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ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

(1)
  Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗ−
ΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ −ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» με δ.τ. 
«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΒΕΡΜΙΟΝ Α.Ε. ΟΤΑ».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

  Την 10.11.2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ−
μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας και πήρε αριθμό 
Μητρώου 70252/52/Β/10/3 η Ανώνυμη Εταιρεία με την 
επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ 
ΝΑΟΥΣΑΣ − ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» με δ.τ. «ΞΕΝΟ−
ΔΟΧΕΙΟ ΒΕΡΜΙΟΝ Α.Ε. ΟΤΑ» καθώς επίσης και η με 
αριθμ. 3577/10.11.2010 Απόφαση του Νομάρχη Ημαθίας 
με την οποία δόθηκε άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το 
Καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας όπως αυτό καταρ−
τίσθηκε με την αριθμ. 2493/25.10.2010 συμβολαιογραφι−
κή πράξη του συμβολαιογράφου ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
ΤΑΜΠΑΡΗ.

Περίληψη του Καταστατικού της έχει ως εξής:
1. Επωνυμία: «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ − ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» με δ.τ. 
«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΒΕΡΜΙΟΝ Α.Ε. ΟΤΑ».

2. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Νάουσας.
3. Σκοπός της εταιρείας είναι: α. Η εκμετάλλευση ξε−

νοδοχειακών μονάδων, εστιατορίου και αναψυκτηρίου 
στην περιοχή άλσους Αγίου Νικολάου Νάουσας και στην 
ευρύτερη περιοχή Δήμου Νάουσας.

β. Η εκμετάλλευση του εστιατορίου − καφετέριας, 
αναψυκτηρίου του κτιριακού συγκροτήματος «ΚΙΟΣΚΙ». 
Αναλυτικά ο σκοπός της εταιρείας αναγράφεται στο 
άρθρο 2 του καταστατικού.

4. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 70 (εβδομήντα) 
χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρισης 
στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

5. Ποσό και Τρόπος Καταβολής του Μετοχικού Κεφα−
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λαίου: Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται 
σε 1879750 ευρώ:

α) με εισφορά του υπάρχοντος κεφαλαίου της με−
τατρεπόμενης βάσει των διατάξεων του Ν. 3463/2006 
δημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επι−
χείρηση Τουρισμού Νάουσας» ποσού: 1.879.500 € και

β) Με την καταβολή μετρητών: 250 €.
6. Μετοχές − Είδος Μετοχών: 37595 ονομαστικές με−

τοχές ονομαστικής αξίας 50 ευρώ η κάθε μία.
7. Ημερομηνία Λήξης της Εταιρικής Χρήσης: Η εται−

ρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 
1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου 
έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την 
31.12.2010.

8.Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Θητεία 
αυτού: Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο 
που αποτελείται από εννέα (9) μέλη με 4 ΕΤΗ θητεία.

9. Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και Θητεία αυτού: Η 
Εταιρεία εκπροσωπείται σύμφωνα από το Διοικητικό 
Συμβούλιο η σύνθεση του οποίου είναι:

1. ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΣ Αναστάσιος του Κωνσταντί−
νου, Δικηγόρος, που γεννήθηκε στη Νάουσα το έτος 
1959, κάτοικος Νάουσας, με ΑΔΤ ΑΕ 366295 και ΑΦΜ 
042074562.

2. ΓΙΑΝΤΣΗΣ Γεώργιος του Ιωάννη, ιατρός, που γεν−
νήθηκε στα Τρίκαλα Ημαθίας το έτος 1942, κάτοικος 
Νάουσας με ΑΔΤ ΑΒ 722516 και ΑΦΜ 023415503.

3. Παπαδημητρίου Βασιλική του Φιλώτα, έμπορος, που 
γεννήθηκε στην Κοζάνη το έτος 1956, κάτοικος Νάουσας, 
με ΑΔΤ ΑΕ 849439 και ΑΦΜ 031531145.

4. ΤΖΕΚΟΥ Αννίκα του Γεωργίου, δικηγόρος, που γεν−
νήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1954, κάτοικος Νάου−
σας, με ΑΔΤ Λ 464620 και ΑΦΜ 058160711.

5. ΓΚΑΡΝΕΤΑΣ Ιωάννης του Κωνσταντίνου, συνταξιού−
χος, που γεννήθηκε στη Νάουσα το έτος 1956, κάτοικος 
Νάουσας, με ΑΔΤ Π 428481 και ΑΦΜ 022210901.

6. ΓΥΡΟΥΣΗ Γεωργία του Χριστόδουλου, έμπορος, που 
γεννήθηκε στη Νάουσα το έτος 1964, κάτοικος Νάουσας, 
με ΑΔΤ ΑΕ 849470 και ΑΦΜ 043299171.

7. ΠΡΟΥΣΑΛΗΣ Ευστράτιος του Αθανασίου, επιπλοποι−
ός, που γεννήθηκε στο Νάουσα το έτος 1951, κάτοικος 
Νάουσας, με ΑΔΤ Ρ 310816, με ΑΦΜ 011753469.

8. ΜΠΙΤΕΡΝΑ Ευθυμία του Κωνσταντίνου, έμπορος, που 
γεννήθηκε στη Νάουσα το έτος 1961, κάτοικος Νάουσας, 
με ΑΔΤ ΑΕ 366544 με ΑΦΜ 042072869.

9. ΚΕΛΕΜΟΥΡΙΔΗΣ Ιωάννης του Χρήστου, ιδιωτι−
κός υπάλληλος, που γεννήθηκε στη Νάουσα το έτος 
1956, κάτοικος Νάουσας, με ΑΔΤ ΑΒ 723189 και ΑΦΜ 
029814377.

Η θητεία αυτών ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική 
Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα συγκληθεί μέσα 
στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2011.

10. Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης:
Τακτικός:
Βρασίδας Δαμηλάκος, με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 

22791.
Αναπληρωματικός:
Βασιλειάδου Μαργαρίτα του Δημητρίου, με αριθμό 

μητρώου ΣΟΕΛ 12861.

  Βέροια, 10 Νοεμβρίου 2010

Ο Νομάρχης
Κ. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ

(2)
    Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΓΡ. ΜΙΣΙΡΛΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥ−
ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕ−
ΣΙΩΝ, ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ, ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙ−
ΣΕΩΝ ,ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙ−
ΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» με δ.τ. «GR.MISIRLIS & SONS S.A.» 
και στην ελληνική « ΓΡ. ΜΙΣΙΡΛΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 

 Την 9.11.2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας και πήρε αριθμό Μητρώου 
70246/52/Β/10/2 η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία 
«ΓΡ. ΜΙΣΙΡΛΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩ−
ΜΟΝΩΝ, ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ,ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» με δ.τ. «GR. 
MISIRLIS & SONS S.A.» και στην ελληνική «ΓΡ. ΜΙΣΙΡΛΗΣ & 
ΥΙΟΙ Α.Ε.» καθώς επίσης και η με αριθμ. Δ9α/3510/9.11.2010 
Απόφαση του Νομάρχη Ημαθίας με την οποία δόθηκε 
άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το Καταστατικό της ανω−
τέρω εταιρείας όπως αυτό καταρτίσθηκε με την αριθμ. 
6554/02.10.2010 συμβολαιογραφική πράξη της συμβολαι−
ογράφου Αργυρώ Φαίδωνα ΣΕΡΓΑΚΗ σύζυγο Ανδρέα 
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός: Ομήρου 
20, σύμφωνα με το Ν. 2190/1920 « Περί Ανωνύμων Εται−
ρειών » του Ν. 1569/85, Διαμεσολάβηση στις συμβάσεις 
ιδιωτικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις, όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει μετά την έκδοση του Π.Δ. 190/2006 
του Ν. 3557/2007 και της Υπ. Απόφασης Κ3 8010 /2007, 
των άρθρων του αστικού κώδικα και των Π.Δ. για την 
μεσιτεία, κατάρτιση και διαχείριση αστικών συμβάσεων, 
εμπορικής αντιπροσωπείας − αντιπροσώπευσης, όπως 
κάθε φορά τροποποιείται και ισχύει το νομικό πλαίσιο 
για την άσκηση των σκοπών της εταιρείας και τους 
όρους και συμφωνίες του παρόντος συμβολαίου που 
αποτελούν το καταστατικό αυτής, το οποίο θα έχει 
ως εξής:

Περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής:
1. Επωνυμία: «ΓΡ. ΜΙΣΙΡΛΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩ−

ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙ−
ΩΝ, ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ, ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕ−
ΩΝ, ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ» με δ.τ. «GR. MISIRLIS & SONS S.A.» και στην 
ελληνική « ΓΡ. ΜΙΣΙΡΛΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.».

2. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Βέροιας.
3. Σκοπός της εταιρείας είναι:
1. Η εταιρεία έχει σαν σκοπό κατ’ εντολή του ασφα−

λιζόμενου, χωρίς να δεσμεύεται ως προς την επιλογή 
της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης, 
έναντι προμήθειας που καταβάλλεται από τις ασφα−
λιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, να φέρει 
σε επαφή ασφαλισμένους ή αντασφαλισμένους και 
ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, να 
προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες προπαρασκευαστικές 
εργασίες για τη σύναψη των ασφαλιστικών ή αντα−
σφαλιστικών συμβάσεων, να λαμβάνει την αποδοχή 
από την ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση 
και την έγκριση του ασφαλιζομένου ή αντασφαλιζο−
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μένου και να βοηθά κατά τη διαχείριση και την εκτέ−
λεση τους, ιδίως σε περίπτωση επέλευσης κινδύνου. 
Επίσης, η ως άνω εταιρεία έχει ως σκοπό αυτόν του 
ασφαλιστικού και αντασφαλιστικού διαμεσολαβητή, 
μεσίτη ασφαλίσεων & αντασφαλίσεων, ως αυτός ανα−
γράφεται στο εκάστοτε νομοθετικό πλαίσιο και στο 
Π.Δ. 190/2006 ( ΦΕΚ 196 Α΄).

2. Επίσης σκοπός της εταιρείας είναι του ασφαλιστι−
κού συμβούλου, να μελετά την αγορά, παρουσιάζει και 
προτείνει λύσεις ασφαλιστικής κάλυψης των αναγκών 
των πελατών με ασφαλιστικές συμβάσεις για λογαρι−
ασμό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή ασφαλιστικών 
πρακτόρων ή μεσιτών ή συντονιστών ασφαλιστικών 
συμβούλων για την πρόσκτηση εργασιών. Επίσης η 
εταιρεία έχει ως σκοπό αυτόν που αναφέρεται αντί−
στοιχα για θέματα ασφαλιστικών συμβουλών στο Π.Δ. 
190/2006.

3. Να διαπραγματεύεται με τις ασφαλιστικές και αντα−
σφαλιστικές εταιρείες τους κινδύνους, των οποίων ζη−
τείται η ασφαλιστική ή αντασφαλιστική κάλυψη και να 
παρέχει σε αυτές για λογαριασμό των εκπροσωπούμε−
νων αντασφαλιστών σχετικές βεβαιώσεις αντασφάλισης 
(COVER NOTES).

4. Να συνεργάζεται και να συνάπτει συμβάσεις έργου 
με ασφαλιστικούς συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 16 του Ν. 1569/85 και του Π.Δ. 190/2006/ΦΕΚ 
196Α΄, με σκοπό την πρόσκτηση εργασιών.

5. Να παρέχει υπηρεσίες συμβουλών για ασφαλιστικά 
και συνταξιοδοτικά θέματα.

6. Να συνεργάζεται και να τοποθετεί κινδύνους σε 
ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό με τις προϋποθέσεις που επι−
βάλλει ο νόμος.

7. Να συνεργάζεται με μεσίτες ασφαλίσεων και αντα−
σφαλίσεων καθώς και με τους BROKERS LLOYD’S Λον−
δίνου ως αντιπρόσωποι − ανταποκριτές αυτών.

8. Να παρέχει προς τους ασφαλισμένους κάθε ανα−
γκαία συνδρομή κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφαλι−
στικής σύμβασης και ιδιαίτερα στην προασφάλιση και 
κατά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου.

9. Να διενεργεί κάθε είδους δραστηριότητα σε πραγ−
ματογνωμοσύνες στα πλαίσια της προασφάλισης της 
διάρκειας και της επέλευσης του κινδύνου, καθώς και 
της διαχείρισης, της εκτίμησης, της διαχείρισης του κιν−
δύνου, ιδίως του ασφαλιστικού κινδύνου, για λογαριασμό 
πελατών ή υποψηφίων πελατών ασφαλιστικών προϊό−
ντων και ασφαλιστικών επιχειρήσεων, άλλων προσώπων 
που έχουν έννομο συμφέρον, ως ανεξάρτητο έργο και 
ανεξαρτήτως της ύπαρξης ασφαλιστικής σύμβασης ένα−
ντι αμοιβής κατά περίπτωση.

10. Η σύσταση πελατών σε φυσικά και νομικά πρόσω−
πα καθώς και διαμεσολάβηση σε χρηματοοικονομικά 
−τραπεζικά προϊόντα.

11. Να συμμετέχει σε οποιουδήποτε εταιρικού τύπου 
εταιρεία με όμοιο ή επ’ ωφελεία των δραστηριοτήτων 
της σκοπό και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυ−
σικό ή νομικό πρόσωπο για την επίτευξη του ως άνω 
σκοπού.

12. Η εταιρεία μπορεί να έχει ως ανεξάρτητο έργο την 
είσπραξη των ασφαλίστρων για λογαριασμό ασφαλι−
στικών επιχειρήσεων ή γενικά τρίτων προσώπων καθώς 
και οι υπηρεσίες είσπραξης γενικά.

13. Η εταιρεία έχει επίσης σκοπό να συνεργάζεται και 

να συνάπτει συμβάσεις έργου με ασφαλιστικούς διαμε−
σολαβητές, συμβούλους με ασφαλιστικούς πράκτορες, 
ασφαλιστικούς συντονιστές και μεσίτες ασφαλίσεων με 
σκοπό την πρόσκτηση εργασιών και την εξυπηρέτηση 
των πελατών της ή των πελατών των άλλων διαμεσο−
λαβούντων, καθώς και την σύσταση πελατών και υπο−
ψηφίων πελατών, στους ανωτέρω διαμεσολαβούντες 
με προμήθεια.

14. Η εταιρεία δύναται να προβαίνει σε συμβάσεις 
συνεργασίας στα πλαίσια του σκοπού με φυσικά και 
νομικά πρόσωπα έναντι προμηθειών.

15. Η εταιρεία έχει επίσης σκοπό να διαμεσολαβεί και 
να παρέχει υπηρεσίες σύστασης και υποστήριξης διαμε−
σολάβησης καθώς και δικτύου πωλήσεων σε προϊόντα 
και υπηρεσίες κάθε μορφής γενικά και σε τραπεζικά 
προϊόντα, όπως δάνεια και Leasing κ.λπ.

16. Η διαμεσολάβηση για τη σύναψη αστικού δικαίου 
συμβάσεων πώλησης, ανταλλαγής, μίσθωσης ακινήτων, 
παραχώρησης ακινήτων προς οικοδόμηση με αντιπα−
ροχή που υποδεικνύει ευκαιρία για τη σύναψη τέτοιων 
συμβάσεων καθώς και οι δραστηριότητες διαχείρισης 
ακίνητης περιουσίας και εκτίμησης ακινήτων.

17. Η εταιρεία έχει επίσης σκοπό να συμμετέχει σε 
άλλες επιχειρήσεις οι οποίες είτε υφίστανται είτε πρό−
κειται να συσταθούν με σκοπούς διάφορους, όμοιους, 
συμπληρωματικούς ή απλώς επωφελείς για την επίτευξη 
των ανωτέρω σκοπών.

4. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 99 χρόνια και 
αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της και λήγει μετά την 
παρέλευση των 99 χρόνων.

5. Ποσό και Τρόπος Καταβολής του Μετοχικού Κεφα−
λαίου: Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται 
σε ( εξήντα χιλιάδες ευρώ) 60000 ευρώ καταβλητέο 
ολόκληρο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του κατα−
στατικού και διαιρείται σε 120.000, εκατόν είκοσι χιλι−
άδες, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,50 € 
εκάστη.

6. Είδος Μετοχών: 120.000 ονομαστικές μετοχές, σύμ−
φωνα με το άρθρο 7 του καταστατικού, ονομαστικής 
αξίας 0,50 ευρώ η κάθε μία.

7. Ημερομηνία λήξης της Εταιρικής Χρήσης: Η εται−
ρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 
1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου 
έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την 
31/12/2011.

8. Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Θητεία 
αυτού: Από 3 (τρία ) −9 (εννέα) μέλη με 5 ΕΤΗ θητεία.

9. Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και Θητεία αυτού:
Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας που θα 

διοικήσει την εταιρεία αποτελείται από τους:
1. Μισιρλή Γρηγόριο του Ηλία και της Όλγας ,ασφα−

λιστικό πράκτορα, που γεννήθηκε στη Βέροια το έτος 
1956, κάτοικος Βέροιας, οδός Αχρίδας 8 με ΑΔΤ ΑΖ 
830751 και ΑΦΜ 023577610, ως Πρόεδρος και Διευθύνων 
Σύμβουλος.

2. Μισιρλή Ηλία του Γρηγορίου και της Ιωάννας, ασφα−
λιστικό πράκτορα, που γεννήθηκε στη Βέροια το έτος 
1981, κάτοικος Βέροιας, οδός Πιερίων 11, με ΑΔΤ ΑΖ 
824207 και ΑΦΜ 100843147, ως Αντιπρόεδρος.

3. Μισιρλή Γεώργιο του Γρηγορίου και της Ιωάννας, 
ασφαλιστικό σύμβουλο ,που γεννήθηκε στη Βέροια Ημα−
θίας, το έτος 1984, κάτοικος Βέροιας, οδός Αχρίδας 8, 
με ΑΔΤ ΑΖ 830752 και ΑΦΜ 111428050, ως Μέλος.
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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 ΑΔΤ Μ 656958 και ΑΦΜ 058200737, ως 
Μέλος.

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορί−
ζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των 
μετόχων της εταιρείας που θα συγκληθεί μέσα στο 
πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της πρώτης εταιρικής 
χρήσης.

Την εταιρεία εκπροσωπεί: Ο Πρόεδρος και Διευθύ−
νων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου Γρηγόρης 
Μισιρλής του Ηλία και της Όλγας, η υπογραφή του 
οποίου κάτω από την εταιρική επωνυμία δεσμεύει την 
εταιρεία πλήρως και απολύτως σε όλες τις σχέσεις της 
με τρίτους αδιακρίτως πλην των κατωτέρω αναφερο−
μένων, ως καθορίζεται παραπάνω από το καταστατικό 
και το νόμο.

Ειδικά για τις εργασίες που αφορούν τη μεσιτεία αστι−
κών συμβάσεων, τις συμβάσεις μεσιτείας ασφαλίσεων 
και τις πραγματογνωμοσύνες η εταιρεία εκπροσωπείται 
από τον Ηλία Μισιρλή του Γρηγορίου και για τις συμ−
βάσεις του έργου ασφαλιστικού συμβούλου η εταιρεία 
εκπροσωπείται από τον Γεώργιο Μισιρλή του Γρηγορί−
ου, οι οποίοι εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία 
για τις συγκεκριμένες ως άνω συμβάσεις.

10. Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης:
Εάν ο ετήσιος κύκλος εργασιών της εταιρείας υπερβεί 

το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, ο έλεγχος της 
πρώτης εταιρικής χρήσης θα γίνει από τους κατωτέρω 
ελεγκτές:

Τακτικοί:
1. Βέργος Γεώργιος, Λογιστής − Φοροτεχνικός Α΄ Τάξε−

ως, κάτοικος Σταματάς Αττικής, οδός Αγίας Σοφίας 2, με 
ΑΔΤ Θ 321096, Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., με ΑΜΟΕ 62693.

2. Παναγόπουλος Κωνσταντίνος, Λογιστής — Φοροτε−
χνικός Α΄ Τάξεως, κάτοικος Πεύκης Αττικής, οδός Αγίου 
Γεωργίου 6, με ΑΔΤ Π 633603, Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., με 
ΑΜΟΕ 46010.

Αναπληρωματικοί:
1. Κοσμίδης Κωνσταντίνος, Λογιστής − Φοροτεχνικός 

Α΄ Τάξεως, κάτοικος Αθηνών, οδός Αργυροκάστρου 6 
με ΑΔΤ Τ 116664, με ΑΜΟΕ 0049547.

2. Νεκταρία Σύμου του Εμμανουήλ συζ.. Κωνσταντίνου 
Κυριάκου, Λογιστής − Φοροτεχνικός Α΄ Τάξεως, κάτοι−
κος Αθηνών, οδός Αντιγόνης 37, με ΑΔΤ Σ 508244, με 
ΑΜΟΕ 0045798.

  Βέροια, 9 Νοεμβρίου 2010

Ο Νομάρχης
Κ. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ

F
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    Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ−
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΑΝΩ−
ΝΥΜΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ Ο.Α.Ε.».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

  Την 12.11.2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η με αριθμό πρωτ. 3577 
/11.11.2010 αίτηση και η συνυποβαλλόμενη από 26.10.2010 

απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετό−
χων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΦΑ−
ΖΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗ & 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ 
Ο.Α.Ε.» και αριθμό μητρώου 36958/24/Β/96/13, με την 
οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του 
καταστατικού της.

Η καταχώρηση των ως άνω στοιχείων γίνεται σύμφω−
να με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2α και 7β παρ. 
1 του Κ.Ν. 2190/1920.

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

Άρθρο 2

Σκοπός

1. Η συνιστώμενη εταιρεία έχει ως σκοπό.
Την για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, 

παραγωγή, εμφιάλωση, εμπορία και εξαγωγή πάσης 
φύσεως οίνων, γλευκών, οινοπνευματωδών ποτών και 
αποσταγμάτων ως και τη μεταφορά αυτών. Την καλλι−
έργεια αμπελώνων.

Την ίδρυση οινοποιητικών μονάδων για την παραγωγή 
οίνου πάσης φύσεως και αποσταγμάτων. Την παροχή 
υπηρεσιών εστιάσεως.

Την ίδρυση και εκμετάλλευση καταλυμάτων και ξε−
νοδοχείων.

Την εμπορία αντικειμένων σχετικών με το σερβίρισμα 
των προϊόντων του οινοποιείου καθώς και βιβλίων, ανα−
μνηστικών και διαφημιστικών ειδών του οινοποιείου.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύ−
ναται:

Α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο 
ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

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

Γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία 
οποιουδήποτε στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή.

Δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση 
οποιασδήποτε νομικής μορφής ημεδαπή ή αλλοδαπή με 
όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Ε) Σε περίπτωση συμμετοχής της Ανωνύμου Εταιρείας 
στην Ανώνυμο Εταιρεία με την επωνυμία «ΟΙΝΟΧΟΟΣ 
Ανώνυμος Εταιρεία Παραγωγής & Εμπορίας Οίνων και 
οινοπνευματωδών» και διακριτικό τίτλο «ΟΙΝΟΧΟΟΣ 
Α.Ε» αυτή, δηλ. η Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία 
«ΑΦΟΙ ΛΑΦΑΖΑΝΗ & ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ, 
ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΉ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το 
διακριτικό τίτλο «ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ Ο.Α.Ε» θα εκπροσωπείται 
στις Γενικές Συνελεύσεις της ανωνύμου εταιρείας με 
την επωνυμία «ΟΙΝΟΧΟΟΣ Ανώνυμος Εταιρεία Παρα−
γωγής & Εμπορίας Οίνων και οινοπνευματωδών» και 
διακριτικό τίτλο «ΟΙΝΟΧΟΟΣ Α.Ε» από τους στόχους 
της αναλόγως με το ποσοστό συμμετοχής τους στο 
μετοχικό κεφάλαιο της παρούσης ανωνύμου εταιρεί−
ας. Να συνιστά καινά λειτουργεί φορολογική αποθήκη 
στην Έδρα της εταιρείας στη θέση Κεφαλλάρι, Αρχαίες 
Κλεωνές Κορινθίας. 

 Κόρινθος, 11 Νοεμβρίου 2010

Με εντολή Νομάρχη
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΡΦΑΣ
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(4)
    Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ−
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΕΛ. ΚΑΙ ΜΑΡ. 
ΜΠΙΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΡΓΩ».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

  Την 1.11.2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της υπηρεσίας μας η με αριθμό πρωτοκόλ−
λου 3004/22.10.2010 αίτηση και η συνυποβαλλόμενη από 
9.5.2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετό−
χων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΕΛ. 
ΚΑΙ MAP. ΜΠΙΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικός 
τίτλος «ΑΡΓΩ» και αριθμό μητρώου 46341/81/Β/00/21, με 
την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 
5 του καταστατικού της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε και ολόκληρο το 
νέο κείμενο του καταστατικού της.

Η καταχώριση των ως άνω στοιχείων γίνεται σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2α και 7β παρ. 1 
του ΚΝ 2190/20.

Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει ως εξής:
1. Ύψος: Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχε−

ται σε 966.900 ευρώ και διαιρείται σε 330.000 μετοχές, 
ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία

2. Διαπίστωση καταβολής κεφαλαίου: Μέσα σε δύο 
μήνες από την καταχώριση της εγκριτικής απόφασης 
σύστασης της εταιρείας στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών, συνέρχεται υποχρεωτικά το Διοικητικό Συμβού−
λιο σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας 
διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη, του αρχικού 
μετοχικού κεφαλαίου, οριζομένου με το παρόν κατα−
στατικό.

3. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, 
η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη 
αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται 
εντός προθεσμίας ενός μηνός από την λήξη της προθε−
σμίας καταβολής, του ποσού της αύξησης, που όρισε το 
αρμόδιο όργανο κατά την λήψη της απόφασης αύξησης. 
Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού 
κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) 
μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την 
ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο 
όργανο της εταιρείας.

4. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κε−
φαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του 
παρόντος άρθρου, η προθεσμία καταβολής της αύξησης 
του μετοχικού κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης 
της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση των 
μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό 
Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα.

5. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προ−
θεσμίας των παραγράφων 2 και 3, ο Πρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλλει στην 
αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του σχετικού 
πρακτικού της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλί−
ου μαζί με τα αναγκαία παραστατικά δαπανών για την 
πραγματοποίηση της δημοσιότητας που προβλέπεται 
από τα άρθρα 7α και 7β του ΚΝ 2190/1920 όπως αυτά 
προστέθηκαν με το ΠΔ 409/1986.

6. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την 
σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει 
το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλει−

οψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου 
των μελών του:

α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά 
με έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το αρχικό μετοχικό κεφαλαίο.

Β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομο−
λογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου με−
τοχικού κεφαλαίου.

7. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο 
Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέ−
λευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότη−
τας που προβλέπεται από τα άρθρα 7α και 7β του ΚΝ 
2190/1920, όπως αυτά προστέθηκαν με το ΠΔ 409/1986. 
Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί 
να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι 
καταβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο 
Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος 
του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 
μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά 
την ίδια ημερομηνία.

8. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου 
μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για 
χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για 
κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη 
της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενική Συνέ−
λευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που 
προβλέπεται από τα άρθρα 7α και 7β του ΚΝ 2190/1920 
όπως αυτά προστέθηκαν με το ΠΔ 409/1986.

9. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από 
την σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει 
το δικαίωμα με απόφαση της, για την οποία χρειάζε−
ται η πλειοψηφία που προβλέπει η παράγραφος 3 του 
άρθρου 21 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει το 
μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων 
μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού 
μετοχικού κεφαλαίου.

10. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω πα−
ραγράφων 6 και 9 όταν τα αποθεματικά της εταιρείας 
υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου 
μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για την οποία χρει−
άζεται η πλειοψηφία που προβλέπει η παράγραφος 3 
του άρθρου 21 του παρόντος καταστατικού και ανάλογη 
τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

11. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που απο−
φασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 6 και 9 του 
παρόντος άρθρου, δεν αποτελούν τροποποιήσεις του 
καταστατικού.

12. Κάθε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της 
Γενικής Συνέλευσης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαί−
ου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, πρέπει να ορίζει:

α) το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ή 
το ύψος του ομολογιακού δανείου,

β) τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομο−
λογιών που θα εκδοθούν,

γ) την ονομαστική τους αξία,
δ) τον χρόνο έκδοσής τους,
ε) τον τρόπο κάλυψης τους,
στ) την τιμή διάθεσης αυτών,
ζ) τους όρους έκδοσής τους,
η) το συνολικό αριθμό των μετοχών και
θ) το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.
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13. Προτίμηση σε περίπτωση αύξησης: Σε κάθε πε−
ρίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν 
γίνεται με εισφορά σε είδος και όταν επίσης εκδο−
θούν ομολογίες με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, 
παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο 
κεφάλαιο και σ’ αυτό το ομολογιακό δάνειο, το οποίο 
δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου 
μετοχικού κεφαλαίου, στους κατά την εποχή της έκδο−
σης, μετόχους της εταιρείας σύμφωνα με την αναλογία 
συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο που υπάρχει 
και σύμφωνα με τους όρους και τις προθεσμίες που 
ορίζονται από το όργανο που αποφασίζει την αύξηση 
και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα. Σε 
περίπτωση που δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα δήλωση, το 
δικαίωμα προτίμησης χάνεται, οι δε νέες μετοχές που 
τυχόν δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους 
δίνονται σε άλλους ελεύθερα με απόφαση του Διοι−
κητικού Συμβουλίου. Η πρόσκληση για την ενάσκηση 
του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να 
μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει 
να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύ−
χος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης 
Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Εξαιρετικά 
όσο όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η 
πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης 
αν είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές 
που θα στέλνονται στους μετόχους. Σε περίπτωση που 
ένας ή περισσότεροι μέτοχοι αρνηθούν να καλύψουν την 
μερίδα που τους αναλογεί, θα καλύπτεται κατά προτί−
μηση από τους υπολοίπους μετόχους κατά αναλογία 
των μετοχών που τους ανήκουν.

14. Μετοχές πάνω από το άρτιο: Σε περίπτωση έκ−
δοσης μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά της 
αξίας που θα προκύψει κατατίθεται σε ειδικό λογαρι−
ασμό αποθεματικού από έκδοση μετοχών πάνω από 
το άρτιο και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή με−
ρισμάτων ή ποσοστών μελών Διοικητικού Συμβουλίου, 
σε περίπτωση δε αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου 
με τμηματική καταβολή και έκδοση μετοχών πάνω 
από το άρτιο, η πάνω από το άρτιο διαφορά κατα−
βάλλεται ολόκληρη εφάπαξ κατά την καταβολή της 
πρώτης δόσης.

15. Απόδειξη καταβολής: Σε όλες τις περιπτώσεις ει−
σφοράς μετρητών εκ μέρους των μετόχων, για ανάληψη 
μετοχών ή ομολογιών, η καταβολή θα πρέπει να απο−
δεικνύεται υποχρεωτικά με την κατάθεση σε τραπεζικό 
λογαριασμό επ ονόματι της εταιρείας.

  Ερμούπολη, 1 Νοεμβρίου 2010

Ο Αντινομάρχης
ΛΑΖΑΡΟΣ Ν. ΘΕΟΦΙΛΟΣ

F

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
(5)

    Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΚΟΤΥΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

  Την 1.11.2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 31.7.2010 Πρακτικό 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με 

την επωνυμία «ΚΟΤΥΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με 
αριθμό Μητρώου 69416/12/Β/10/1, με το οποίο πιστοποι−
ήθηκε η καταβολή του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου 
60.000,00 ευρώ.

  Χαλκίδα, 1 Νοεμβρίου 2010

Με εντολή Νομάρχη
Η Διευθύντρια

ΧΡΥΣΑ ΚΡΟΜΜΥΔΑ
F

(6)
    Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΑΚΤΗ ΤΑΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ−
ΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» με 
δ.τ. «ΑΚΤΗ ΤΑΡΑ Α.Ε.».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

  Την 11.11.2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΤΗ ΤΑΡΑ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙ−
ΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» και διακριτικό τίτλο «ΑΚΤΗ ΤΑΡΑ 
Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 12810/93/Β/86/1:

1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (προσάρτημα), 
έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση 
Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, για 
την 26η Εταιρική χρήση 1.1.2009 − 31.12.2009.

2) Το από 30.6.2010 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης των μετόχων, με το οποίο ορίστηκαν ορ−
κωτοί ελεγκτές μέλη του ΣΟΕΛ για την 27η εταιρική 
χρήση 1.1.2010 − 31.12.2010 οι εξής:

Τακτικός:
Μαρινάκης Παναγής του Χρυσοστόμου, Ορκωτός 

ελεγκτής, με αριθμό Μητρώου ΣΟΕΛ 24201, κάτοικος 
Αθηνών.

Αναπληρωματικός:
Ράλλης Ιωάννης του Παναγή, Ορκωτός ελεγκτής, με 

αριθμό Μητρώου ΣΟΕΛ 14521, κάτοικος Αθηνών.

  Αργοστόλι, 11 Νοεμβρίου 2010

Με εντολή Νομάρχη
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΟΛΥΜΝΙΑ ΣΤΑΘΟΥΛΗ
F

(7)
    Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΑΦΟΙ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ ΞΕΝΟΛΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥ−
ΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με 
δ.τ. «ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Α.Ε.» «LIBERATOS 
HOTEL S.A.».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

  Την 12.11.2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΛΥΜΠΕ−
ΡΑΤΟΥ ΞΕΝΟΛΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΛΥΜΠΕΡΑ−
ΤΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Α.Ε.» «LIBERATOS HOTEL S.A.» και με 
αριθμό Μητρώου 66086/93/Β/08/02:

1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (προσάρτημα), 
έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου και έκ−
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θεση ελεγκτών για την 1η Εταιρική χρήση 27.5.2008 
− 31.12.2009.

2) Το με αρίθ. 1/30.6.2010 Πρακτικό της 1ης Τακτικής 
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με το οποίο ορί−
στηκαν ελεγκτές για την 2η Εταιρική χρήση 1.1.2010 
− 31.12.2010 οι εξής:

Τακτικοί:
1. Παναγιώτης Τσινόπουλος του Θωμά και της Ζωής, 

που γεννήθηκε το 1955 στην Καρδίτσα, κάτοικος Χα−
νίων Κρήτης, με Α.Δ.Τ. Ν 955392/1985 του Τ.Α. Χανίων 
Κρήτης, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, με αριθμό άδειας άσκησης 
οικονομολογικού επαγγέλματος 1595040351.

2. Σπυρίδων Τρεμουντάνης του Γερασίμου και της 
Κασσιανής, που γεννήθηκε το 1954 στο Αργοστόλι 
Κεφαλληνίας, κάτοικος Σάμης Κεφαλληνίας, με Α.Δ.Τ. 
Τ 365616/2000 του Α.Τ. Σάμης, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, με 
αριθμό άδειας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος 
1093015604.

Αναπληρωματικοί:
1. Σπυρίδων Λουκέρης του Σταύρου και της Θεοδώρας, 

που γεννήθηκε το 1964 στο Αιγάλεω Αττικής, κάτοι−
κος Ληξουρίου, Περικλέους 8, με Α.Δ.Τ. Μ−307043/1981 
του Π.Α. Ν. Φιλαδέλφειας, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, με αριθ−
μό άδειας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος 
1094024783.

2. Μαρία Γαλιατσάτου του Γρηγορίου και της Βασι−
λικής, που γεννήθηκε το 1946 στα Πατρικάτα Θηναί−
ας Κεφαλληνίας, κάτοικος Αργοστολίου, με Α.Δ.Τ. Κ 
184242/27−11−1976 του Η΄ Π.Α. Αθηνών, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, 
με αριθμό άδειας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλ−
ματος 1095039863. 

 Αργοστόλι, 12 Νοεμβρίου 2010

Με εντολή Νομάρχη
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΟΛΥΜΝΙΑ ΣΤΑΘΟΥΛΗ
F

(8)
    Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΦΙΛΟΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩ−
ΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

  Την 23.9.2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων 

Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα παρακάτω στοιχεία:
1. το από 25.7.2010 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής 

Συνέλευσης και 2. το από 26.7.2010 πρακτικό του Δι−
οικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης εταιρεία με την 
επωνυμία «ΦΙΛΟΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και Αρ.Μ.Α.Ε. 
29744/25/Β/93/05 και έδρα τη Σπάρτη, από τα οποία 
προκύπτει ότι εκλέχτηκε το νέο Δ.Σ. που θα διοικήσει 
την εταιρεία ως την Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα 
πραγματοποιηθεί το αργότερο ως την 24.7.2013, συγκρο−
τήθηκε σε Σώμα και καθορίσθηκε η εκπροσώπηση της 
εταιρείας ως κατωτέρω:

Ι. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ:
1. ΚΑΡΚΑΒΙΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννη και της Ευαγγε−

λίας, γεννηθείς στην Μανθυρέα Αρκαδίας το 1953, κάτοι−
κος Σπάρτης, με αριθμό ταυτότητας Χ 905031/2.12.2003 
Τ.Α. Σπάρτης και Α.Φ.Μ. 020102529, Πρόεδρος και Διευ−
θύνων Σύμβουλος.

2. ΚΑΡΚΑΒΙΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Νικολάου και της Πα−
ναγιώτας, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείσα στην Σπάρ−
τη το 1983, κάτοικος Σπάρτης με αριθμό ταυτότητας 
Ρ 886478/19.5.1997 Τ.Α. Σπάρτης και Α.Φ.Μ. 117094136, 
Αντιπρόεδρος.

3. ΚΑΡΚΑΒΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου και της Πανα−
γιώτας, γεννηθείς στη Σπάρτη το 1981, κάτοικος Σπάρ−
της, με αριθμό ταυτότητας ΑΗ 580494/13.4.2009 Τ.Α. 
Βύρωνα και Α.Φ.Μ. 104253298, Μέλος.

II. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ−ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 
ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με την υπο−
γραφή του ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΝΙ−
ΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΚΑΒΙΛΑΣ και η Αντιπρόεδρος Ευαγγελία 
Καρκαβίλα οι οποίοι δύνανται και δικαιούνται είτε ενερ−
γώντας από κοινού είτε ξεχωριστά ο καθένας να ασκούν 
όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες που προβλέπει το 
άρθρο 14 του καταστατικού.

  Σπάρτη, 5 Νοεμβρίου 2010

Με εντολή Νομάρχη
Ο Προϊστάμενος 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΓΡΙΤΕΛΛΗΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*11130921611100008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ∆ημοκρατίας 1               25310 22858
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευρυπίδου 63              210 4135228 ΛΑΡΙΣΑ - ∆ιοικητήριο               2413 506449
ΠΑΤΡΑ - Πανεπιστημίου 254 -Κτήριο Β                  2613 613428 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2               2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ∆ιοικητήριο              26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1               2251 352100

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφή:

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
•  Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση    Τριμηνιαία έκδοση     Μηνιαία έκδοση Τεύχος  Ετήσια έκδοση   Τριμηνιαία έκδοση     Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 30 € -

Β΄ 300 € 30 € Ε.Β.Ι. -

Γ΄ 50 € Α.Ε.∆. -

Υ.Ο.∆.∆. 50 € ∆.∆.Σ. 200 € 20 €

∆΄ 110 € 30 € 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

•  Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.

 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071011 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 € Α.Ε.∆. 10 €

Β΄ 320 € Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η. 2.250 €

Γ΄ 65 € ∆.∆.Σ. 225 €

Υ.Ο.∆.∆. 65 € Α.Σ.Ε.Π. 70 €

∆΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα
ταχυδρομικά έξοδα..

•Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ∆ημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η
Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογρα−
φείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα
επιστρέφονται.

•Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχί−
ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι−
ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας ταχυδρομικής συνδρομής.

• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται
πριν την έκπτωση.

• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 527900.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
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