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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 «ΡΕΚΟ Α.Ε. ΒΙΟΤΕ−
ΧΝΙΑ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ» και δ.τ. «ΡΕΚΟ».
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Την 16/12/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ−
µων Εταιρειών της Υπηρεσίας µας το από 22−11−2010
πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων µε το
οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του
καταστατικού της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία
«ΡΕΚΟ Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ» και δ.τ. «ΡΕΚΟ»
και µε αριθµό Μητρώου 24587/62/Β/91/0179. Η εν λόγω
τροποποίηση έχει σε περίληψη, ως ακολούθως:
Άρθρο 5
Με το αρχικό καταστατικό της εταιρείας που δηµο−
σιεύτηκε στη υπ’ αριθµ. 3506/9−8−91 ΦΕΚ, το Μετοχικό
Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε πέντε εκατοµµύρια
δραχµές (5.000.000) διαιρούµενο σε πεντακόσιες (500)
ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας δέκα χιλιάδων
(10000) δραχµών η κάθε µια.
Η κάλυψη του Μετοχικού Κεφαλαίου έγινε µε την κα−
ταβολή µετρητών και η πιστοποίηση της καταβολής
δηµοσιεύτηκε στο υπ’ αριθµ. 4386/4−11−91 ΦΕΚ.
Με την από 23−12−1991 απόφαση του διοικητικού συµ−
βουλίου της εταιρείας έγινε αύξηση του Μετοχικού Κε−
φαλαίου κατά πέντε εκατοµµύρια (5.000.000) δραχµές
και ανήλθε σε δέκα εκατοµµύρια (10.000.000) δραχµές
διαιρούµενο σε χίλιες (1000) ανώνυµες µετοχές ονοµα−
στικής αξίας 10.000 δραχµών η κάθε µια. Η αύξηση αυτή
έγινε µε την καταβολή µετρητών και η πιστοποίηση
δηµοσιεύτηκε στο υπ’ αριθµ. 416/11−12−1992 ΦΕΚ.
Με το από 30−12−1993 απόφαση της Γενικής Συνέλευ−
σης των µετόχων της εταιρείας έγινε αύξηση του Με−
τοχικού Κεφαλαίου κατά δέκα εκατοµµύρια (10.000.000)
δραχµές και ανήλθε σε είκοσι εκατοµµύρια (20.000.000)
δραχµές διαιρούµενο σε 2000 ανώνυµες µετοχές ονοµα−
στικής αξίας 10.000 δραχµών η κάθε µια. Η αύξηση αυτή
έγινε µε την καταβολή µετρητών και η πιστοποίηση
της καταβολής δηµοσιεύτηκε στο υπ’ αριθµ. 7107/17−12−
1994 ΦΕΚ. Με την από 30−12−1994 απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας έγινε αύξη−
ση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά δέκα εκατοµµύρια
(10.000.000) δραχµές και ανήλθε σε τριάντα εκατοµµύ−
ρια (30.000.000) δραχµές διαιρούµενο σε 3000 ανώνυ−
µες µετοχές ονοµαστικής αξίας 10.000 δραχµών η κάθε
µια. Η αύξηση αυτή έγινε µε την καταβολή µετρητών
και η πιστοποίηση της καταβολής δηµοσιεύτηκε στο
υπ’ αριθµ. 7113/1994 ΦΕΚ.
Με την 29−12−1995 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
των µετόχων της εταιρείας έγινε αύξηση του Μετοχι−
κού Κεφαλαίου κατά τριάντα εκατοµµύρια (30.000.000)
δραχµές και ανήλθε σε εξήντα εκατοµµύρια (60.000.000)
δραχµές διαιρούµενο σε 6000 ανώνυµες µετοχές ονοµα−
στικής αξίας 10.000 δραχµών η κάθε µια. Η αύξηση αυτή
έγινε µε την καταβολή µετρητών και η πιστοποίηση της
καταβολής δηµοσιεύτηκε στο υπ’ αριθµ. 7093/1995 ΦΕΚ.
Με την από 13−6−2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

των µετόχων της εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιο µε−
τατρέπεται σε ευρώ και αυξήθηκε κατά εκατόν είκοσι
τρεις χιλιάδες εννιακόσια δεκαεπτά ευρώ και ογδόντα
τρία λεπτά (123.917.83) € και ανήλθε σε τριακόσιες χιλι−
άδες (300.000,00) ευρώ διαιρούµενο σε 10.000 µετοχές
ονοµαστικής αξίας 30,00 ευρώ η κάθε µια. Η αύξηση
αυτή έγινε µε την καταβολη µετρητών και η πιστοποί−
ηση της καταβολής κεφαλαίου δηµοσιεύθηκε στο υπ’
αριθµ. 7691/22−7−2002 ΦΕΚ.
Με την από 24−11−2006 απόφαση της έκτακτης Γε−
νικής Συνέλευσης των µέτοχων της εταιρείας έγινε
αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά
εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ η αύξηση αυτή έγινε µε
κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από αναπροσαρµογή
παγίων της 31−12−2004 σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Ν. 2065/1992 ύψους 47.133,92 ευρώ και την καταβολή
µετρητών 12.866,08 ευρώ από τους παλιούς µετόχους
της εταιρείας έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε
τριακόσιες εξήντα χιλιάδες (360.000,00) ευρώ, διαιρού−
µενο σε 12.000 ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας
30,00 ευρώ η κάθε µια. Η πιστοποίηση της αύξησης
του Μετοχικού Κεφαλαίου δηµοσιεύτηκε στο υπ’ αριθµ.
361/17−1−2007 ΦΕΚ. Με την από 22−11−2010 απόφαση της
έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εται−
ρείας, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται κατά ογδόντα
τέσσερις χιλιάδες (84.000,00) ευρώ. Η αύξηση αυτή θα
καλυφθεί µε την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που
προήλθε από την αναπροσαρµογή των παγίων στοι−
χείων στις 31−12−2008 σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
2065/1992 και ανέρχεται στο ποσό των 80.325,92 ευρώ
και ποσού 3.674,78 ευρώ µε την καταβολή µετρητών,
από τους παλιούς µετόχους της εταιρείας.
Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο θα ανέλθει σε 444.000,00
ευρώ διαιρούµενο σε 14.800 ονοµαστικές µετοχές ονο−
µαστικής αξίας 30,00 ευρώ η κάθε µία.
Θεσσαλονίκη, 16 ∆εκεµβρίου 2010
Με εντολή Νοµάρχη
Ο Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ∆ΗΣ
F
(2)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύµων Εται−
ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ−
νυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΨΙ∆Α ΑΝΩΝΥ−
ΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και δ.τ. «ΑΨΙ∆Α
ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.»
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Την 13−12−2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων
Εταιρειών της Υπηρεσίας µας το από 26/11/2010 πρακτι−
κό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων µε
το οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση των άρθρων 5
και 8 του καταστατικού της Ανώνυµης Εταιρείας µε την
επωνυµία «ΑΨΙ∆Α ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙ−
ΝΗΤΩΝ» και δ.τ. «ΑΨΙ∆Α ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.» και µε αριθµό
µητρώου 60679/62/Β/06/0103. Η εν λόγω τροποποίηση
έχει ως ακολούθως :
Άρθρο 5
Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά τη σύσταση
της ορίστηκε σε πεντακόσιες (500.000) ευρώ, διηρη−
µένο σε πέντε χιλιάδες (5.000) ονοµαστικές µετοχές
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ονοµαστικής αξίας η κάθε µια εκατό (100) ευρώ. (ΦΕΚ
3484/25−05−2006).
Με την από 5 Σεπτεµβρίου 2007 έκτακτη Γενική Συ−
νέλευση, το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθη−
κε κατά εξακόσιες χιλιάδες (600.000) ευρώ, και πλέον
το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε
ένα εκατοµµύριο εκατό χιλιάδες (1.100.000,00) ευρώ,
διηρηµένο σε έντεκα χιλιάδες (11.000) ονοµαστικές
µετοχές ονοµαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστη
(ΦΕΚ11850/11−10−2007 και ΦΕΚ 1917/16−03−2010).
Με απόφαση της παρούσας Γενικής Συνέλευσης των
µετόχων της 26 Νοεµβρίου 2010 το Μετοχικό Κεφάλαιο
αυξάνεται κατά 84.600,00 ευρώ µε την έκδοση 846 νέων
ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας 100,00 ευρώ
έκαστη, το συνολικό ποσό της αύξησης (84.600,00 ευρώ)
αφορά την κεφαλαιοποίηση των διαφορών αναπροσαρ−
µογής σύµφωνα µε το Ν. 2065/1992.
Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται
πλέον στο ποσόν των 1.184.600,00 ευρώ διαιρούµενο σε
11846 ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 100,00
ευρώ έκαστη.
Άρθρο 8
1. Οι µετοχές της εταιρείας είναι στο σύνολο τους
ονοµαστικές.
2. Ο τύπος των τίτλων των µετοχών κανονίζεται από
το διοικητικό συµβούλιο. Οι µετοχές µπορούν να εκδο−
θούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν µία ή και περισ−
σότερες µετοχές. Οι τίτλοι των µετοχών αποκόπτονται
από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθµό, τη σφρα−
γίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του προέδρου
του διοικητικού συµβουλίου και ενός συµβούλου που
ορίζεται από το διοικητικό συµβούλιο και µερισµατα−
ποδείξεις αριθµηµένες µε αύξοντα,αριθµό. Μέχρι την
έκδοση των οριστικών τίτλων των µετοχών το διοικη−
τικό συµβούλιο µπορεί να εκδώσει και να παραδώσει
στους δικαιούχους προσωρινούς τίτλους, που φέρουν
όλα τα πιο πάνω στοιχεία. Αµέσως µετά την έκδοση των
οριστικών τίτλων των µετοχών, θα παραδοθούν αυτοί
µε µέριµνα του διοικητικού συµβουλίου στους κυρίους
των προσωρινών τίτλων, οι οποίοι θα επιστρέψουν τους
προσωρινούς τίτλους. Οι υπογραφές που υπάρχουν στις
µετοχές τίθενται δια χειρός από τους παραπάνω αντι−
προσώπους και όχι µε µηχανικό µέσο.
3. Για τη µετατροπή των µετοχών σε ανώνυµες ή
των ανώνυµων σε ονοµαστικές απαιτείται απόφαση της
γενικής συνέλευσης των µετόχων, που λαµβάνεται σύµ−
φωνα µε τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας
των άρθρων 23 παρ. 1 και 2 και 24 παρ. 1 του παρόντος.
Στην περίπτωση αυτή τροποποιείται ανάλογα και το
σχετικό άρθρο του καταστατικού της εταιρείας.
4. Ο µέτοχος που επιθυµεί να µεταβιβάσει µε πράξη
εν ζωή τις µετοχές του, υποχρεούται να προσφέρει
αυτές προς τους λοιπούς µετόχους κατά την ανα−
λογία συµµετοχής του καθενός στο σχηµατισµό του
µετοχικού κεφαλαίου. Σ’ αυτή την περίπτωση καθέ−
νας µέτοχος είναι υποχρεωµένος µέσα σε προθεσµία
εξήντα (60) ηµερών από την έγγραφη γνωστοποίηση
της πρόθεσης του για την απόκτηση, να δηλώσει αν
σκοπεύει ν’ αναλάβει τις πωλούµενες µετοχές, δια−
φορετικά χάνει το δικαίωµα αγοράς και οι µετοχές
µεταβιβάζονται ανάµεσα στους υπόλοιπους µετόχους
που έκαναν έγκαιρα καταφατική δήλωση. Αν ουδείς
µέτοχος εκδηλώσει ενδιαφέρον για την αγορά των µε−
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τοχών τότε στην περίπτωση αυτή οι µετοχές µπορούν
να µεταβιβασθούν σε τρίτους µε απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης των µετόχων, που λαµβάνεται κατά τις
διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων
23 παρ. 3 και 24 παρ. 2 του παρόντος.
Την ίδια ηµεροµηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο
Ανωνύµων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείµενο του
τροποποιηµένου καταστατικού.
Θεσσαλονίκη, 14 ∆εκεµβρίου 2010
Με εντολή Νοµάρχη
Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ∆ΗΣ
F
(3)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύµων
Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού
της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΚΕΝΤΡΟ
ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ − ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΝΟ−
ΣΗΛΕΙΑΣ ΑΡΜΟΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΑΡ−
ΜΟΝΙΑ Α.Ε.».
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Την 22/11/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυ−
µων Εταιρειών της Υπηρεσίας µας, η τροποποίηση του
άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυµης Εταιρείας
µε την επωνυµία «ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ − ΑΠΟΚΑ−
ΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΡΜΟΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΑΡΜΟΝΙΑ Α.Ε.» και µε αριθµό Μητρώου
65775/62/Β/08/75 που αποφάσισε η Γενική Συνέλευση
των µετόχων της εταιρείας στις 08/11/2010.
Η τροποποίηση που αποφασίσθηκε, έχει ως εξής:
Άρθρο 5
Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθη−
κε σε τριακόσιες εξήντα χιλιάδες (360.000,00) ευρώ,
διαιρούµενο σε δώδεκα χιλιάδες (12.000) ονοµαστικές
µετοχές, ονοµαστικής αξίας καθεµιάς τριάντα (30,00)
ευρώ, που καταβλήθηκε από τους ιδρυτές της Εταιρεί−
ας σε µετρητά. Η πιστοποίηση καταβολής του αρχικού
Μετοχικού Κεφαλαίου δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως, ΦΕΚ 5060/24−06−2008, Τεύχος ΑΕ
− ΕΠΕ.
Στη συνέχεια µε την από 04−12−2008 απόφαση ∆Σ,
που δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
ΦΕΚ 161/13−01−2009, Τεύχος ΑΕ − ΕΠΕ, αποφασίσθη−
κε αύξηση του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου, χωρίς
τροποποίηση του περί Μετοχικού Κεφαλαίου άρθρου
του καταστατικού (άρθρο 13 παρ. 1 του Ν. 2190/1920,
όπως ισχύει τροποποιηµένο µε το άρθρο 19 παρ. 1 του
Ν. 3604/2007 και άρθρο 8 παρ. 1 του καταστατικού)
κατά τριακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες (345.000,00)
ευρώ, µε την έκδοση 11.500 νέων ονοµαστικών µετοχών,
ονοµαστικής αξίας εκάστης τριάντα (30,00) ευρώ, τις
οποίες ανέλαβαν οι παλαιοί µέτοχοι κατά το ποσοστό
της συµµετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Η πιστο−
ποίηση καταβολής σε µετρητά του ως άνω ποσού της
αύξησης δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσε−
ως, ΦΕΚ 868/03−02−2009, Τεύχος ΑΕ − ΕΠΕ, ανερχόµενο
πλέον το Μετοχικό Κεφάλαιο στο ποσό των επτακοσίων
πέντε χιλιάδων (705.000,00) ευρώ, διαιρούµενο σε 13.500
ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας τριάντα (30,00)
ευρώ η κάθε µία.
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Με την από 12−11−2009 απόφαση της Γενικής Συνέ−
λευσης, που δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερ−
νήσεως, ΦΕΚ 13669/25−11−2009, Τεύχος ΑΕ − ΕΠΕ, απο−
φασίσθηκε εκ νέου αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου
χωρίς τροποποίηση του περί Μετοχικού Κεφαλαίου
άρθρου του καταστατικού (άρθρο 13 παρ. 2 του Ν.
2190/1920, όπως ισχύει τροποποιηµένο µε το άρθρο 19
παρ. 1 του Ν. 3604/2007 και άρθρο 8 παρ. 2 του κατα−
στατικού) κατά πεντακόσιες δέκα χιλιάδες (510.000,00)
ευρώ µε την έκδοση 17.000 νέων ονοµαστικών µετοχών,
ονοµαστικής αξίας εκάστης τριάντα (30,00) ευρώ, τις
οποίες ανέλαβαν οι παλαιοί µέτοχοι κατά το ποσο−
στό της συµµετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Η
πιστοποίηση καταβολής σε µετρητά του ως άνω πο−
σού της αύξησης δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, ΦΕΚ 14344/15−12−2009, Τεύχος ΑΕ − ΕΠΕ,
ανερχόµενο πλέον το Μετοχικό Κεφάλαιο στο ποσό
των ενός εκατοµµυρίου διακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων
(1.215.000,00) ευρώ, διαιρούµενο σε 40.500 ονοµαστικές
µετοχές, ονοµαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η
κάθε µία.
Με την από 08−11−2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευ−
ση, αποφασίσθηκε νέα αύξηση του ως άνω Μετοχικού
Κεφαλαίου, µε τροποποίηση του παρόντος άρθρου, κατά
το ποσό των επτακοσίων πέντε χιλιάδων (705.000,00)
ευρώ, µε την έκδοση 23.500 νέων ονοµαστικών µετοχών,
ονοµαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε µία, τις
οποίες ανέλαβαν οι παλαιοί µέτοχοι κατά το ποσοστό
της συµµετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Η αύξηση
θα πραγµατοποιηθεί µε νέες εισφορές των παλαιών
εταίρων σε µετρητά χρήµατα στο λογαριασµό όψεως
της εταιρείας και την ανάληψη των νέων µετοχών. Το
Μετοχικό Κεφάλαιο, µετά την παραπάνω αύξηση, ανέρ−
χεται στο ποσό του ενός εκατοµµυρίου εννιακοσίων
είκοσι χιλιάδων (1.920.000) ευρώ, διαιρούµενο σε εξήντα
τέσσερις (64.000) ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής
αξίας καθεµιάς τριάντα (30,00) ευρώ.
Θεσσαλονίκη, 22 Νοεµβρίου 2010
Με εντολή Νοµάρχη
Ο Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ∆ΗΣ
F

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
(4)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύµων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επω−
νυµία «ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙA» και
δ.τ. «ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΟΣ Α.Ε»
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Την 21/12/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων
Εταιρειών της Υπηρεσίας µας το από 14/12/2010 πρακτικό
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε
την επωνυµία «ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙA»
και δ.τ. «ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΟΣ Α.Ε» και αριθµό Μητρώου
70376/01ΑΤ/Β/10/313, από το οποίο προκύπτει ότι:
Α) Το πρώτο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, που θα διοικήσει
την εταιρεία µέχρι την σύγκληση της πρώτης τακτικής
Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 30/06/2011, συγκρο−
τήθηκε σε σώµα ως εξής:

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΤΡΟΥ του Ευαγγέλου και της Βασιλι−
κής, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Κωνστα−
ντινούπολη το έτος 1950, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής,
επί της οδού Ταϋγέτου, αριθµός 47, µε αριθµό δελτίου
ταυτότητος Κ.240857/1978 του ΙΘ’ Παραρτήµατος Ασφα−
λείας Αθηνών, µε Α.Φ.Μ 016835083 στην ∆.Ο.Υ. Χαλαν−
δρίου, Πρόεδρος ∆Σ & ∆ιευθύνων Σύµβουλος.
2. ΖΩΗ θυγάτηρ Ξενοφώντος και Αθηνάς ΚΥΡΙΑΚΟΥ,
επιχειρηµατίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1945,
κάτοικος Εκάλης Αττικής, επί της οδού Θέτιδος, αριθµός
57, µε αριθµό δελτίου ταυτότητος Ν.056730/22−4−1985
του IB’ Παραρτήµατος Ασφαλείας Αθηνών, µε Α.Φ.Μ
027055059 στην ∆.Ο.Υ. Κηφισιάς, Μέλος ∆Σ.
3. Μαρία ΜΠΑΡΛΑ του Βασιλείου και της Βασιλικής,
δικηγόρος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1963,
κάτοικος Κηφισιάς, επί της οδού Πίνδου, αριθµός 15,
κάτοχος του υπ’ αριθµόν Χ.501134 δελτίου ταυτότητας,
που εκδόθηκε την 6−12−2002, από το Παράρτηµα ασφα−
λείας Κηφισιάς, µε ΑΦΜ 024081938 στην ∆.Ο.Υ. Κηφισιάς,
Μέλος ∆Σ.
Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, αναθέτει την εκπροσώπηση
και την συνολική άσκηση των αρµοδιοτήτων του ∆ιοι−
κητικού Συµβουλίου όπως αναφέρονται στο άρθρο 36
του καταστατικού της εταιρείας, εκτός των περιπτώ−
σεων που ο νόµος ή το καταστατικό απαιτεί συνολική
ενέργεια της εταιρείας ενώπιον πάσης ηµεδαπής και
αλλοδαπής αρχής και τρίτου προσώπου στον Πρόε−
δρο και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο Ευάγγελο Μήτρου, στον
οποίο παρέχεται το δικαίωµα να προβαίνει, θέτοντας
την υπογραφή του, κάτω από την εταιρική σφραγίδα
της εταιρείας, στις εξής πράξεις:
α. Πάσης φύσεως συναλλαγή µε Τράπεζες και πιστω−
τικούς οργανισµούς και ιδίως υπογραφή επιταγών, συ−
ναλλαγµατικών και γραµµατίων σε διαταγή στο όνοµα
και για λογαριασµό της εταιρείας, εντολών προς τρά−
πεζες, υπογραφή συµβάσεων ανοίγµατος και κλεισίµα−
τος λογαριασµών, ανάληψη χρηµάτων, χρηµατογρά−
φων, µερισµατοαποδείξεων και τοκοµεριδίων, είσπραξη
χρηµάτων εµβαζοµένων ή οπωσδήποτε οφειλοµένων
στην εταιρεία, έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση και
εξόφληση συναλλαγµατικών, γραµµατίων σε διαταγή
και επιταγών,− παραλαβή φορτωτικών, σύναψη µε τρά−
πεζες συµβάσεων για το άνοιγµα ενέγγυων πιστώσε−
ων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας,
είσπραξη φορτωτικών µε ενέγγυο προκαταβολή, µί−
σθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων
προς την εταιρεία, ασφαλισµένων ή µη µε υποθήκες ή
γραµµάτια ή και κάθε είδους ενέχυρο και χρήση αυτών
(είτε µε επιταγές, είτε µε εντολές είτε µε αποδείξεις
λήψεως χρηµάτων) όπως και των χρηµατοκιβωτίων των
µισθωµένων από την εταιρεία, η παροχή εµπράγµατης
ασφάλειας προς εξασφάλιση απαιτήσεων εν γένει κατά
της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων ήτοι ενέχυρο πά−
σης φύσεως, υποθήκη και προσηµείωση, η ανάληψη των
πραγµάτων που δόθηκαν σε ενέχυρο και η χορήγηση
απαλλαγών από εγγυητικές επιστολές, η σύναψη και η
λύση µισθώσεως χρηµατοκιβωτίων και ’η χρήση αυτών,
όπως και η σύναψη και η λύση µισθώσεως και η χρήση
ακινήτων, και όποια άλλη σχετική ενέργεια διαχειρίσεως
απαιτείται.
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β. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς πρόσωπα της από−
λυτης επιλογής του να (α) παραλαµβάνει από τα Ελ−
ληνικά Ταχυδροµεία (ΕΛΤΑ) οποιοδήποτε αντικείµενο
(δέµατα, επιστολές κ.λ.π.) αποστελλόµενο ή επιστρεφό−
µενο από και προς την εταιρεία, (β) εισπράττει χρήµατα
από τα ΕΛΤΑ µε οποιοδήποτε τρόπο αποστελλόµενα ή
επιστρεφόµενα (ταχυδροµικές επιταγές, αντικαταβολές
κ.λ.π.) προς την εταιρεία (γ) διεκπεραιώνει τις τρέχουσες
φορολογικές υποθέσεις την εταιρείας.
γ. Έγερση αγωγών και υποβολή µηνύσεων στο όνο−
µα’ της εταιρείας, άσκηση ενδίκων µέσων τακτικών και
εκτάκτων ως και αναιρέσεων, προσφυγών και αναψηλα−
φήσεων, προσβολή εγγράφων ως πλαστών, παράσταση
ως πολιτικώς ενάγοντες για ηθική βλάβη και συµβιβασµό
δικαστικό ή εξώδικο επί διαφορών της εταιρείας µε
τρίτους, διορισµό Νοµικών Συµβούλων και ∆ικηγόρων
της εταιρείας, να δέχεται και να δίδει τους επιβαλλό−
µενους στην εταιρεία όρκους, να επάγει και εντεπάγει
αυτούς, σύµφωνα µε τα όσα λεπτοµερέστερα ορίζονται
στο καταστατικό.
δ. Να προΐσταται και να έχει την γενική εποπτεία
των ∆ιευθυντών και όλων γενικά των υπαλλήλων της
εταιρείας και των λοιπών προσώπων που διατελούν
στην υπηρεσία της εταιρείας, να προσλαβάνει και απο−
λύει το κατώτερo προσωπικό, να υπογράφει συµβάσεις
προσλήψεως υπαλλήλων και να συµφωνεί τα ποσά της
µισθοδοσίας, να υπογράφει συµβάσεις αναλήψεως έρ−
γου µε τους προσφέροντες έργο ή συνεργαζόµενους µε
την εταιρεία και υπό τους περιορισµούς και όρους του
άρθρου 14 του καταστατικού της εταιρείας, να καταρ−
τίζει τους κανονισµούς της εσωτερικής υπηρεσίας, να
διορίζει πληρεξουσίους της εταιρείας και να παρίστα−
ται ενώπιον Συµβολαιογράφων υπογράφων τα σχετικά
συµβολαιογραφικά πληρεξούσια, καθώς και εγκρίνει τις
δαπάνες επενδύσεων ανεξαρτήτως ποσού καθώς και
τις δαπάνες παραγωγής.
ε. Να διαπραγµατεύεται, εγκρίνει και υπογράφει στο
όνοµα και για λογαριασµό της εταιρείας παντός είδους
συµβάσεις, συµφωνητικά ή συµβόλαια, ανεξαρτήτως της
αξίας της συναλλαγής, καθώς και να τροποποιεί, παρα−
τείνει, ανανεώνει και καταγγέλλει αυτά.
στ. Να παρέχει γενικές και ειδικές εξουσιοδοτήσεις
προς τρίτους της απολύτου επιλογής του για την διεκ−
περαίωση ενεργειών που αναφέρονται παραπάνω.
Γ) Ορισµός διεύθυνσης των γραφείων της εταιρείας.
Η διεύθυνση των γραφείων της εταιρείας είναι:
Ο∆ΟΣ: ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ 4 & ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΩΝ ∆ήµος
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ.
Αγία Παρασκευή, 21 ∆εκεµβρίου 2010
Με εντολή Νοµάρχη
Ο Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης
ΑΠ. ΤΟΣΚΑΣ
F

(5)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύµων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την
επωνυµία «ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ 6 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
και δ.τ. «ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ 6 ΑΕ.».
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Την 20/12/2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ−
µων Εταιρειών της Υπηρεσίας µας, τα κατωτέρω στοι−
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χεία της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΘΡΑΚΙΚΗ
ΑΙΟΛΙΚΗ 6 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΙΟ−
ΛΙΚΗ 6 ΑΕ.» και αριθµό Μητρώου 64294/01ΑΤ/Β/07/440,
που εδρεύει στο ∆ήµο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Αττικής:
1. Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις χρήσης 2009,
2. Η έκθεση διαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
για τη χρήση 2009, όπως εγκρίθηκαν από τη Γενική
Συνέλευση των µετόχων της 30/06/2010.
Αγία Παρασκευή, 20 ∆εκεµβρίου 2010
Με εντολή Νοµάρχη
Η Προϊσταµένη
ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ
F
(6)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύµων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την
επωνυµία «ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ 6 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
και δ.τ. «ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ 6 ΑΕ.».
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Την 20/12/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων
Εταιρειών της Υπηρεσίας µας το από 22/11/2010 πρα−
κτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εται−
ρείας µε την επωνυµία «ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ 6 ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ 6 ΑΕ.» και αριθµό
Μητρώου 64294/01ΑΤ/Β/07/440 που εδρεύει στο ∆ήµο
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Αττικής, µε το οποίο πιστοποιήθηκε η
καταβολή της 2ης δόσης ποσού 12.500,006 της αύξησης
του Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίσθηκε από την
Γενική Συνέλευση στις 15/06/2010.
Αγία Παρασκευή, 20 ∆εκεµβρίου 2010
Με εντολή Νοµάρχη
Η Προϊσταµένη
ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ
F
(7)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύµων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την
επωνυµία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙ ΑΝΩΝΥ−
ΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΦΟΒΟΥ−
ΝΙ ΑΕ.».
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Την 20/12/2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανω−
νύµων Εταιρειών της Υπηρεσίας µας, τα κατωτέρω
στοιχεία της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία
«ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙ ΑΕ.» και αριθµό
Μητρώου 58404/01ΑΤ/Β/05/140, που εδρεύει στο ∆ήµο
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Αττικής:
1. Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις χρήσης 2009,
2. Η έκθεση διαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
για τη χρήση 2009, όπως εγκρίθηκαν από την Γενική
Συνέλευση των µετόχων της 30/06/2010.
Αγία Παρασκευή, 20 ∆εκεµβρίου 2010
Με εντολή Νοµάρχη
Η Προϊσταµένη
ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ
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TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

(7)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύµων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την
επωνυµία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙ ΑΝΩΝΥ−
ΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΦΟΒΟΥ−
ΝΙ ΑΕ.».
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Την 20/12/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ−
µων Εταιρειών της Υπηρεσίας µας το από 22/11/2010
πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης
Εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΦΟ−
ΒΟΥΝΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙ ΑΕ.» και αριθµό Μητρώου 58404/01ΑΤ/
Β/05/140 που εδρεύει στο ∆ήµο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Αττικής,
µε το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή της 2ης δόσης
ποσού 13.750,00 ευρώ της αύξησης του Μετοχικού Κε−
φαλαίου, που αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση
στις 15/06/2010.
Αγία Παρασκευή, 20 ∆εκεµβρίου 2010
Με εντολή Νοµάρχη
Η Προϊσταµένη
ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ
F
(8)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύµων
Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυµης Εταιρείας µε
την επωνυµία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Την 21/12/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ−
µων Εταιρειών της Υπηρεσίας µας το από 16/12/2010
πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης
Εταιρείας µε την επωνυµία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΕ−
ΑΠΟΛΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αριθµό Μητρώου
49277/01ΑΤ/Β/01/240 που εδρεύει στο ∆ήµο ΑΜΑΡΟΥ−
ΣΙΟΥ Αττικής, µε το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή
του ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά
30.000,00 ευρώ που αποφασίσθηκε από τη Γενική Συ−
νέλευση στις 29/06/2010.
Αγία Παρασκευή, 21 ∆εκεµβρίου 2010
Με εντολή Νοµάρχη
Η Προϊσταµένη
ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ
F
(10)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύµων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την
επωνυµία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝ∆ΡΟΥ ΤΣΙΡΟΒΛΙ∆Ι ΑΝΩΝΥ−
ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.».
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Την 20/12/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων
Εταιρειών της Υπηρεσίας µας το από 26/11/2010 πρακτικό
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε
την επωνυµία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝ∆ΡΟΥ ΤΣΙΡΟΒΛΙ∆Ι ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθµό Μητρώου 49267/01ΑΤ/Β/01/235 που
εδρεύει στο ∆ήµο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Αττικής, µε το οποίο
πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της αύξησης του

Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 80.000,00€ που αποφασί−
σθηκε από τη Γενική Συνέλευση στις 29/06/2010.
Αγία Παρασκευή, 20 ∆εκεµβρίου 2010
Με εντολή Νοµάρχη
Η Προϊσταµένη
ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ
F

(11)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύµων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επω−
νυµία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΕΛΑΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΕΛΑΓΙΑ Α.Ε.».
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Την 20/12/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων
Εταιρειών της Υπηρεσίας µας το από 22/11/2010 πρακτι−
κό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας
µε την επωνυµία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΕΛΑΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΕΛΑΓΙΑ Α.Ε.» και
αριθµό Μητρώου 58399/01ΑΤ/Β/05/135 που εδρεύει στο
∆ήµο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Αττικής, µε το οποίο πιστοποιήθηκε
η καταβολή της 2ης δόσης ποσού 18.750,00€ της αύξη−
σης του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά που αποφασίσθηκε
από την Γενική Συνέλευση στις 15/06/2010.
Αγία Παρασκευή, 20 ∆εκεµβρίου 2010
Με εντολή Νοµάρχη
Η Προϊσταµένη
ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ
F
(12)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύµων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την
επωνυµία «ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ 5 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
και δ.τ. «ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ 5 Α.Ε.».
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Την 20/12/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων
Εταιρειών της Υπηρεσίας µας το από 22/11/2010 πρα−
κτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εται−
ρείας µε την επωνυµία «ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ 5 ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ 5 Α.Ε.» και αριθµό
Μητρώου 64289/01ΑΤ/Β/07/435 που εδρεύει στο ∆ήµο
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Αττικής, µε το οποίο πιστοποιήθηκε η
καταβολή της 2ης δόσης ποσού 12.500,00€ της αύξησης
του Μετοχικού Κεφαλαίου, που αποφασίσθηκε από την
Γενική Συνέλευση στις 15/06/2010.
Αγία Παρασκευή, 20 ∆εκεµβρίου 2010
Με εντολή Νοµάρχη
Η Προϊσταµένη
ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ
F

(13)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύµων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επω−
νυµία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΓΙΑΣ ΑΕ.».
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Την 20/12/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων
Εταιρειών της Υπηρεσίας µας το από 22/11/2010 πρακτι−

ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
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κό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας
µε την επωνυµία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΓΙΑΣ ΑΕ.» και αριθ−
µό Μητρώου 58403/01ΑΤ/Β/05/139 που εδρεύει στο ∆ήµο
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Αττικής, µε το οποίο πιστοποιήθηκε η
καταβολή της 2ης δόσης ποσού 18.000,00€ της αύξησης
του Μετοχικού Κεφαλαίου, που αποφασίσθηκε από την
Γενική Συνέλευση στις 15/06/2010.

(16)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύµων
Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυµης Εταιρείας µε
την επωνυµία «ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ − ΑΓΟ−
ΡΑ− ΠΩΛΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ ΑΕ».

Αγία Παρασκευή, 20 ∆εκεµβρίου 2010

Την 02/12/2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύµων
Εταιρειών της Υπηρεσίας µας το από 30/06/2010 πρα−
κτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 30/06/2010
πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης
Εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑ−
ΣΤΙΚΗ − ΑΓΟΡΑ− ΠΩΛΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ ΑΕ» και αριθ−
µό Μητρώου 54599/04/Β/03/85 που εδρεύει στο ∆ήµο
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ (ΗΡΑΣ 31) από το οποίο προκύπτει ότι
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο που εκλέχθηκε από την παρα−
πάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία µέχρι 30/06/2015
συγκροτήθηκε σε σώµα ως εξής:
1. Κρίστα (KRISTA) Σάντιτς (SANDIC) του Μικαίλο
(Mihailo) και της Γκόρντανα (Gordana), κάτοχος του δι−
αβατηρίου µε αρ. 003714966 που εκδόθηκε την 12−9−2003
από την πρεσβεία της Σερβίας − Μαυροβουνίου στην
Αθήνα και της άδειας διαµονής στην Ελλάδα µε αρ. GR
0351280 που εκδόθηκε την 07/11/2003 από το Υπουργείο
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης,
κάτοικο Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Αντιγόνης αρ.
8, Α.Φ.Μ. 054668195 της ∆.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, Πρό−
εδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος.
2. Νατάσα (NATASA) Κρούτζερ−Ζίβαντιτς (KRUGER−
ZIVANIC) του Βασιλίντ (Vasilide) και της Ναντέζντα
(Nadezda), κάτοχος του διαβατηρίου µε αρ. 001549067
που εκδόθηκε την 14−8−2000 από την πρεσβεία της Σερ−
βίας−Μαυροβουνίου στην Αθήνα και της άδειας διαµο−
νής στην Ελλάδα µε αρ. GR 0351145 που εκδόθηκε την
20/10/2003 από το Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, κάτοικο Βουλιαγµένης
Αττικής, οδός Ήρας αρ. 31., Α.Φ.Μ. 054667948 της ∆.Ο.Υ.
Γλυφάδας, Αντιπρόεδρος και
3. Ράντοµιρ (RADOMIR) Ζίβαντιτς (ZIVANIC) του Μί−
λιβοτζ (Milivoje) και της Ντανίκα (Danica), κάτοχος του
διαβατηρίου µε αρ. 004663603 που εκδόθηκε την 11−
11−2004 από το Υπουργείο Εσωτερικών της Σερβίας−
Μαυροβουνίου και της άδειας διαµονής στην Ελλάδα
µε αρ. GR 0351468 που εκδόθηκε την 20/10/2003 από το
Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέ−
ντρωσης, κάτοικο Βουλιαγµένης Αττικής, οδός Ηρας αρ
31, Α.Φ.Μ. 054685040 της ∆.Ο.Υ. Γλυφάδας, Μέλος.
Εκπροσώπηση της εταιρείας.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, αναθέτει την εκπροσώπηση
της εταιρείας, σύµφωνα µε το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν.
2190/1920 και το άρθρο 21 παρ. 3 του καταστατικού
της και µεταβιβάζει στον 4 Πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα
Σύµβουλο του Κρίοτα (KRISTA) Σάντιτς (SANDIC) του
Μικαίλο (Mihailo) και της Γκόρντανα (Gordana) όλες τις
αρµοδιότητες του, όπως αυτές περιγράφονται στο κα−
ταστατικό, παρέχει την εξουσία στον ανωτέρω Πρόεδρο
και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, όπως µε µόνη την υπογραφή
του δεσµεύει την εταιρεία για κάθε συναλλαγή µε κάθε
φυσικό και νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού και δηµοσίου δι−
καίου, µε κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ηµεδαπή
είτε στην αλλοδαπή. Του παρέχεται επίσης παµψηφεί

Με εντολή Νοµάρχη
Η Προϊσταµένη
ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ
F
(14)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύµων
Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυµης Εταιρείας µε
την επωνυµία «CADBURY ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ ΖΑΧΑΡΩ∆Η ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ» και δ.τ. «CADBURY
HELLAS AE.».
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Την 13/12/2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύµων
Εταιρειών της Υπηρεσίας µας, τα κατωτέρω στοιχεία
της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία«CADBURY
ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΑΧΑΡΩ∆Η ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ»
και δ.τ. «CADBURY HELLAS AE.» και αριθµό Μητρώου
13236/01ΑΤ/Β/86/097, που εδρεύει στο ∆ήµο Ηρακλείου
Αττικής Αττικής: 1. Το από 30/11/2010 πρακτικό της τα−
κτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, µε το οποίο
έγινε αντικατάσταση της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών
για τη χρήση 2010 και ορίστηκε η εξής: PRICE WATER
HOUSE COOPERS A.E.E. µε Α.Μ.Ε.Γ. 113
Αγία Παρασκευή, 13 ∆εκεµβρίου 2010
Με εντολή Νοµάρχη
Η Προϊσταµένη
ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ
F
(15)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύµων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επω−
νυµία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΙΤΗΣ Α.Ε.».
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Την 16/12/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων
Εταιρειών της Υπηρεσίας µας το από 22/11/2010 πρακτι−
κό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας
µε την επωνυµία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΙΤΗΣ Α Ε.» και
αριθµό Μητρώου 58406/01ΑΤ/Β/05/142 που εδρεύει στο
∆ήµο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Αττικής, µε το οποίο πιστοποιήθη−
κε η καταβολή του ποσού της 2ης δόσης της αύξησης
του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 5.000,00€ επί συνόλου
20.000,00€ που αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευ−
ση στις 15/06/2010.
Αγία Παρασκευή, 16 ∆εκεµβρίου 2010
Με εντολή Νοµάρχη
Ο Προϊστάµενος
ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΤΑΣ

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
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το δικαίωµα υπογραφής και η εταιρεία θα δεσµεύεται
µε µόνη την υπογραφή αυτού.
Μεταξύ δε των δικαιωµάτων τα οποία παρέχονται
στον Πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της εταιρείας
και σε περίπτωση κωλύµατος του στον νόµιµο αναπλη−
ρωτή αυτού, περιλαµβάνεται και το δικαίωµα να ενερ−
γούν τις ακόλουθες πράξεις: «να αναλαµβάνουν χρήµα−
τα, χρηµατόγραφα, µερισµαταποδείξεις και τοκοµερίδια,
να εισπράττουν χρήµατα, εµβαζόµενα ή οπωσδήποτε
οφειλόµενα στην εταιρεία, να εκδίδουν, αποδέχονται,
οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγµατικές, γραµ−
µάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαµβάνουν φορ−
τωτικές, να συνάπτουν µε τις Τράπεζες συµβάσεις για
το άνοιγµα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών
επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε
τρίτου νοµικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδή−
ποτε νοµικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών
µε ενέγγυο προκαταβολή, µίσθωση θυρίδων θησαυρο−
φυλακίου, να υπογράφουν συµβάσεις µε τις Τράπεζες
για τη χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων
µε ανοικτό λογαριασµό σε προσωπική ασφάλεια και για
την αύξηση των ήδη υφισταµένων τοιούτων πιστώσεων
ή και ασφαλισµένων µε υποθήκες ή γραµµάτια ή και
κάθε είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε
µε επιταγές, είτε µε εντολές, είτε µε αποδείξεις λήψεως
χρηµάτων), ως και των υπό της εταιρείας µισθωµένων
χρηµατοκιβωτίων, να παρέχουν εµπράγµατη ασφάλεια
προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εται−
ρείας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρο πάσης
φύσεως, υποθήκη, προσηµείωση και ναυτική υποθήκη
στα πλοία αυτής, να παρέχουν εγγυήσεις εκ µέρους
και για λογαριασµό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε
τρίτου νοµικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιο−
δήποτε νοµικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαµβάνουν
τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές
από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτουν µισθώσεις
χρηµατοκιβωτίων, να κάνουν χρήση αυτών, να λύουν
τέτοιες µισθώσεις, και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη
διαχειρίσεως, της ανωτέρω απαριθµήσεως η οποία είναι
ενδεικτική και όχι περιοριστική».
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Προέδρου
και ∆/ντος Συµβούλου όλες τις ανωτέρω εξουσίες ασκεί
η Αντιπρόεδρος Νατάσα (NATASA) Κρούτζερ−Ζίβαντιτς
(KRUGER−ZIVANIC) του Βασιλίντ (Vasilide).
Παλλήνη, 2 ∆εκεµβρίου 2010
Με εντολή Νοµάρχη
Η Τµηµατάρχης
ΞΕΝΙΑ ΚΟΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
F

(17)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύµων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την
επωνυµία «LASERLOCK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ.
«LASERLOCK INTERNATIONAL Inc.».
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Την 16/12/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων
Εταιρειών της Υπηρεσίας µας το από 01/12/2010 πρακτι−
κό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας
µε την επωνυµία «LASERLOCK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και
δ.τ. «LASERLOCK INTERNATIONAL Inc.» και αριθµό Μη−
τρώου 34252/62/Β/95/0233 από το οποίο προκύπτει ότι

αυτό ανασυγκροτήθηκε ύστερα από την αντικατάσταση
του παραιτηθέντος Ιωάννη Καµατάκη από τον ∆ηµήτριο
Ζαχαριάδη µε θητεία έως 29/06/2012 υπό την αίρεση
της εγκρίσεως της αντικαταστάσεως αυτής από την
αµέσως επόµενη Γενική Συνέλευση των µετόχων (Τα−
κτική ή έκτακτη). Ύστερα από τ’ ανωτέρω η σύνθεση
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει ως εξής:
1. ∆ηµήτριος Ζαχαριάδης του Πολύχρονη και της
Άννας, που γεννήθηκε στη Καβάλα το έτος 1938, και
κατοικεί στη Θεσσαλονίκη οδός Πόρου 6, κάτοχος του
µε Α.∆.Τ. AB 701565/2006 Τ.Α. Τούµπας Τριανδρίας και
ΑΦΜ 021639484 ΣΤ’ ∆.ΟΥ. Θεσσαλονίκης, ως Πρόεδρος
και ∆ιευθύνων Σύµβουλος.
2. ∆έσποινα Καµατάκη του Νικολάου και της Ηλέ−
κτρας που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1980
και κατοικεί στο Πανόραµα Θεσσαλονίκη, Αγράµπε−
λης 5, πολιτικός µηχανικός, κάτοχος του µε Α.∆.Τ. Χ
265464/2002 IB’ A.T. Θεσσαλονίκης µε ΑΦΜ 119771368 Ζ’
∆.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, ως Αντιπρόεδρος.
3. Πέτρος Σκάλκος του Ιωάννη−Ευτύχιου και της Ελέ−
νης, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1967 και
κατοικεί στη Θεσσαλονίκη, οδό Γ. Γρυπάρη 3, πολιτικός
µηχανικός, κάτοχος του µε Α.∆.Τ. Μ 415560/1982 Α. ΠΑ.
Θεσσαλονίκης, µε ΑΦΜ 029653436 Η’ ∆.Ο.Υ. Θεσσαλο−
νίκης, ως Μέλος.
4. Βασίλειος Σκάλκος του Ιωάννη−Ευτύχιου και της
Ελένης, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1968
και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη, οδό Χάλκης, ηλεκτρολό−
γος µηχανικός, κάτοχος του µε Α.∆.Τ. Ξ 487302/1987 Α.
ΤΑ. Ασφαλ. Θεσσαλονίκης, µε ΑΦΜ 041447281 Η’ ∆.Ο.Υ.
Θεσσαλονίκης, ως Μέλος.
5. ∆ηµήτριος Κωνσταντούλας του Βελισαρίου και της
Ευθυµίας, δικηγόρος, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη
το έτος 1966, και κατοικεί στην Θεσσαλονίκη, Αριστοτέ−
λους 23, κάτοχος του µε αριθµό ΑΖ 696807/2008 δελτίου
ταυτότητας Α.Τ. Επανοµής, και ΑΦΜ 041935203 Β’ ∆.Ο.Υ.
Θεσσαλονίκης, ως Μέλος.
6. Παρασκευή Ζαχαριάδου του ∆ηµητρίου και της
Σοφίας, σύµβουλος επιχειρήσεων, που γεννήθηκε στη
Θεσσαλονίκη το έτος 1972, και κατοικεί στο Νέο Ρύσιο
Θεσσαλονίκης, κάτοχος του µε Α.∆.Τ. AB 706623/2006
AT Θέρµης και ΑΦΜ 045953088 Ζ’ ∆.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης,
ως Μέλος.
7. Ηλιόδωρος Καµατάκης του Νικολάου και της Ηλέ−
κτρας, πολιτικός µηχανικός, που γεννήθηκε στη Πρέβεζα
το έτος 1972, και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη, Σερρών 14,
κάτοχος του µε αριθµό Σ 774479/1998 δελτίου ταυτότη−
τας του IB’ A.T. Θεσσαλονίκης, µε ΑΦΜ 052534879 ∆.Ο.Υ.
Τούµπας Θεσσαλονίκης, ως Μέλος.
Αυτό το ∆.Σ. παρέχει στον ∆ηµήτριο Ζαχαριάδη, Πρό−
εδρο και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, την εξουσία να εκπρο−
σωπεί το ∆.Σ. και την εταιρεία σε όλες τις πράξεις και
συµβάσεις µε κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, αρχή ή
Οργανισµό, καθώς και σε όλες τις πράξεις που προβλέ−
πει το καταστατικό της εταιρείας. Επίσης του παρέχεται
το δικαίωµα υπογραφής και η εταιρεία θα δεσµεύεται
µε µόνη την υπογραφή του η οποία θα τίθεται κάτω
από την εταιρική επωνυµία.
Θεσσαλονίκη, 16 ∆εκεµβρίου 2010
Με εντολή Νοµάρχη
Ο Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ∆ΗΣ
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