕΛΤΑ:
Ο Κωνσταντίνος Παναγιωτόπουλος του Σωτηρίου, ιδι−

ωτικός υπάλληλος, κάτοχος του υπ’ αριθµόν ΑΖ 535009 
αστυνοµικού δελτίου ταυτότητας, εξουσιοδοτείται όπως 
εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των Ελληνικών Τα−
χυδροµείων (ΕΛΤΑ) και όπως παραλαµβάνει από οποιο−
δήποτε κατάστηµα συστηµένες επιστολές και δέµατα 
που απευθύνονται στην εταιρεία και όπως υπογράφει 
στο όνοµα και για λογαριασµό της εταιρείας όλα τα 
απαιτούµενα έγγραφα, όπως ενδεικτικά αιτήσεις, δηλώ−
σεις, υπεύθυνες δηλώσεις, αναφορικά µε την παραλαβή 
των απευθυνόµενων προς την εταιρεία συστηµένων 
επιστολών και δεµάτων και γενικά όπως ενεργεί κάθε 
τι αναγκαίο για την πραγµάτωση της χορηγηθείσας σε 
αυτόν εντολής.

   Αθήνα, 18 Απριλίου 2011

Με εντολή Περιφερειάρχη
Η ∆ιευθύντρια 

ΕΙΡΗΝΗ ΠΟΡΤΑΛΙΟΥ
F

(6)     
 Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύµων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την 
επωνυµία «VALION Ανώνυµη, Τεχνική, Εµπορική, Βι−
οµηχανική, Τουριστική, Λατοµική και Κτηµατική Εται−
ρεία» και δ.τ. «VALION A.T.E.».

   Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ 

ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

  Την 07/04/2011 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύµων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας µας το από 23/03/2011 πρα−
κτικό Γενικής Συνέλευσης, καθώς και το από 23/03/2011 
πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης 
Εταιρείας µε την επωνυµία «VALION Ανώνυµη, Τεχνική, 
Εµπορική, Βιοµηχανική, Τουριστική, Λατοµική και Κτη−
µατική Εταιρεία» και δ.τ. «VALION A.T.E.» και µε αριθµό 
µητρώου 61245/01ΑΤ/Β/06/305 που εδρεύει στο δήµο 
Ηρακλείου Αττικής, από τα οποία προκύπτει ότι το ∆ιοι−
κητικό Συµβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. 
µε πενταετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώµα ως εξής:

1. Ο Μπουγάς Ιωάννης του Σωτηρίου, επιχειρηµατίας, 
γεννηµένος το 1945, κάτοικος Άνοιξης, Ειρήνης 1Α, µε 
Α∆Τ ΑΒ 336140, Πρόεδρος του ∆.Σ. και ∆ιευθ. Σύµβου−
λος.

2. Ο Χριστόπουλος Κων/νος του Ηλία, ιδιωτικός υπάλ−
ληλος, γεννηµένος το 1960, κάτοικος Μεταµόρφωσης 
Περικλέους 10, µε Α∆Τ Λ 672171, Αντιπρόεδρος.

3. Η Νακοπούλου Χρυσάνθη του Κωνσταντίνου, γεν−
νηµένη το 1944, κάτοικος Άνοιξης, Ειρήνης 1Α, µε Α∆Τ 
Χ 561402, µέλος του ∆.Σ.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο σύµφωνα µε την παρ. 2 του 
άρθρου 20 του καταστατικού, αναθέτει την άσκηση 
των εξουσιών και αρµοδιοτήτων του, πλην αυτών για 
τις οποίες απαιτείται, από το νόµο και το καταστατι−
κό, συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση 
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της εταιρείας έναντι παντός τρίτου, φυσικού ή νοµικού 
προσώπου, δηµοσίων δηµοτικών, και λοιπών αρχών και 
οργανισµών, τραπεζών και λοιπών χρηµατοδοτικών ορ−
γανισµών, και όλων εν γένει των ελληνικών δικαστηρίων, 
παντός βαθµού και δικαιοδοσίας, στον Πρόεδρο και 
∆ιευθ. Σύµβουλο, Μπουγά Ιωάννη, ο οποίος θα εκπρο−
σωπεί την εταιρεία και θα δεσµεύει µε την υπογραφή 
του κάτω από την εταιρική επωνυµία. 

   Αγία Παρασκευή, 7 Απριλίου 2011

Ο Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης
ΑΠ. ΤΟΣΚΑΣ
F

(7)     
 Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύµων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επω−
νυµία «DYNAPART − ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ».

   Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ 

ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

  Την 06/04/2011 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύµων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας µας το από 15/03/2011 πρα−
κτικό Γενικής Συνέλευσης, καθώς και το από 15/03/2011 
πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης 
Εταιρείας µε την επωνυµία «DYNAPART − ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ» και µε αριθµό 
µητρώου 5193/01ΑΤ/Β/86/728 που εδρεύει στο δήµο Αµα−
ρουσίου Αττικής, από τα οποία προκύπτει ότι το ∆ιοικη−
τικό Συµβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. 
µε πενταετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώµα ως εξής:

Πρόεδρος και ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος: Αναστασία 
Γερογιάννη του Ξενοφώντα, κάτοικος Αθηνών, οδός 
Ροβέρτου Γκάλη αρ. 26, µε Α∆Τ Ρ 535514.

Μέλος: Κυριακή Μικελοπούλου του Ζαφειρίου, κάτοι−
κος Αθηνών, οδός Σαββίδου αρ. 11, µε Α∆Τ Η 692066.

Μέλος: Ιωσήφ Χρήστου Χρηστίδης, ιδιωτικός υπάλ−
ληλος, κάτοικος Γαλατσίου, οδός Κύκνων αρ. 27−29, µε 
Α∆Τ Ν 388252.

Σχετικά µε την εκπροσώπηση της εταιρείας ισχύ−
ουν:

Η εταιρεία στις πάσης φύσεως και οποιουδήποτε πε−
ριεχοµένου σχέσεις της µε το ελληνικό δηµόσιο, πάσα 
αρχή δηµόσια, δηµοτική ή κοινοτική ή διοικητική, παν 
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δηµοσίου και ιδιωτικού δικαί−
ου, όλους τους οργανισµούς, όλα τα δικαστήρια κάθε 
βαθµού και δικαιοδοσίας ως και τον Άρειο Πάγο και το 
Συµβούλιο της Επικρατείας και γενικά µε κάθε τρίτο 
σε κάθε θέµα αναγόµενο στην διοίκηση και διαχείριση 
των υποθέσεων της εταιρείας καθώς και στην ενάσκη−
ση όλων των κατά το νόµο και το καταστατικό της 
εταιρείας εξουσιών και αρµοδιοτήτων του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, θα εκπροσωπείται και θα δεσµεύεται από 
την Αναστασία Γερογιάννη του Ξενοφώντα Πρόεδρο 
και ∆ιευθύνουσα Σύµβουλο του ∆.Σ., η οποία θα ενεργεί 
όλες τις ενδεικτικά αναφερόµενες στο άρθρο 11 του 
καταστατικού της εταιρείας πράξεις διαχείρισης των 
εταιρικών υποθέσεων για λογαριασµό και εξ ονόµατος 
της εταιρείας, θα δεσµεύει εγκύρως αυτήν, υπογράφου−
σα κάτω από την εταιρική επωνυµία.

Ειδικά για την έκδοση και επικύρωση αντιγράφων 
πρακτικών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της Γενικής 

Συνέλευσης από τα οικεία βιβλία καθώς και του κατα−
στατικού της εταιρείας προκειµένου αυτά να προσα−
χθούν ενώπιον πάσης και της αρµόδιας εποπτεύουσας 
αρχής, εξουσιοδοτείται η Πρόεδρος του ∆.Σ. Αναστασία 
Ξενοφώντα Γερογιάννη και ο Ιωσήφ Χρήστου Χρηστίδης 
σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος της πρώτης.

   Αγία Παρασκευή, 6 Απριλίου 2011

Ο Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης
ΑΠ. ΤΟΣΚΑΣ
F

(8)     
 Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύµων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την 
επωνυµία «ΚΕΡΑΣΟΥ∆Α ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑ−
ΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΚΕΡΑΣΟΥ−
∆Α Α.Ε.».

   Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ 

ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

   Την 07/04/2011 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανω−
νύµων Εταιρειών της Υπηρεσίας µας η από 19/11/2010 
απόφαση του νοµίµου εκπροσώπου, Ιωάννη Μυτιλι−
ναίου του Γεωργίου, της Ανώνυµης Εταιρείας µε την 
επωνυµία «ΚΕΡΑΣΟΥ∆Α ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕ−
ΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΚΕΡΑΣΟΥ∆Α 
Α.Ε.» και µε αριθµό µητρώου 69468/01ΑΤ/Β/10/101 που 
εδρεύει στο δήµο Αµαρουσίου Αττικής, µε το οποίο 
αναθέτει σε τρίτους µέρος των εξουσιών και αρµο−
διοτήτων του, περί εκπροσώπησης και διαχείρισης 
της εταιρείας. 

Έτσι µε την παραπάνω καθορίζεται ότι θέµατα σχε−
τιζόµενα µε:

1. διαχείριση διαθεσίµων εκάστης των εταιρειών,
2. εντολές για µεταφορές χρηµάτων µεταξύ τραπεζών 

στο όνοµα και για λογαριασµό εκάστης των εταιρειών, µε 
εξαίρεση αυτές που προβλέπονται υπό (α) κατωτέρω,

3. αναλήψεις από τραπεζικούς λογαριασµούς εκάστης 
των εταιρειών,

4. πληρωµές προς προµηθευτές εκάστης των εταιρει−
ών, πιστωτές, συνεργάτες ή άλλους τρίτους, στο όνοµα 
και για λογαριασµό εκάστης των εταιρειών,

5. είσπραξη χρηµάτων, χρεωγράφων και µερισµατα−
ποδείξεων στο όνοµα και για λογαριασµό εκάστης των 
εταιρειών, και

6. υπογραφή (έκδοση) ή και οπισθογράφηση επιταγών, 
συναλλαγµατικών, εµπορικών γραµµατίων, γραµµατίων 
σε διαταγή, αποδοχή εµπορικών γραµµατίων, παροχή 
εξουσιοδότησης σε τράπεζες για να πληρώσουν επιτα−
γές, συναλλαγµατικές, εµπορικά γραµµάτια, γραµµάτια 
σε διαταγή, κ.λπ. που έχουν κατατεθεί σε αυτές για 
είσπραξη, έκδοση τραπεζικών επιταγών, θα διεκπεραι−
ώνονται από τους

(i) Ντίνο Μπενρουµπή του Αβραµ−Αλµπέρτο, κάτοικο 
Βούλας Αττικής, οδός Παπάγου αρ 37, κάτοχο του υπ’ 
αριθ. Ξ 110308 Α.∆.Τ., που εκδόθηκε την 01.03.1988 από 
το Α.Τ. Παλαιού Φαλήρου, µε Α.Φ.Μ 021326050 της ∆ΟΥ 
Γλυφάδας, και

(ii) Ιωάννη Αντωνόπουλο του Γεωργίου, κάτοικο Ν. Σµύ−
ρνης, οδός Ταταούλων αρ. 18, κάτοχο του υπ’ αριθµ. 
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Α.∆.Τ. ΑΒ 030487/22−12−2005 του Α.Τ. Ν. Σµύρνης, µε 
Α.Φ.Μ.: 026851146 της ∆.Ο.Υ. Ν. Σµύρνης, 

οι οποίοι θα δεσµεύουν εκάστη των εταιρειών για 
τα υπό 1 έως και 6 ανωτέρω θέµατα ενεργώντας και 
υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο από κοινού στο 
όνοµα και για λογαριασµό εκάστης των εταιρειών, ενώ, 
θέµατα σχετιζόµενα µε:

(α) µεταφορές χρηµάτων µεταξύ τραπεζικών λογα−
ριασµών εκάστης των εταιρειών,

(β) τρέχουσα αλληλογραφία µε τράπεζες για τα θέ−
µατα της παρούσας και συµφωνία λογαριασµών, µε 
αυτές,

(γ) άνοιγµα και κλείσιµο τραπεζικών λογαριασµών 
κάθε είδους εκάστης των εταιρειών,

(δ) χρήση συστηµάτων ηλεκτρονικής τραπεζι−
κής (e−banking) µε σκοπό µόνο τη λήψη αναλυτι−
κής κίνησης λογαριασµών εκάστης των εταιρειών 
(statements),

(ε) πληρωµές φόρων, τελών, δασµών και γενικά οφει−
λών εκάστης των εταιρειών προς το δηµόσιο, επιχειρή−
σεις κοινής ωφέλειας, ασφαλιστικούς οργανισµούς και 
επιµελητήρια, καθώς και πληρωµές προς υπαλλήλους 
εκάστης των εταιρειών, στο όνοµα και για λογαριασµό 
εκάστης των εταιρειών,

θα διεκπεραιώνονται από έκαστο των Ντίνο Μπεν−
ρουµπή του Αβραµ−Αλµπέρτο, και Ιωάννη Αντωνόπου−
λο του Γεωργίου, οι οποίοι θα δεσµεύουν εκάστη των 
εταιρειών για τα υπό (α) έως και (ε) ανωτέρω θέµατα 
ενεργώντας και υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο 
ο καθένας µόνος του στο όνοµα και για λογαριασµό 
εκάστης των εταιρειών.

   Αγία Παρασκευή, 7 Απριλίου 2011

Ο Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης
ΑΠ. ΤΟΣΚΑΣ
F

(9)     
 Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύµων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την 
επωνυµία «STAMPA PRINT Ανώνυµη Εµπορική Εται−
ρία» και δ.τ. «STAMPA PRINT A.E.».

   Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   Την 06/04/2011 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύ−
µων Εταιρειών της Υπηρεσίας µας το από 17/03/2011 
πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης 
Εταιρείας µε την επωνυµία «STAMPA PRINT Ανώνυµη 
Εµπορική Εταιρία» και δ.τ. «STAMPA PRINT A.E.» και αριθ−
µό µητρώου 70646/01∆Τ/Β/11/6, από το οποίο προκύπτει 
ότι, την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσµεύει ο Πρόεδρος 
και ∆ιευθύνων Σύµβουλος Κωνσταντίνος Αθανασόπου−
λος, µε µόνη την υπογραφή του.

Η διεύθυνση των γραφείων της εταιρείας είναι: 

Οδος: Στ. Γονατά 15 Α, ∆ήµος Περιστερίου.

   Περιστέρι, 6 Απριλίου 2011

Με εντολή Περιφερειάρχη
Η Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης 
ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΥ 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

(10)     
 Σύσταση Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης µε την επω−

νυµία «ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕ−
ΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΦΟΙΒΟΣ ΕΠΕ».

  Με το µε αριθµό 23.003/2011 συµβόλαιο της συµ/φου 
Πειραιά Άννας Καλλίτση Παναγοπούλου, που καταχω−
ρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Βέ−
ροιας µε αύξοντα αριθµό 16/31.3.2011 συνεστήθη Εται−
ρεία Περιορισµένης Ευθύνης µε την επωνυµία «ΦΟΙΒΟΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και 
δ.τ. «ΦΟΙΒΟΣ ΕΠΕ» και στα αγγλικά «PHOEBUS ENERGY 
LTD».

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟ−
ΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΦΟΙΒΟΣ ΕΠΕ» και στα 
αγγλικά «PHOEBUS ENERGY LTD».

Ε∆ΡΑ: Ορίζεται ο ∆ήµος Βέροιας Ηµαθίας και διεύ−
θυνση ∆ιονυσίου Σολωµού αρ. 12.

ΣΚΟΠΟΣ: Η εν γένει εκµετάλλευση ανανεώσιµων πη−
γών ενέργειας και ειδικότερα η εκµετάλλευση φωτο−
βολταϊκών και αιολικών πάρκων και η ανάπτυξη οποιασ−
δήποτε εµπορικής δραστηριότητας σε σχέση µε αυτά 
καθώς και η διάθεση και εµπορία συστηµάτων, εξαρτη−
µάτων, µηχανισµών και εξοπλισµού παντός είδους και 
περιγραφής που είναι απαραίτητα για τη δηµιουργία 
φωτοβολταϊκών ή αιολικών πάρκων.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία θα µπο−
ρεί να συµµετέχει σε άλλες εταιρείες της ηµεδαπής ή 
αλλοδαπής ανεξάρτητα από τον εταιρικό τύπο τους, 
που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεµφερή σκοπό ή να συ−
νεργάζεται µε αυτές και να συνιστά εταιρείες οποιου−
δήποτε τύπου µε φυσικά πρόσωπα ή άλλες επιχειρήσεις 
του εσωτερικού ή της αλλοδαπής, που υφίστανται ή 
πρόκειται να συσταθούν και που επιδιώκουν τον ίδιο ή 
συναφείς σκοπούς.

∆ΙΑΡΚΕΙΑ: τριάντα (30) χρόνια.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ: εκατόν οκτώ χιλιάδες (108.000,00) ευρώ, 

διαιρούµενο σε χίλια διακόσια (1.200) εταιρικά µερίδια 
των ενενήντα (90,00) ευρώ το καθένα µε συµµετοχή 
σ’ αυτό:

α) Ο Γεώργιος Πασχούλας µε εκατόν επτά χιλιάδες 
επτακόσια τριάντα (107.730,00) ευρώ και 1.197 εταιρικά 
µερίδια.

β) Ο Ιωάννης Παπασίδερης µε διακόσια εβδοµήντα 
(270,00) ευρώ και 3 εταιρικά µερίδια.

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: ∆ιορίζεται διαχειριστής ο εκ των εταί−
ρων Γεώργιος Πασχούλας του Θωµά και της Αµαλίας, 
ο οποίος θα µπορεί να ενεργεί όλες τις πράξεις δια−
χείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.

  Πειραιάς, 31 Μαρτίου 2011 

Η Συµβολαιογράφος
ΑΝΝΑ ΚΑΛΛΙΤΣΗ − ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

F

(11)     
 Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της 

Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης µε την επωνυµία «ΣΙ−
∆ΕΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

  ∆υνάµει του υπ’ αριθµόν 3.661/10−3−2011 συµβολαίου 
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της συµβολαιογράφου Νέας Ιωνίας Αττικής Παναγιώ−
τας ∆ηµάκα του Ιωάννη, που δηµοσιεύτηκε νόµιµα και 
καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου 
Αθηνών, µε αύξοντες αριθµούς γενικό 6875 και ειδικό 
1911 ο Ιωάννης Τόλλιας του Γεωργίου και της Ζωής και 
ο Ευάγγελος Μπούσουλας του Αθανασίου και της Ζα−
µπέτας µοναδικοί εταίροι της στον ∆ήµο Μαραθώνος, 
εδρεύουσας επί της Λεωφόρου Μαραθώνος αριθµός 
197 Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης µε την επωνυµία 
«ΣΙ∆ΕΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», 
Α.Φ.Μ. 997774784, ∆.Ο.Υ. Παλλήνης, εταιρικό κεφάλαιο 
είκοσι επτά χιλιάδες ευρώ (27.000,00), διαιρούµενο σε 
εννιακόσια (900) εταιρικά µερίδια, ονοµαστικής αξίας 
τριάντα ευρώ (30,00) το καθένα, στην οποία ο Ιωάννης 
Τόλλιας του Γεωργίου είχε διακόσια εβδοµήντα (270) 
εταιρικά και ο Ευάγγελος Μπούσουλας του Αθανασίου 
εξακόσια τριάντα (630) εταιρικά µερίδια, που είχε συ−
σταθεί µε το υπ’ αριθµόν 3.373/18−3−2010 συµβόλαιο της 
συµβολαιογράφου Νέας Ιωνίας Παναγιώτας ∆ηµάκα του 
Ιωάννη που δηµοσιεύτηκε νόµιµα και καταχωρίστηκε 
στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 
24−3−2010, µε αριθµό γενικό 4717 και ειδικό 1554 και δη−
µοσιεύτηκε σε περίληψη στο υπ’ αριθµόν 2170/26−3−2010 
Φ.Ε.Κ., αποφάσισαν ο εκ των εταίρων Ιωάννης Τόλλιας 
του Γεωργίου ν’ αποχωρήσει από την άνω εταιρεία και 
τα σ’ αυτόν ανήκοντα διακόσια εβδοµήντα (270) εταιρικά 
µερίδια της ανωτέρω εταιρείας, πώλησε παραχώρησε, 
µεταβίβασε και παρέδωσε στον Ευάγγελο Μπούσουλα 
του Αθανασίου, αντί τιµήµατος οκτώ χιλιάδων εκατό 
ευρώ (8.100,00). Κατ’ ακολουθία της ανωτέρω γενοµένης 
µεταβιβάσεως µοναδικός εταίρος της εταιρείας έγινε 
ο Ευάγγελος Μπούσουλας του Αθανασίου που µετέχει 

στην εταιρεία µε µία µερίδα συµµετοχής των εννιακό−
σια (900) εταιρικών µεριδίων και ως µόνος εταίρος της 
εταιρείας την τροποποίησε σε µονοπρόσωπη ΕΠΕ µε 
την επωνυµία «ΣΙ∆ΕΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙ−
ΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» της οποίας εταιρείας 
το καταστατικό σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου 
«περί µονοπρόσωπης ΕΠΕ» τροποποιήθηκε συνολικά. 
Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο ∆ήµος Μαραθώνος, επί 
της Λεωφόρου Μαραθώνος αριθµός 197. 

Σκοπός της εταιρείας είναι : 1) Η εµπορία, αγορά, 
πώληση, εισαγωγές, εξαγωγές, αντιπροσωπείες σιδή−
ρου, µπετόν, πλεγµάτων, οικοδοµικών υλικών, µονωτικών 
υλικών, ξυλείας και εν γένει εισαγωγές και εξαγωγές 
παντός είδους συναφών εµπορευµάτων καθώς και η 
επανεξαγωγή τούτων στην αλλοδαπή. 2) Η προµήθεια 
παντός είδους πρώτων και βοηθητικών υλών και µηχα−
νηµάτων (καινούργιων ή µεταχειρισµένων) σχετικών µε 
τις ανωτέρω εργασίες. 3) Η αντιπροσώπευση επιχειρή−
σεων κάθε είδους και µορφής του εσωτερικού ή του 
εξωτερικού µε τις ίδιες ή συναφείς δραστηριότητες. 
Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε είκοσι επτά 
χιλιάδες ευρώ (27.000,00), διαιρούµενο σε εννιακόσια 
(900) εταιρικά µερίδια, ονοµαστικής αξίας τριάντα ευρώ 
(30,00) το καθένα και τα οποία ανέλαβε ο µοναδικός 
εταίρος Ευάγγελος Μπούσουλας του Αθανασίου που 
συµµετέχει µε µία (1) µερίδα συµµετοχής των εννιακο−
σίων ευρώ (900). Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων 
θα ασκείται από τον άνω µοναδικό εταίρο και διαχει−
ριστή της εταιρείας.

   Η Συµβολαιογράφος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Ι. ∆ΗΜΑΚΑ
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