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

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ
(1)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «HELCON
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «HELCON
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Την 09/09/2011 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύ−
μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 06/09/2011
πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το
οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του
Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ−
μία «HELCON ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.
«HELCON ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με αριθμό
μητρώου 59222/01ΝΤ/Β/05/54(2011).
Η εν λόγω τροποποίηση έχει ως ακολούθως:
Άρθρο 3
ΕΔΡΑ
1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αγίων Αναρ−
γύρων Αττικής (οδός Αγ. Παρασκευής 26).
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εται−
ρείας μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα, πρακτο−
ρεία, παραρτήματα, γραφεία και αντιπροσωπείες της
Εταιρείας σε άλλες πόλεις ή Κοινότητες της Ελλάδας
ή του Εξωτερικού, εάν κριθεί σκόπιμο για την ευόδω−
ση των σκοπών της Εταιρείας και την επέκταση των
εργασιών της.
3. Η έδρα της Εταιρείας με απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης που πρέπει να ληφθεί με την απαρτία και
πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 14 του παρό−
ντος, μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο Δήμο.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Μητρώο
Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του
τροποποιημένου καταστατικού.
Καλλιθέα, 16 Σεπτεμβρίου 2011
Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Διευθυντής
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F

(2)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ−
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ Θ. ΤΕΦΑ
ΑΕ».
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Την 13/9//2011 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η τροποποίηση του άρ−
θρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία «ΑΦΟΙ Θ. ΤΕΦΑ ΑΕ» και αριθμό μητρώου
10596/43/Β/86/004, σύμφωνα με την από 30/6/2011 από−
φαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
Ύστερα από την εν λόγω τροποποίηση το νέο άρθρο
5, έχει ως εξής:
ΑΡΘΡΟ 5
Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο ανήρχετο στο ποσό
των (13.000.000) δεκατριών εκατομμυρίων δραχ. Στη
συνέχεια έγιναν οι παρακάτω αυξήσεις: 1) κατά το πο−
σόν των (7.000.000) δραχ. με απόφαση της Γενικής Συ−

νέλευσης των μετόχων στις 11.5.1981 και έκδοση 700
μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δραχ. εκάστη. 2)
κατά (20.000.000) δραχ. με απόφαση του Δ.Σ./2−1−1985
με έκδοση 2.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000
δραχ. εκάστη. 3) κατά (11.660.000) δραχ. (κεφαλαιο−
ποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής με βάση την
Ε.2665/88 απόφαση Υ.Ο. και έγκριση της Γενικής Συνέ−
λευσης των μετόχων με έκδοση 1.166 μετοχών ονομα−
στικής αξίας 10.000 δραχ. εκάστη. 4) Kατά (41.000.000)
δραχ. (κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής
Ν.2065/92) και έγκριση της Γ.Σ. 30−6−94 με έκδοση 4.100
μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δραχ. εκάστη. 5)
Kατά (47.220.000) δραχ. (κεφαλαιοποίηση της διαφοράς
αναπροσαρμογής Ν.2065/92) και έγκριση της Γ.Σ. 30−6−
98 με έκδοση 4.722 μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000
δραχ. εκάστη. 6)με την από 30−6−2002 απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του Ν. 2842/2000 η μετατροπή
του μετοχικού κεφαλαίου και των μετοχών σε ευρώ και
ορίστηκε η ονομαστική αξία της μετοχής σε 29,35 ευρώ.
Με την ίδια Γ.Σ. αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου κατά 41,65 ευρώ λόγω αύξησης (στρογγυ−
λοποίησης) της ονομαστικής αξίας της μετοχής από
29,347 σε 29,35 ευρώ. Το κεφάλαιο διαμορφώθηκε από
την μετατροπή σε ευρώ σε 410.547,80 ευρώ διηρημένο
σε 13.988 μετοχές των 29,35 ευρώ εκάστη. Με την ίδια
Γ.Σ. αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
κατά 108.037,35 ευρώ (κεφαλαιοποίηση της διαφοράς
αναπροσαρμογής με βάση τον Ν.2065/92) με την έκδοση
3.681 μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ εκάστη. 7) Με
την από 30−6−2006 Γ.Σ. αποφασίστηκε η αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου κατά 141.349,60 ευρώ (κεφαλαιο−
ποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής Ν.2065/92) με
έκδοση 4.816 μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 εκάστη.
8) Τέλος με την από 30−6−2011 Γ.Σ. αποφασίστηκε η
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 12.385,70 ευρώ
(κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής με
βάση τον Ν.2065/92) με έκδοση 422 μετοχών ονομα−
στικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστη. Μετά την τελευταία
κεφαλαιοποίηση και την καταβολή από τους μετόχους
25,87 ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται στο
ποσό των 672.320,45 ευρώ διηρημένο σε 22.907 μετοχές
ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστη και κατανέμεται
σε 1) 12.141 μετοχές των 29,35 ευρώ εκάστη για τον ΗΛΙΑ
ΤΕΦΑ και 2) σε 10.766 μετοχές των 29,35 ευρώ εκάστη
για τον ΚΩΝ/ΝΟ ΤΕΦΑ.
Πρέβεζα, 19 Σεπτεμβρίου 2011
Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
F

(3)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ−
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ −
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Την 14/9//2011 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η τροποποίηση του άρθρου
5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΣΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ − ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥ−
ΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με αριθμό μητρώου 49199/43/Β/01/003,
σύμφωνα με την από 7/6/2011 απόφαση της έκτακτης
Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Ύστερα από την εν
λόγω τροποποίηση το νέο άρθρο 5, έχει ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.)
ΑΡΘΡΟ 5 − Μετοχικό Κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο
ένα εκατομμύριο οχτακόσιες δεκατρείς χιλιάδες οκτα−
κόσια Ευρώ (1.813.800,006), διαιρούμενο σε εξήντα χιλιά−
δες τετρακόσιες έξι (60.460) ανώνυμες μετοχές ονομα−
στικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μια.
Το μετοχικό κεφάλαιο που αναφέρεται στην πρώτη πα−
ράγραφο του παρόντος άρθρον διαμορφώθηκε ως εξής:
α) Κατά τη σύσταση της Εταιρείας το αρχικό μετο−
χικό κεφάλαιο ανέρχονταν στα ογδόντα εκατομμύρια
(80.000.000) δρχ. διαιρούμενο σε οκτώ χιλιάδες (8.000)
ανώνυμες μετοχές των δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η
κάθε μια.
β) Με την από 15.12.03 απόφαση της έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης αποφασίστηκε η μετατροπή του μετοχικού
κεφαλαίου και των μετοχών σε € με βάση τις διατάξεις
του Ν.2842/2000 και ορίστηκε η ονομαστική αξία της
μετοχής στα τριάντα (30,00) € από δέκα χιλιάδες (10.000)
δρχ. με ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
κατά πέντε χιλιάδες διακόσια είκοσι τρία ΕΥΡΩ και εβδο−
μήντα επτά λεπτά (5.223,77) και έτσι το μετοχικό κεφά−
λαιο ανήλθε σε διακόσιες σαράντα χιλιάδες (240.000,00)
€ διαιρούμενο σε οκτώ χιλιάδες (8.000) ανώνυμες μετο−
χές των τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μια.
γ) Με την από 31.10.08 απόφαση της έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης αυξάνεται κατά ένα εκατομμύριο διακόσιες
ενενήντα χιλιάδες (1.290.000,00) € σε μετρητά με την έκ−
δοση σαράντα τριών χιλιάδων (43.000) νέων ανωνύμων
μετοχών των τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μια.
δ) Με την από 31.12.2010 απόφαση της έκτακτης Γενι−
κής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλακ αυξήθηκε κατά
το ποσό των εκατόν ογδόντα τριών χιλιάδων Ευρώ
(183.000,00), που ήταν η υφιστάμενη υποχρέωση της
Εταιρείας προς την Εταιρεία «DΙBAQ − DΙPROTEG S.A.»
με την έκδοση έξι χιλιάδων εκατό (6.100) νέων ανώνυμων
μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ κάθε
μία και τιμή εκδόσεως τριάντα Ευρώ η καθεμία (30,00).
Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά και
μόνο για την κάλυψη ισόποσης υποχρέωσης της Εται−
ρείας προς την προμηθεύτρια Εταιρεία με την επωνυμία
«DIBAQ −DIPROTEG S.A.», η οποία και ανέλαβε το σύνολο
των νέων μετοχών στην τιμή εκδόσεως με ισόποση
μείωση της απαιτήσεώς της, και β) εκτός της ανωτέρω
αύξησης αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφα−
λαίου κατά το ποσό των ογδόντα επτά χιλιάδων Ευρώ
(87.000), με την έκδοση 2.900 νέων ανωνύμων μετοχών
ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (30,006) η καθεμία και
τιμι εκδόσεως τριάντα (30,006) η καθεμία.
ε) Με την από 4.2.2011 απόφαση της έκτακτης Αυτό−
κλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευση αποφασίστηκε η
μερική ανάκληση της από 31.12.2010 απόφασης της έκτα−
κτης Γενικής Συνέλευσης περί αυξήσεως του μετοχικού
κεφαλαίου κατά το ποσό των ογδόντα επτά χιλιάδων
Ευρώ (87.000), με την έκδοση 2.900 νέων ανωνύμων μετο−
χών ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (30,006) η καθεμία
και τιμή εκδόσεως τριάντα (30,006) η καθεμία, και
στ) Με την από 7.6.2011 απόφαση της έκτακτης Αυ−
τόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό
κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατό χιλιάδων
οκτακοσίων Ευρώ (100.8006), με την έκδοση τριών χιλιά−
δων τριακοσίων εξήντα (3.360) νέων ανωνύμων μετοχών
ονομαστικής αξίας 630,00 Ευρώ εκάστης».
Πρέβεζα, 14 Σεπτεμβρίου 2011
Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
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(4)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών της τροποποίησης άρθρου του καταστατικού
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΘΕΜΕ−
ΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΑΕ».
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΛΑΣ
Την 9−9−2011 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, η από 28−6−2011 απόφα−
ση της 14ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δι−
ακριτικό τίτλο «ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΑΕ» και με αριθμό μητρώου
35449/57/Β/96/06, σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε
η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της κατά το ποσό
των 249.390,00 € με τη καταβολή μετρητών από τους
μετόχους της, με τροποποίηση της παραγράφου 1 του
σχετικού περί Μετοχικού Κεφαλαίου άρθρου 5 του κα−
ταστατικού της Εταιρείας. Η καταχώριση της εν λόγω
Ανώνυμης Εταιρείας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 4 παρ. 2α και 7β παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20. Την
ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε και ολόκληρο το νέο
κείμενο του καταστατικού της μαζί με τις τροποποιήσεις
του. Η τροποποίηση που καταχωρίστηκε έχει ως εξής:
Άρθρο 5 παρ. 1, (Μετοχικό Κεφάλαιο):
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε
630.810,00 € και διαιρείται σε 21.500 ονομαστικές μετο−
χές, ονομαστικής αξίας 29,34 € η κάθε μια.
Το Μετοχικό Κεφάλαιο δημιουργήθηκε ως εξής.
− Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο ανερχόταν κατά την
σύσταση σε 130.000.000 δρχ. (63.000.000 δρχ. με ει−
σφορά σε είδος και 67.000.000 δρχ. με την καταβολή
μετρητών), διαιρούμενο σε 13.000 μετοχές, ονομαστικής
αξίας 10.000 δρχ. εκάστης, εκ των οποίων οι 6.300 με−
τοχές ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό
75% του συνόλου τους για μια πενταετία και οι 6.700
μετοχές ανώνυμες και ελεύθερα μεταβιβάσιμες.
− Με την από 22−7−1996 απόφαση της έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η τροποποί−
ηση του άρθρου 5 παρ. 1, του άρθρου 6 που αφορά το
είδος των μετοχών και του άρθρου 35 που αφορά την
κάλυψη και Καταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου έτσι το
Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε 130.000.000 δρχ. διαιρού−
μενο σε 13.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ.
εκάστη εκ των οποίων οι 6.300 μετοχές ονομαστικές
και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό 75% για μια πε−
νταετία και οι 6.700 μετοχές ονομαστικές και ελεύθερα
μεταβιβάσιμες.
− Με την από 29−5−2003 απόφαση της τακτικής Γενικής
Συνέλευσης, αποφασίστηκε: α) η μετατροπή σε € του
Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της
μετοχής, β) η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετο−
χής λόγω στρογγυλοποίησης και ο προσδιορισμός της
σε 29,34 € η κάθε μια και γ) η μείωση του Μετοχικού
Κεφαλαίου κατά 91,37 € ποσό που θα αχθεί σε πίστωση
του λογαριασμού «Διαφορά από μετατροπή Μετοχικού
Κεφαλαίου σε €» και θα χρησιμοποιηθεί για μελλοντική
αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου.
− Με την παρούσα, από 28−6−2011 απόφαση της 14ης
τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίζε−
ται η αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό
των 249.390,00 € με την καταβολή μετρητών από τους
μετόχους, με την έκδοση 8.500 νέων ονομαστικών με−
τοχών, ονομαστικής αξίας 29,34 € η κάθε μια.
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Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται
πλέον σε 630.810,00 € και διαιρείται σε 21.500 ονομαστι−
κές μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,34 € η κάθε μια.
Οι λοιπές παράγραφοι παραμένουν ως έχουν.

του άρθρου 3 του καταστατικού της περί αλλαγής της
έδρας της Εταιρείας.
Η τροποποίηση που αποφασίσθηκε έχει σε περίληψη
ως ακολούθως:

Έδεσσα, 9 Σεπτεμβρίου 2011

ΑΡΘΡΟ 3
ΕΔΡΑ

Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
F

(5)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ−
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμος Εται−
ρεία Ξενοδοχειακών και Εμπορικών Επιχειρήσεων
Σωκράτης και Αγαθοκλής Ευθυμιάδης Α.Ε.».
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Την 14/09/2011 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας (Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ
Θεσσαλονίκης) το από 01/09/2011 πρακτικό της έκτακτης
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο αποφασί−
σθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμος
Εταιρεία Ξενοδοχειακών και Εμπορικών Επιχειρήσεων
Σωκράτης και Αγαθοκλής Ευθυμιάδης Α.Ε.» και με αριθ−
μό μητρώου 8343/62/Β/86/0178.
Η εν λόγω τροποποίηση έχει ως ακολούθως:
Άρθρο 5
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά
σε δραχμές δέκα έξι εκατομμύρια οκτακόσιες δώδεκα
χιλιάδες (16.812.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής
αξίας κάθε μιας δραχμών χιλίων (1.000). Έπειτα από
διαδοχικές αυξήσεις και τη μετατροπή του σε ευρώ
το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 952.250,00 ευρώ δι−
αιρούμενο σε 325.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93
ευρώ η κάθε μία. Με την από 01/09/2011 έκτακτη Γενική
Συνέλευση αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κε−
φαλαίου κατά 100.206,00 ευρώ με την έκδοση 34.200
νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία.
Η ανωτέρω αύξηση πραγματοποιήθηκε με την καταβο−
λή μετρητών. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο
ανέρχεται σε 1.052.456,00 ευρώ διαιρούμενο σε 359.200
μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία.
Θεσσαλονίκη, 14 Σεπτεμβρίου 2011
Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ
F

(6)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης
Εταιρείας με την επωνυμία «SMALLRIDGE ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SMALLRIDGE A.E.».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Την 20−9−2011 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 164,
το από 12−9−2011 Πρακτικό της Αυτόκλητης έκτακτης Γε−
νικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας
με την επωνυμία «SMALLRIDGE ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «SMALLRIDGE A.E.» και
αριθμό ΓΕΜΗ 116718601000/11−7−2011, που εδρεύει στο
Δήμο Αθηναίων, από το οποίο προκύπτει η τροποποίηση

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου του
Νομού Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας, αριθμός 308.
Μπορεί όμως η Εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή
γραφεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να καθορί−
ζεται η έκταση των εργασιών αυτών.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε και ολόκληρο το
νέο κείμενο του καταστατικού της, όπως ισχύει μετά
την τροποποίηση του (κατά τα ανωτέρω) με την από
12−9−2011 έκτακτη Γενική Συνέλευση.
Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2011
Με εντολή Προέδρου
Ο Προϊστάμενος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
(7)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ ΚΟΠΑΝΟΣ
Α.Ε.» και δ.τ. «ΚΟΠΑΝΟΣ ΑΒ.Ε.Ε.».
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Την 20/07/2011 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ ΚΟΠΑΝΟΣ Α.Ε.» και δ.τ. «ΚΟΠΑΝΟΣ
ΑΒ.Ε.Ε.» και αριθμό Μητρώου 35351/66/Β/96/0014.
1) Οι οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης
Διοικητικού Συμβουλίου και η επ’ αυτών έκθεση των
ελεγκτών για τη χρήση 1/1−31/12/2010.
2) Το από 30/06/2011 Πρακτικό της τακτικής Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο αποφασίσθηκε
η έγκριση αφ’ ενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου
των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χωρίς καμία
τροποποίησή τους και εκ τρίτου ορίστηκαν ελεγκτές
χρήσης 1−1/31−12−2011 οι εξής:
Τακτικοί:
1. ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ με
αριθμό μητρώου Ο.Ε. 198043062 και αριθμό αδείας Α΄
Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού 65295.
2. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με αριθμό
μητρώου Ο.Ε. 101057079 και αριθμό αδείας Α΄ Τάξης
Λογιστή/Φοροτεχνικού 58487.
Αναπληρωματικοί:
1. ΤΕΚΤΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΕΡΑΦΕΙΜ με
αριθμό μητρώου Ο.Ε. 197043014 και αριθμό αδείας Α΄
Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού 48291.
2. ΔΗΜΑΡΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ με αριθμό
μητρώου Ο.Ε. 195013337 και αριθμό αδείας Α΄ Τάξης
Λογιστή/Φοροτεχνικού 3069.
Ξάνθη, 16 Σεπτεμβρίου 2011
Με εντολή Περιφερειάρχη
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης κ.α.α.
ΣΟΦΙΑ ΚΑΝΔΥΛΙΔΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.)
(8)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «ΑΝΑΠΤΕΞ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ − ΟΙΚΟΔΟΜΙ−
ΚΗ − ΤΕΧΝΙΚΗ − ΕΜΠΟΡΙΚΗ − ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΝΑΠΤΕΞ Α.Ε.».
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Την 15/09/2011 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΕΞ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ − ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ − ΤΕΧΝΙΚΗ − ΕΜΠΟΡΙΚΗ
− ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΝΑ−
ΠΤΕΞ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 48226/22/Β/01/20.
1) Οι οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης
Διοικητικού Συμβουλίου και η επ’ αυτών έκθεση των
ελεγκτών για τη χρήση 2010.
2) Το από 30/06/2011 Πρακτικό της τακτικής Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο αποφασίσθηκε
έγκριση αφ’ ενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των
ετησίων οικονομικών καταστάσεων χωρίς καμία τρο−
ποποίησή τους.
Πάτρα, 15 Σεπτεμβρίου 2011
Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊστάμένος Διεύθυνσης
Π. ΠΑΓΙΑΣΛΗΣ
F
(9)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥ−
ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΠΑ.ΒΙ.ΠΛΑΣΤ Α.Ε.».
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Την 13/09/2011 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανω−
νύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω
στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΠΑ.ΒΙ.ΠΛΑΣΤ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου
35180/22/Β/96/5.
1) Οι οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης
Διοικητικού Συμβουλίου και η επ’ αυτών έκθεση των
ελεγκτών για τη χρήση 2010.
2) Το από 30/06/2011 Πρακτικό της τακτικής Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο αποφασίσθηκε
η έγκριση αφ’ ενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου
των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χωρίς καμία
τροποποίηση τους και εκ τρίτου ορίστηκαν ελεγκτές
χρήσης 1−1/31−12−2011 οι εξής:
Τακτικοί:
1. Ράπανος Παναγιώτης του Νικολάου και της Σοφίας,
οικονομολόγος, πτυχιούχος Πανεπιστημίου Πειραιώς,
που γεννήθηκε το 1956 στην Πάτρα και κατοικεί στην
Πάτρα (Γεωργίου Ολυμπίου 37−41), κάτοχος Α.Δ.Τ. Σ−
808236 Υ.Γ.Α. Πατρών, λογιστής Α΄ τάξης με αρ. αδείας
9523 και υπ’ αριθμ. 1000053660 αδείας του Οικονομικού
Επιμελητηρίου.
2. Βόκαλης Δημήτριος του Θεμιστοκλή και της Φε−
βρωνίας, οικονομολόγος, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε. Αθηνών,
που γεννήθηκε το 1956 στα Βάγια Θηβών Βοιωτίας και
κατοικεί στην Πάτρα (Ρήγα Φεραίου 115), κάτοχος Α.Δ.Τ.
Ν 550885 Α.Τ. Κ. Αχαΐας, λογιστής Α΄ τάξης με αρ. αδείας
8429 και υπ’ αριθμ. 1093039036 αδείας του Οικονομικού
Επιμελητηρίου.
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Αναπληρωματικοί:
1. Γρηγορόπουλος Λάμπρος του Κων/νου, λογιστής,
απόφοιτος Ε.Α.Π., κάτοικος Πατρών (Τσακάλωφ 31), κά−
τοχος Α.Δ.Τ. ΑΕ 700024 λογιστής Α΄ τάξης με αρ. αδείας
56668 και υπ’ αριθμ. 1007082840 αδείας Οικονομικού
Επιμελητηρίου.
2. Βασιλική Νασιάρα σύζυγος Παναγιώτη Τζιβγινίδη, το
γένος Γεωργίου και Ζωής Νασιάρα, πτυχιούχος Παντεί−
ου Σχολής Αθηνών, που γεννήθηκε το έτος 1956, στην
Ανάβρα Λαρίσης, κάτοικος Πάτρας (Θερμοπυλών 16),
κάτοχος Α.Δ.Τ. ΑΕ 226814/2007 Υ.Α. Πατρών, λογίστρια
Α΄ τάξης και υπ’ αριθμ. 1092015504 αδείας του Οικονο−
μικού Επιμελητηρίου.
Πάτρα, 13 Σεπτεμβρίου 2011
Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊστάμένος Διεύθυνσης
Π. ΠΑΓΙΑΣΛΗΣ
F

(10)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΣΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ − ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩ−
ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Την 15/9/2011 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η από 25/8/2011 απόφα−
ση Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας
με την επωνυμία «ΣΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ − ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡ−
ΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με αριθμό μητρώου
49199/43/Β/01/003, σύμφωνα με την οποία πιστοποιείται
η από 7/6/2011 (απόφαση Γ.Σ.) αποφασισθείσα αύξηση
μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο ανέρχεται πλέον σε ένα
εκατομμύριο οκτακόσιες δεκατρείς χιλιάδες οκτακόσια
Ευρώ (1.813.000 Ευρώ), διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες
τετρακόσιες εξήντα (60.460) ανώνυμες μετοχές ονομα−
στικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία.
Πρέβεζα, 15 Σεπτεμβρίου 2011
Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
F

(11)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «Κ&Δ ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Την 05−09−2011 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 123/22−08−2011
Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης
Εταιρείας με την επωνυμία «Κ&Δ ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΑΛΟΥ−
ΜΙΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και με αριθμό μητρώου 49427/41/Β/01/5 με το οποίο πι−
στοποιήθηκε η αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της κατά
286.000,00 ευρώ, με τροποποίηση του άρθρου 5 του
Καταστατικού της, που αποφασίστηκε με την από 29−
06−2011 απόφαση Γενικής Συνέλευσης.
Ηγουμενίτσα, 5 Σεπτεμβρίου 2011
Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη
Ο Διευθυντής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΦΙΑΣ
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(12)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ − ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΑΝΑΝΕΩΣΗ».
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Την 15/09/2011 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ−
μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοι−
χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ
ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ − ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΩΝΥ−
ΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΑΝΑΝΕΩΣΗ» και αριθμό Μητρώου
66519/59/Β/08/10.
1) Οι οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρι−
σης Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2010.
2) Το από 30/06/2011 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευ−
σης των μετόχων με το οποίο αποφασίσθηκε έγκριση
αφ’ενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των ετησίων
οικονομικών καταστάσεων χωρίς καμία τροποποίησή
τους.
Σέρρες, 19 Σεπτεμβρίου 2011
Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ
F

(13)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «ISS Security Ιδιωτική Επιχείρηση Παρο−
χής Υπηρεσιών Ασφαλείας Ανώνυμη Εταιρεία» και
δ.τ. «ISS Security S.A.».
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Την 13/09/2011 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ−
μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 07/09/2011
Πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης καθώς και
το από 07/09/2011 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ISS Security
Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας
Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ. «ISS Security S.A.» και αριθ−
μό Μητρώου 40527/62/Β/98/0114 που εδρεύει στο Δήμο
Θέρμης (1ο χλμ. Θέρμης − Τριαδίου) από το οποίο προ−
κύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από
την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι
07/09/2016 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. Μιχαήλ Ρούσσος του Παναγιώτη και της Ζαχαρώς,
κάτοικος Παπάγου Αττικής, οδός Γ. Μπλέσσα 51, κά−
τοχος του υπ’ αριθμ. Φ109539 δελτίου αστυνομικής
ταυτότητας που εκδόθηκε την 23/4/2001 από το Α.Τ.
Μελισσιών, Έλληνας Υπήκοος, με Α.Φ.Μ. 054128222 της
Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης, ΠΡΟΕΔΡΟΣ.
2. Σταύρος Ζουρνατζής του Θεοδώρου και της Ελέ−
νης, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Βοσπόρου 7, κάτοχος
του υπ’ αριθμ. ΑΕ 170095/2.1.2007 δελτίου αστυνομικής
ταυτότητας, εκδοθείσας από το Τμήμα Ασφαλείας Τού−
μπας Τριανδρίας, ελληνικής υπηκοότητας, με αριθμό
φορολογικού μητρώου Α.Φ.Μ. 037420099, Δ.Ο.Υ. Τού−
μπας Θεσσαλονίκης, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.
3. Φωτεινή Σπύρου του Κωνσταντίνου και της Σοφίας,
κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Βιτσέντζου Κορ−
νάρου αρ. 22, κάτοχος του υπ’ αριθμ. Χ 212744/3.9.2003
δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Μεταμόρφω−
σης Αττικής, ελληνίδα υπήκοος, με αριθμό φορολογικού
μητρώου 032084690, Δ.Ο.Υ. Ν. Φιλαδέλφειας, ΜΕΛΟΣ.

4. Αλέξανδρος Σαμπρής του Ιωάννη και της Χρυσού−
λας, ελεύθερος επαγγελματίας, γεννηθείς στην Θεσσα−
λονίκη το έτος 1957, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Αρί−
στιππου 7α, κάτοχος του υπ’ αριθμ. ΑΑ 274407 Π.7.2005
δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Άνω Πόλης
Θεσσαλονίκης, ελληνικής υπηκοότητας, με αριθμό φο−
ρολογικού μητρώου 034372891, Δ.Ο.Υ. Ι Θεσσαλονίκης,
ΜΕΛΟΣ.
Το Δ.Σ. ομοφώνως αποφασίζει να αναθέσει την εκ−
προσώπηση της Εταιρείας ως εξής:
Α. Για τις πράξεις που αναφέρονται παρακάτω απαι−
τούνται απαραιτήτως δύο υπογραφές, εκ των οποίων
η μια πρέπει να είναι οπωσδήποτε από κάποιον που
έχει δικαίωμα πρώτης υπογραφής. Δικαίωμα πρώτης
υπογραφής έχουν οι Μιχάλης Ρούσσος και Νικόλαος
Τσακαλίδης του Χαραλάμπους, ιδιωτικός υπάλληλος,
κάτοικος Θέρμης Θεσσαλονίκης, οδός Έλλης Λαμπέτη,
κάτοχος του υπ’ αριθμ. Τ. 795865 δελτίου αστυνομικής
ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Α΄ Θεσσαλονίκης,
με Α.Φ.Μ. 053646875, ενώ δικαίωμα δεύτερης υπογραφής
έχουν οι Σταύρος Ζουρνατζής, Αλέξανδρος Σαμπρής
και Ελευθερία Πόρναλη του Κωνσταντίνου ιδιωτική
υπάλληλος, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Δημητρίου
Γούναρη, αριθμός 4 κάτοχος του υπ’ αριθμ. Τ 223551
δελτίου ταυτότητας:
− για έκδοση επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματί−
ων εις διαταγήν ποσού άνω των ευρώ είκοσι χιλιάδων
(20.000 €),
− για την υπογραφή συμβάσεων με τις τράπεζες για
τη χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία, πιστώσεων με
ανοιχτό λογαριασμό και λοιπών συναφών οικονομικών
βοηθημάτων,
− για την σύναψη με τις τράπεζες συμβάσεων για
το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών
επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οιουδήποτε τρί−
του φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οιοδήποτε
φυσικό ή νομικό πρόσωπο άνω των Ευρώ διακοσίων
χιλιάδων (200.000 €) ανά περίπτωση, είσπραξη φορ−
τωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων
θησαυροφυλακίου,
− για την είσπραξη χρημάτων για λογαριασμό της
Εταιρείας, χορήγηση εντολών πληρωμής για λογαρια−
σμό της Εταιρείας, εκταμίευση ποσών δανείων και πι−
στώσεων και χρήση αυτών με οποιονδήποτε τρόπο.
Β. Για τις παρακάτω περιοριστικά αναφερόμενες ενέρ−
γειες, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ότι
την Εταιρεία θα εκπροσωπούν ο Πρόεδρος του Διοικητι−
κού Συμβουλίου και ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμ−
βουλος, οι οποίοι θα ενεργούν υποχρεωτικά από κοινού,
προκειμένου να δεσμεύουν την Εταιρεία, θέτοντας την
υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία:
− για την κατάρτιση, τροποποίηση ή καταγγελία οι−
ασδήποτε σύμβασης ή δεσμευτικής προσφοράς της
Εταιρείας με ή προς οιονδήποτε τρίτο (πλην των συμ−
βάσεων της Εταιρείας με τυχόν προμηθευτές της και
της αγοράς παγίων στοιχείων από την Εταιρεία για τις
οποίες ισχύουν οι πιο κάτω ειδικότεροι περιορισμοί) με
οικονομικό αντικείμενο ετησίως και ανά σύμβαση/προ−
σφορά άνω των Ευρώ δύο εκατομμυρίων, (2.000.000 €),
ανεξαρτήτως διάρκειας ισχύος της σύμβασης ή προ−
σφοράς,
− για την κατάρτιση, τροποποίηση ή καταγγελία οι−
ασδήποτε σύμβασης ή δεσμευτικής προσφοράς της
Εταιρείας με ή προς οιονδήποτε τρίτο με οικονομικό
αντικείμενο ετησίως και ανά σύμβαση/προσφορά άνω
των Ευρώ ενός εκατομμυρίου (1.000.000 €),

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.)
− για την κατάρτιση, τροποποίηση ή καταγγελία οιασ−
δήποτε σύμβασης της Εταιρείας με προμηθευτές της με
οικονομικό αντικείμενο ετησίως και ανά σύμβαση άνω
των Ευρώ πεντακοσίων χιλιάδων (500.000 €), ανεξαρ−
τήτως διάρκειας ισχύος,
− για αγορές πάγιου εξοπλισμού ποσού άνω των Ευρώ
πενήντα χιλιάδων (50.000 €),
− για την πρόσληψη ή απόλυση των εκάστοτε Δι−
ευθυντών με άμεση αναφορά στον Πρόεδρο ή στον
Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας
(κατά το εκάστοτε Οργανόγραμμα της Εταιρείας) και
τον καθορισμό των όρων εργασίας τους, ύστερα από
σχετική έγκριση που θα λαμβάνουν από το Regional
Management του ομίλου ISS, χωρίς να απαιτείται κάθε
φορά ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
Εταιρείας.
Γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκχωρεί τις ακόλουθες
αρμοδιότητες στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβου−
λίου, Μιχαήλ Ρούσσο και τον Αντιπρόεδρο και Διευθύ−
νοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, Σταύρο Ζουρνατζή, οι
οποίοι μπορούν να ενεργούν ο καθένας χωριστά και
χωρίς να απαιτείται η σύμπραξή τους και ο καθένας
από τους οποίους θα δεσμεύει την Εταιρεία με την
υπογραφή του που θα τίθεται κάτω από την σφραγίδα
της Εταιρείας:
− να εκπροσωπεί την Εταιρεία έναντι όλων των Δι−
οικητικών και Δικαστικών αρχών σε όλη την Ελλάδα,
συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των φορολογικών
αρχών, των ασφαλιστικών φορέων, των δημοσίων επι−
χειρήσεων και οργανισμών (ΔΕΚΟ), σε περίπτωση δε
που απαιτείται η προσωπική εμφάνιση εκπροσώπου
της Εταιρείας ενώπιον Δικαστηρίου και εάν πρόκειται
να δοθεί όρκος αυτής, να εκπροσωπεί την Εταιρεία
και να δίδει τον όρκο για λογαριασμό της Εταιρείας.
Να εξουσιοδοτεί επίσης τρίτα πρόσωπα, δικηγόρους
κλπ. να προβαίνουν σε ενέργειες ενώπιον δικαστικών,
διοικητικών και δημόσιων αρχών, όπως επίσης και να
παρίστανται σε δίκες ή άλλες διαδικασίες και να εκ−
προσωπούν την Εταιρεία,
− να διευθύνει και διαχειρίζεται όλες τις εργασίες και
υποθέσεις της Εταιρείας, πλην αυτών για τις οποίες
απαιτείται σύμπραξη σύμφωνα με τα παραπάνω,
− να κατευθύνει και να συντονίζει όλες τις φάσεις της
αναπτυξιακής δραστηριότητας της Εταιρείας,
− να υπογράφει προσφορές της Εταιρείας προς υπο−
ψήφιους πελάτες του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα
καθώς και συμβάσεις με τους πελάτες του ιδιωτικού ή
του δημόσιου τομέα σε όλη την Ελλάδα, έως του ποσού
προσφοράς και σύμβασης που αναφέρεται ανωτέρω,
όπως επίσης και κάθε έγγραφο, προσφορά ή υπεύθΒυνη
δήλωση που απαιτείται από διακηρύξεις διαγωνισμών
κάθε αναθέτουσας αρχής του Δημόσιου ή του ευρύτε−
ρου δημόσιου τομέα και να ενεργεί ο καθένας χωριστά
ή και οι δύο μαζί ως νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας
για τον σκοπό αυτό,
− να συνάπτει, τροποποιεί ή καταγγέλλει στο όνομα
και για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε είδους συμβά−
σεις με οποιοδήποτε φυσικό και νομικό πρόσωπο δημο−
σίου ή ιδιωτικού δικαίου, υπό την επιφύλαξη των όσων
αναφέρθηκαν παραπάνω για τις πράξεις που απαιτούν
σύμπραξη,
− να αποκτά, μεταβιβάζει ή μισθώνει όλα ή σημαντικό
μέρος των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας εκτός
των συνηθισμένων συναλλαγών, να αποκτά ή μεταβιβά−
ζει τα πάγια στοιχεία της Εταιρείας, να συγχωνεύει ή
ενοποιεί την Εταιρεία με οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο,
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να συνάπτει οποιεσδήποτε συναφείς με τα ανωτέρω
συμβάσεις, περιλαμβανομένων των συμβάσεων παροχής
συναφών με τα ανωτέρω υπηρεσιών, πλην αυτών που
σύμφωνα με τα ανωτέρω απαιτούν σύμπραξη,
− να εγκρίνει όλες τις δαπάνες της Εταιρείας, κάτω
του ποσού για το οποίο απαιτούνται δύο υπογραφές,
σύμφωνα με τα ανωτέρω, να καταρτίζει, τροποποιεί
και να καταγγέλλει συμβάσεις κάτω του ποσού για το
οποίο απαιτούνται δύο υπογραφές κατά τα ανωτέρω
και να απευθύνει προσφορές έως το ποσό που αναφέ−
ρεται παραπάνω,
− να επικυρώνει τα πρακτικά των συλλογικών οργά−
νων της Εταιρείας, δηλαδή τα πρακτικά του διοικητικού
συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης,
− γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης στο όνομα
και για λογαριασμό της Εταιρείας, με εξαίρεση εκείνες
για τις οποίες ρητώς και περιοριστικώς ορίστηκαν ανω−
τέρω ότι απαιτούν σύμπραξη.
Δ. Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί
τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Σταύρο
Ζουρνατζή όπως προσλαμβάνει το λοιπό προσωπικό
(πλην των διευθυντών που αναφέρθηκαν ανωτέρω), να
καθορίζει τους όρους εργασίας του, την καταβολή των
μισθών του και να καταγγέλλει τις συμβάσεις εργασίας
του προσωπικού αυτού και γενικώς να προβαίνει σε
οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη που σχετίζεται με
αρμοδιότητες εργοδότη ή με την εκπροσώπηση της
Εταιρείας ως εργοδότη του προσωπικού, πλην των Δι−
ευθυντών.
Ε. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον
Αλέξανδρο Σαμπρή, όπως:
− προβαίνει στην έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση
και εξόφληση συναλλαγματικών, γραμματίων εις δια−
ταγή και επιταγών, ποσού έως Ευρώ είκοσι χιλιάδες
(20.000€) ανά περίπτωση,
− υπογράφει τιμολόγια που εκδίδει η Εταιρεία
ΣΤ. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα απο−
φασίζει ότι, για κάθε εν γένει πράξη εκπροσώπησης
της Εταιρείας ενώπιον κάθε δικαστικής ή διοικητικής
αρχής ή εν γένει αρμόδιας αρχής, οργανισμού, υπη−
ρεσίας, φορέα και γενικά ενώπιον παντός φυσικού ή
νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, η Εται−
ρεία δύναται να εκπροσωπείται και δεσμεύεται κατά
τη διενέργεια συγκεκριμένης πράξης από οιονδήποτε
υπάλληλο, υπεύθυνο τμήματος, διευθυντή, σύμβουλο,
δικηγόρο ή εν γένει τρίτον, είτε από έναν, είτε από
πλείονες, χωριστά έκαστον ή από κοινού, εφ’ όσον έχει
δοθεί σχετική ειδική προς τούτο πληρεξουσιότητα με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή
από το αρμόδιο ή αρμόδια, κατά τα ανωτέρω, μέλος ή
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η δε σχετική πληρε−
ξουσιότητα αφορά αφ’ ενός σε συγκεκριμένες πράξεις
ή τουλάχιστον συγκεκριμένες διαδικασίες στο πλαίσιο
των οποίων απαιτούνται διάφορες συναφείς πράξεις,
αφ’ ετέρου σε συγκεκριμένο χρόνο, ειδικά προβλεπόμε−
νο, ή τουλάχιστο με ρητή, έστω και γενική, αναφορά στο
χρόνο για τον οποίο ισχύει η σχετική πληρεξουσιότητα,
με την επιφύλαξη των περιπτώσεων για τις οποίες ο
Νόμος και/ή το Καταστατικό ορίζουν άλλως.
Ζ. Ειδικά για την υπογραφή κοινοπρακτικών συμφωνι−
ών με άλλες Εταιρείες για συμμετοχή σε διαγωνισμούς
ή εκτέλεση κάποιας σύμβασης, απαιτείται σχετική έγκρι−
ση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Επίσης
για συμμετοχή σε έργα Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδι−
ωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) πρέπει να υπάρχει σχετική έγκριση
του Δ.Σ. της Εταιρείας.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.)

Κάθε προγενέστερη της σημερινής ανάθεση αρμοδι−
οτήτων και δικαιώματος εκπροσώπησης της Εταιρείας
παύει να ισχύει.
Θεσσαλονίκη, 13 Σεπτεμβρίου 2011
Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ
F

(14)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΠΑΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΞΠΑ Α.Ε.».
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Την 18/08/2010 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ−
μων Εταιρειών της υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοι−
χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΩ−
ΣΗ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΠΑΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.
«ΕΞΠΑ Α.Ε.» και αριθμό μητρώου 45017/81/Β/00/4 ήτοι:
1) Προσάρτημα, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμ−
βουλίου και έκθεση ελεγκτών για την χρήση 2010.
2) Το από 24/06/2011 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης
των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης
2011 οι εξής:
Τακτικοί:
• Δέσποινα Μαυρομάτη του Ιωάννη, κάτοικος Βάρης
Σύρου, πτυχιούχος Πανεπιστημίου Πειραιά, με Α.Δ.Τ. Ρ−
379341/24−11−1993 και αριθμό αδείας ασκήσεως οικονο−
μολογικού επαγγέλματος 9997039261,
• Μαρία Μαυρομάτη του Ιωάννη, κάτοικος Βάρης Σύ−
ρου, πτυχιούχος Πανεπιστημίου Πειραιά, με Α.Δ.Τ. Μ−
589444/29−09−1983 και αριθμό αδείας οικονομολογικού
επαγγέλματος 9993039260.
Αναπληρωματικοί:
• Μάρκος Φρέρης του Γεωργίου, γεννημένος το έτος
1956, κάτοικος Ερμούπολης Σύρου, πτυχιούχος Ανωτά−
της Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών, με
αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλμα−
τος 9993009685,
• Ελισσάβετ Κυμηνά συζ. Μάρκου Φρέρη, γεννημένη
το έτος 1959, κάτοικος Ερμούπολης Σύρου, πτυχιούχος
Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επι−
στημών, με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού
επαγγέλματος 9993014919.
Ερμούπολη, 16 Σεπτεμβρίου 2011
Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΓΑΛΑΣ
F

(15)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«PIP BALKANS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑ−
ΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡ−
ΓΑΖΟΜΕΝΩΝ», και δ.τ. «PIP BALKANS S.A.».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Την 21−09−2011 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης 165, το
υπ’ αριθμόν 3 από 30/08/2011 Πρακτικό του Διοικητικού

Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«PIP BALKANS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟ−
ΜΕΝΩΝ», και δ.τ. «PIP BALKANS S.A.» και αριθμό ΓΕΜΗ
116710501000/08−07−2011, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναί−
ων (Κωνσταντινουπόλεως 95), με το οποίο πιστοποιήθη−
κε η καταβολή του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου της
Εταιρείας, ύψους εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ.
Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας
Αττικής/Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 23483/13−
09−11).
Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2011
Με εντολή Προέδρου
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ
(16)
Τροποποίηση και κωδικοποίησης του καταστατικού της
Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία
«ΤΟΠ ΛΕΒΕΛ ΤΟΥΡΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥ−
ΘΥΝΗΣ».
Με το υπ’ αριθμόν 29430/19.9.2011 συμβόλαιο του συμ−
βολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνου Νικ. Γιαννούλα,
που έχει δημοσιευθεί νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών του
Πρωτοδικείου Αθηνών, με αριθμούς γενικό 14884 και
ειδικό 4172/22.9.2011.
Α) Παρατάθηκε η διάρκεια της άνω Εταιρείας μέχρι
την 12η Σεπτεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες σαρά−
ντα ένα (12.9.2041) και κατά συνέπεια τροποποιήθηκε
το αντίστοιχο υπ’ αριθμόν 4 άρθρο του καταστατικού
της Εταιρείας.
Και Β) Κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις του καταστατι−
κού αυτού σε ενιαίο κείμενο.
Από το κωδικοποιημένο καταστατικό προκύπτει ότι
διαχειριστής της Εταιρείας παραμένει ο εκ των εταίρων
Μάρκος Βεκρής του Κωνσταντίνου, για αόριστο χρόνο
και μέχρις ανακλήσεως του με απόφαση της Συνέλευ−
σης των εταίρων.
Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2011
Ο Διαχειριστής
(υπογραφή)
F

(17)
Λύση της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευ−
θύνης με την επωνυμία «Θ. ΔΡΟΥΓΑΛΑΣ ΕΠΕ − ΜΟ−
ΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 17526/7−9−2011 Συμβ/κή πρά−
ξη της Συμβ/φου Θεσσαλονίκης ΜΑΡΙΑ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ −
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ, που νόμιμα καταχωρίστηκε στο βιβλίο
ΕΠΕ του Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης με αυξ. αριθμ. Δημ.
826/14−9−2011 και AM 3316 ο μοναδικός εταίρος της ως
άνω Εταιρείας διαλύει την Εταιρεία αυτή, λόγω αδυνα−
μίας πραγματοποιήσεως του σκοπού της και επομένως
δεν υπάρχει λόγος ύπαρξής της.
Θεσσαλονίκη, 14 Σεπτεμβρίου 2011
Ο Διαχειριστής – Εκκαθαριστής
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΟΥΓΑΛΑΣ
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