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ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

(1)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών της τροποποίησες του καταστατικού της Ανώ−
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥΡΙ−
ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. 
«TRAVELJET».

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Την 14/02/2012 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 03/02/2012 πρακτι−
κό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «TRAVELJET» 
και με αριθμό Μητρώος 35752/01/Β/96/240 που εδρεύει 
στο Δήμο Αθηναίων με το οποίο αποφασίστηκε η τρο−
ποποίηση των άρθρων 6§1, 7§1, 9§1, 10§1, 10§2, 11§1, 14§5, 
18§2, 21, 22§3, 25 (προσθήκη παραγράφων 5,6), 28§3, 29 
(προσθήκη παραγράφου 3) του καταστατικού της.

Η ανωτέρω τροποποίηση έχει σε περίληψη ως κα−
τωτέρω:

Άρθρο 6 §1

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρό−
ντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα 
με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 
τριών τετάρτων (3/4) του συνόλου των μελών του, να 
αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο, με την έκδοση νέων 
μετοχών. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμ−
βουλίου ισχύει για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία 
σύστασης της εταιρείας. Το ποσό των αυξήσεων, κατά 
τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το ποσόν του Μετοχικού Κεφαλαίου, που 
έχει καταβληθεί είτε κατά την σύσταση, είτε κατά 
την ανανέωση της σχετικής εξουσίας του Διοικητικού 
Συμβουλίου.

Άρθρο 7 §1
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και 
δεσμευμένες, ώστε μεταβιβάζονται κατά τις διατάξεις 
του νόμου, μόνο μετά από προηγούμενη έγκριση του 
Διοικητικού Συμβουλίου, που αποφασίζει σχετικά με 
ομόφωνη απόφαση του.

Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου οι μέτοχοι 
της Εταιρείας, που επιθυμούν να μεταβιβάσουν το σύ−
νολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν, υποχρεού−
νται να γνωστοποιήσουν την επιθυμία τους αυτή στο 
Διοικητικό Συμβούλιο, με έγγραφο, στο οποίο πρέπει να 
αναφέρονται όλα τα στοιχεία των προσώπων, νομικών 
ή φυσικών, που προτείνεται να αποκτήσουν τις προς 
μεταβίβαση μετοχές.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται σε 
κάθε περίπτωση να ζητήσει, συμπληρωματικά των υπο−
βληθέντων στοιχεία ή πληροφορίες, πριν από την εισα−
γωγή του θέματος στο Διοικητικό Συμβούλίο, όταν αυτά 
είναι απαραίτητα, για την λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αποφασίσει 
αιτιολογημένα επί του αιτήματος για μεταβίβαση με−
τοχών της εταιρείας.

Άρθρο 9 §1
Σχέσεις μετόχων − εταιρείας. Δωσιδικία

1. Κάθε μέτοχος, αν έχει την έδρα ή την κατοικία του 
εκτός της Αττικής, λογίζεται ότι έχει μόνιμη κατοικία, ως 
προς τις σχέσεις του με την, Εταιρεία, την έδρα αυτής 
και υπόκειται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της 
Αθήνας. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέτοχος πρέπει να 
δηλώνει στη εταιρεία τον τόπο κατοικίας τον και τις 
αλλαγές αυτής οπουδήποτε και αν διαμένει εντός η 
εκτός Ελλάδος.

Άρθρο 10 §1, §2

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που 
αποτελείται από τρία (3) μέλη κατ’ ελάχιστο και πέντε 
(5) κατ’ ανώτατο όριο.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται, 
από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, με την συνήθη 
απαρτία και πλειοψηφία με την επιφύλαξη της παρα−
γράφου 5 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 11 §1

1. Σε περίπτωση κατά την οποία κενωθεί θέση Συμβού−
λου, που έχει εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση ή από 
το Διοικητικό Συμβούλιο, ένεκα παραιτήσεως, θανάτου 
ή για οποιοδήποτε λόγο, τα εναπομένοντα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγουν νέο μέλος Συμβουλίου 
προς συμπλήρωση του κενού, για την υπόλοιπη θητεία 
του με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 
10 του παρόντος. Ο δικαιούχος της παραγράφου 5 του 
άρθρου 10 ως άνω θα πρέπει να ασκήσει το δικαίωμα 
του εντός προθεσμίας 45 (σαρανταπέντε) ημερών απο 
την ημέρα που θα κενωθεί η θέση. Η εκλογή αυτή υπο−
βάλλεται για έγκριση στην πρώτη επόμενη της εκλογής 
Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις των Συμβούλων, που έχουν 
εκλεγεί κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού, είναι 
έγκυροι, ακόμα και αν η εκλογή τους δεν εγκριθεί από 
την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 14 §5

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση του, δύναται 
να εκλέγει Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, που 
μπορεί να είναι και ο Πρόεδρος αυτού ή Γενικό Διευ−
θυντή της εταιρείας, ο οποίος, χωρίς κατ’ ανάγκη να 
είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις 
εργασίες της εταιρείας, προΐσταται του προσωπικού 
αυτής και είναι το ανώτατο μονοπρόσωπο εκτελεστικό 
όργανο της.

Άρθρο 18

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται στην έδρα της 
εταιρείας τουλάχιστον μια φορά κάθε ημερολογιακού μήνα, 
μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτού 
του, σε ημέρα και ώρα που ορίζεται από αυτόν.
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2. Κατόπιν αιτήσεως, του ενός τρίτου τουλάχιστον από 
τους Συμβούλους, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβου−
λίου ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται

Α) να συγκαλέσει συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβου−
λίου ορίζοντας ημερομηνία της συνεδρίασης αυτής, η 
οποία δεν πρέπει να απέχει πέραν των είκοσι (20) ημερών 
από την ημέρα υποβολής της σχετικής αίτησης και

β) να περιλάβει στην ημερήσια διάταξη της συνε−
δρίασης αυτής κάθε θέμα που περιλαμβάνεται στην 
πιο πάνω αίτηση.

Άρθρο 21 (προσθήκη παραγράφου 5 & 6)

5. Εφόσον οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές 
η πρόσκληση επιδίδεται στους μετόχους επί αποδείξει.

6. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν 
απαιτείται όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντι−
προσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο 
του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν 
αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη 
αποφάσεων.

Άρθρο 28 §3

3. Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων που αφο−
ρούν στην μεταβολή της εθνικότητας, στην μεταβολή 
του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας, στην 
συγχώνευση της εταιρείας με άλλη, στην τροποποίηση 
του καταστατικού περιλαμβανομένης και της παράτα−
σης της διάρκειας της εταιρείας, στην διάσπαση, ανα−
βίωση, διάλυση ή μετατροπή της ετερείας, στην έκδοση 
ομολογιακού δανείου, μείωση του Μετοχικού Κεφαλαί−
ου, την αύξηση των μελών του διοικητικού Συμβουλίου, 
στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην 
μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στην με−
τατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και 
το αντίστροφο, η Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και 
συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας 
διάταξης εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυ−
τήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα. (3/4) 
του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

Άρθρο 29

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται 
κατ’ απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σε 
αυτήν ψήφων.

2. Κατ’ εξαίρεση, οι αποφάσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 του άρθρου 28 του παρόντος καταστατικού 
λαμβάνονται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των 
ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

3. Ειδικά η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου μέχρι 
και τη χρήση του έτους 2017 αποφασίζεται μόνο με 
συμφωνία όλων των μετόχων.

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

Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2012

Με εντολή Περιφερειάρχη
Η Διευθύντρια

ΕΙΡΗΝΗ ΠΟΡΤΑΛΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
(2)

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΓΡΑΜΜΟΣ Α.Ε».

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Την 27−01−2012 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η με αριθμ. πρωτ 119/27−
01−2012 αίτηση και η συνυποβαλλόμενη από 24−01−2012 
πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΡΑΜΜΟΣ 
Α.Ε» και με δ.τ. «ΓΡΑΜΜΟΣ Α.Ε» και αριθμό Μητρώου 
42986/41/Β99/7,με την οποία αποφασίστηκε η τροπο−
ποίηση του άρθρου −5− Του καταστατικού της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε και ολόκληρο το 
κείμενο του καταστατικού της.

Η καταχώριση των ως άνω στοιχείων γίνεται σύμ−
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 §2α και 7β §1 του 
Κ.Ν.2190/1920.

Η τροποποίηση που εγκρίθηκε, έχει ως εξής:

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 
1.768.000,00 ευρώ είναι ολοσχερώς καταβλημένο και 
διαιρείται σε 26.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής 
αξίας 68,00 ευρώ η κάθε μία. Με την σημερινή αύξηση 
το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 2.075.360,00 
ευρώ και διαιρείται σε 30.250 ανώνυμες μετοχές ονο−
μαστικής αξίας 68,00 ευρώ η κάθε μια και είναι ολο−
σχερώς καταβεβλημένο.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο δημιουργήθηκε.
α) Με την καταβολή σε μετρητά 20.000.000 δρχ. από 

τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας κατά τα οριζό−
μενα στο άρθρο 35 του αρχικού καταστατικού σύστασης 
της εταιρείας (Φ.Ε.Κ. 3051/1999)

β) Με την καταβολή μετρητών 87.340.000 δρχ. σύμ−
φωνα με την από 24/3/2000 απόφαση Γ.Σ. της εταιρείας 
(Φ.Ε.Κ. 2464/2000)

γ) Με την καταβολή μετρητών 10.000.000 δρχ. σύμφω−
να με την από 30/8/2000 απόφαση Γ.Σ,. της εταιρείας 
(Φ.Ε.Κ. 8167/2000)

δ) Με την καταβολή μετρητών 31.000.000 δρχ. σύμ−
φωνα με την από 26/11/2001 απόφαση Γ.Σ. της εταιρείας 
(Φ.Ε.Κ. 11457/2001)

ε) Με την από 10/11/2003 έκτακτη Γενική Συνέλευση 
των μετόχων αποφασίστηκε:

1) Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 195.223.580 
δρχ. με καταβολή μετρητών με αύξηση της ονομαστικής 
αξίας των μετοχών από 10.000 σε 23.171 δρχ.

2) Η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και της 
ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ, έτσι το Μετο−
χικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1.008.712,00 
ευρώ διαιρούμενο σε 14.834 ονομαστικές μετοχές ονο−
μαστικής αξίας 68 ευρώ η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 1/2004)

στ) Με την από 5/11/2007 έκτακτη Γενική Συνέλευση 
των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού 
Κεφαλαίου κατά 759.288,00 ευρώ με καταβολή μετρη−
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τών εκδίδοντας 11.166 ονομαστικές μετοχές αξίας 68,00 
ευρώ η κάθε μία

η) Με την 24−01−2012 έκτακτη Γενική Συνέλευση 
των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του Κεφα−
λαίου, κατά 307.360,00 ευρώ με καταβολή μετρητών, 
εκδίδοντας 4.520 μετοχές, ονομαστικής αξίας 68,00 
η κάθε μία.

2. Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού κατά 
τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση 
της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα 
με απόφαση για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλει−
οψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών 
του α) Να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο μερικά η ολικά 
με έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να 
υπερβεί το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο.

β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, με την έκδοση 
ομολογιών μετατρέψιμο σε μετοχές για ποσό που δεν 
μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου Μετο−
χικού Κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται 
οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3α του Κ.Ν.2190/20 
όπως ισχύει

γ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό 
Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του για την 
οποία χρειάζεται η παραπάνω πλειοψηφία να αυξάνει 
το Μετοχικό Κεφάλαιο μέχρι το ποσό του κεφαλαίου 
που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χο−
ρηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία 
να εκδίδει ομολογιακό δάνειο το ύψος του οποίου δεν 
μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου Μετο−
χικού Κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

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 την λήξη 
της κάθε πενταετίας.

Οι αποφάσεις αυτές των Γ.Σ. υπόκεινται στις διατυπώ−
σεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/20

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 
αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από 
την σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει 
το δικαίωμα με απόφαση της για την οποία χρειάζεται 
η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14 να αυξάνει 
το Μετοχικό Κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων 
μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού Μετοχικού 
Κεφαλαίου.

4. Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαί−
νουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετο−
χικού Κεφαλαίου τότε απαιτείται πάντα απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία 
του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση 
του άρθρου 5 του καταστατικού.

5. Οι αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφα−
σίζοντας σύμφωνα με τις παρ.2 και 3 του άρθρου αυτού 
δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

Ηγουμενίτσα, 27 Ιανουαρίου 2012

Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη
Ο Διευθυντής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΣΟΦΙΑΣ

(3)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων 

Εταιρειών τής τροποποίησης του καταστατικού της 
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ν. ΠΥΡΑ−
ΚΗΣ − SCARABEE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και δ.τ «Ν. ΠΥΡΑΚΗΣ−
SCARABEE A.E.».

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Την 3−2−2012 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 

Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, η με αριθμό πρωτ. Α.Π 
262/3−2−2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαί−
ου, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση − εναρμόνιση 
ολόκληρου του νέου κειμένου του καταστατικού της 
Ανώνυμης Εταιρείας «Ν. ΠΥΡΑΚΗΣ − SCARABEE ΑΝΩ−
ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ−
ΩΝ» και δ.τ «Ν. ΠΥΡΑΚΗΣ−SCARABEE A.E.» και αριθμό 
Μητρώου 12203/80/Β/86/166 σύμφωνα με την από 16−1−
2012 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των 
μετόχων της κατά την οποία αποφασίστηκε και άλλαξε 
το περιεχόμενο, η διάταξη και η αρίθμηση όλων των 
άρθρων του καταστατικού. Η τροποποίηση και εναρμό−
νιση έγινε σύμφωνα με το νόμο 3604/2007.

Ρόδος, 3 Φεβρουαρίου 2012
Με εντολή Περιφερειάρχη

Ο Προϊστάμενος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ

F

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
(4)

Ανακοίνωση Καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση 
τελούσης ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία 
«Γ.Η. ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Την 20 − 2 − 2012 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύ−
μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 21−9−2011 (No 2) 
πρακτικό των οργάνων ασφαλιστικής εκκαθάρισης της 
υπό ασφαλιστική εκκαθάριση τελούσης ασφαλιστικής 
εταιρείας με την επωνυμία «Γ.Η. ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» και αριθμό Μητρώου 
Α.Ε. 12889/05/Β/86/69, σύμφωνα με το οποίο αποφασί−
στηκε η μεταφορά των γραφείων της εταιρείας από την 
οδό Φιλελλήνων 1 − Αθήνα, επί της οδού Παπαστράτου 
51−53 και Δερβενακίων στο Δήμο Πειραιά.

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2012
Με εντολή Υφυπουργού

Ο Διευθυντής
Γ. ΛΙΩΡΗΣ

F
(5)

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΛΙΒΙΕΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩ−
ΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΑΕ» και δ.τ. 
«TEXTILES JOHN OLIVIERIS S.A».

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Την 16/2/2012 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανώνυμων 

Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 7/9/2011 Πρακτικό 
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του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εται ρείας 
με την επωνυμία «ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΛΙΒΙΕΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑ−
ΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΑΕ» και δ.τ. 
«TEXTILES JOHN OLIVIERIS S.A» και με αριθμό Μητρώ−
ου 26272/01/Β/92/226, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων 
με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού 
της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου 1500000 ευρώ 
που αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση στις 
10/4/2011

Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2012

Με εντολή Περιφερειάρχη
Η Διευθύντρια

ΕΙΡΗΝΗ ΠΟΡΤΑΛΙΟΥ
F

(6)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΦΟΙΒΟΣ Ανώνυμη Εταιρεία Δομικών Κα−
τασκευών».

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Την 16/02/2012 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανώνυμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 08/06/2011 πρακτι−
κό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΟΙΒΟΣ Ανώνυμη Εταιρεία 
Δομικών Κατασκευών» και αριθμό Μητρώου 15938/01/
Β/87/468 με το οποίο μετά τη λήξη της διάρκειας της 
εταιρείας αποφασίστηκε ο ορισμός εκκαθαριστών ως 
εξής:

1. Φοίβος−Κωνσταντίνος Παπαγιαννόπουλος του 
Γεωργίου, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Χαλανδρίου 
Αττικής, οδός Αγίας Άννης 6, με Α.Δ.Τ. Π 605485 και 
Α.Φ.Μ. 003675371.

2. Μαρία−Ιωάννα Παπαγιαννοπούλου του Πέτρου, γρα−
φίστρια, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Αγίας Άν−
νης 6, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 064135 και Α.Φ.Μ. 067528280.

οι οποίοι θα ενεργούν όλες τις κατά νόμο πράξεις 
της εκκαθάρισης.

Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2012

Με εντολή Περιφερειάρχη
Η Διευθύντρια

ΕΙΡΗΝΗ ΠΟΡΤΑΛΙΟΥ
F

(7)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «SILOS Y ALMACENAJES DE VALENCIA ΑΝΩΝΥ−
ΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ» και δ.τ. «SAVSA S.A.».

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Την 13/02/2012 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανώνυμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 30/11/2011 πρακτικό 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία «SILOS Y ALMACENAJES DE VALENCIA 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ» και δ.τ. «SAVSA S.A.» 
και με αριθμό Μητρώου 32958/01/Β/95/118, που εδρεύει 
στο Δήμο Αθηναίων με το οποίο πιστοποιήθηκε η κα−
ταβολή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κεφα−

λαίου 5.001,00 ευρώ που αποφασίστηκε από την Γενική 
Συνέλευση στις 30/06/2011

Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2012

Με εντολή Περιφερειάρχη
Η Διευθύντρια

ΕΙΡΗΝΗ ΠΟΡΤΑΛΙΟΥ
F

(8)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «Κορρές Ομοιοπαθητικά Ανώνυμη Εται−
ρεία» και δ.τ. «KORRES MATERIA HERBA».

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Την 21/02/2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ−
μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 19/04/2011 
πρακτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 
19/04/2011 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Κορρές Ομοιο−
παθητικά Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ. «KORRES MATERIA 
HERBA». και αριθμό Μητρώου 63975/01/Β/07/508 που 
εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων (Μάνου 20−26) από το οποίο 
προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε 
από την παραπάνω Γ.Σ. με 5ετή θητεία, συγκροτήθηκε 
σε σώμα ως εξής:

1. Γεώργιος Κορρές του Νικολάου και της Ζαχάρως, Φαρ−
μακοποιός, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής στην οδό Χειμάρ−
ρας αρ. 31, κάτοχος Α.Δ.Τ. του Α.Τ. Αγ. Δημητρίου με αρ. 
Ξ−037060/2.11.1988, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

2. Απόστολος Κορρές του Νικολάου και της Ζαχάρως, 
Φαρμακοποιός, κάτοικος Αγίου Δημητρίου Αττικής στην 
οδό Θουκυδίδου αρ. 23, κάτοχος Α.Δ.Τ. του Α.Τ. Αγ. 
Δημητρίου με αρ. Π−069316/30.11.1989, Μέλος

3. Εμμανουήλ Κόντος του Παναγιώτη, ιδιωτικός υπάλ−
ληλος, κάτοικος Αθηνών, στην οδό Τερψιθέα Γλυφάδος 
στην οδό Β. Ηπείρου 124, με αριθμό δελτίου Αστυνομικής 
Ταυτότητας Ξ 460800/19.02.1988, που εκδόθηκε από το 
Αστυνομικό Τμήμα της Τερψιθέας, Αντιπρόεδρος

Εκπροσώπηση της εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο, βάσει του άρθρου 18 του κα−

ταστατικού της εταιρείας μπορεί να εκπροσωπείται από 
τον Πρόεδρο του ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο. Ως εκ τούτου η εταιρεία θα εκπροσωπείται 
από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κύριο Γε−
ώργιο Κορρέ και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος 
του, από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου 
κύριο Εμμανουήλ Κόντο.

Χορήγηση δικαιωμάτων που δεσμεύου την Εταιρεία
Tο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 17 του 

καταστατικού και για την διευκόλυνση των τρεχουσών 
συναλλαγών της εταιρείας, παράλληλα και ανεξάρτητα 
από τις αρμοδιότητες και εξουσιοδοτήσεις προς τον 
Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του κύριο Γεώρ−
γιο Κορρέ καθώς και στον Αντιπρόεδρο του Διοικη−
τικού Συμβουλίου και Γενικό Διευθυντή της εταιρείας   
Εμμανουήλ Κόντο, ανακαλεί τυχόν αρμοδιότητες και 
εξουσιοδοτήσεις οι οποίες είχαν χορηγηθεί δυνάμει 
παλαιότερων Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και 
αποφασίζει, χορηγεί και αναθέτει τις παρακάτω περι−
γραφόμενες συγκεκριμένες αρμοδιότητες και εξουσι−
οδοτήσεις, ως εξής:

1. Στους Φίλιππο Σακούτη του Ελευθερίου, κάτοικο 
Πετρούπολης Αττικής και επί τής οδού Κεφαλληνίας 
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34, κάτοχο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό 
410881/30.5.1987 του Α.Τ. Πετρούπολης και Σπυρίδωνα 
Παπακωνσταντίνου κάτοικο Περιστερίου Αττικής, οδός 
Πελοπίδα 118, ΑΔΤ Π 730797/1992 που εκδόθηκε απο το 
Α.Τ. Νέας Ζωής Περιστερίου, υπογράφοντες ανά δύο, 
από κοινού. κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, να δεσμεύ−
ουν την εταιρεία, για την υπογραφή εκδιδόμενων από 
την εταιρεία επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων 
εις διαταγή τρίτων, καθώς και οποιωνδήποτε αξιόγρα−
φων, αναλήψεις εκ των Τραπεζικών Λογαριασμών, που 
τηρεί η επιχείρηση στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό και 
πληρωμές μετρητών μέχρι του ποσού των πενήντα χι−
λιάδων Ευρώ (50.000,00 €) ανά συναλλαγή.

2. Στους Φίλιππο Σακούτη του Ελευθερίου, κάτοικο 
Πετρούπολης Αττικής και επί της οδού Κεφαλληνίας 34, 
κάτοχο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Ξ 
410881/30.5.1987 του Α.Τ. Πετρούπολης, και Σπυρίδωνα 
Παπακωνσταντίνου κάτοικο Περιστερίου Αττικής, οδός 
Πελοπίδα 118, ΑΔΤ Π 730797/1992 που εκδόθηκε απο το 
Α.Τ. Νέας Ζωής Περιστερίου υπογράφοντας καθένας 
μόνος. κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, να δεσμεύει 
την εταιρεία για την οπισθογράφηση επιταγών, συναλ−
λαγματικών, γραμματίων εις διαταγή τρίτων, καθώς και 
οποιωνδήποτε αξιόγραφων άνευ ορίου.

3. Στον Γεώργιο Τενεδιώτη, Γραμματέα του Διοι−
κητικού Συμβουλίου της μητρικής Εταιρείας ΚΟΡΡΕΣ 
ΑΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, κάτοικο Αθηνών επί της’ οδού 
Σκουφά αρ. 60, κάτοχο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότη−
τας με αριθμό ΑΖ 509188/27.11.2007 του Α.Τ. Ηλιούπο−
λης, με μόνη την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής 
επωνυμίας, να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα 
των πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών 
Συνελεύσεων.

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2012
Με εντολή Περιφερειάρχη

Η Διευθύντρια
ΕΙΡΗΝΗ ΠΟΡΤΑΛΙΟΥ

F
(9)

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ριών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 
ΑΝΤΩΝΚΟ ΑΕ»

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Την 21/02/2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ−
μων Εταιριών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΤΩΝΚΟ ΑΕ» και αριθ−
μό Μητρώου 4019/01/Β/86/4017 που εδρεύει στο Δήμο 
Αθηναίων

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 30−6−11
2. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου 

για την χρήση 30−6−11
όπως εγκρίθηκαν από την Γενική Συνέλευση των με−

τόχων της 31/12/2011.

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2012

Με εντολή Περιφερειάρχη
Η Τμηματάρχης

ΛΥΓΕΡΗ ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ

(10)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «PRENEAL HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΙΟΛΙ−
ΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «PRENEAL HELLAS A.E.».

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Την 16/02/2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ−
μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοι−
χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PRENEAL 
HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και 
δ.τ. «PRENEAL HELLAS A.E.» και με αριθμό Μητρώου 605 
70/01/Β/06/220 που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων

1. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι−
σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ορκωτών ελε−
γκτών για τη χρήση 31−12−10

2. Το από 30/06/2011 πρακτικό της τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκε ορ−
κωτός ελεγκτής για την επόμενη χρήση 1−1/31−12−2011 
η εταιρεία BDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε. με 
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 111.

Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2012

Με εντολή Περιφερειάρχη
Η Τμηματάρχης

ΛΥΓΕΡΗ ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ
F

(11)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «INTEUROPA APPARTMENTS ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και 
δ.τ. «INTEUROPA APPARTMENTS AE».

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Την 21/02/2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανω−
νύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω 
στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«INTEUROPA APPARTMENTS ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙ−
ΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. 
«INTEUROPA APPARTMENTS AE» και αριθμό Μητρώου 
15366/01/Β/87/415(2006) που εδρεύει στο Δήμο Αθη−
ναίων

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 31−12−10
2. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου 

για τη χρήση 31−12−10
όπως εγκρίθηκαν από την Γενική Συνέλευση των με−

τόχων της 29/05/2011. 

Αθήνα, 21 Μαΐου 2012

Με εντολή Περιφερειάρχη
Η Τμηματάρχης

ΛΥΓΕΡΗ ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ
F

(12)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «Γεώργιος Δημόπουλος Ανώνυμος Εμπο−
ρική Εταιρεία Εισαγωγών και Αντιπροσωπειών».

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Την 21/02/2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της 
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Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Γεώργιος Δη−
μόπουλος Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία Εισαγωγών 
και Αντιπροσωπειών» και με αριθμό Μητρώου 514/01/ 
Β/86/515 που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 31−12−10
2. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου 

για τη χρήση 31−12−10
όπως εγκρίθηκαν από την Γενική Συνέλευση των με−

τόχων της 30/06/2011.

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2012

Με εντολή Περιφερειάρχη
Η Τμηματάρχης

ΛΥΓΕΡΗ ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ
F

(13)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΠΕΣΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟ−
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ» και δ.τ. «ΠΕΣΚΟ Α.Ε».

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Την 14/02/2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανω−
νύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω 
στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«ΠΕΣΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑ−
ΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ» και δ.τ. «ΠΕΣΚΟ Α.Ε» και με τον 
αριθμό Μητρώου 29723/01/Β/93/517 που εδρεύει στο 
Δήμο Αθηναίων

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 31−12−10
2. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου 

για τη χρήση 31−12−10
όπως εγκρίθηκαν από την Γενική Συνέλευση των με−

τόχων της 11/12/2011. 

Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2012

Με εντολή Περιφερειάρχη
Η Τμηματάρχης

ΛΥΓΕΡΗ ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ
F

(14)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «MESIS ΕΛΛΑΣ Προμηθευτική Συνεργασία 
Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ. «MESIS ΕΛΛΑΣ Α.Ε.».

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Την 20/02/2012 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 31/12/2011 πρακτικό 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία «MESIS ΕΛΛΑΣ Προμηθευτική Συνεργασία 
Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ. «MESIS ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» και με 
αριθμό Μητρώου 56635/01/Β/04/289(2006) από το οποίο 
προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την 
μεταφορά των γραφείων της έδρας της εταιρείας από 
την οδό Βουκουρεστίου 34 στην οδό Βουκουρεστίου 21 
του Δήμου Αθηναίων.

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2012

Με εντολή Περιφερειάρχη
Η Τμηματάρχης

ΛΥΓΕΡΗ ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ

(15)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων 

Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία «ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ − ΒΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ − ΘΕΟ−
ΔΩΡΑΚΙΔΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ − ΒΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ − 
ΘΕΟΔΩΡΑΚΙΔΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε»

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Την 17/2/2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της 
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ − ΒΟ−
ΛΟΓΙΑΝΝΗΣ − ΘΕΟΔΩΡΑΚΙΔΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ − ΒΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 
− ΘΕΟΔΩΡΑΚΙΔΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε» και αριθ−
μό Μητρώου 67683/01/Β/09/30 που εδρεύει στο Δήμο

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2010
2. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου 

για τη χρήση 2010
όπως εγκρίθηκαν από την Γενική Συνέλευση των με−

τόχων της 30/06/2011.

Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2012

Με εντολή Περιφερειάρχη
Η Τμηματάρχης

ΛΥΓΕΡΗ ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ
F

(16)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «3Μ ΠΛΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και δ.τ. «3MPLAN A.E.».

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΑΑΣ

Την 09/11/2011 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «3Μ ΠΛΑΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑ−
ΤΑΣΚΕΥΩΝ» και δ.τ. «3MPLAN A.E.» και αριθμό Μητρώου 
66875/10/Β/08/10(2009)

1. Οι οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρι−
σης Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2010.

2. Το από 30/06/2011 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων με το οποίο αποφασίστηκε έγκριση αφ’ 
ενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των ετησίων οικο−
νομικών καταστάσεων χωρίς καμία τροποποίησή τους.

Μεσολόγγι, 9 Νοεμβρίου 2011

Με εντολή Περιφερειάρχη
Η Προϊσταμένη Διεύθυνης κ.α.α.

ΚΟΝΤΟΓΡΟΥΝΗ ΑΡΓΥΡΩ
F

(17)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοι−

χείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Α.Α.Κ. 
ΚΩΤΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ» και 
δ.τ. «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Α.Α.Κ. ΚΩΤΣΗ THE BAKERS A.E».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

Την 8/2/2012 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο με ΚΑΚ 4199 το από 2/1/2012 πρακτικό του 



8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 

Διοι κητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «Α.Α.Κ. ΚΩΤΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑ−
ΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ» και δ.τ. «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Α.Α.Κ. ΚΩΤΣΗ 
THE BAKERS A.E» και με αριθμό ΓΕΜΗ 118179102000, 
που εδρεύει στο Δήμο ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με το οποίο 
πιστοποιήθηκε η καταβολή του αρχικού Μετοχικού Κε−
φαλαίου με το ποσό των 200.000,00 ευρώ ανάλογα με 
τα ποσοστά συμμετοχής των μετόχων στο Μετοχικό 

Κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο καλύφθηκε με κατά−
θεση μετρητών σε λογαριασμό όψεως της εταιρείας 
κατά το ποσό των διακοσίων χιλιάδων όπως αναφέρεται 
στο καταστατικό σύστασης.

Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2012

Με εντολή Προέδρου
Ο Προϊστάμενος 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΛΑΤΣΙΑΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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