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ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ
(1)
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της απορ−
ροφώσας Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΕ−
ΩΦΟΡΕΙΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ».
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Την 22/12/2009 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα εξής:
Ι) Η υπ’ αριθμ. Κ2−12080/09 απόφαση τ^ Υπουργού Οι−
κονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας με την οποία
εγκρίθηκε:
α) η συγχώνευση των ανωνύμων εταιρειών «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ.
«ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ» και Αριθμό Μητρώου Ανωνύμων
Εταιρειών 66337/04/Β/08/130 και «Α. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΕΒΕ» με
αριθμό Μητρώου 4234/62/Β/86/1475, με απορρόφηση της
δεύτερης εταιρείας από την πρώτη, σύμφωνα με ης από
04−11−09 και 05−11−09 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων
των μετόχων τους αντίστοιχα, τις διατάξεις των άρθρων
68−77 του Κ.Ν. 2190/1920, των άρθρων 1−5 του Ν. 2166/93
και την 1225/16−11−09 συμβολαιογραφική πράξη μετά της
1232/24−11−09 συμπληρωματικής και διορθωτικής αυτής,
της Συμβολαιογράφου Κρωπίας Τατιάνας Γεωργίου Γαρ−
δενιώτη.
β) Η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της
απορροφώσας Α.Ε με την επωνυμία «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΣΤΑ−
ΜΑΤΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και ΑΡΜΑΕ:
66337/04/Β/08/130, σύμφωνα με την από 04−11−09 απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.
Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο
1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο ορίζεται σε ευρώ τριακόσιες
δέκα χιλιάδες (310.000,00 €), καταβάλλεται εξ ολοκλήρου
κατά τη σύσταση της εταιρείας, με μετρητά και εισφορά
σε είδος, όπως ορίζεται στο άρθρο 40 του παρόντος και
αναλαμβάνεται όπως αναλύεται στο ίδιο παραπάνω άρθρο
του παρόντος καταστατικού.
2. Το Μετοχικό Κεφάλαιο κατανέμεται σε τριάντα μία
χιλιάδες (31.000) ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία
κάθε μιας δέκα ευρώ (10,00 €).
3. Με απόφαση της Αυτόκλητης έκτακτης Γενικής Συνέ−
λευσης της 4ης Νοεμβρίου 2009 αποφασίσθηκε η αύξηση
του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 690.000,00 € με την έκ−
δοση 69.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 10 ευρώ εκάστη.
Η αύξηση αυτή θα καλυφθεί με εισφορά του Μετοχικού
Κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρείας «Α. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
Α.Ε.Β.Ε.» ποσού 679.236,00 ευρώ, όπως αυτή διαπιστώθη−
κε με την από 02.09.2009 έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή
Λογιστή Δημητρίου Γ. Ζιγκερίδη (ΑΡ.Μ.ΣΟΕΛ 15851, ΣΟΛ
Α.Ε.Ο.Ε.) και με καταβολή μετρητών ποσού 10.764,00 € η
οποία θα καλυφθεί από τους μετόχους της απορροφού−
σας εταιρείας «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».
Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» θα ανέλθει συνολικά σε
1.000.000,00 €, διαιρεμένο σε 100.000 μετοχές, ονομαστι−
κής αξίας 10 ευρώ εκάστη, ολοσχερώς καταβεβλημένο.
II) Η τροποποίηση των άρθρων 1,3 και32 που αποφασί−
σθηκε από την ίδια Γενική Συνέλευση της 04−11−2009.
Η καταχώρηση των ως άνω στοιχείων γίνεται σύμφωνα

με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2α και 7β παρ. 1 του
Κ.Ν. 2190/1920.
Οι εν λόγω τροποποιήσεις έχουν ως εξής:
Άρθρο 1
Σύσταση − Επωνυμία
Η επωνυμία της εταιρείας ορίζεται σε «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΣΤΑ−
ΜΑΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το άρθρο 1 διαμορφώνεται
πλέον ως εξής:
«Η επωνυμία της εταιρείας ορίζεται σε «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και ο διακριτικός τίτλος
σε «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ».
Για τις διεθνείς σχέσεις της εταιρείας η εταιρική επω−
νυμία και ο διακριτικός τίτλος μπορούν να εκφράζονται
και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά
στοιχεία, στο σύνολο τους ή μέρος αυτών.»
Άρθρο 3
Σκοπός
1. Σκοπός της εταιρείας είναι:
α) Η αγορά και μεταπώληση, χονδρική και λιανική, αυτο−
κινήτων, λεωφορείων, γεωργικών μηχανημάτων, σκαπτικών
μηχανημάτων και συναφών οχημάτων, καινούργιων και
μεταχειρισμένων καθώς και μερών αυτών, καθώς και η επί
προμήθεια διαμεσολάβηση στην πώληση αυτών.
β) Η αντιπροσώπευση οίκων παραγωγής και εμπορίας
αυτοκινήτων, λεωφορείων γεωργικών μηχανημάτων, σκα−
πτικών μηχανημάτων και συναφών οχημάτων, καθώς και
μερών αυτών.
γ) Η κατασκευή και συναρμολόγηση αυτοκινήτων, λεω−
φορείων, γεωργικών μηχανημάτων, σκαπτικών μηχανημά−
των και συναφών οχημάτων, καθώς και μερών αυτών.
δ) Η συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων, λεωφορείων,
γεωργικών μηχανημάτων, σκαπτικών μηχανημάτων και
συναφών οχημάτων.
ε) Η κατασκευή και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων,
λεωφορείων, γεωργικών μηχανημάτων, σκαπτικών μηχα−
νημάτων και συναφών οχημάτων.
στ) Η λειτουργία και εκμετάλλευση πρακτορείου τουρι−
στικών υπηρεσιών, η μεταφορά και διαμεσολάβηση στην
τουριστική μεταφορά επιβατών, καθώς και η διενέργεια εν
γένει τουριστικών εργασιών και η λειτουργία τουριστικής
επιχείρησης.
ζ) Η μίσθωση και υπεκμίσθωση αυτοκινήτων, λεωφορεί−
ων, γεωργικών μηχανημάτων, σκαπτικών μηχανημάτων και
συναφών οχημάτων, καινούριων και μεταχειρισμένων.
η) Κάθε συναφής με τα παραπάνω εργασία.
2. Για την επιδίωξη των παραπάνω σκοπών της η εται−
ρεία μπορεί:
α) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία
οπουδήποτε σε όλη την ελληνική επικράτεια, αλλά και
στο εξωτερικό.
β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό
πρόσωπο, με οποιοδήποτε τρόπο.
γ) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοια
ή παρεμφερή δραστηριότητα, οποιουδήποτε εταιρικού
τύπου, καθώς και να εισάγει και να εξάγει οποιασδήποτε
μορφής εμπορεύματα, υλικά − ανταλλακτικά από οποια−
δήποτε χώρα του κόσμου, με σκοπό είτε την επεξεργασία
αυτών, είτε απλά των εμπορία αυτών.
δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή
ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. Και
ε) Να εμπορεύεται από την Ελλάδα και το εξωτερικό
πάσης φύσεως εμπορεύματα.»
«Άρθρο 32
Συμβάσεις της εταιρείας με τους μετόχους της
1. Συμβάσεις, δάνεια και παροχές πιστώσεων ή εγγυή−
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σεων που συνάπτονται μεταξύ των μετόχων και της εται−
ρείας, την οποία αυτοί εκπροσωπούν, καταχωρούνται στα
πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμ−
βουλίου ή καταρτίζονται εγγράφως με ποινή ακυρότητας.
Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται
στις τρέχουσες συναλλαγές της εταιρείας.»
Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανω−
νύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του τρο−
ποποιημένου καταστατικού.
Παλλήνη, 22 Δεκεμβρίου 2009
Με εντολή Νομάρχη
Η Διευθύντρια
Ξ. ΚΟΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
F
(2)
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρει−
ών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης
Εταιρείας με την επωνυμία «ATHENS METROPOLITAN
EXPO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΘΕΣΙΑ−
ΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ» και δ.τ. «ATHENS
METROPOLITAN EXPO A.E.».
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Την 17/12/2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ’ αριθμ. 7357/09 απόφα−
ση μας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου
9 παρ.1 13 16 παρ.4 & 21παρ.1 σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν. 3604/2007 και η κατάργηση μεταβατικών διατάξεων των
άρθρων 30, 31, 32, 33 και αναρίθμηση του άρθρου 35 σε
άρθρο 30 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία «ATHENS METROPOLITAN EXPO ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ» και δ.τ. «ATHENS METROPOLITAN EXPO Α.Ε.»
και με αριθμό Μητρώου 64038/04/Β/07/11(2008), σύμφωνα
με την απόφαση της 30/06/2009 Γενικής Συνέλευσης των
Μετόχων της.
Η εν λόγω εγκριθείσα τροποποίηση έχει σε περίληψη
ως ακολούθως:
Άρθρο 9ο
1. Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου: Το Διοι−
κητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας,
κάθε φορά που ο Νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της
εταιρείας το απαιτούν ή όποτε ζητηθεί τούτο εγγράφως
από δύο (2) συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 5
του Κ.Ν. 2190/1920.
Άρθρο 13ο
Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου:
(α) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται
έναντι της Εταιρείας κατά την διοίκηση των εταιρικών
υποθέσεων διά παν αυτού πταίσμα. Ευθύνεται ιδία εάν οι
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις
ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική
κατάσταση της Εταιρείας.
(β) Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέ−
βαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Η επιμέλεια
αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους
και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Η ευθύνη αυτή
δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που
στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση η οποία
ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες
και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμ−
φέροντος.
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Άρθρο 16ο
4. Προσκλήσεις για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση:. Για
όσο χρονικό διάστημα το κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται
σε ονομαστικές μετοχές, οι προσκλήσεις για τις τακτικές και
έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις παραδίδονται επί αποδείξει
παραλαβής τους προς τους εγγεγραμμένους ως μετόχους
της εταιρείας στο Ειδικό Βιβλίο Μετόχων, τουλάχιστον τρι−
άντα (30) ημέρες προ της ορισθείσας ημέρας συνεδριάσεως
της Συνέλευσης κι αν δεν καταστεί δυνατό να συντελεστεί
εμπρόθεσμα με αυτόν τον τρόπο, επιδίδονται το αργότερο
είκοσι πέντε (25) ημέρες προ της ορισθείσας ημέρας συ−
νεδριάσεως της Συνέλευσης με δικαστικό επιμελητή, στην
τελευταία γνωστοποιηθείσα εγγράφως από τους μετόχους
διεύθυνση τους στην Ελλάδα ή στον ορισθέντα προς τούτο
αντίκλητο τους, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπό μέτοχο.
Εναλλακτικά, είναι εξίσου έγκυρη η αποστολή της Πρόσκλη−
σης στους μετόχους στις γνωστοποιηθείσες από αυτούς
ενυπογράφως διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e−
mail), στις ίδιες ως άνω προθεσμίες της παρούσας παραγρά−
φου. Η επιβεβαίωση λήψης της Πρόσκλησης με αυτόν τον
τρόπο θα γίνεται με αποστολή επιβεβαιωτικού απαντητικού
μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον μέτοχο και
ταυτόχρονη εκτύπωση της Πρόσκλησης και ενυπόγραφη από
αυτόν αποστολή της με fax στην έδρα της εταιρείας, εντός
των ιδίων ως άνω προθεσμιών. Η ημέρα και ώρα παραλαβής
της Πρόσκλησης θα αποδεικνύεται από τα τεχνικά μέσα και
συσκευές της εταιρείας.
Εάν οι μετοχές της εταιρείας μετατραπούν οποτεδήποτε
σε ανώνυμες, τότε οι Προσκλήσεις για τις Τακτικές και Έκτα−
κτες Συνελεύσεις θα δημοσιεύονται μόνο σε μία (1) ημερήσια
πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας. Στις παραπάνω
προθεσμίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες
αλλά όχι η ημέρα της δημοσίευσης και αυτή της πραγματο−
ποίησης της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαι−
τείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση
παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπρο−
σωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς
από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και
στην λήψη αποφάσεων.
Οι προσκλήσεις που προαναφέρονται πρέπει απαραίτητα
να περιλαμβάνουν τον τόπο και συγκεκριμένα το οίκημα με
ακριβή διεύθυνση, όπου θα γίνει η συνεδρίαση, την χρονολο−
γία, την ημέρα και την ώρα της, αναφορά στους μετόχους
που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγί−
ες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να
μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα
τους αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου ή εφόσον έτσι έχει
προβλεφθεί και εξ αποστάσεως καθώς και τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια.
Άρθρο 21ο
1. Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης: Οι συζητήσεις και απο−
φάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε πρακτι−
κά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμμα−
τέα της. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της
Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει
στα πρακτικά ακριβή περίληψη γνώμης οποιουδήποτε με−
τόχου. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιο−
δήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 10
παρ. 4 του καταστατικού αυτού έχει το δικαίωμα να εκδίδει
αντίγραφα των παραπάνω πρακτικών. Μετά την διάλυση
της Εταιρείας και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης της
τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρούνται από ένα από
τους εκκαθαριστές. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικών
από όλους του μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους
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ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ακόμη
και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανω−
νύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του τρο−
ποποιημένου καταστατικού.
Παλλήνη, 17 Δεκεμβρίου 2009
Με εντολή Νομάρχη
Η Διευθύντρια
Ξ. ΚΟΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
F
(3)
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών
της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εται−
ρείας με την επωνυμία «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΑΤΕΕ».
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΛΛΑΣ
Την 30−12−2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ’ αριθμ. 5/19−11−2009 από−
φαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΑΝΩΝΥ−
ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικό τίτλο
«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΑΤΕΕ», με αριθμό Μητρώου 60629/57/Β/06/05,
σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετο−
χικού Κεφαλαίου της, με τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετο−
χικό Κεφάλαιο) και του άρθρου 40 (Κάλυψη και Καταβολή
Μετοχικού Κεφαλαίου) του καταστατικού της εταιρείας.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε και ολόκληρο το
νέο κείμενο του καταστατικού της.
Η καταχώρηση της εν λόγω Ανώνυμης Εταιρείας γίνεται
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2α και 7β
παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20.
Η τροποποίηση που καταχωρήθηκε έχει ως εξής:
Άρθρο 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο):
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε
1.000.000,00 €, διαιρούμενο σε 100.000 ονομαστικές μετο−
χές, ονομαστικής αξίας 10,00 € η κάθε μια, καταβεβλημένο
ολοσχερώς με μετρητά από τους μετόχους.
Το Μετοχικό Κεφάλαιο αυτό προήλθε από:
− Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο, όπως αυτό ορίσθηκε
κατά την σύσταση της εταιρείας, ήταν 60.000,00 €, δι−
αιρούμενο σε 6.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής
αξίας 10,00 € η κάθε μια και είχε καταβληθεί σε μετρητά,
όπως οριζόταν στο άρθρο 40 του αρχικού καταστατικού
της εταιρείας.
− Με την υπ’ αριθμ. 1/2−10−2006 απόφαση της έκτακτης
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το Με−
τοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 90.000,00 € με την κα−
ταβολή μετρητών από τους μετόχους και με την έκδοση
9.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10,00
€ η κάθε μια και έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε
150.000,00 €, διαιρούμενο σε 15.000 ονομαστικές μετοχές,
ονομαστικής αξίας 10,00 € η κάθε μια καταβεβλημένο ολο−
σχερώς σε μετρητά.
− Με την παρούσα, υπ’ αριθμ. 5/19−11−2009 απόφαση της
έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας,
το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται κατά 850.000,00 € με
την καταβολή μετρητών από τους μετόχους και με την
έκδοση 85.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής
αξίας 10,00 € η κάθε μια.
Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας, ανέρχεται
πλέον σήμερα σε 1.000.000,00 €, διαιρούμενο σε 100.000
ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10,00 € η κάθε
μια και είναι καταβεβλημένο ολοσχερώς σε μετρητά.

Άρθρο 40
(Κάλυψη και Καταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου):
Το εξ 1.000.000,00 € Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας,
διαιρούμενο σε 100.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής
αξίας 10,00 € η κάθε μια, καταβεβλημένο ολοσχερώς σε
μετρητά αναλαμβάνεται και κατανέμεται από τους μετό−
χους της ως εξής:
− Ο Μπαξεβάνογλου Σάββας αναλαμβάνει και κατέχει
55.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10,00 € η
κάθε μια ποσού 550.000,00 € επί του συνολικού Μετοχικού
Κεφαλαίου.
− Ο Ποιμενίδης Ηλίας αναλαμβάνει και κατέχει 45.000
ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10,00 € η κάθε
μια ποσού 450.000,00 € επί του συνολικού Μετοχικού Κε−
φαλαίου.
Έδεσσα, 30 Δεκεμβρίου 2009
Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ
F
(4)
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ−
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΦΑΓΕΙΑ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «Β. S. Μ.».
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΛΛΑΣ
Την 28−12−2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ’ αριθμ. 12/20−12−2009
απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΦΑΓΕΙΑ ΑΛΜΩ−
ΠΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «Β. S.
Μ.» με αριθμό Μητρώου 40747/57/Β/98/09, σύμφωνα με την
οποία αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου
της, η οποία θα αποτελέσει τμήμα της ίδιας συμμετοχής του
χρηματοδοτικού σχήματος επένδυσης, με τροποποίηση του
άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του καταστατικού της εται−
ρείας, η οποία πραγματοποιείται με σκοπό την υλοποίηση
επένδυσης έργου που θα υπαχθεί στο αναπτυξιακό μέτρο
123Α του προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξης της Ελλάδος
2007 − 2013 « Αλέξανδρος Μπαλτατζής « και του άρθρου 43
(Κάλυψη του Μετοχικού Κεφαλαίου).
Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε και ολόκληρο το
νέο κείμενο του καταστατικού της.
Η καταχώρηση της εν λόγω Ανώνυμης Εταιρείας γίνεται
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2α και 7β
παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20. Μετά την τροποποίηση τα παρα−
πάνω άρθρα έχουν ως ακολούθως:
Άρθρο 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο):
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο
ποσό των 2.643573,00 € και διαιρείται σε 881.191 ονομαστι−
κές μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,00 € η κάθε μία.
Το κεφάλαιο αυτό δημιουργήθηκε ως εξής:
− Το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας όπως αυτό οριζόταν
κατά την σύσταση της ήταν 100.000.000 δρχ. διαιρούμε−
νο σε 10.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας
10.000 δρχ. η κάθε μια, το οποίο καλύφθηκε με εισφορές
σε είδος και καταβολή μετρητών, σύμφωνα με αυτά που
ορίζονται με λεπτομέρειες στο άρθρο 43 του αρχικού
καταστατικού.
− Με την υπ’ αριθμ. 1/30−6−1999 απόφαση της έκτακτης
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασί−
σθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 75.000.000
δρχ. με την καταβολή μετρητών, με την έκδοση 7.500 νέων
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ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η
κάθε μια και έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας
ανήλθε στο ποσό των 175.000.000 δρχ. διαιρούμενο σε
17.500 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10.000
δρχ. η κάθε μια.
− Με την υπ’ αριθμ. 5/30−6−2002 απόφαση της τακτικής
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η μετα−
τροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας
της μετοχής από δρχ. σε € και έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο
διαμορφώθηκε σε 513.573,00 €, διαιρούμενο σε 171.191 ονομα−
στικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,00 € η κάθε μια.
− Με την υπ’ αριθμ. 6/7−3−2004 απόφαση της έκτακτης
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση
του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 750.000,00 € με την κατα−
βολή μετρητών, με την έκδοση 250.000 νέων ονομαστικών
μετοχών, ονομαστικής αξίας 3,00 € η κάθε μια και έτσι το
Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε 1.263.573,00 €, διαιρούμενο
σε 421.191 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,00
€ η κάθε μία.
− Με την υπ’ αριθμ. 9/2−6−2007 απόφαση της τακτικής
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξη−
ση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 804.000,00 € με την
καταβολή μετρητών από τους μετόχους, με την έκδοση
268.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας
3,00 € η κάθε μια και έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε
σε 2.067.573,00 €, διαιρούμενο σε 689.191 ονομαστικές με−
τοχές, ονομαστικής αξίας 3,00 € η κάθε μία.
− Με την παρούσα, υπ’ αριθμ. 12/20−12−2009 απόφαση της
έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε
η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 576.000,00 €
με την καταβολή μετρητών από τους μετόχους, με την
έκδοση 192.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής
αξίας 3,00 € η κάθε μια.
Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε
2.643.573,00 € και διαιρείται σε 881.191 ονομαστικές μετο−
χές, ονομαστικής αξίας 3,00 € η κάθε μία.
Άρθρο 43 (Κάλυψη του Μετοχικού Κεφαλαίου).
Σύμφωνα με το άρθρο 5 του καταστατικού το καθορι−
σθέν Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε
2.643.573,00 € και διαιρείται σε 881.191 ονομαστικές μετοχές,
ονομαστικής αξίας 3,00 € εκάστη και αναλαμβάνονται:
1. Μεγαλοβασίλης Βασίλειος του Σάββα 861.626 ονομα−
στικές μετοχές ονομαστικής αξίας 3,00 € η κάθε μια.
2. Σχοινά Βασιλική του Χρήστου 19.565 ονομαστικές με−
τοχές ονομαστικής αξίας 3,00 € η κάθε μια.
Έδεσσα, 28 Δεκεμβρίου 2009
Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ
F

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
(5)
Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «ΝΑΤΟΥΡΑ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΝΑΤΟΥΡΑ Μ» σε έκτακτη Γενική Συνέ−
λευση.
ΝΑΤΟΥΡΑ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 3218Î/24/B/94/18)
Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εται−
ρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της
ανωνύμου εταιρείας «ΝΑΤΟΥΡΑ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΝΑΤΟΥΡΑ Μ» σε έκτακτη
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Γενική Συνέλευση την 3η Φεβρουαρίου 2010 ημέρα Τετάρ−
τη και ώρα 10.00 στα γραφεία της εταιρείας στο Λουτράκι,
οδός 3ο χλμ. Λουτρακίου − Αθηνών για συζήτηση και λήψης
αποφάσεως για το παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ.
Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παρα−
πάνω Έκτακτη Γενική καταστατική Συνέλευση, οφείλουν
πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία
που θα γίνει π Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στο
Ταμείο της εταιρείας τις μετοχές των είτε να φέρουν στην
εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές των ή στο
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε
στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία καθώς και τα
τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.
Λουτράκι, 8 Ιανουαρίου 2010
Το Διοικητικό Συμβούλιο
F
(6)
Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «ALFA ALFA ENERGY A.B.E.E. ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ &
ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ − ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ»
σε έκτακτη Γενική Συνέλευση.
ALFA ALFA ENERGY A.B.E.E. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ − ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 8088/03/Β/86/63 (06))
Με την υπ’ αριθμ. 264−11/01/2010 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με τον Νόμο και
το καταστατικό, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εται−
ρείας με την επωνυμία «ALFA ALFA ENERGY ABEE, ΑΝΩ−
ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ − ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ
& ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ − ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ»
να συμμετάσχουν στην έκτακτη Γενική Συνέλευση που
θα πραγματοποιηθεί στον Δήμο Ασπροπύργου, στην έδρα
της Εταιρείας, Παραλία Ασπροπύργου, την Παρασκευή 5
Φεβρουαρίου 2010 και ώρα 11:00 π.μ. Εφόσον δεν επιτευ−
χθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία των 2/3 του Μετοχικού
Κεφαλαίου η Επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση
θα πραγματοποιηθεί την 12η Φεβρουαρίου 2010, ημέρα
Παρασκευή, στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Ανάκληση των αποφάσεων της τακτικής Γενικής Συνέ−
λευσης της 05/08/2009, των σχετικών με την αύξηση του
Μετοχικού Κεφαλαίου, τον αριθμό των μετοχών και την
ονομαστική αξία της μετοχής, λόγω μη πραγματοποίησης
τους, καθώς και της απόφασης για τροποποίηση του άρ−
θρου 5 παρ.1 του καταστατικού.
2. Επανάληψη των αποφάσεων της τακτικής Γενικής Συ−
νέλευσης της 05/08/2009 που ανακλήθηκαν, ήτοι:
− αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 3,00 €
με ανάλογη μείωση του αριθμού των μετοχών.
− αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 300.097,54 €
με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού.
− μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 2.721.427,84 €
με διαγραφή ζημιών.
− αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 2.000.000,10 €
με καταβολή μετρητών, παραίτηση των παλαιών Μετόχων
από το δικαίωμα προτίμησης και έκδοση 6.666.667 νέων
μετοχών υπέρ «στρατηγικού επενδυτή».
3. Επικύρωση εκλογής νέων Μελών του Διοικητικού Συμ−
βουλίου.
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4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του καταστατι−
κού.
6. Λοιπά θέματα − Ανακοινώσεις.
Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην έκτακτη
Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το καταστατικό της Εται−
ρείας οφείλουν να καταθέσουν στην έδρα της Εταιρείας,
Παραλία Ασπροπύργου Αττικής, πέντε (5) μέρες πριν από
την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης, τη σχετική βεβαίωση από το Κεντρικό Αποθε−
τήριο Αξιών Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2396/96 ή
βεβαίωση που αντιστοιχεί σε βεβαίωση του Κ.Α.Α. Α.Ε.
Τα ίδια ως άνω έγγραφα μπορούν να καταθέσουν στο
Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανα−
γνωρισμένη Τραπεζική Ανώνυμη Εταιρεία που έχει έδρα
την Ελλάδα και υποβάλλουν στην Εταιρεία τα αποδεικτικά
καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσιά
τους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο
F

μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 31/12/2009
πρακτικό τακτικής Γ.Σ., καθώς και το από 31/12/2009
πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης
Εταιρείας με την επωνυμία «ΖΩΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ &
ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ − ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙ−
ΕΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δ.τ. «ΣΠ. ΖΩΤΟΣ Α.Ε.» και
με αριθμό Μητρώου 64473/01ΔΤ/Β/07/81 που εδρεύει
στο Περιστέρι Αττικής, από τα οποία προκύπτει ότι το
Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπά−
νω Γ.Σ. του οποίου η θητεία είναι 5ετής, συγκροτήθηκε
σε σώμα ως εξής:
1. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΩΤΟΣ του Χρήστου, Μιαούλη 18 Περιστέρι,
ΑΔΤ Κ 032111/76, ΑΦΜ 028356315 ως Πρόεδρος και Διευ−
θύνων Σύμβουλος.
2. ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΟΣΙΔΟΥ του Γεωργίου, Θεώνος 4 Αθήνα,
ΑΔΤ Μ 067370/81, ΑΦΜ 044269508 ως Μέλος.
3. ΡΟΔΑΜΗ σύζ. ΧΡ. ΠΑΦΥΛΑ, το γένος Γ. ΚΑΛΟΣΙΔΗ,
Διγ. Ακρίτα 28 Αργυρούπολη, ΑΔΤ AB 265640/06, ΑΦΜ
047440414 ως Μέλος.
Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με μόνη την
υπογραφή του ο Σπυρίδων Ζώτος, Πρόεδρος και Δ/νων
Σύμβουλος.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Περιστέρι, 8 Ιανουαρίου 2010

Ασπρόπυργος, 11 Ιανουαρίου 2010

(7)
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «Ο.Π.Α.Π. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ» και δ.τ. «Ο.Π.Α.Π. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.».
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Την 8−1−2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 23/12/2009 πρακτικό
του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ο.Π.Α.Π.
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δ.τ. «Ο.Π.Α.Π.
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 57177/01ΔΤ/
Β/04/23(2009) που εδρεύει στο δήμο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αττι−
κής, με το οποίο σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων
Δημητρίου Κανελλόπουλου και Γεωργίου Μουρούτη εκλέ−
χτηκαν νέα μέλη και για το υπόλοιπο της θητείας των
παραιτηθέντων μελών, ήτοι μέχρι 27−11−2012 οι:
1. ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗΣ του Μιχαήλ, Σαρανταπόρου
71 Χαλάνδρι, ΑΔΤ Ι 277577, ΑΦΜ 054818116.
2. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ του Τηλέμαχου, Καλλιδρομίου
80 Αθήνα, ΑΔΤ ΑΕ 153133, ΑΦΜ 026099544.
Όσον αφορά τη συγκρότηση του σε σώμα, την εκπρο−
σώπηση της εταιρείας και την παροχή δικαιώματος υπο−
γραφής, εξακολουθούν να ισχύουν οι από 14−01−2008 (θέμα
1°), 25−02−2008 (θέμα 2°), 01−06−2009 (θέμα 4°) και 25−08−
2009 (θέμα 1° ΕΗΔ) σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Περιστέρι, 8 Ιανουαρίου 2010
Με εντολή Νομάρχη
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
F
(8)
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΖΩΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ −
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και δ.τ. «ΣΠ. ΖΩΤΟΣ Α.Ε.».
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Την 8−1−2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ−

Με εντολή Νομάρχη
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

F
(9)
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΖΩΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ −
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και δ.τ. «ΣΠ. ΖΩΤΟΣ Α.Ε.».
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Την 08/01/2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, τα κατωτέρω στοιχεία της
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΖΩΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩ−
ΓΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ − ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δ.τ. «ΣΠ. ΖΩΤΟΣ Α.Ε.» και
αριθμό Μητρώου 64473/01ΔΤ/Β/07/81, που εδρεύει στο
Δήμο Περιστέρι Αττικής:
1. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρισης
Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση
30/06/2009.
2. Το από 31/12/2009 πρακτικό τακτικής Γενικής Συνέλευ−
σης των μετόχων, με το οποίο ορίσθηκαν ελεγκτές για
την επόμενη χρήση οι εξής:
α) Τακτικοί:
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ με αριθμό Μητρώου O.E.
9993025043.
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ με αριθμό Μητρώου O.E.
99930029746.
β) Αναπληρωματικοί:
ΖΟΥΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ με αριθμό Μητρώου O.E.
9994029650.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ με αριθμό Μητρώου O.E.
99970046341.
Περιστέρι, 8 Ιανουαρίου 2010
Με εντολή Νομάρχη
Η Προϊσταμένη
ΠΑΡ. ΛΙΓΝΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
(10)
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ−
μία «ENER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙ−
ΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙ−
ΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και δ.τ. «ENER S.A.».
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Την 29/12/2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών της Υπηρεσίας μας το από 10/12/2009 πρακτικό της
Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυ−
μης Εταιρείας με την επωνυμία «ENER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟ−
ΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» διακριτικό τίτλο «ENER S.A.» Aρ.M.A.E.
63399/01ΔΤ/Β/07/45(2008), που εδρεύει στο Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ,
σύμφωνα με το οποίο αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού
της κεφαλαίου χωρίς τροποποίηση του καταστατικού κατά
ποσό 150.000,00 ευρώ, με μετρητά και με την έκδοση 15.000
νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ
εκάστη. Έτσι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας
ανέρχεται στο ποσό των 210.000,00 ευρώ, διαιρούμενο σε
21.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ εκάστη.
Περιστέρι, 29 Δεκεμβρίου 2009
Με εντολή Νομάρχη
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης κ.α.α.
ΠΑΡ. ΛΙΓΝΟΥ
F
(11)
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΛΙΜΕΤΡΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙ−
ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΛΙΜΕΤΡΟ ΑΤΕ».
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Την 24/12/2009 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΙΜΕΤΡΟ ΚΑΤΑ−
ΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΛΙ−
ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ» και αριθμό Μητρώου 55468/04/Β/03/150.
1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρισης
Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση
31−12−2008.
2) Το από 30/06/2009 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης
των μετόχων με το οποίο ορίσθηκαν ελεγκτές χρήσης
1−1/31−12−2009 οι εξής:
α) Τακτικοί:
1. ΚΡΙΤΣΙΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με αριθμό Μητρώου O.E.
9901062271 και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτε−
χνικού 14066.
2. ΚΡΙΤΣΙΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με αριθμό Μητρώου O.E.
9905076732 και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φορο−
τεχνικού 40627.
β) Αναπληρωματικοί:
1. ΚΟΡΟΥΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ με αριθμό Μητρώου O.E.
396042274 και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτε−
χνικού 20252.
2. ΠΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με αριθμό Μητρώου O.E.
9992002281 και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτε−
χνικού 1521.
Παλλήνη, 24 Δεκεμβρίου 2009
Με εντολή Νομάρχη
Η Τμηματάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΕΣΜΕΛΗ

7

(12)
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΔΟΜΟΚΑΤ − ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙ−
ΡΙΑ».
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Την 21/12/2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 18−12−2009 πρακτικό
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία «ΔΟΜΟΚΑΤ − ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Μητρώου 69050/04/Β/09/197 από το
οποίο προκύπτει ότι:
Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εται−
ρεία μέχρι την σύγκλιση της πρώτης τακτικής Γενικής
Συνέλευσης των Μετόχων (30/06/2011) συγκροτήθηκε σε
σώμα ως εξής:
1) Ανδρέας Ρήγας του Ιωάννη, ηλεκτρονικός μηχανικός,
γεννημένος στην Αθήνα το 1978, κάτοικος Γέρακα Αττικής
στην οδό Ροδόπης 5, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του
Τμήματος Ασφαλείας Ραφήνας με αριθμό Χ 723211, ΑΦΜ
064948096, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
2) Ιωάννης Ρήγας του Ανδρέα, επιχειρηματίας, γεννημέ−
νος στον Πύργο Ηλείας το 1951, κάτοικος Γέρακα Αττικής
επί της Λεωφόρου Σπάτων 34−36, κάτοχος δελτίου ταυτό−
τητας του Αστυνομικού Τμήματος Χαλανδρίου με αριθμό
Ξ 427903, ΑΦΜ 015575467, Αντιπρόεδρος.
3) Ευάγγελος Γαλάνης του Γεωργίου, οικονομολόγος,
γεννημένος στην Αθήνα το 1972, κάτοικος Αγίου Δημητρίου
Αττικής στην οδό Φωκίδος 21, κάτοχος δελτίου ταυτότητας
του Αστυνομικού Τμήματος Αγίου Δημητρίου με αριθμό
ΑΕ 578908, ΑΦΜ 065681997, Μέλος.
Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν έναντι παντός
τρίτου δικαστικώς ή εξωδίκως χωρίς κανένα περιορισμό,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του καταστατι−
κού, με μόνη την υπογραφή τους που τίθεται κάτω από
την εταιρική επωνυμία οι: Ρήγας Ανδρέας Πρόεδρος και
Διευθύνων Σύμβουλος και Ρήγας Ιωάννης Αντιπρόεδρος.
Οι ανωτέρω μπορούν να ενεργούν μεμονωμένα έκαστος
ή από κοινού.
Γ) Ορισμός Διεύθυνσης της Έδρας της εταιρείας
Η Διεύθυνση των γραφείων της εταιρείας είναι: Λεωφ.
Σπάτων 34 − 36, ΓΕΡΑΚΑΣ − ΑΤΤΙΚΗΣ.
Παλλήνη, 21 Δεκεμβρίου 2009
Με εντολή Νομάρχη
Η Τμηματάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΕΣΜΕΛΗ
F
(13)
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «G.S. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ
ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ − ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «G.S. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Ε».
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Την 24/12/2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 16/12/2009 πρακτι−
κό Γενικής Συνέλευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «G.S. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΦΩΤΕΙ−
ΝΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ − ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε
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και αριθμό Μητρώου 52369/04/Β/02/92(2007), σύμφωνα
με το οποίο παρέχεται άδεια στην Εταιρεία για τη σύ−
ναψη συμβάσεων εγγυήσεων και ασφαλειών σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 23α (παρ. 1 εδ. β’ και γ’),
βάσει της από 16/12/2009 έκθεσης του Διοικητικού Συμ−
βουλίου.
Παλλήνη 23 Δεκεμβρίου 2009
Με εντολή Νομάρχη
Η Διευθύντρια κ.α.α.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΕΣΜΕΛΗ
F
(14)
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΡΕΝΩ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗ−
ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΡΕΜΕΣ ΑΕ».
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Την 24/12/2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 21/12/2009 πρακτικό
Γενικής Συνέλευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΡΕΝΩ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗ−
ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΡΕΜΕΣ ΑΕ» και αριθμό
Μητρώου 28868/04/Β/93/92(1996), σύμφωνα με το οποίο
παρέχεται άδεια στην Εταιρεία για τη σύναψη συμβάσεων
εγγυήσεων και ασφαλειών σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 23α (παρ. 1 εδ. β’ και γ’), βάσει της από 20/12/2009
έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
Παλλήνη, 24 Δεκεμβρίου 2009
Με εντολή Νομάρχη
Η Διευθύντρια κ.α.α.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΕΣΜΕΛΗ
F
(15)
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΚΟΜΙΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Την 17/12/2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό του Δι−
οικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΕΣ ΞΕΝΟΛΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΚΟΜΙΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με αριθμό Μητρώου
39628/92/Β/97/24, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβο−
λή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου
88.500,00 ευρώ που αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέ−
λευση στις 09/12/2009.
Κέρκυρα, 17 Δεκεμβρίου 2009
Με εντολή Νομάρχη
Η Διευθύντρια
ΤΑΤΙΑΝΑ ΠΑΝΤΕΛΙΟΥ

(16)
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ − ΕΚΔΟΤΙΚΗ− ΚΑΤΑΣΚΕΥ−
ΑΣΤΙΚΗ − ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ − ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ − ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ
− ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ − ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ−
ΜΑΤΙΣΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΝΕΟΤΡΟΠΟ Α.Ε».
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Την 23/12/2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων
εταιρειών της Υπηρεσίας μας το αριθ.1/21−11−2009 πρακτικό
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΕΚΔΟΤΙΚΗ − ΚΑΤΑ−
ΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ − ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ − ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ − ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ
− ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ − ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑ−
ΤΙΣΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» διακριτικό τίτλο «ΝΕΟΤΡΟΠΟ Α.Ε» και
με αριθμό MAE: 68773/26/B/09/05, σύμφωνα με το οποίο
πιστοποιήθηκε η καταβολή του Αρχικού Μετοχικού Κεφα−
λαίου αυτής εκ 150.000,00 ευρώ.
Καλαμάτα, 31 Δεκεμβρίου 2009
Με εντολή Νομάρχη
Η Προϊσταμένη
ΑΜΑΛΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
F

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ
(17)
Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της Εται−
ρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «MAN
DIESEL ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και
στην αγγλική γλώσσα «MAN DIESEL HELLAS LTD».
Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 35.811 της 7ης Δεκεμβρίου 2009
πράξεως της Συμβολαιογράφου Πειραιώς Ζαφειρίας Σουρή
− Κωνσταντίνου που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία ΕΠΕ
του Πρωτοδικείου Πειραιώς με αριθμό κατάθεσης 748 στις
9 Δεκεμβρίου 2009: Α) Τροποποιήθηκαν τα άρθρα 20, 21
και 22 του καταστατικού της, ώστε η εκπροσώπηση και
η δέσμευση της εταιρείας σε ότι αφορά τις τραπεζικές
εργασίες και συναλλαγές ο διαχειριστής της εταιρείας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΝΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, θα ενεργεί και
δεσμεύει την εταιρεία με τον συνυπογράφοντα (δεύτερη
υπογραφή) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΖΑΡΤΖΑΝΗ του ΘΩΜΑ, ιδιω−
τικό υπάλληλο, κάτοικο Πειραιώς (Ακτή Μιαούλη αριθμός
89) με ΑΦΜ 013331871 της Δ.Ο.Υ. Αγίου Στεφάνου, και
Β) Κωδικοποιήθηκε το με αριθμό 9.887/1−12−1966 συμβό−
λαιο (καταστατικό) του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωρ−
γίου Νικολακοπούλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
3190/1955 όπως αυτός τροποποιημένος ισχύει σήμερα.
Πειραιάς, 9 Δεκεμβρίου 2009
Η Συμβολαιογράφος
ΖΑΦΕΙΡΙΑ ΣΟΥΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
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