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(1)
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «ΕΝ−ΕΡΓΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΝ−
ΕΡΓΟ ΑΤΕΤΒΕ».
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

7

Την 31.12.2007 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ−
μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας και πήρε αριθμό

2

TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

μητρώου 65062/03/B/07/91 η Ανώνυμη Εταιρεία με την
επωνυμία «ΕΝ−ΕΡΓΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΟ
ΑΤΕΤΒΕ», καθώς επίσης και η υπ’ αριθμ. 6147/31.12.2007
απόφαση του Νομάρχη Δυτ. Αττικής με την οποία
δόθηκε άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το καταστα−
τικό της παραπάνω εταιρείας, όπως καταρτίστηκε με
την υπ’ αριθμ. 13.557/11.12.2007 πράξη του Συμβολαι−
ογράφου Ελευσίνας Μιχαήλ Αρ. Ευθυμίου με Βάση
τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και του ν. 2166/1993,
όπως ισχύουν.
Περίληψη καταστατικού έχει ως έξης:
1. Επωνυμία: Η επωνυμία της εταιρείας είναι: «EN−ΕΡΓΟ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑ−
ΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «EN−ΕΡΓΟ ΑΤΕΤΒΕ».
2. Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ελευ−
σίνας Αττικής, 23° χλμ. Ν.Ε.Ο.Α.Κ.
3. Σκοπός: Η για δικό της λογαριασμό ή για λογα−
ριασμό τρίτων ή σε σύμπραξη με τρίτους, φυσικά ή
νομικά πρόσωπα, ενέργεια κάθε γενικά εμπορικής ή
βιομηχανικής πράξης και εργασίας, οποιασδήποτε
φύσης, η εμπορία βιομηχανικού προϊόντος, η αντιπρο−
σώπευση ημεδαπών ή αλλοδαπών οίκων, το εμπόριο
εισαγωγών και εξαγωγών, η άσκηση στην ημεδαπή
και αλλοδαπή κάθε γενικά εργασίας, που έχει σχέση
με το εμπόριο δομικών υλικών και γενικά κάθε πράξη,
που αρμόζει σε εμπορική εταιρεία γενικής μορφής, η
συμμετοχή σε άλλες εταιρείες, η ίδρυση ή σύσταση
εταιρειών ή κοινοπραξιών με άλλα φυσικά ή νομικά
πρόσωπα, που επιδιώκουν όμοιους ή σχετικούς σκο−
πούς και διενεργούν παρεμφερείς εργασίες, καθώς
επίσης η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις και εται−
ρείες με αγορά και πώληση μετοχών, ονομαστικών
ή μη, ανωνύμων ή άλλης μορφής εταιρειών, γι’ αυτό
αφήνεται κάθε πρωτοβουλία και ελευθερία στη συνέ−
λευση των εταίρων της εταιρείας για την επέκταση
των εμπορικών εργασιών αυτής σε οποιουσδήποτε
άλλους κλάδους και τομείς κάθε φύσης Επίσης η
εταιρεία θα ασκεί την εμπορία της και διά συμμετο−
χής σε διαγωνισμούς προμηθείας του Δημοσίου, των
Δήμων και Κοινοτήτων, των Δημοσίων Επιχειρήσε−
ων, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού
Δικαίου καθώς και πάσης φύσεως επιχειρήσεων ή
δι’ απευθείας αναθέσεων προμηθείας των ειδών της,
από οποιαδήποτε προσφορά. Επί πλέον σκοπός της
εταιρείας είναι η ανέγερση κατοικιών, διαμερισμάτων,
γραφείων, καταστημάτων,Βιοτεχνικών και Βιομηχα−
νικών χώρων, αποθηκών (καθώς και πάσης φύσεως
κτιρίων) για ίδιο λογαριασμό ή κατά το σύστημα της
αντιπαροχής, η ανάληψη μελετών τεχνικών έργων, η
εκτέλεση τεχνικών έργων ιδιωτικών, δημοσίων Νομι−
κών Προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου ως και
παρεμφερών τοιούτων.
4. Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πε−
νήντα (50) χρόνια από την νόμιμη σύσταση της και λήγει
την 31.12.2057.
5. Μετοχικό κεφάλαιο, ποσό και τρόπος καταβολής:
Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 642.000
ΕΥΡΩ και προέρχεται από την εισφορά της λογιστικής
αξίας της μετατρεπόμενης «ΕΝΕΡΓΟ Ε.Π.Ε.«σύμφωνα με
το ν. 2166/1993, και την από 23.7.2007 έκθεση εκτίμησης
του ορκωτού λογιστή Χρήστου Μανιάτη.
6. Μετοχές: Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας δι−

αιρείται σε 642.000 ονομαστικές μετοχές αξίας 1,00
ΕΥΡΩ εκάστη.
7. Εταιρική χρήση: Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμη−
νης διάρκειας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την
31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Η πρώτη εταιρική χρήση
αρχίζει από την καταχώρηση της και λήγει την 31 Δε−
κεμβρίου του 2007.
8. Αριθμός Μελών Διοικητικού ΣυυΒουλίου και θητεία
αυτού: Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελεί−
ται από 3 έως 11 μέλη και η θητεία του είναι τριετής.
9. Εκπροσώπηση της εταιρείας: Το πρώτο Διοικητικό
Συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την τακτική
Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί μέσα
στο πρώτο εξάμηνο του 2008.
Τα μέλη που ορίσθηκαν είναι τα εξής:
1. Σπυρίδων Λιάσκος του Σταύρου και της Αναστασί−
ας, κάτοικος Ελευσίνας, οδός Κολοκοτρώνη, αριθμός
28, γεννημένος στην Ελευσίνα το έτος 1959, κάτοχος
του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 057078 του Τ.Α.
Ελευσίνας, Μέλος.
2. Ευάγγελος Λιάσκος η Γκαμηλιάρης του Σταύρου
και της Αναστασίας, κάτοικος Ελευσίνας, οδός Κολο−
κοτρώνη, αριθμός 28, γεννημένος στην Ελευσίνα το
έτος 1965, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό
Μ.278.284/11.7.1981 του Π.Α. Ελευσίνας, Αντιπρόεδρος
Δ.Σ.
3. Γεώργιος Λιάσκος ή Γκαμηλιάρης του Σταύρου και
της Αναστασίας, κάτοικος Ελευσίνας, οδός Κολοκο−
τρώνη, αριθμός 28, γεννημένος στην Ελευσίνα το έτος
1961, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Χ
203986 του Τ.Α. Ελευσίνας, Ελληνικής, Πρόεδρος και
Δ/νων Σύμβουλος.
4. Παπουτσόπουλος Αντώνιος του Χριστόδουλου και
της Αικατερίνης γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1964,
κάτοικος Πεύκης − Αττικής, στην οδό Μ. Ασίας αρ. 17,
με ταυτότητα Μ 051147/1980 του ΙΣΤ Τ. Α Αθηνών, ΑΦΜ
045442516 Δ.Ο.Υ. Κ’ Αθηνών Ελληνικής υπηκοότητας και
Ιθαγένειας, Μέλος.
5. Αϊδινιάν Οχάνες του Αλεξάνδρου και της Τακούη,
κάτοικος Μεγάρων Αττικής, στην οδό Σαρανταπόρου αρ.
5, με ταυτότητα Π 268557/1994 του Τ.Α. Μεγάρων, ΑΦΜ
065793276 Δ.Ο.Υ. Μεγάρων, Ελληνικής, Μέλος.
10. Ελεγκτές: Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση
ορίζονται οι:
Α. Τακτικοί:
1. Στέργιου Βασίλειος του Βασιλείου, κάτοικος Μελισ−
σιών Αττικής, οδός Αλ. Παπαναστασίου αρ. 5, με αδτ Σ
070169 και αρ. Αδείας ΟΕΕ 9995022218.
2. Βολουδάκης Γεώργιος του Ευαγγέλου, κάτοικος
Χαλανδρίου − Αττικής, οδός Ηρ. Πολυτεχνείου αρ. 58,
με αδτ Ξ 379872 και αρ Αδείας ΟΕΕ 9992021332.
Β. Αναπληρωματικοί:
1. Κολλιόπουλος Γεώργιος του Αναστασίου, κάτοικος
Αγ. Παρασκευής, οδός Γενναδίου αρ. 1, με αδτ Ξ 185063
και αρ. Αδείας 9995030948.
2. Καρατζάς Ιωάννης του Γρηγορίου, κάτοικος Αγ. Πα−
ρασκευής, οδός Λαγκαδά αρ. 37, με αδτ Ξ 456356 και
αρ. Αδείας 9998029298.
Ελευσίνα, 31 Δεκεμβρίου 2007
Ο Νομάρχης
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΡΚΟΥΔΑΡΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
(2)
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας
με την επωνυμία «ΘΩΜΑΣ ΘΕΡΓΙΑΚΗΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ − ΣΕΡΒΙΣ − ΦΑΝΟΠΟΪΙΑ − ΑΝΤΑΛΛΑ−
ΚΤΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
με δ.τ. «Θ. ΘΕΡΓΙΑΚΗΣ Α.Ε.».
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Την 31.12.2007 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας και πήρε αριθμό Μητρώου
65064/03/Β/07/93 η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία
«ΘΩΜΑΣ ΘΕΡΓΙΑΚΗΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ − ΣΕΡΒΙΣ
− ΦΑΝΟΠΟΪΙΑ − ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Θ. ΘΕΡΓΙΑΚΗΣ Α.Ε.» καθώς επί−
σης και η υπ’ αριθμ. 6187/31.12.2007 απόφαση του Νομάρχη
Δυτικής Αττικής με την οποία δόθηκε άδεια σύστασης και
εγκρίθηκε το καταστατικό της ανωτέρω Εταιρείας, όπως
αυτό καταρτίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 20.795/22.12.2007 πράξη
της Συμβολαιογράφου Αθηνών, Τριαντάφυλλης Α. Μπολιώ−
τη − Καπερώνη, με βάση τις διατάξεις του ν. 2166/1993 και
του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.
Περίληψη του καταστατικού της έχει ως κατωτέρω:
− Επωνυμία: «ΘΩΜΑΣ ΘΕΡΓΙΑΚΗΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΥ−
ΤΟΚΙΝΗΤΩΝ − ΣΕΡΒΙΣ −ΦΑΝΟΠΟΪΙΑ − ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ«Θ.
ΘΕΡΓΙΑΚΗΣ Α.Ε.».
− Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μάν−
δρας Αττικής.
− Σκοπός: Σκοπός της εταιρείας είναι:
α) Η ίδρυση, οργάνωση και εκμετάλλευση συνεργείων
επισκευής αυτοκινήτων και παντός είδους οχημάτων,
καθώς και η επισκευή αμαξωμάτων ή εξαρτημάτων αυ−
τοκινήτων και παντός είδους οχημάτων.
β) Η εισαγωγή και εμπορία, χονδρική και λιανική, καινουρ−
γών και μεταχειρισμένων, αυτοκινήτων και παντός είδους
οχημάτων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτών.
γ) Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα οίκων του εξω−
τερικού, που ασκούν τις αυτές ή συναφείς με τις πιο
πάνω δραστηριότητες.
− Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενή−
ντα πέντε (55) χρόνια από την νόμιμη σύσταση της.
− Ποσό και τρόπο καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου: Το
Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τριακόσιες
χιλιάδες (300.000) €, καταβλητέο ως εξής: α) κατά το
ποσό των 234.000 ΕΥΡΩ σε μετρητά και β) κατά το ποσό
των 66.000 ΕΥΡΩ, δια της εισφοράς της λογιστικής αξίας
της μετατρεπομένης ατομικής επιχειρήσεως «ΘΕΡΓΙΑΚΗΣ
ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ», σύμφωνα με την από 9.11.2007
έκθεση της ορκωτού ελέγκτριας Καλλιρόης Χ. Ψυχογι−
οπούλου και τις διατάξεις του ν. 2166/1993.
− Μετοχές: Το Μετοχικό Κεφάλαιο διαιρείται σε τριά−
ντα χιλιάδες (30.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής
αξίας δέκα (10) € η κάθε μία.
− Ημερομηνία λήξης εταιρικής χρήσης: Η εταιρική χρή−
ση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την 31
Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική
χρήση λήγει 31.12.2008.
− Αρθ. Μελ. Δ.Σ. και θητεία αυτού: Το Διοικητικό Συμ−
βούλιο αποτελείται από Τρία (3) έως επτά (7) μέλη με
πενταετή θητεία.
− Α΄ Διοικητικό Συμβούλιο: Το πρώτο Διοικητικό Συμ−
βούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι 30.6.2009,
αποτελείται από τους:
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1) Θωμά Θεργιάκη του Νικολάου και της Σοφίας, έμπο−
ρο, που γεννήθηκε στην Ελευσίνα Αττικής το έτος 1963,
κάτοικο Ερυθρών Αττικής, επί των οδών Υλίκης και Μα−
κεδονίας, κάτοχο του υπ’ αριθμ. ΑΒ−575924/2007 δελτίου
Αστυνομικής Ταυτότητας εκδόσεως του Τ.Α. Ελευσίνας,
με αριθμό φορολογικού μητρώου 029426159 της Δ.Ο.Υ.
Ελευσίνας, Ελληνικής Υπηκοότητας, Πρόεδρο και Διευ−
θύνοντα Σύμβουλο.
2) Σοφία Καπετάνη του Θωμά και της Βασιλικής,
ασφαλιστική σύμβουλος, που γεννήθηκε στις Ερυθρές
Αττικής το έτος 1964, κάτοικο Ερυθρών Αττικής, επί
των οδών Υλίκης και Μακεδονίας, κάτοχο του υπ’ αριθμ.
ΑΕ−057156/2007 δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας εκ−
δόσεως του Τ.Α. Ελευσίνας, με αριθμό φορολογικού
μητρώου 030882076 της Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας, Ελληνικής
Υπηκοότητας, Αντιπρόεδρο.
3) Νικόλαο Θεργιάκη του Σπυρίδωνος και της Ειρήνης,
συνταξιούχο, που γεννήθηκε στο Δούλι Ηρακλείου το
έτος 1935, κάτοικο Ελευσίνας Αττικής, οδός Εθνικής Αντι−
στάσεως αρ. 123, κάτοχο του υπ’ αριθμ. Ξ−327062/1987
δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας εκδόσεως του Τ.Α.
Ελευσίνας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 012727197
της Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας, Ελληνικής Υπηκοότητας, μέλος.
4) Νικόλαο Θεργιάκη του Θωμά και της Σοφίας, ιδι−
ωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττι−
κής το έτος 1988, κάτοικος Ερυθρών Αττικής, επί των
οδών Υλίκης και Μακεδονίας, κάτοχο του υπ’ αριθμ.
Χ−621037/2003 δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας εκ−
δόσεως του Α.Τ. Ελευσίνας, με αριθμό φορολογικού
μητρώου 142060942 της Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας, Ελληνικής
Υπηκοότητας, μέλος.
− Ελεγκτές Α΄ χρήσης
Τακτικός: Σπυρίδων Χρυσομάλλης του Μιχαήλ και της
Αικατερίνης, ορκωτός ελεγκτής, πτυχιούχος του Οικο−
νομικού Πανεπιστημίου Πειραιά, γεννηθείς το έτος 1972
στην Αθήνα, κάτοικος Παλλήνης Αττικής, οδός Έντισον
αρ. 9, κάτοχος του υπ’ αριθμ. Ξ−048945/12.6.1987 Δελτίου
Αστυνομικής Ταυτότητας του ΙΓ’ Α.Τ. Αθηνών, με Α.Φ.Μ.:
045729841, και με ΑΜ/ΣΟΕΛ: 24.511.
Αναπληρωματική: Καλλιρρόη Ψυχογιοπούλου του Χρή−
στου και της Χρυσάφως, οικονομολόγος, πτυχιούχος
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιά, γεννηθείσα
το έτος 1964 στην Λαμία Φθιώτιδας, κάτοικος Π. Φα−
λήρου Αττικής, οδός Αγίας Κυριακής αρ. 16, κάτοχος
του υπ’αριθμ. Χ−027799/5.6.2002 δελτίου αστυνομικής
ταυτότητας εκδόσεως του Α.Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου, με
ΑΦΜ. 034143480, και με ΑΜ/ΣΟΕΛ: 17.401.
Ελευσίνα, 31 Δεκεμβρίου 2007
Ο Νομάρχης
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΡΚΟΥΔΑΡΗΣ
F
(3)
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»
με δ.τ. «Β.ΣΩΚΡΑΤΗΣ Α.Ε.».
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
Την 7.1.2008 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών και πήρε αριθμό μητρώου 65099/53/Β/08/001
η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙ−
ΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛ−
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ΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» με δ.τ. «Β.ΣΩΚΡΑΤΗΣ Α.Ε.» καθώς
επίσης και η υπ’ αριθμ. 10/08/7.1.2008 απόφαση του Νο−
μάρχη Καβάλας με την οποία δόθηκε άδεια σύστασης
και εγκρίθηκε τα καταστατικό της εν λόγω εταιρείας
όπως καταρτίσθηκε με την με αριθμό 20.134/28.12.2007
πράξη της Συμβολαιογράφου Καβάλας Ελένης Ευστρα−
τίου Τσαλίκη συζύγου Δημητρίου Εμμανουηλίδη.
Περίληψη του καταστατικού έχει ως εξής:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ − ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Η επωνυμία της
εταιρείας είναι «ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»
με δ.τ. «Β. ΣΩΚΡΑΤΗΣ Α.Ε.».
ΕΔΡΑ: Δήμος Χρυσούπολης ΒΙ.ΠΕΝ. Καβάλας.
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της εταιρείας είναι: α) Μεταλλικές
κατασκευές κτιρίων και μέρη αυτών, β) Κατασκευή,
συναρμολόγηση και ανέγερση προκατασκευασμένων
οικιών, γ) Μεταλλικά εξαρτήματα μηχανημάτων, δ) Πα−
ραγωγή και τοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίου, ε)
Εμπορία βιομηχανικού σιδήρου. Για την επίτευξη του
σκοπού της η εταιρεία μπορεί: 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, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, γ) Να ιδρύει γρα−
φεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε και δ)
Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή
ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η διάρκεια της εταιρείας η οποία αρχίζει
από τη νόμιμη σύσταση της, λήγει την 31.12.2106.
ΠΟΣΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑ−
ΛΑΙΟΥ: Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται
σε εξακόσιες δέκα χιλιάδες ευρώ (610.000,00) ευρώ και
καταβάλλεται ολοσχερώς α) με εισφορά σε είδος της
ατομικής επιχείρησης «ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ» η
οποία εκτιμήθηκε από την επιτροπή του άρθρου 9 του
κ.ν. 2190/1920 στο ποσό των εξακοσίων εννέα χιλιάδων
εξακόσια πενήντα εννέα ευρώ και εξήντα επτά λεπτά
(609.659,67) και β) με καταβολή μετρητών ποσού τρια−
κόσια σαράντα ευρώ και τριάντα τρία λεπτά (340,33).
ΜΕΤΟΧΕΣ (ΑΡΙΘΜΟΣ. ΕΙΔΟΣ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ): Το
παραπάνω κεφάλαιο διαιρείται σε εκατόν είκοσι δύο
χιλιάδες (122.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής
αξίας πέντε (5,00) ευρώ η κάθε μία. Κατ’ εξαίρεση οι
μετοχές οι οποίες αντιστοιχούν στην αξία του εισφε−
ρομένου κεφαλαίου της μετατρεπομένης ατομικής επι−
χείρησης είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες κατά
ποσοστό 75% του συνόλου τους για μία πενταετία, από
την ημερομηνία συστάσεως της εταιρείας και καταχω−
ρήσεως του καταστατικού της στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Νομαρχίας Καβάλας σύμφωνα με το άρ−
θρο 4 του ν.δ. 1297/1972 όπως ισχύει σήμερα.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ: Η εταιρική
χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια αρχίζει από την 1η
Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου
του ίδιου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση
λήγει στις 31.12.2009.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ Α.Σ. ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΑΥΤΟΥ: Η εταιρεία
διοικείται από Δ.Σ. αποτελούμενο από τρία έως πέντε
(3−5) μέλη με πενταετή θητεία.
ΠΡΩΤΟ Δ.Σ. ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΑΥΤΟΥ: Το πρώτο Δ.Σ. που θα
διοικήσει την εταιρεία από την νόμιμη σύσταση αυτής
και μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που
θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη

της πρώτης εταιρικής χρήσης απαρτίζεται από τους
κάτωθι:
α) Σωκράτης Βασιλειάδης του Σταύρου και της Δή−
μητρας, σιδηρουργός, που γεννήθηκε στην Καβάλα το
1969, κάτοικος Καβάλας οδός Αλ. Ραγκαβή αρ. 24, Α.Δ.Τ.
Φ. 261381 και Α.Φ.Μ. 045370910 Δ.Ο.Υ. Χρυσούπολης, Έλ−
ληνας υπήκοος, ως Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος.
β) Χαρίκλεια Γεωργιάδου του Στέλιου και της Μαρίας,
οικιακά, που γεννήθηκε στην Καβάλα το 1971, κάτοικος
Καβάλας οδός Αλ. Ραγκαβή αρ. 24, Α.Δ.Τ. Φ. 261382 και
Α.Φ.Μ. 066527090 Β’ Δ.Ο.Υ. Καβάλας, Έλληνας υπήκοος,
ως Μέλος του Δ.Σ.
γ) Άννα−Μαρία Βασιλειάδου του Σταύρου και της
Δήμητρας, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στο
Μπρούσχαλ Γερμανίας το 1974, κάτοικος Καβάλας οδός
Αριστείδου Στάνη αρ. 23, Α.Δ.Τ. Ρ. 335035 και Α.Φ.Μ.
099311104 Δ.Ο.Υ. Α’ Καβάλας, Έλληνας υπήκοος, ως Μέ−
λος του Δ.Σ.
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ:
Α) Τακτικοί:
α) Ιωάννης Κογκαλίδης του Κωνσταντίνου, Λογιστής
– Φοροτεχνικός Α’ Τάξεως με αριθμό αδείας 0293039360,
πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη,
το 1970, κάτοικος Αθηνών οδός Λεωφ. Συγγρού αριθ.
224, Α.Δ.Τ. Ν. 601572.
β) Μιχάλης Λιάκας του Αχιλλέα, Λογιστής Α’ Τάξεως
με αριθμό αδείας 293038982, πτυχιούχος Ανωτάτης Βι−
ομηχανικής Θεσσαλονίκης, που γεννήθηκε στις Αμυγδα−
λιές Γρεβενών, το 1946, κάτοικος Καβάλας οδός Ανατ.
Ρωμυλίας αριθ. 15β, Α.Δ.Τ. Μ. 433303.
Β) Αναπληρωματικοί:
α) Κωνσταντίνος Γαλανούδης του Ιωάννη, Λογιστής
− Φοροτεχνικός Α’ Τάξεως με αριθμό αδείας 29339006,
πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ., που γεννήθηκε στη Βέροια το 1960,
κάτοικος Καβάλας οδός 25ης Μαρτίου αριθ. 40, Α.Δ.Τ.
Π. 497314.
β) Παναγιώτης Προκόπουλος του Λεωνίδα, Λογιστής
− Φοροτεχνικός Α’ Τάξεως με αριθμό αδείας 294033447,
πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
που γεννήθηκε στην Καβάλα το 1962, κάτοικος Δράμας
οδός Ανδριανουπόλεως αριθ. 13, Α.Δ.Τ. Ξ. 580305. Όλοι
οι ελεγκτές είναι Ελληνικής Υπηκοότητας.
Καβάλα, 7 Ιανουαρίου 2008
Με Εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής κ.α.α.
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΧΑΛΑΣ
F
(4)
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ−
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΙΝΓΚΙΟΥΛΑΡ
ΛΟΤΖΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥ−
ΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Την 7.1.2008 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 21.12.2007 πρακτικό
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία «ΣΙΝΓΚΙΟΥΛΑΡ ΛΟΤΖΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» και
αριθμό μητρώου 22699/06/Β/90/05 σύμφωνα με το οποίο
αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της
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εταιρείας κατά € 31.920,00 με την έκδοση 106.400 νέων
κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30
€ εκάστης, λόγω εφαρμογής προγράμματος αγοράς
μετοχών (stock option), η δε προκύπτουσα διαφορά υπέρ
το άρτιο ύψους € 276.640,00 θα αχθεί σε ειδικό αποθε−
ματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.
Το ως άνω συνολικό ποσό καταβλήθηκε από τους δι−
καιούχους που άσκησαν το δικαίωμα προαίρεσης αγοράς
μετοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του
κ.ν. 2190/1920 και σε συνδυασμό με τα ειδικότερα ανα−
φερόμενα στα από 26.5.2006 και 18.9.2006 πρακτικά των
Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της εταιρείας.
Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο ανέρ−
χεται στο ποσό των €13.057.203,00 ευρώ και διαιρείται
σε 43.524.010 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής
αξίας € 0,30 η κάθε μία.
Την ίδια ημερομηνία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 13 παρ. 13 του κ.ν.2190/1920, το Διοικητικό Συμ−
βούλιο αναπροσάρμοσε το περί κεφαλαίου άρθρο 5 του
καταστατικού της εταιρείας, ως εξής:
Άρθρο 5
1) Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των δε−
κατριών εκατομμυρίων πενήντα επτά χιλιάδων διακοσίων
τριών (13.057.203 €) ευρώ και διαιρείται σε σαράντα τρία
εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες δέκα
(43.524.010) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής
αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 €) η κάθε μία.
Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:
...................................................................................................................................
1.26. Με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το
ποσό των 31.920 ευρώ από τα αποτελέσματα της εφαρμογής
του προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης για
την απόκτηση μετοχών της εταιρείας από το προσωπικό της
εταιρείας, όπως αυτό εγκρίθηκε με την απόφαση της από
26.05.2006 Β’ Επαναληπτικής τακτικής Γενικής Συνέλευσης
και τροποποιήθηκε με την απόφαση της από 18.9.2006 Β’
Επαναληπτικής έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αποφασίστη−
κε δε και πιστοποιήθηκε με τις από 21.12.2007 και 27.12.2007
αντίστοιχες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της
εταιρείας και την έκδοση 106.400 νέων κοινών ονομαστικών
μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 € έκαστη. Η δε διαφορά
μεταξύ της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και τιμής δι−
άθεσης ύψους 276.640,00 € άχθηκε σε ειδικό αποθεματικό
από την έκδοση των μετοχών υπέρ το άρτιο.
Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2008
Με εντολή Υφυπουργού
Ο Διευθυντής
ΗΛ. ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
F
(5)
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών της συγχώνευσης και τροποποίησης του κα−
ταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ−
μία «ΕΥΡΩΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
με δ.τ. «ΕΥΡΩΜΗΧΑΝΙΚΗ».
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Την 31.12.2007 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ’ αριθμ. ΕΜ−29234/07
απόφασή μας, με την οποία εγκρίθηκε:
1) η συγχώνευση των Ανώνυμων Εταιρειών με τις επω−
νυμίες: α) επωνυμία «ΕΥΡΩΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙ−
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ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΥΡΩΜΗΧΑΝΙΚΗ» και Αρ.Μ.Α.Ε.
25119/01 ΑΤ/Β/91/1551, που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου
και β) «CONAPRO ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ.
«CONAPRO» και Αρ.ΜΑΕ. 25137/01ΑΤ/Β/91/1554, που εδρεύ−
ει στο Δήμο Αμαρουσίου, με απορρόφηση της δεύτερης
από την πρώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
69 επόμενα του κ.ν. 2190/1920, «περί Ανωνύμων Εταιρει−
ών» και τις διατάξεις των άρθρων 1−5 του ν. 2166/1993,
την από 29.10.2007 έκθεση πιστοποίησης της λογιστικής
αξίας κατά την 30.9.2007 των περιουσιακών στοιχείων
της απορροφούμενης Ανώνυμης Εταιρείας, την με αριθμό
24074/14.12.2007 πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και τις από
7.12.2007 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των με−
τόχων των ανωτέρω εταιρειών.
2) η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της
Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία επωνυμία «ΕΥΡΩΜΗ−
ΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΥΡΩ−
ΜΗΧΑΝΙΚΗ» και Αρ.ΜΑΕ. 25119/01 ΑΤ/Β/91/1551, σύμφωνα
με την από 7.12.2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
των μετόχων της.
Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει σε περίληψη ως
ακολούθως:
Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο
Εν συνεχεία δυνάμει της από 7.12.2007 απόφασης της
έκτακτης καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
της εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά
τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000 €) λόγω συγχω−
νεύσεως δι’ απορροφήσεως της εταιρείας «CONAPRO
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «CONAPRO». Η
αύξηση αυτή καλύφθηκε δια εισφοράς του μετοχικού
κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρείας εκ 300.000 €.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε
900.000,00 ΕΥΡΩ και διαιρείται σε 300.000 ονομαστικές
μετοχές των 3,00 ΕΥΡΩ εκάστη.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο
Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του
τροποποιημένου καταστατικού.
Μετά τα ανωτέρω, η εταιρεία με την επωνυμία «CONAPRO
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «CONAPRO» και
Αρ.Μ.Α.Ε. 25137/01ΑΤ/Β/91/1554, διαγράφεται από το Μη−
τρώο Ανώνυμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας.
Αγ. Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2007
Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής
ΑΠ. ΤΟΣΚΑΣ
F
(6)
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της
απορροφώσης Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ−
μία «ΜΥΣΤΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» με δ.τ. «MYSTRAS
INVESTMENTS S.A.».
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣΑΘΗΝΩΝ
Την 31.12.2007 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ−
μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας:
1) Η υπ’ αριθμ. Κ2−17814/31.12.2007 απόφαση Υφυπουρ−
γού Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε:
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TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η διάσπαση της Ανώνυμης Εταιρείας «ΑΧΑΪΚΗ ΒΙΟ−
ΜΗΧΑΝΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
με Αριθμό MAE 42412/22/B/99/23 με απορρόφηση των
κλάδων της από τις ανώνυμες εταιρείες «AXON ΑΝΩΝΥ−
ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΜΜΕΤΟΧΩΝ», με αριθμό ΜΑΕ 16226/06/
Β/87/17 και «ΜΥΣΤΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥ−
ΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» με δ.τ.
«MYSTRAS INVESTMENTS S.A.» και Αρ.Μ.Α.Ε. 54138/01ΑΤ/
Β/03/135που εδρεύει στο δήμο Χαλανδρίου σύμφωνα με
τις από 8.12.2007 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων
των μετόχων τους, τις διατάξεις των άρθρων 81 παρ.
2 και 82−85 του κ.ν.2190/1920 και των άρθρων 1−5 του ν.
2166/1993 και την 6924/11.12.2007 πράξη της Συμβολαιο−
γράφου Αθηνών Αγγελικής Μιχαλοπούλου.
2) Η με αριθμό ΕΜ−29992/07 απόφασή μας με την
οποία εγκρίθηκε:
Η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της
Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΜΥΣΤΡΑΣ ΑΝΩΝΥ−
ΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜ−
ΜΕΤΟΧΩΝ» με δ.τ. «MYSTRAS INVESTMENTS S.A.» και
Αρ.Μ,Α.Ε. 54138/01ΑΤ/Β/03/135.
Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει σε περίληψη ως
ακολούθως:

πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «COMMERCIAL
UNION ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Commercial Union Α.Ε.» και με αριθ−
μό μητρώου 52310/01ΑΤ/Β/02/031 (06), που εδρεύει στο
δήμο Αμαρουσίου Αττικής, με το οποίο αποφασίσθη−
κε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού
της.
Η παραπάνω τροποποίηση έχει σε περίληψη ως ακο−
λούθως:

Άρθρο 5

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής
ΑΠ. ΤΟΣΚΑΣ
F

................................................................................................................................
Διά της από 8.12.2007 αποφάσεως της Εκτάκτου Γε−
νικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας αποφα−
σίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εται−
ρείας κατά 3.261.300,00 Ευρώ με την έκδοση συνολικά
108.710 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας
30,00 Ευρώ εκάστη.
Ολόκληρο το ποσό της αύξησης καλύφθηκε:
(i) Από το εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο του απορρο−
φώμενου κλάδου συμμετοχών της Διασπώμενης Εταιρείας
«ΑΧΑΪΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.», ποσού
1.027.890,88 Ευρώ, σύμφωνα με το ν. 2166/1993 και (ii) από
κεφαλαιοποίηση ποσού 2.233.409,12 Ευρώ από το Λογαρι−
ασμό Αποθεματικών της Εταιρείας «Διαφορά από έκδοση
μετοχών υπέρ το άρτιο», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ως
άνω εγκριθέν από 27.9.2007 Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης.
Μετά την ανωτέρω αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο της
εταιρείας ανέρχεται σε 8.323.800,00 Ευρώ, διαιρούμε−
νο σε 277.460 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας
τριάντα (30,00) Ευρώ εκάστη.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο
Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του
τροποποιημένου καταστατικού.
Αγ. Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2007
Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής
ΑΠ. ΤΟΣΚΑΣ
F
(7)
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ−
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «COMMERCIAL
UNION ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Commercial Union Α.Ε.».
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Την 3.1.2008 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ−
μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 14.12.2007

Άρθρο 5
Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της
14ης Δεκεμβρίου 2007 το μετοχικό κεφάλαιο της εται−
ρείας αυξήθηκε κατά σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε εκατό χιλιάδες
(100.000) ευρώ διαιρούμενο σε χίλιες (1.000) μετοχές
ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ της καθεμιάς.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο
Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του
τροποποιημένου καταστατικού.
Αγ. Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου 2008

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
(8)
Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία «ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟ−
ΓΟΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΑΡΤΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥ−
ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε τακτική Γενική Συνέλευση.
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗ−
ΣΙΣ ΑΡΤΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(Αρ. Μ.Α.Ε. 57113/06/Β/04/19)
Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εται−
ρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους
της ανώνυμης εταιρείας «ΓΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΑΡΤΑΣ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε τακτική
Γενική Συνέλευση την 21.1.2008, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 19.00 στα γραφεία της εταιρείας στην Άρτα για
συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέ−
ματα:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής
χρήσης 1.7.2004−30.6.2006 μετά των επ’αυτού εκθέσεων
του ΔΣ και του Ορκωτού Λογιστή−Ελεγκτή.
2. Απαλλαγή των μελών του ΔΣ και του Ελεγκτή από
κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της
χρήσης 2006.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπλη−
ρωματικού) για τη χρήση 2007.
4. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής
χρήσης 1.7.2006−30.6.2007 μετά των επ’αυτού εκθέσεων
του ΔΣ και του Ορκωτού Λογιστή−Ελεγκτή.
5. Απαλλαγή των μελών του ΔΣ και του Ελεγκτή από
κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της
χρήση 2007.

ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
6. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπλη−
ρωματικού) για τη χρήση 2008.
7. Έγκριση των αποφάσεων που ελήφθησαν από το
ΔΣ μέχρι σήμερα.
8. Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με συμψηφισμό
ζημιών.
9. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ή
λύση της εταιρείας ή ότι άλλο αποφασισθεί.
10. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
11..Διάφορες ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη απαρτίας θα συνέλθει εκ νέου η
Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 3 Φεβρουαρίου
2008 ημέρα Κυριακή και ώρα 19.00 στον ίδιο χώρο. Στην
περίπτωση της μη απαρτίας και στην πρώτη επαναλη−
πτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου η Γενική
Συνέλευση στις 16 Φεβρουαρίου 2008 ημέρα Σάββατο
και ώρα 19.00 στον ίδιο χώρο.
Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια
τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις με−
τοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε
Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο Τ.Π και Δανείων και να
υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και
το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της
εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την
ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευ−
σης.
Άρτα, 27 Δεκεμβρίου 2007
Το Διοικητικό Συμβούλιο
F
(9)
Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την
Επωνυμία «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.Β.Τ.Ξ.Ε.»
σε έκτακτη Γενική Συνέλευση.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.Β.Τ.Ξ.Ε.
Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου
(ΠΔΣ 140/5.2.2008) που ελήφθη σύμφωνα με τον νόμο
κα: το καταστατικό της Εταιρείας καλούνται οι Μέ−
τοχοι της «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.Β.Τ.Ξ.Ε.»
σε έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία θα γίνει την
31.1.2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γρα−
φεία της εταιρείας επί της οδού Μάχης Κρήτης 60
στο Ηράκλειο Κρήτης, για λήψη αποφάσεων επί των
κατωτέρω θεμάτων:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Αλλαγή του διακριτικού τίτλου της εταιρείας (με
σχετική τροποποίηση του άρθρου 1).
2. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
Οι δικαιούμενοι να μετάσχουν στην έκτακτη Γενική
Συνέλευση Μέτοχοι, οφείλουν σύμφωνα με τον νόμο,
να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους η τα
αποδεικτικά καταθέσεως των στο Ταμείο της εταιρεί−
ας η στο Ταμείο Παροκαταθτικών και δανείων και τα
πληρεξούσια Αντιπροσωπεύσεως πέντε (5) τουλάχιστον
ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση ημέ−
ρα.
Ηράκλειο, 5 Ιανουαρίου 2008
Το Διοικητικό Συμβούλιο
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
(10)
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία «ΧΑΡ. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΛΩ−
ΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ − ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙ−
ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Τη 19.12.2007 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ−
μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοι−
χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΧΑΡ.
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ −
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό
Μητρώου 2423/01ΑΤ/Β/86/952 που εδρεύει στο δήμο
Μεταμόρφωσης Αττικής:
1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχεί−
ρισης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για
τη χρήση 31.12.2006.
2) Το από 30.6.2007 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης
των μετόχων, με το οποίο ορίστηκαν ελεγκτές για την
επόμενη χρήση 2007 οι εξής:
Τακτικοί:
1. Δεληγιώργης Παντελής του Γεωργίου, γεννηθείς
το 1942 στο Άγιο Γεώργιο Καρδίτσας, Πτυχ. ΑΣΟΕΕ το
έτος 1971, κάτοικος Αγ. Παρασκευής, Τρωάδος 9, ΑΔΤ
Ξ. 287337/1986 ΑΜΟΕ 9993/029754.
2. Σκούρας Κων/νος του Χρήστου, γεννηθείς στον Άγιο
Γεώργιο Καρδίτσας το έτος 1948, κάτοικος Ηλιούπο−
λης, Δαβάκη 10, Πτυχιούχος ΑΒΣΠ το έτος 1977, ΑΔΤ Ξ.
046887/1986, ΑΜΟΕ 9993/019707.
Αναπληρωματικοί:
1. Ανδριόπουλος Ευστάθιος του Δημητρίου, γεννηθείς
στην Αθήνα το έτος 1959, κάτοικος Αιγάλεω Αττικής,
Χαλκηδόνος αρ. 15, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ το έτος 1982,
ΑΔΤ Μ. 250925/1986 και ΑΜΟΕ 9996/22987.
2. Σμύρνης Αργύριος του Γεωργίου γεννηθείς το 1959
στο Βλαχόπουλο Μεσσηνίας, κάτοικος Περιστερίου Ατ−
τικής, οδός Πολυγνώτου αρ. 12, Πτυχ. ΑΒΣΘ το έτος 1986,
ΑΔΤ. Κ. 948181/1986 και ΑΜΟΕΕ 9995/023861.
Αγ. Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2007
Με εντολή Νομάρχη
Η Τμηματάρχης
ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ
F
(11)
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΒΑΡΔΑΣ−ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ−
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ−ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΒΑΡΔΑΣ −ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Α.Ε.».
Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Την 7.12.2007 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ−
μων Εταιρειών της Υπηρεσίας τα κατωτέρω στοιχεία
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΑΡΔΑΣ−
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ−ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ−
ΚΗ−ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με
δ.τ. «ΒΑΡΔΑΣ −ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Α.Ε.» με αριθμό μητρώου
56982/70/Β/04/38.
Α) Προσάρτημα, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμ−
βουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση 29.6.2004−
31.12.2005.
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TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Β) Το από 30.6.2006 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης
των μετόχων και το από 1.7.2006 πρακτικό του Διοικη−
τικού Συμβουλίου που συγκροτήθηκε αυτό σε σώμα
ως εξής:
1) Πρόεδρος του Δ.Σ.: Βάρδας Γεώργιος του Μιχαήλ,
που γεννήθηκε το έτος 1969 στο Ηράκλειο, κάτοικος
Ηρακλείου Κρήτης (οδός Στρατηγού Αλεξάκη 6), κάτο−
χος του ΑΔΤ: Χ 359642.
2) Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος:Οι−
κονόμου Ιωάννης του Μιχαήλ, που γεννήθηκε το έτος
1973 στο Ηράκλειο Κρήτης, κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης
(οδός Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄ και Γεωργίου Σκουλά
13), κάτοχος του ΑΔΤ Π 494181.
3) Μέλος του Α.Σ: Οικονόμου Σοφία του Μιχαήλ, που
γεννήθηκε το έτος 1969 στο Ηράκλειο Κρήτης, κάτοικος
Ηρακλείου Κρήτης (οδός Στρατηγού Αλεξάκη 6), κάτο−
χος του ΑΔΤ: Χ 359644.
Την εταιρεία εκπροσωπεί ο Βάρδας Γεώργιος, Πρόε−
δρος του Δ.Σ και σε περίπτωση κωλύματος ο Οικονόμου
Ιωάννης, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος.
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι
πενταετής και λήγει στις 30.6.2011.
Επίσης με την ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέ−
λευσης ορίστηκαν για την χρήση 2007 οι κατωτέρω
ελεγκτές ως εξής:
Τακτικοί:
α) Ζωϊτός Θεόδωρος του Ιωάννη, με Α.Μ.Ο.Ε.Ε.
1495038004.
β) Σαλαπάτας Παναγιώτης του Γεωργίου με Α.Μ.Ο.Ε.Ε
1496035612.
Αναπληρωματικοί:
α) Μεροδουλάκη Ελένη του Αντωνίου, με Α.Μ.Ο.Ε.Ε.
1499036057.
β) Μπλαβάκης Ιωάννης του Κίμωνα, με Α.Μ.Ο.Ε.Ε.
1496040108.
Ηράκλειο, 7 Δεκεμβρίου 2007
Με Εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΑΚΑΚΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ
(12)
Λύση της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επω−
νυμία «A.M.Ε ΕΥΡΩΠΗΣ Εταιρεία Περιωρισμένης Ευ−
θύνης».
Με το υπ’ αριθμ. 1614/27.12.2007 συμβόλαιό μου, το
οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του
Πρωτοδικείου Αθηνών με Γενικό αριθμό 22233 και ει−
δικό 617 με ημερομηνία 9.1.2008 οι: 1) ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΑ−
ΝΤΖΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ιδιωτικός
υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Καλλιθέα το έτος 1954,
κατοίκου Αθηνών οδός Αναστασίου Τσόχα αριθμός 2,
κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Π.010344/1989
του ΙΣΤ Παρ/τος Ασφ. Αθήνας, με ΑΦΜ 044106500 της
Δ.Ο.Υ. ΚΑ’ Αθηνών, 2) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΤΖΑΚΗΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ, επιχειρηματίας, που γεν−
νήθηκε στην Αθήνα το έτος 1953, κάτοικος Περιστερίου
Αττικής οδός Σαλαμίνος αριθμός 3, κάτοχος δελτίου
ταυτότητας με αριθμό Χ.621515/10.5.2004 του Α.Τ. Ελευ−
σίνας με ΑΦΜ 031835764 της Δ.Ο.Υ. Β’ Περιστερίου και
3) ΑΘΗΝΑ ΣΙΓΑΛΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑΣ,
διακοσμήτρια, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1955,
κάτοικος Αθηνών οδός Επταχάλκου αριθμός 5 Α, κάτο−
χος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Χ.595366/29.1.2004
του Τ.Α. Πετραλώνων, με ΑΦΜ 063304987 της Δ.Ο.Υ. Ε’
Αθηνών, μόνοι εταίροι της εταιρείας με την επωνυμία
«A.M.Ε ΕΥΡΩΠΗΣ Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης» με
έδρα το Περιστέρι Αττικής, με γραφεία επί της οδού
Σαλαμίνος αριθμός 3, εκπροσωπούντες το σύνολο του
εταιρικού κεφαλαίου ΔΙΕΛΥΣΑΝ την άνω εταιρεία, έθε−
σαν αυτή σε εκκαθάριση και όρισαν ως εκκαθαριστή
Δημήτριο Μαντζάκη του Δημοσθένους και της Νίκης με
τα καθήκοντα και τις εξουσίες που παρέχει ο νόμος και
το καταστασπκό της εταιρείας στον εκκαθαριστή.
Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 2008
Η Συμβολαιογράφος
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΓΕΡ. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ
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