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ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

(1)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΛΑΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
και δ.τ. «ΛΑΓΟΣ A.M.Ε».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Την 20/7/2012 καταχωρίστηκε με ΚΑΚ 13247 στο Γενικό 
Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) δια της υπηρεσίας ΓΕΜΗ του 
Επιμελητηρίου Μαγνησίας, η υπ’ αριθ. 4633/19−7−2012 
Απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, με την οποία: 
α) παρασχέθηκε άδεια σύστασης της Ανώνυμης Εταιρεί−
ας με την επωνυμία «ΛΑΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΛΑΓΟΣ A.M.Ε», η οποία 
και η οποία προήλθε από μετατροπή των ατομικών 
επιχειρήσεων με επωνυμία «ΛΑΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ 
ΚΩΝ/ΝΟΥ» και «ΛΑΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» και 
έλαβε αριθμό ΓΕΜΗ 121803444000 και β) εγκρίθηκε το 
καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας, όπως αυτό καταρ−
τίσθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, 
όπως ισχύουν, με την με αριθμό 2075/17−7−2012 πράξη 
του Συμβολαιογράφου Φιλιππίδη Ηλ. Γεωργίου.

Η περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής:
Επωνυμία: «ΛΑΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Διακριτικός Τίτλος: «ΛΑΓΟΣ A.M.Ε»
Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Βόλου, Ν. 

Μαγνησίας, 10ο χλμ Ε.Ο Βόλου−Βελεστίνου.
Σκοπός: Σκοπός της εταιρείας είναι:
α) Η διενέργεια εθνικών ή και διεθνών οδικών με−

ταφορών εμπορευμάτων με ανήκοντα στην εταιρεία 
ή μισθωμένα από αυτήν φορτηγά οχήματα δημόσιας 
χρήσης (Φ.Δ.Χ.), ρυμουλκά, ρυμουλκούμενα και ημιρυ−
μουλκούμενα, ψυγεία, σιλοφόρα κ.λπ. έναντι κομίστρου 
ή πάγιας συμφωνίας. Στα ανωτέρω συμπεριλαμβάνεται 
ειδικά η μεταφορά κάθε είδους βιομηχανικών, βιοτε−
χνικών ή μη εμπορευμάτων, αερίων, υγρών ή στερεών, 
καυσίμων και λιπαντικών ειδών.

β) Η παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μεταλλευμάτων, 
πρώτων υλών, ασφάλτου, σκυροδέματος και πάσης φύ−
σεως δομικών υλικών.

γ) Η αποθήκευση όλων των ως άνω εμπορευμάτων για 
ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων με αντάλλαγ−
μα σε ιδιόκτητους ή μισθωμένους χώρους.

δ) Η παροχή παντός είδους υπηρεσιών Logistics, όπως 
ενδεικτικά η διαλογή, ποιοτικός έλεγχος, ετικεττοκόλ−
ληση, συσκευασία ή ανασυσκευασία (αμπαλάζ).

ε) Η πραγματοποίηση εισαγωγών και εξαγωγών για 
ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, η εκτέλεση 
τελωνειακών πράξεων και γενικά η διενέργεια όλων 
των πράξεων που απαιτούνται για τον εκτελωνισμό 
εμπορευμάτων.

στ) Η εκπροσώπηση και αντιπροσώπευση παρόμοιων 
επιχειρήσεων του εξωτερικού.

ζ) Η συντήρηση, επισκευή και αποθήκευση οχημάτων 
για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων με αντάλ−
λαγμα σε ιδιόκτητους ή μισθωμένους χώρους

η) Η διενέργεια εμπορίας οχημάτων πάσης φύσε−
ως, καθώς και φορτηγών αυτοκινήτων και ανυψωτι−
κών μηχανημάτων, και των ανταλλακτικών αυτών και 
η αντιπροσώπευση, με προμήθεια, οίκων, ημεδαπών ή 

αλλοδαπών, σχετικών με τα είδη, που η εταιρεία θα 
εμπορεύεται.

Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 50 
χρόνια και αρχίζει από τις 12/7/2012, ημερομηνία κατα−
χώρισης στο ΓΕΜΗ.

Ποσό και Τρόπος Καταβολής του Μετοχικού Κεφα−
λαίου:

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στις 
386.500 ευρώ διαιρούμενο σε 15.460 ονομαστικές με−
τοχές, αξίας 25 ευρώ η καθεμία και θα καταβληθεί απ’ 
τους μετόχους

Μετοχές − Είδος Μετοχών:
15.460 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 25 

ευρώ η κάθε μία.
Ημερομηνία Λήξης της Εταιρικής Χρήσης:
Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχί−

ζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου. 
Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη 
νόμιμη σύσταση και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2013.

Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Θητεία 
αυτού:

Το Δ.Σ. αποτελείται από 3−7 συμβούλους με θητεία 
5 ετών.

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και Θητεία αυτού:
Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την 

Εταιρεία από την νόμιμη σύσταση της, έως την πρώτη 
τακτική Γενική Συνέλευση ή όποια θα συγκληθεί μέσα 
στο πρώτο εξάμηνο της πρώτης εταιρικής χρήσης. Το 
πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται 
από τους:

1. Λαγός Βασίλειος του Κων/νου και της Χρυσάνθης, 
αυτοκινητιστής, γεννημένος στις 11/7/1970 στην Αθήνα 
και κάτοικων στο Βόλο, οδός Νικηταρά αρ. 41 με Α.Δ.Τ. 
ΑΙ 856630/29−11−2011 της Υ.Α Βόλου και Α.Φ.Μ. 045912069 
ΔΟΥ Βόλου

2. Λαγός Κων/νος του Βασιλείου και της Κωνσταντίας, 
αυτοκινητιστής, γεννημένος το 1947 στην Αγ. Τριάδα Δ. 
Αλμυρού, Ν. Μαγνησίας και κατοικών στο Βόλο, Νικη−
ταρά αρ. 41 με Α.Δ.Τ. Θ 162649/10−5−1969 Υ.Χ Βόλου και 
Α.Φ.Μ. 014587604 ΔΟΥ Βόλου

3. Λαγού Χρυσάνθη σύζ. Κων/νου το γένος Σωτηρίου 
και Αποστολίας Δήμου, επιχειρηματίας, γεννημένη το 
1947 στο Βόλο, και κάτοικων στο Βόλο, Νικηταρά αρ. 41 
με Α.Δ.Τ. Ι 716537/12−5−1973

4. Λαγού Κωνσταντία του Κων/νου και της Χρυσάν−
θης, αγρότισσα, γεννημένη στις 18−9−1971 στο Βόλο, 
και κατοικών στο Βόλο, Νικηταρά αρ. 41 με Α.Δ.Τ. ΑΙ 
309241/2010 της Υ.Α Βόλου και Α.Φ.Μ. 074101170 ΔΟΥ 
Αλμυρού, Ν. Μαγνησίας

5. Κουτσογεωργίου Κωνσταντία του Χρήστου και της 
Πλουχερίας, οικοκυρά, γεννημένη στις 23−2−1980 στο 
Δρυμώνα Ν. Μαγνησίας, και κατοικών στο Βόλο, Νικη−
ταρά αρ. 41 με Α.Δ.Τ. ΑΙ 856631/29−11−2011 της Υ.Α Βόλου 
και Α.Φ.Μ. 105467870 ΔΟΥ Βόλου.

Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης:
Τακτικοί:
− Λαλιά Μαρία του Γεωργίου, λογίστρια−οικονομολό−

γος, κάτοικος Βόλου, οδός Μαγνητών αρ.33 με Α.Δ.Τ. Π 
522089, AM 830055300 άδειας ασκήσεως Οικονομικού 
Επαγγέλματος.

− Πιερής Κωνσταντίνου του Γεωργίου, λογιστής, κά−
τοικος Βόλου, οδός Τ. Οικονομάκη αρ. 11 με Α.Δ.Τ. Ρ 
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825309, AM 0019682 άδειας ασκήσεως Οικονομικού 
Επαγγέλματος.

Αναπληρωματικοί:
− Ζάγκας Γρηγόριος του Θωμά, λογιστής, κάτοικος 

Ν. Ιωνίας Βόλου, οδός Φιλαδέλφειας αρ. 10, με Α.Δ.Τ. Κ 
544788/1977 του Τ.Α Βόλου και AM 0796036850 άδειας 
ασκήσεως Οικονομικού Επαγγέλματος.

− Παπανδρέου Αριστείδης του Γεωργίου, λογιστής, 
κάτοικος Βόλου, οδός Μικρασιατών αρ. 76, με Α.Δ.Τ. Χ 
423637/2002 του Τ.Α Βόλου και AM: 0792036208 άδειας 
ασκήσεως Οικονομικού Επαγγέλματος.

Βόλος, 20 Ιουλίου 2012

Με εντολή Προέδρου
Ο Διευθυντής

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΠ. ΒΟΥΚΟΥΤΟΣ
F

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
(2)

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία «VENTO ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
σε έκτακτη Γενική Συνέλευση.

VENTO ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(ΑΡΜΑΕ 60365/01/Β/06/154)

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εται−
ρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους 
της Ανωνύμου Εταιρείας «VENTO ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ήτοι την εταιρία PLAINFIELD LUXEMBURG 
S.A.R.L, την Γκαβοπούλου Αθηνά και την εταιρία RENCO 
S.A.), σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την 2η Αυγούστου 
2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., η οποία θα λάβει 
χώρα στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, Ελλάδα, 
οδός Χείρωνος αριθμός 1, Τ.Κ. 11635 για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων επί του κατωτέρω θέματος ημερήσιας 
διάταξης:

«Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και συναφώς τροποποί−
ηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας.»

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην έκτακτη 
Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του 
στο Ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών 
και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εται−
ρία στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε τραπεζική εταιρία 
στο εξωτερικό και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα 
της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπρο−
σώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχι−
στον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της 
Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που στην οριζόμενη 
ως άνω έκτακτη Γενική Συνέλευση δεν επιτευχθεί η 
νόμιμη απαρτία οι επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις 
θα συγκληθούν ως κάτωθι:

1η επαναληπτική Γενική Συνέλευση: 21η Αυγούστου 
2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της 
εταιρείας στο Νομό Αττικής, οδός Χείρωνος αριθμός 
1, Τ.Κ. 11635.

2η επαναληπτική Γενική Συνέλευση: 1η Σεπτεμβρίου 
2012 ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της 
εταιρείας στο Νομό Αττικής, οδός Χείρωνος αριθμός 
1, Τ.Κ. 11635.

3η επαναληπτική Γενική Συνέλευση: 12η Σεπτεμβρίου 
2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της 

εταιρείας στο Νομό Αττικής, οδός Χείρωνος αριθμός 
1, Τ.Κ. 11635.

Αθήνα, 2 Ιουλίου 2012

Το Διοικητικό Συμβούλιο
F

(3)
Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με 

την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ – ΟΙ ΑΓΙΟΙ 
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε επα−
ναληπτική Γενική Συνέλευση.

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ – ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ – 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(ΑΡΜΑΕ 55131/1ΔΤ/Β/2003/0052)

Καλούνται οι Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας «ΙΔΙ−
ΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ – ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ – ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευ−
ση την 28ην Ιουνίου 2012 ημέρα Σάββατο και ώρα 20:00 
στην έδρα της εταιρείας που βρίσκεται στο Δήμο Αγ. 
Αναργύρων, όπως αυτό αποφασίστηκε με την από 30 
Ιουνίου 2012 ετήσια τακτική γενική συνέλευση για να 
αποφασίσουν επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας 
διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της εταιρικής 
χρήσεως 2011 μετά των επ’ αυτού εκθέσεων του Διοι−
κητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελε−
γκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως επί των πε−
πραγμένων του ισολογισμού και του λογαριασμού απο−
τελέσματα χρήσεως της χρήσεως 01/01/11 έως 31/12/11.

3. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2012.
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Διάφορα θέματα.
Δικαίωμα παραστάσεως στην γενική συνέλευση έχουν 

όσοι από τους Μετόχους καταθέσουν εμπροθέσμως 
τους τίτλους των μετοχών τους ή τις μετοχές τους 
στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών 
και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα 
πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της συνεδρίασης της 
γενικής συνέλευσης.

Άγιοι Ανάργυροι, 30 Ιουνίου 2012

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΒΑΣ. ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ

F

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
(4)

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΕΒΙΤΕΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟ−
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΒΙΤΕΜ ΑΕ».

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Την 13/07/2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ−
μων Εταιρειών της υπηρεσίας μας το 18 από 30/06/2012 
πρακτικό τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθώς και το 
16/2012 από 02/07/2012 πρακτικό του Διοικητικού Συμ−
βουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«ΕΒΙΤΕΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΒΙΤΕΜ ΑΕ» και αριθμό Μητρώου 
40661/56/Β/98/15 που εδρεύει στο Δήμο Κοζάνης (ΠΟ−
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ΠΟΒΙΤΣ 5) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό 
Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και 
θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι 30/06/2017

Α/ συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. Βασίλειος Δεμερτζίδης του Ελευθερίου και της Ζα−

χαρούλας με ημερομηνία γέννησης 14/08/1957, Μηχανο−
λόγος Μηχανικός, κάτοικος Κοζάνης, οδός Πόποβιτς 5, 
με Α.Δ.Τ. ΑΕ 820638 και Α.Φ.Μ. 026180776/ ΔΟΥ Κοζάνης 
ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

2. Μαρία Δεμερτζίδου του Φωτίου και της Μαίρης, 
σύζυγος Βασιλείου Δεμερτζίδη, με ημερομηνία γέννη−
σης 14/02/1957, επιχειρηματίας, κάτοικος Κοζάνης, οδός 
Πόποβιτς 5, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 291430 και Α.Φ.Μ. 043081692 
ΔΟΥ Κοζάνης ως Αντιπρόεδρος

3. Ελευθέριος Δεμερτζίδης του Βασιλείου και της Μα−
ρίας με ημερομηνία−γέννησης 08/12/1982, Πολιτικός Μη−
χανικός κάτοικος Κοζάνης, οδός Πόποβιτς 5, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 
295432 και Α.Φ.Μ. 118407500 ΔΟΥ Κοζάνης ως Μέλος

4. Ευστράτιος Δεμερτζίδης του Βασιλείου και της 
Μαρίας με ημερομηνία γέννησης 24/09/1993 Φοιτητής 
στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, κάτοικος Κοζά−
νης, οδός Πόποβιτς 5, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 332509 και Α.Φ.Μ. 
156779748 ΔΟΥ Κοζάνης ως Μέλος

5. Φωτεινή Δεμερτζίδου του Βασιλείου και της Μαρίας 
με ημερομηνία γέννησης 21/02/1986, Πολιτικός Μηχανικός 
Τ. Ε. κάτοικος Κοζάνης, οδός Πόποβιτς 5, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 
820662 και Α.Φ.Μ. 132788726 ΔΟΥ Κοζάνης ως Μέλος

6. Φωτεινή Νταγκονίκου του Κωνσταντίνου και της 
Αφροδίτης με ημερομηνία γέννησης 24/02/1985, Πτυ−
χιούχος Διοίκησης επιχειρήσεων Τ. Ε, κάτοικος Κοζά−
νης, οδός Πόποβιτς 5, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 294739 και Α.Φ.Μ. 
132792021 ΔΟΥ Κοζάνης ως Μέλος

Β/ Καθορισμός υπογραφών που δεσμεύουν την εταιρεία.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να εκ−

προσωπείται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμ−
βουλο Βασίλειο Δεμερτζίδη και την Αντιπρόεδρο Μαρία 
Δεμερτζίδου, που θα δεσμεύουν με την υπογραφή τους 
την εταιρεία, ενεργούντες μαζί ή χωριστά σε όλες τις 
αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από 
αυτές που από το νόμο χρειάζεται συλλογική ενέρ−
γεια.

Γ/ Καθορισμός αρμοδιοτήτων των οργάνων της εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και 

αναθέτει τις παρακάτω αρμοδιότητες στα όργανα τις 
εταιρίας:

1. Στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Βασίλειο 
Δεμερτζίδη, μεταβιβάζει όλες τις αρμοδιότητες του, 
όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 18 του κατα−
στατικού.

2. Στην Αντιπρόεδρο Μαρία Δεμερτζίδου, πέραν των 
αρμοδιοτήτων του Αντιπροέδρου, ειδικότερα αποφασί−
ζει ότι θα είναι αρμόδια για τις συναλλαγές της εται−
ρείας με Δημόσιες Υπηρεσίες (ΔΟΥ, ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, ΔΕΗ 
κ.λπ.) και Τράπεζες και θα έχει τη γενική εποπτεία και 
το συντονισμό του λογιστηρίου.

3. Στα μέλη την εκπροσώπηση της εταιρίας σε όλες 
τις σχετικές διαδικασίες (παραλαβή τευχών, κατάθεση 
προσφορών, υποβολή ενστάσεων) για την συμμετοχή 
της εταιρίας σε διαγωνισμούς Δημοσίων και Ιδιωτικών 
έργων.

Η εκπροσώπηση αυτή και ο καταμερισμός των αρμοδι−
οτήτων ισχύει μέχρι την λήξη της θητείας του Διοικητι−
κού Συμβουλίου, δηλαδή μέχρι την ετήσια τακτική Γενική 

Συνέλευση του έτους 2017, όπως αποφασίστηκε από την 
Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου του έτους 2012.

Κοζάνη, 16 Ιουλίου 2012

Με εντολή Περιφερειάρχη
Η Προϊσταμένη

ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ
F

(5)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΓΡ. ΜΙΣΙΡΛΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥ−
ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕ−
ΣΙΩΝ, ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ, ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΑΣΦΑ−
ΛΙΣΕΩΝ, ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑ−
ΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και δ.τ. «GR. MISIRLIS & SONS 
S.A.».

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Την 09/07/2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ−
μων Εταιρειών της υπηρεσίας μας το από 30/06/2012 
πρακτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 
01/07/2012 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΡ. ΜΙΣΙΡΛΗΣ ΚΑΙ 
ΥΙΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙ−
ΣΕΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ−
ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ, ΕΚΤΙΜΗ−
ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και δ.τ. «GR. MISIRLIS & SONS 
S.A.», με αριθμό Μητρώου 70246/52/Β/10/2 που εδρεύει 
στο Δήμο Βέροιας (ΠΙΕΡΙΩΝ 7 ΚΑΙ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΓΩΝΙΑ) 
από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο 
που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει 
την εταιρεία συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: Σύνθεση 
Διοικητικού Συμβουλίου

1. Μισιρλής Γρηγόριος του Ηλία και της Όλγας, ασφα−
λιστικό πράκτορα, που γεννήθηκε στη Βέροια το έτος 
1956, κάτοικος Βέροιας, οδός: Αχρίδας 8 με Α.Δ.Τ. ΑΖ 
830751 και Α.Φ.Μ. 023577610 ως Πρόεδρος και Διευθύνων 
Σύμβουλος

2. Μισιρλής Ηλίας του Γρηγορίου και της Ιωάννας, 
ασφαλιστικό πράκτορα, που γεννήθηκε στη Βέροια το 
έτος 1981, κάτοικος Βέροιας οδός Πιερίων 11, με Α.Δ.Τ. 
ΑΖ 824207 και Α.Φ.Μ. 100843147 ως Αντιπρόεδρος

3. Μισιρλής Γεώργιος του Γρηγορίου και της Ιωάννας, 
ασφαλιστικός σύμβουλος, που γεννήθηκε στη Βέροια 
Ημαθίας το έτος 1984, κάτοικος Βέροιας, οδός: Αχρίδας 
8 με Α.Δ.Τ. ΑΖ 830752 και Α.Φ.Μ. 111428050 ως Μέλος

4. Ιωάννα σύζυγο Γρηγορίου Μισιρλή το γένος Γεωρ−
γίου και Μαρίας Θώμογλου, ιδιωτική υπάλληλο, κάτοικο 
Βέροιας, οδός: Αχρίδας 8, που γεννήθηκε στη Βέροια 
το έτος 1961 με Α.Δ.Τ. Μ 656958 και Α.Φ.Μ. 058200737 
ως Μέλος

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι 
πέντε (5) έτη.

Εκπροσώπηση:
Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν κατά τα ει−

δικότερα αναφερόμενα στο από 1/7/2012 πρακτικό του
Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής:
Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο 

του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο 
της εταιρίας Μισιρλή Γρηγόριο του Ηλία, να εκπροσω−
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πεί και δεσμεύει τη εταιρία σε όλες τις σχάσεις και τις 
συναλλαγές με μόνη την υπογραφή του τιθεμένης κάτω 
από τη σφραγίδα της εταιρίας, όπως ο νόμος και το 
καταστατικό ορίζει. Ειδικά για τις εργασίες που αφορούν 
τη μεσιτεία αστικών συμβάσεων, τις συμβάσεις μεσιτεί−
ας ασφαλίσεων και τις πραγματογνωμοσύνες η εταιρία 
εκπροσωπείται από τον Μισιρλή Ηλία του Γρηγορίου και 
για τις συμβάσεις του έργου ασφαλιστικού συμβούλου 
η εταιρία εκπροσωπείται από τον Μισιρλή Γεώργιο του 
Γρηγορίου, οι οποίοι εκπροσωπούν και δεσμεύουν την 
εταιρία για τις συγκεκριμένες ως άνω συμβάσεις.

Οι παραπάνω αναφερόμενοι δύναται να εκπροσωπούν 
και να δεσμεύουν την εταιρία ενώπιον των τρίτων και 
πάσης αρχής, να αναλαμβάνουν πάσαν υποχρέωση εν 
ονόματα και για λογαριασμό της να συνάπτουν, τροπο−
ποιούν ή καταργούν πάσαν εν γένει σύμβαση, προβαίνουν 
σε οποιαδήποτε πράξη, δήλωση και να αποφασίζουν επί 
παντών θεμάτων αφορούντων την διεξαγωγή των εργα−
σιών της και της διαχείρισης της περιουσίας της.

Α) Πράξεων συνεπαγόντων σύσταση κατάργησης ή 
αλλοίωση εμπραγμάτων δικαιωμάτων εν γένει επί ακι−
νήτου της εταιρίας.

Β) Αγορά ακινήτου υπό της εταιρίας δια της οποίας 
(πράξη και αγοράς) απαιτείται προηγουμένως ειδική 
άδεια του διαρκούς συμβουλίου.

Γ) Παραλαβής των προς την εταιρία κοινοποιημένων ή 
εκδιδουμένων εγγράφων και δικογράφων ως και διορι−
σμού και παύσεως των πληρεξούσιων δικηγόρων αυτής.

Προκειμένου περί εξυπηρετήσεων των τρεχουσών 
συναλλαγών της εταιρίας μετά πάσης φύσεως υπηρε−
σιών, οργανισμού επιχειρήσεων ή δημόσιας κοινοτικής 
ή δημοτικής υπηρεσίας ως και μετά των οργανισμών 
κύριας ή επικουρικής ασφάλισης (ΙΚΑ & ΛΟΙΠΑ) εν σχέση 
προς τις αντίστοιχες ανάγκες δια της συνάψεως των 
σχετικών συμβάσεων παροχής των απαιτούμενων εγ−
γυήσεων και υπογραφής εν γένει παντός απαιτούμενου 
εγγράφου, η εταιρία εκπροσωπείται και υπό παντός 
προσώπου υπαλλήλου της εταιρίας ή μη του οποίου 
έκαστος των ανωτέρω μόνος ενεργών, εξουσιοδοτεί και 
την κρίση του δια ιδιωτικού εγγράφου φέροντας την 
υπογραφή το γνήσιο της οποίας βεβαιούται είτε υπό 
δικηγόρων, είτε υπό της αστυνομικής αρχής.

Βέροια, 11 Ιουλίου 2012

Ο Αντιπεριφερειάρχης
Κ. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ

F
(6)

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΤΣΙΑΝΑΤΕΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΤΣΙΑΝΑΤΕΛΗΣ ΜΟ−
ΤΟΡΣ ΑΕ».

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Την 10.07.2012 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της υπηρεσίας μας η με αριθμό κατάθεσης 
στο Πρωτοδικείο Τρικάλων 96/26.06.2012 αίτηση του 
Ελληνικού Δημοσίου που εκπροσωπείται νόμιμα από τον 
Υπουργό Οικονομικών, για λύση της Ανώνυμης Εταιρείας 
με την επωνυμία «ΤΣΙΑΝΑΤΕΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗ−
ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «ΤΣΙΑΝΑΤΕ−
ΛΗΣ ΜΟΤΟΡΣ ΑΕ» και αριθμό Μητρώου 53263/33/Β/02/11, 

σε εφαρμογή του άρθρου 48 του Κ.Ν.2190/20, διότι η 
εν λόγω εταιρεία δεν υπέβαλλε προς καταχώριση τις 
οικονομικές καταστάσεις τριών τουλάχιστον συνεχών 
διαχειριστικών χρήσεων, ως όφειλε σύμφωνα με τα άρ−
θρα 7α και 26α του Κ.Ν. 2190/20.

Τρίκαλα, 10 Ιουλίου 2012

Ο Περιφερειάρχης κ.α.α.
Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

F
(7)

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΚΑΡΑΚΙΚΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗ−
ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΑΠΑ 
DEVELOPMENT REAL ESTATE A.E.».

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Την 13/07/2012 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανώνυ−
μων Εταιρειών της υπηρεσίας μας το από 05/07/2012 
πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΡΑΚΙΚΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και 
δ.τ. «ΚΑΠΑ DEVELOPMENT REAL ESTATE A.E.» και με 
αριθμό Μητρώου 61896/33/Β/06/16, με το οποίο πιστο−
ποιήθηκε η καταβολή του ποσού της αύξησης του Με−
τοχικού Κεφαλαίου 252.000,00 ευρώ που αποφασίστηκε 
από την Γενική Συνέλευση στις 30/06/2012.

Τρίκαλα, 13 Ιουλίου 2012

Ο Περιφερειάρχης κ.α.α.
Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

F
(8)

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΦΟΙ ΜΟ−
ΣΧΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟ−
ΡΙΚΗ Α.Ε.».

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Την 10/07/2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ−
μων Εταιρειών της υπηρεσίας μας το από 18/06/2012 
πρακτικό έκτακτης Γενικής Συνέλευσης καθώς και το 
από19/06/2012 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙ−
ΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΦΟΙ ΜΟΣΧΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» 
και δ.τ. «ΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 
48572/92/Β/01/10 που εδρεύει στο Δήμο Κέρκυρας (ΑΓΙΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ − ΤΡΙΚΛΙΝΟ) από το οποίο προκύπτει ότι το 
Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπά−
νω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι 30/06/2017 
συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Σπυρίδων Μόσχος του Γερασίμου και της Κωνστα−
ντίνας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε το έτος 
1959 στον Άγιο Ιωάννη Κέρκυρας όπου και κατοικεί, 
με Α.Δ.Τ. ΑΕ 774852/24−05−2007 που εκδόθηκε από την 
Υ.Α. Κέρκυρας και Α.Φ.Μ. 029027820 Β΄ ΔΟΥ Κέρκυρας. 
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

2. Παναγιώτης Μόσχος του Γερασίμου και της Κων−
σταντίνας, υδραυλικός, που γεννήθηκε το έτος 1957 
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στον Άγιο Ιωάννη Κέρκυρας όπου και κατοικεί, με Α.Δ.Τ. 
ΑΗ.755823/22−10−2010 που εκδόθηκε από την Υ.Α Κέρκυ−
ρας και Α.Φ.Μ. 024848969 Β΄ ΔΟΥ Κέρκυρας Μέλος και

3. Ιωάννης Λειβαδιώτης του Σπυρίδωνος και της Ουρα−
νίας, λογιστής, που γεννήθηκε στην Κέρκυρα το έτος 1954 
στον Άγιο Ματθαίο Κέρκυρας και κατοικεί στην πόλη της 
Κέρκυρας στην οδό Σπύρου Βασιλείου αριθμός 48Α, κά−
τοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ’ αριθ. ΑΑ 
395758, που εκδόθηκε την 23−9−2004 από την Υποδ/νση 
Ασφ. Κέρκυρας, με Α.Φ.Μ. 013658996/Β΄ ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 
Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας. Μέλος

Το Διοικητικό Συμβούλιο που ήδη συστάθηκε σε σώμα, 
να συνέρχεται σε τακτική Συνεδρίαση στα γραφεία της 
Εταιρείας το πρώτο Σάββατο κάθε ημερολογιακού μήνα 
και εφόσον αυτό είναι αργία ή εξαιρετέα, την αμέσως 
μεθεπόμενη Δευτέρα και ώρα 6η απογευματινή.

Α) Διορίζει Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας τον 
Σπυρίδωνα Μόσχο του Γερασίμου.

Β) Εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο να εκπρο−
σωπεί την Εταιρεία και να ενεργεί στο όνομα αυτής, 
θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική 
επωνυμία ή τον διακριτικό τίτλο, για τις πράξεις που 
αναφέρονται στις πιο κάτω περιπτώσεις:

α) Να εκπροσωπεί την Ανώνυμη Εταιρεία στην Ελλάδα 
και στο εξωτερικό, σε ελληνικές ή αλλοδαπές ή διεθνείς 
δημόσιες, δημοτικές, κοινοτικές και γενικότερα τοπικής 
αυτοδιοίκησης αρχές ή υπηρεσίες ή οργανισμούς ή επι−
χειρήσεις ή επιμελητήρια ή νομικά πρόσωπα δημοσίου 
ή ιδιωτικού δικαίου ή φυσικά πρόσωπα, την ΔΕΗ, τον 
ΟΤΕ και τα ΕΛΤΑ.

β) Να υποβάλλει αιτήσεις, δηλώσεις, αναφορές, υπο−
μνήματα, δηλώσεις του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 κ.λπ.

γ) Να παρίσταται και να εκπροσωπεί την Ανώνυμη 
Εταιρεία σε όλα γενικά τα ελληνικά Δικαστήρια κάθε 
βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Άρειο Πάγο και στο 
Συμβούλιο της Επικρατείας καθώς και σε επιτροπές 
ενστάσεων κ.λπ. αλλά και σε κάθε αλλοδαπό και διε−
θνές δικαστήριο.

δ) Να ενεργεί όλες τις κύριες και παρεπόμενες πρά−
ξεις, που αφορούν την διεξαγωγή των δικών στις οποίες 
περιλαμβάνεται η άσκηση αγωγών, ανταγωγών, προσφυ−
γών, δικαστικών αιτήσεων, παρεμβάσεων, προσεπικλή−
σεων, ανακοπών, τριτανακοπών, τακτικών ή έκτακτων 
ενδίκων μέσων, αντεφέσεων, να λαμβάνει ασφαλιστικά 
ή συντηρητικά μέτρα, να επιδιώκει την εκτέλεση, να 
δέχεται, να δίνει, να επάγει ή αντεπάγει όρκους, να ζητά 
την εγγραφή ή την άρση και εξάλειψη κατασχέσεων, 
υποθηκών, προσημειώσεων και ενεχύρων σε βάρος ακι−
νήτων ή κινητών της Ανώνυμης Εταιρείας, να συνάπτει 
συνυποσχετικά, να συμφωνεί συμβιβασμούς δικαστικούς 
ή εξώδικους και διαιτησίες, να αναγνωρίζει αγωγές κ.λπ., 
να παραιτείται από το δικόγραφο ή το δικαίωμα άσκη−
σης αγωγής κ.λπ., από το δικαίωμα άσκησης ενδίκου 
μέσου και από ένδικα μέσα, που ασκήθηκαν και που η 
παραίτηση από αυτά συνεπάγεται απώλεια του δικαι−
ώματος για άσκηση νέου, να προσβάλλει έγγραφα ως 
πλαστά, να ασκεί αγωγές κακοδικίες και να καταργεί 
δίκες. Τέλος να υποβάλλει μηνύσεις και εγκλήσεις και να 
παραιτείται από αυτές και να ασκεί την πολιτική αγωγή 
για αποζημίωση και αποκατάσταση και για χρηματική 
ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης και να ασκεί ένδικα 
μέσα για αποφάσεις, βουλεύματα κ.λπ., ποινικών αρχών 
και δικαστηρίων.

ε) Να διορίζει πληρεξούσιο ή πληρεξούσιους δικηγό−
ρους της Εταιρείας για τις δικαστικές υποθέσεις της 
Εταιρείας.

Η πρόσληψη όμως Νομικού Συμβούλου, αποφασίζεται 
από το Διοικητικό Συμβούλιο.

στ) Να αποφασίζει και να ενεργεί για την προμήθεια 
των απαραίτητων για την επιχείρηση πρώτων υλών, 
εξαρτημάτων του μηχανικού, μηχανολογικού και λοι−
πού εξοπλισμού κ.λπ., όταν οι αγορές αυτές είναι για 
τη συνήθη χρήση. Όταν όμως πρόκειται για αγορές 
ή πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων (ακινή−
των, μηχανικού, μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, 
μεταφορικών μέσων κ.λπ.) ή προμήθεια πρώτων υλών 
κ.λπ. σε μεγάλες ποσότητες καθώς και όταν πρόκειται 
για εκμισθώσεις ή μισθώσεις ακινήτων, να προβαίνει 
στις σχετικές παραγγελίες ή να υπογράφει τα σχετικά 
συμφωνητικά ή τις συμβολαιογραφικές πράξεις, μόνον 
κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

ζ) Να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με οποιοδήποτε 
νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οργα−
νισμούς κ.λπ. ή φυσικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά 
ή διεθνή.

η) Να προσλαμβάνει και να απολύει το προσωπικό των 
γραφείων της Εταιρείας και της επιχείρησης της και να 
κανονίζει τις αρμοδιότητες του και τις αποδοχές του, 
εκτός αν πρόκειται για πρόσληψη Διευθυντικού Προσω−
πικού (προσώπων εμπιστοσύνης), οπότε καταρτίζει τις 
σχετικές συμβάσεις και υπογράφει αυτές, μόνο μετά 
από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

θ) Υλοποιεί και εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου και επικυρώνει τα αντίγραφα των πρακτικών 
του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύ−
σεως των Μετόχων της Εταιρείας.

ι) Διεξάγει την αλληλογραφία της Εταιρείας.
Γ) Εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Σπυρί−

δωνα Μόσχο του Γερασίμου, να διενεργεί μόνος τις 
συναλλαγές της Ανώνυμης Εταιρείας.

Ιδιαίτερα δε με τις Τράπεζες, να συνάπτει συμβάσεις 
για δάνεια και πιστώσεις κάθε είδους και ονομασίας 
και για τρεχούμενους λογαριασμούς καθώς και για την 
παροχή εγγυητικών επιστολών, παρέχοντας εμπράγμα−
τες ασφάλειες (υποθήκη, προσημείωση ή και τα δύο) 
σε ακίνητα και εγκαταστάσεις της Ανώνυμης Εταιρεί−
ας ή ενέχυρο σε κινητά, αξιόγραφα κ.λπ., εκχωρώντας 
μισθώματα και γενικά δικαιώματα και απαιτήσεις της 
Ανώνυμης Εταιρείας για ασφάλεια αυτών.

Προβαίνει σε καταθέσεις όψεως ή προθεσμιακές ή 
ταμιευτηρίου, σε εισπράξεις ή πληρωμές ή προκαταβο−
λές ή προεξοφλήσεις για οφειλές, τιμήματα, μισθώματα, 
παροχές υπηρεσιών φόρους κ.λπ.

Να εκδίδει, να αποδέχεται και να οπισθογραφεί συ−
ναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και να προε−
ξοφλεί αυτά, να εκδίδει και να οπισθογραφεί επιταγές, 
να δίνει εντολές πληρωμών και πιστώσεις σε πελάτες 
της Ανώνυμης Εταιρείας και να αναγνωρίζει υποχρεώ−
σεις της Ανώνυμης Εταιρείας.

Να προβαίνει σε ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, 
μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων. Να ενεργεί κάθε 
πράξη για την αποστολή ή παραλαβή μηχανημάτων, μη−
χανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, πρώτων υλών, κ.λπ. 
είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό και να υπογράφει 
σχετικά, διασαφήσεις, φορτωτικές και κάθε έγγραφο, 
που είναι σχετικό με τις πράξεις αυτές, ιδιαίτερα αν 
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πρόκειται για εισαγωγή από το εξωτερικό, καθώς επίσης 
να λαμβάνει και να μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή 
με οποιονδήποτε άλλο τρόπο φορτωτικές που έχουν 
εκδοθεί στο όνομα της Εταιρείας.

Να εισπράττει επιδοτήσεις από το Δημόσιο ή άλλους 
Οργανισμούς Ελληνικούς ή διεθνείς, για οποιαδήποτε 
αιτία χορηγούμενες και να εκχωρεί το δικαίωμα είσπρα−
ξης τους σε Τράπεζες κ.λπ.

Δ) Ο Διευθύνων Σύμβουλος σε περίπτωση απουσίας 
ή κωλύματος του θα αναπληρώνεται από το μέλος της 
Εταιρείας Παναγιώτη Μόσχο του Γερασίμου.

Κέρκυρα, 13 Ιουλίου 2012

Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΧΡΗΣΤΟΣ−ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ

F
(9)

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΝΩΝΥ−
ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Την 10/07/2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανω−
νύμων Εταιρειών της υπηρεσίας μας τα κατωτέρω 
στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
και αριθμό Μητρώου 44843/92/Β/99/34

1) Οι οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης 
Διοικητικού Συμβουλίου και η επ’ αυτών έκθεση των 
ελεγκτών για τη χρήση 2011

2) Το από 30/06/2012 πρακτικό της Γενικής Συνέλευ−
σης των μετόχων με το οποίο αποφασίστηκε η έγκριση 
αφ’ενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των ετησίων 
οικονομικών καταστάσεων χωρίς καμία τροποποίηση 
τους και εκ τρίτου ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης 1−1/31−
12−2012 οι εξής:

Τακτικοί:
− ΝΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ με αριθμό Μητρώου 

Ο.Ε. 0696040868 και αριθμό αδείας Α΄ Τάξης Λογιστή/
Φοροτεχνικού 27233

− ΠΑΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ με αριθμό Μη
τρώου Ο.Ε. 0696035777.

Αναπληρωματικοί:
− ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΥ με αριθμό 

Μητρώου Ο.Ε. 0601011298 και αριθμό αδείας Α΄ Τάξης 
Λογιστή/Φοροτεχνικού 12925

− ΒΛΑΣΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ με αριθμό 
Μητρώου Ο.Ε. 0696009548 και αριθμό αδείας Α΄ Τάξης 
Λογιστή/Φοροτεχνικού 12926

Κέρκυρα, 13 Ιουλίου 2012

Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΧΡΗΣΤΟΣ−ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ

F
(10)

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΝΟΒΑΦΙΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΝΟΒΑΦΙΛ Α.Ε.».

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Την 20/06/2012 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύ−
μων Εταιρειών της υπηρεσίας μας η από 19/06/2012 

Υπεύθυνη Δήλωση παραίτησης του Γεωργίου Αδάμου 
του Ηλία, κατοίκου Λάρισας, οδός Ευβοίας 2, με ΑΔΤ 
Χ 910745 και Α.Φ.Μ. 034266117, από το Δ.Σ. και από τη 
θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της 
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΒΑΦΙΛ ΑΝΩ−
ΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΝΟΒΑΦΙΛ Α.Ε.» 
και ΑΡΜΑΕ 45511/31/Β/00/13 που εδρεύει στη ΦΑΛΑΝΗ 
ΛΑΡΙΣΑΣ.

Λάρισα, 20 Ιουνίου 2012

Η Αντιπεριφερειάρχης
ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΑΛΑΡΙΩΤΟΥ

F
(11)

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «Α. Δ. ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «Α. Δ. ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ Α.Ε.».

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Την 18/07/2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ−
μων Εταιρειών της υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοι−
χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Α. Δ. 
ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. 
«Α. Δ. ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ Α.Ε.», με αριθμό Μητρώου 39706/81/
Β/98/3 ήτοι:

1) Προσάρτημα, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμ−
βουλίου για τη χρήση 2011.

2) Το από 30/06/2012 πρακτικό της Γενικής Συνέλευ−
σης των μετόχων με το οποίο εγκρίθηκαν οι ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2011.

Ερμούπολη, 18 Ιουλίου 2012

Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος

Διεύθυνσης Ανάπτυξης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ

F
(12)

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΑΕ Ανώνυμος Ξενοδοχεια−
κή Τουριστική και Οικοδομική Εταιρεία» και δ.τ. «ΚΥ−
ΚΛΑΔΙΚΗ ΑΕ».

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Την 28/07/2008 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ−
μων Εταιρειών της υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ 
ΑΕ Ανώνυμος Ξενοδοχειακή Τουριστική και Οικοδομική 
Εταιρεία» και δ.τ. «ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΑΕ», με αριθμό Μητρώου 
14402/81/Β/86/9 ήτοι:

1) Προσάρτημα, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμ−
βουλίου για τη χρήση 2011.

2) Το από 30/06/2012 πρακτικό της Γενικής Συνέλευ−
σης των μετόχων με το οποίο εγκρίθηκαν οι ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2011.

Ερμούπολη, 18 Ιουλίου 2012

Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος

Διεύθυνσης Ανάπτυξης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ



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

(13)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΕΥΒΟΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙ−
ΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ Ν. ΕΥ−
ΒΟΙΑΣ Α.Ε» και δ.τ. «ΗΛΕΚΤΡΟΕΥΒΟΙΚΗ Α.Ε.».

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Την 17−07−2012 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανώνυμων 
Εταιρειών της υπηρεσίας μας τα παρακάτω στοιχεία 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΕΥ−
ΒΟΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε» και δ.τ. «ΗΛΕΚΤΡΟΕΥ−
ΒΟΙΚΗ Α.Ε.», με αριθμό Μητρώου 32670/ 12/Β/95/3:

Προσάρτημα, Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού 
Συμβουλίου, Έκθεση Ελεγκτών, σύμφωνα με το από 
23/06/2012 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Χαλκίδα, 17 Ιουλίου 2012

Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ανάπτυξης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ
F

(14)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΚΛΕΒΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙ−
ΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙ−
ΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε».

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Την 17−07−2012 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανώνυμων 
Εταιρειών της υπηρεσίας μας τα παρακάτω στοιχεία 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΛΕΒΙΚΑ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε» και 
με αριθμό Μητρώου 9675/12/Β/86/29:

Προσάρτημα, Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού 
Συμβουλίου σύμφωνα με το οποίο το από 30/06/2012 
πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Χαλκίδα, 17 Ιουλίου 2012

Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ανάπτυξης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ

(15)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΦΩΚΙΔΑΣ Α.Ε » και δ.τ. «ΕΛΑΙ−
ΟΥΡΓΙΚΗ ΦΩΚΙΔΑΣ Α.Ε».

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Την 16/07/2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ−
μων Εταιρειών της υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοι−
χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΑΙ−
ΟΥΡΓΙΚΗ ΦΩΚΙΔΑΣ Α.Ε» και δ.τ. «ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΦΩΚΙΔΑΣ 
Α.Ε» και αριθμό Μητρώου 63333/15/Β/07/02:

1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και έκθεση διαχεί−
ρισης Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2011.

2) Το από 30/06/2012 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων.

Άμφισσα, 16 Ιουλίου 2012

Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ανάπτυξης

ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΣ
F

(16)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ GOLDEN ENERGY ΑΝΩ−
ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡ−
ΚΟ 3Ζ ΑΕ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΒΡΟΥ

Την 17−7−2012 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη−
τρώο (ΓΕΜΗ) δια της υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρί−
ου Έβρου, με κωδικό αριθμό καταχώρισης 13014, το από 
13−7−2012 πρακτικό (No 2) του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΩΤΟΒΟΛ−
ΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ GOLDEN ENERGY ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 
με δ.τ. «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ 3Ζ ΑΕ» και με αριθμό 
ΓΕΜΗ 120915821000, σύμφωνα με το οποίο πιστοποιείται 
η καταβολή ολόκληρου του ποσού της κάλυψης του 
Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας που ανέρχεται σε 
(60.000,00 €) εξήντα χιλιάδες ευρώ.

Αλεξανδρούπολη, 17 Ιουλίου 2012

Με εντολή Προέδρου
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΑΒΡΙΗΛ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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