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ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

 (1)
 Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύµων Εται−

ρειών της σύστασης της Ανώνυµης Εταιρείας µε την 
επωνυµία «ΒΙΟΤΕΡ Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΥΗΣ ΑΡΚΟΥ−
∆ΟΡΡΕΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΒΥΠ.3 Α.Ε.». 

 Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

 Την 08/04/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας µας η σύσταση της ανώνυµης 
εταιρείας της Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «ΒΙΟ−
ΤΕΡ Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΥΗΣ ΑΡΚΟΥ∆ΟΡΡΕΜΑ ΑΝΩΝΥ−
ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» 
και δ.τ. «ΒΥΠ.3 Α.Ε.» καθώς και το καταστατικό της όπως 
καταρτίσθηκε µε την µε αριθµό 7167−07/04/2010 πράξη 
της συµβολαιογράφου Αθηνών ΦΩΤΕΙΝΗΣ ∆ΡΙΛΑΡΗ − 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ µε βάση τις διατάξεις του Κ.Ν. 
2190/20, όπως ισχύει.

Η παραπάνω Α.Ε. πήρε αριθµό MAE 69499/01/B/10/ 
132:

Περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής:
Επωνυµία: «ΒΙΟΤΕΡ Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΥΗΣ ΑΡΚΟΥ−

∆ΟΡΡΕΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟ−
ΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΒΥΠ.3 Α.Ε.».

Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο ∆ήµος ΑΘΗ−
ΝΑΣ

Σκοπός: Σκοπός της εταιρείας είναι:
− Η παραγωγή, εκµετάλλευση και εµπορία κάθε µορ−

φής ενέργειας που προέρχεται από ανανεώσιµες πηγές 
ενέργειας καθώς και κάθε δραστηριότητα, που αναφέ−
ρεται στην ενέργεια εν ευρεία εννοία και περιλαµβάνει, 
χωρίς η απαρίθµηση να είναι περιοριστική, την απόκτη−
ση και την πώληση καθώς και την παραγωγή − κατα−
σκευή − εκµετάλλευση και εµπορία ηλεκτρικών σταθµών 
µε αιολική ενέργεια, βιοµάζα, υδροηλεκτρική ενέργεια, 
ηλιακή ενέργεια (φωτοβολταϊκά) και κάθε σταθµού, που 
θέτει σε εφαρµογή ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και η 
εµπορία της παραγόµενης ενέργειας.

− Κάθε δραστηριότητα απόκτησης και πώλησης, προ−
ώθησης − κατασκευής − εκµετάλλευσης εργοστασίων 
διαχείρισης, µεταχείρισης, αξιολόγησης και αντιµετώ−
πισης απορριµµάτων, που σχετίζονται ή όχι µε την πα−
ραγωγή ενέργειας.
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− Η παραγωγή, η επιχειρηµατική δραστηριότητα ή 
κάθε συναλλαγή πάσης φύσεως, που σχετίζεται µε την 
ενέργεια µε την πιο ευρεία έννοια του όρου, µε τη µε−
ταχείριση των απορριµµάτων και γενικότερα οτιδήποτε 
αναφέρεται σε δραστηριότητες, που συνδέονται µε το 
περιβάλλον.

− Κάθε δραστηριότητα έρευνας, σύλληψης, ανάπτυξης, 
ανάληψης έργων, πραγµατοποίησης και εκτέλεσης, εκ−
µετάλλευσης άµεσης ή έµµεσης, συντήρησης, καθώς και 
κάθε παροχή συµβουλών και εξειδικευµένων γνώσεων 
για λογαριασµό τρίτων πάνω στα ανωτέρω θέµατα.

− Οτιδήποτε άµεσα ή έµµεσα για λογαριασµό της 
εταιρείας ή για λογαριασµό τρίτων και γενικότερα 
κάθε δραστηριότητα οποιασδήποτε φύσεως, οικονο−
µική, νοµική, χρηµατοδοτική, αστική ή εµπορική, δύνα−
ται να άπτεται δραστηριότητα οποιασδήποτε φύσεως, 
οικονοµική, νοµική, χρηµατοδοτική, αστική ή εµπορική, 
δύναται να άπτεται − άµεσα ή έµµεσα αυτού του εται−
ρικού σκοπού ή σκοπών παρόµοιων, συνδεδεµένων ή 
συµπληρωµατικών.

− Η σύναξη συµβάσεων δανείων µε εταιρείες συνδε−
δεµένες, τράπεζες και πιστωτικούς οργανισµούς στο 
πλαίσιο του σκοπού, που αναφέρθηκε ανωτέρω.

Για την επίτευξη του σκοπού της αυτού η Εταιρεία 
µπορεί:

α. Να συµµετέχει οποιαδήποτε επιχείρηση µε όµοιο ή 
παρεµφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, στην 
ηµεδαπή ή στην αλλοδαπή.

β. Να συµµετέχει είτε µε εισφορές είτε µε απόκτη−
ση τίτλων στην σύσταση και να συνιστά εταιρείες και 
κοινοπραξίες, να προβαίνει σε εξαγορά επιχειρήσεων 
οποιασδήποτε νοµικής µορφής µε οποιοδήποτε τρόπο 
καθώς και να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε φυσικό ή 
νοµικό πρόσωπο µε οποιοδήποτε τρόπο στην ηµεδαπή 
ή αλλοδαπή.

γ. Να συνάπτει δανειακές συµβάσεις µε συγγενείς 
εταιρείες, τράπεζες και χρηµατοπιστωτικούς οργανι−
σµούς.

∆ιάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 50 
χρόνια και αρχίζει από την ηµεροµηνία καταχώρησης 
στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών.

Ποσό και Τρόπος Καταβολής του Μετοχικού Κεφα−
λαίου:

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε 
60.000 ευρώ καταβλητέο σε µετρητά από τον µοναδικό 
Μέτοχο την εταιρεία µε την επωνυµία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. 
«ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.» µε έδρα την Αθήνα − Ευτυχίδου 45, ΑΡ−
ΜΑΕ: 6048/06/Β/86/138 και Α.Φ.Μ. 094002226 ∆ΟΥ ΦΑΒΕ 
ΑΘΗΝΩΝ.

Μετοχές − Είδος Μετοχών: 60.000 ονοµαστικές µετο−
χές ονοµαστικής αξίας 1 ευρώ η κάθε µία.

Ηµεροµηνία έναρξης και λήξης της Εταιρικής Χρή−
σης:

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάµηνης διάρκειας, αρ−
χίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η ∆εκεµβρίου 
του ιδίου έτους.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την 
31/12/2011.

Αριθµός Μελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου και Θητεία 
αυτού:

Το ∆.Σ. αποτελείται από 3−7 µέλη µε 5ετή θητεία.
Πρώτο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και Θητεία αυτού:

Το πρώτο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας η θη−
τεία του οποίου λήγει την 30/06/2012 αποτελείται από 
τους παρακάτω:

1. Γεώργιο Μαυροσκότη του Ανδρέα και της ∆έσποι−
νας, πολιτικό µηχανικό, γεννηµένο στην Αθήνα το έτος 
1966, κάτοικο Αθηνών, οδός Ευτυχίδου αρ. 45, κάτοχο 
του υπ’ αριθµ. Ν.061454/8−12−1986 δελτίου ταυτότητας, 
εκδοθέντος από το Γ Τ.Α. Αθηνών, µε Α.Φ.Μ. 027799104, 
∆.Ο.Υ. ΙΖ’ Αθηνών.

2. Ιωάννη Κωνσταντινόπουλο του Ιωάννη και της Βα−
σιλικής, πολιτικό µηχανικό, γεννηµένο στην Τρίπολη 
Αρκαδίας το έτος 1946, κάτοικο Αθηνών, οδός Ευτυχί−
δου αρ. 45, κάτοχο του υπ’ αριθµ. ΑΒ−224120/23−2−2006 
δελτίου ταυτότητας, εκδοθέντος από το Τ.Α. Ερυθραίας, 
µε Α.Φ.Μ. 008916516, ∆.Ο.Υ. Κηφισιάς.

3. Ιωάννη Ζολώτα του Μιχαήλ και της Ευφηµίας − 
Αλκµήνης, χηµικό µηχανικό, γεννηµένο στην Αθήνα το 
έτος 1967, κάτοικο Αθηνών, οδός Ευτυχίδου αρ. 45, κά−
τοχο του υπ’ αριθµ. Χ−214279/27−5−2003 δελτίου ταυτό−
τητας, εκδοθέντος από το Α.Τ. Συντάγµατος, µε Α.Φ.Μ. 
061955125, ∆.Ο.Υ. Ι΄ Αθηνών.

4. Βασίλειο Αγγελάκη του Θεµιστοκλή και της Φωτει−
νής, επιχειρηµατία, κάτοικο Αθηνών, οδός Αµαλιάδος αρ. 
17, κάτοχο του υπ’ αριθµ. Φ.018145/13−11−2000 δελτίου 
ταυτότητας, εκδοθέντος από το Α.Τ. Φιλοθέης, µε Α.Φ.Μ. 
135219639 ∆.Ο.Υ Χανίων.

5. ∆ηµήτριο Ρέµα τρυ Ιωάννη και της Ελένης, ιδ. υπάλ−
ληλο, κάτοικο Αρχαίας Κορίνθου, κάτοχο του υπ’ αριθµ. 
ΑΕ.735514/27−8−2007 δελτίου ταυτότητας εκδοθέντος 
από το Τ.Α. Κορίνθου, µε Α.Φ.Μ. 062588306, ∆.Ο.Υ. Κο−
ρίνθου.

Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης:
Τακτικοί:
1) ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΕΩΠΑΣ του Εµµανουήλ, οικονοµολόγος, 

πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., γεννηµένος στην Αθήνα, το έτος 
1958, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Πλαπούτα αρ. 1, 
κάτοχος δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας µε αριθµό 
Χ−613335/05, εκδοθέντος από το Τµήµα Ασφάλειας Π. 
Φαλήρου, ΑΦΜ 026965870, ∆ΟΥ Α’ Καλλιθέας και µε 
αριθµό ασκήσεως οικονοµολογικού επαγγέλµατος 0992 
021’119, ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας, και

2) ΜΑΡΙΑ θυγατέρα Στυλιανού ΓΡΑΤΣΙΑ, οικονοµολό−
γος, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., γεννηµένη στην Αθήνα, το 
έτος 1972, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Λάδω−
νος αρ. 3, κάτοχος δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας µε 
αριθµό ΑΒ−606915/2006 εκδοθέντος από το Αστυνοµικό 
Τµήµα Βριλησσίων, ΑΦΜ 055452996, ∆ΟΥ Χαλανδρί−
ου και µε αριθµό αδείας ασκήσεως οικονοµολογικού 
επαγγέλµατος 9997046635, ελληνικής ιθαγένειας και 
υπηκοότητας.

Αναπληρωµατικοί:
1) ΑΡΙΣΤΕΑ θυγατέρα Γεωργίου ΠΗΤΤΑ, οικονοµολό−

γος, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, γεννηµένη στην Αµυγδαλιά 
Αχαΐας, το έτος 1961, κάτοικος Αθηνών, οδός Αλκαίου 
αρ. 21, κάτοχος δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας µε 
αριθµό Ν 143846/1994 εκδοθέντος από το Ι∆’ Παρ. Ασφ. 
Αθηνών, ΑΦΜ 030193086, ∆ΟΥ IB’ Αθηνών και µε αριθµό 
αδείας ασκήσεως οικονοµολογικού επαγγέλµατος 9992 
028058, ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας, και

2) ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΗ του Γεωργίου, οικονοµο−
λόγος, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, γεννηµένη στην Αθήνα, το 
έτος 1973, κάτοικος Αθηνών, οδός Ευτυχίας αρ. 8−10, 
κάτοχος δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας µε αριθµό 
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ΑΒ−026102/16−11−2005, εκδοθέντος από το Α.Τ. Αγίου 
Παντελεήµονα, ΑΦΜ 073178962, ∆ΟΥ ΙΓ’ Αθηνών και µε 
αριθµό αδείας ασκήσεως οικονοµολογικού επαγγέλ−
µατος 9903069206, ελληνικής ιθαγένειας και υπηκο−
ότητας. 

 Αθήνα, 8 Απριλίου 2010

Με εντολή Νοµάρχη
Ο ∆ιευθυντής κ.α.α.

ΧΡ. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 
F

(2)    
 Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύµων 

Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυµης Εταιρείας µε 
την επωνυµία «∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΒ∆ΗΡΩΝ (OTA) MONOMETOXIKH 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «∆.Ε.Α.ΠΕ.ΧΩ. ∆ΗΜΟΥ 
ΑΒ∆ΗΡΩΝ Μ.Α.Ε.». 

 Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 

 Την 23/02/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας µας και πήρε αριθµό Μητρώου 
69340/66/Β/10/2 η Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία 
«∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΑΒ∆ΗΡΩΝ (OTA) MONOMETOXIKH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
και δ.τ. «∆.Ε.Α.ΠΕ.ΧΩ. ∆ΗΜΟΥ ΑΒ∆ΗΡΩΝ Μ.Α.Ε.» το κατα−
στατικό της οποίας καταρτίσθηκε µε την αριθµ. 4620/
22−01−2010 συµβολαιογραφική πράξη της συµβολαιογρά−
φου ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, 
ΞΑΝΘΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 9Α.

Περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής:
Επωνυµία: ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙ−

ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
∆ΗΜΟΥ ΑΒ∆ΗΡΩΝ (ΟΤΑ) MONOMETOXIKH ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ∆.Τ.: ∆.Ε.Α.ΠΕ.ΧΩ. ∆ΗΜΟΥ ΑΒ∆ΗΡΩΝ 
Μ.Α.Ε.

Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο ∆ήµος ΑΒ∆Η−
ΡΩΝ

Σκοπός: Σκοπός της εταιρείας είναι: Η συνιστώµενη 
εταιρεία έχει ως σκοπό:

1. Την πλήρη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του 
∆ήµου Αβδήρων αστικής και αγροτικής µε αποκλειστικό 
σκοπό την εξασφάλιση πρόσθετων πόρων του ∆ήµου 
και την ανάπτυξη όλων των δραστηριοτήτων του ∆ήµου 
καθώς και την τουριστική, οικιστική και περιβαλλοντική 
ανάπτυξη του ∆ήµου Αβδήρων µε απόλυτο σεβασµό 
στην προστασία του περιβάλλοντος και την ευηµερία 
των δηµοτών.

2. Την εκµετάλλευση όλων των κοινοχρήστων χώρων 
του ∆ήµου Αβδήρων καθώς και των υπό παραχώρηση 
προς το ∆ήµο δηµοσίων ή κοινοχρήστων εκτάσεων. 

3. Την αξιοποίηση των ζωνών παραγωγής αδρανών 
υλικών περιφέρειας του ∆ήµου Αβδήρων.

4. Την αξιοποίηση των περιβαλλοντικών προτερηµά−
των του ∆ήµου, όπως ενδεικτικά αναφέρονται οι παρα−
θαλάσσιες και παραποτάµιες ζώνες, σπήλαια και δάση, 
ορεινοί όγκοι, οικισµοί και

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία µπο−
ρεί:

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

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

γ) Να ιδρύει υποκαταστήµατα ή πρακτορεία ή γραφεία 
οπουδήποτε.

δ) Να προχωρήσει στην καταγραφή, κατοχύρωση και 
διασφάλιση όλης της ακίνητης περιουσίας του ∆ήµου 
και την συστηµατοποίηση της δηµιουργίας του Μητρώ−
ου ακινήτων του ∆ήµου.

ε) Η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας µπορεί να 
γίνει µε κάθε πρόσφορο µέσο όπως ενδεικτικά αναφέ−
ρονται η εισφορά σε θυγατρικές εταιρείες ανάπτυξης, η 
µίσθωση, η ανάπτυξη κερδοφόρων δράσεων επ’ αυτών, η 
ανάπτυξη παραγωγικών εγκαταστάσεων πράσινης γεω−
θερµικής, ηλιακής και αιολικής ενέργειας. Ειδικότερα:

− την διαχείριση, αξιοποίηση και εκµετάλλευση µε 
οποιοδήποτε τρόπο της ακίνητης /κινητής περιουσί−
ας και των φυσικών πόρων του ∆ήµου, τα οποία θα 
επέλθουν υπό την δικαιοδοσία της µε απόφαση του 
∆ηµοτικού συµβουλίου

− την Τεχνική και Χρηµατοοικονοµική υποστήριξη στην 
υλοποίηση αναπτυξιακών προγραµµάτων (σε κάθε µορ−
φή σχεδιασµού, υλοποίησης, εφαρµογής και χρηµατο−
δότησης)

− την εκπόνηση µελετών
− την µελέτη, σχεδιασµό, ίδρυση, διοίκηση και διαχεί−

ριση επιχειρηµατικών σχεδίων και καινοτόµων παρα−
γωγικών µονάδων.

− την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού της πε−
ριοχής του ∆ήµου µέσω κάθε είδους πληροφόρησης, 
ενηµέρωσης, επιµόρφωσης και κατάρτισης του, στα 
οποία θα συµµετέχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο που προ−
βλέπεται από την νοµοθεσία

− την ανάπτυξη επαφών/συνεργασιών/ανταλλαγών 
τεχνογνωσίας σε κάθε Τοπικό/Περιφερειακό/Εθνικό/
Ευρωπαϊκό επίπεδο

Τον σχεδιασµό/παρακολούθηση/διαχείριση/υλοποίηση 
χρηµατοδότηση προγραµµάτων/έργων/ενεργειών για 
την οικονοµική, κοινωνική πολιτιστική και περιβαντολ−
λογική ανάπτυξη της περιοχής του ∆ήµου Αβδήρων.

Άξονες δράσεων
Η διαχείριση, υλοποίηση, εκµετάλλευση Camping
∆ιαχείριση/αξιοποίηση/εκµετάλλευση Ιαµατικών πη−

γών και Λουτρών
Η «Ιδρυση, διαχείριση, εκµετάλλευση Τουριστικών 

µονάδων, αναψυκτηρίων, χώρων αναψυχής. ∆ιαχείρι−
ση/αξιοποίηση/εκµετάλλευση της κινητής και ακίνητης 
περιουσίας που θα επέλθει υπό την δικαιοδοσία της 
Επιχείρησης µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

∆ιαχείριση/αξιοποίηση/εκµετάλλευση του συνόλου ή 
µέρους των φυσικών πόρων της περιοχής του ∆ήµου 
που θα επέλθουν στην δικαιοδοσία της Επιχείρησης µε 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

Υποστήριξη/προώθηση/υλοποίηση/χρηµατοδότηση 
διαδικασιών/ενεργειών/µέτρων για την πληροφόρηση/
ενηµέρωση/κατάρτιση των πολιτών και των φορέων της 
τοπικής οικονοµίας για την ενδογενή ανάπτυξη σε ότι 
αφορά κάθε είδους παραγωγική δραστηριότητα του 
πρωτογενή/δευτερογενή/τριτογενή τοµέα αλλά και του 
τοµέα υπηρεσιών της περιοχής του ∆ήµου.

Ανάπτυξη πρωτοβουλιών και υποστήριξη/υλοποίηση 
προϋποθέσεων/δράσεων για τη συµµετοχή/δραστηριό−
τητα στα περιφερειακά, Εθνικά και διευρωπαϊκά δίκτυα 
που θα προωθούν/υποβοηθούν την τοπική ανάπτυξη. 
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Υποστήριξη/προώθηση/υλοποίηση/χρηµατοδότηση δι−
αδικασιών/ενεργειών/µέτρων για την προστασία/ανά−
δειξη/αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος και των 
οικοσυστηµάτων της περιοχής του ∆ήµου. Υποστήρι−
ξη/προώθηση/υλοποίη

∆ιάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 49 
χρόνια και αρχίζει από την ηµεροµηνία καταχώρησης 
στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών.

Ποσό και Τρόπος Καταβολής του Μετοχικού Κεφα−
λαίου:

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε 
60000 ευρώ καταβλητέο σε µετρητά Μετοχές − Είδος 
Μετοχών: 2000 µετοχές ονοµαστικής αξίας 30 ευρώ η 
κάθε µία. Ηµεροµηνία Λήξης της Εταιρικής Χρήσης:

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάµηνης διάρκειας, αρχί−
ζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η ∆εκεµβρίου του 
ιδίου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση λήγει 
την 31/12/2010.

Αριθµός Μελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου και Θητεία 
αυτού:

Από επτά (7) µέλη µε τετραετή (4) θητεία. Πρώτο 
∆ιοικητικό Συµβούλιο και Θητεία αυτού:

Η Εταιρεία εκπροσωπείται σύµφωνα µε το άρθρο του 
Κ.Ν.2190/20 «Περί Ανωνύµων Εταιρειών» από το ∆ιοι−
κητικό

Συµβούλιο η σύνθεση του οποίου είναι:
1) Όνοµα: Σπυρίδων
Επώνυµο: Τσολακίδης
Όνοµα πατρός: Ευάγγελος
Ιδιότητα (επάγγελµα): Κτηνίατρος
Τόπος κατοικίας: 40 Εκκλησιών 18−20
Τόπος γέννησης: Ξάνθη
Χρόνος γέννησης: 1963
Υπηκοότητα: Ελληνική
Α.Φ.Μ.: 046296057
Αριθ. Ταυτότητας: Χ 438222
2) Όνοµα: Ευαγγελία Επώνυµο: Κυρικτσή Όνοµα πα−

τρός: Ιωάννης
Ιδιότητα (επάγγελµα): Ελεύθερος Επαγγελµατίας
Τόπος κατοικίας: Άβδηρα
Τόπος γέννησης: Άβδηρα
Χρόνος γέννησης: 1964
Υπηκοότητα: Ελληνική
Α.Φ.Μ.: 066670133
Αριθ. Ταυτότητας: Μ 395693
3) Όνοµα: Χρήστος Επώνυµο: ∆ράκος Όνοµα πατρός: 

Φώτιος
Ιδιότητα (επάγγελµα): Ελεύθερος Επαγγελµατίας
Τόπος κατοικίας: Νέα Κεσσάνη
Τόπος γέννησης: Ξάνθη
Χρόνος γέννησης: 1973
Υπηκοότητα: Ελληνική
Α.Φ.Μ.: 039419521
Αριθ. Ταυτότητας: ΑΖ 407983
4) Όνοµα: Ματθαίος Επώνυµο: Κυρικτσής Όνοµα πα−

τρός: Βασίλειος Ιδιότητα (επάγγελµα): Ιδιωτικός Υπάλ−
ληλος Τόπος κατοικίας: Άβδηρα

Τόπος γέννησης: Ξάνθη Χρόνος γέννησης: 1966 Υπη−
κοότητα: Ελληνική

Αριθ. Ταυτότητας: ΑΖ 407750
5) Όνοµα: Κωνσταντία Επώνυµο: Τσαπατανίδου Όνο−

µα πατρός: Απόστολος Ιδιότητα (επάγγελµα): Ιδιωτικός 
Υπάλληλος Τόπος κατοικίας: Μυρωδάτο

Τόπος γέννησης: Ξάνθη
Χρόνος γέννησης: 1981 Υπηκοότητα: Ελληνική

6) Όνοµα: Αθηνόδωρος Επώνυµο: Αρβανιτίδης Υπη−
κοότητα: Ελληνική

7) Όνοµα: Σωκράτης Επώνυµο: Ξανθόπουλος Όνοµα 
πατρός: Κωνσταντίνος Ιδιότητα (επάγγελµα): Υπάλλη−
λος ΝΠ∆∆ Τόπος κατοικίας: Οµήρου 28−34 Τόπος γέν−
νησης: Ξάνθη

Χρόνος γέννησης: 1955
Υπηκοότητα: Ελληνική
Α.Φ.Μ.: 021040281
Αριθ. Ταυτότητας: ΑΑ 450573
Εξαιρετικά η θητεία του 1ου ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

λήγει την 30/06/2011.
Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης:
Τακτικοί:
1) Πατσιούρας Ιωάννης αριθµός αδείας O.E. 38663.
2) Μπλιάγκας Γεώργιος αριθµός αδείας O.E. 8107.
Αναπληρωµατικοί:
1) Καρανάσιος Κων/νος αριθµός αδείας O.E.
2) Καρπούζης Ιωάννης αριθµός αδείας O.E. 52612. 

 Ξάνθη, 23 Φεβρουαρίου 2010

Με εντολή Νοµάρχη
Ο Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης κ.α.α.

ΕΥΤΕΡΠΗ ΣΤΑΝΤΣΙΟΥ 
F

(3)    
 Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύµων Εται−

ρειών της σύστασης της Ανώνυµης Εταιρείας µε την 
επωνυµία «ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ και δ.τ. «CRETAN ENERGY A.E.». 

 Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 Την 08/04/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας µας και πήρε αριθµό Μητρώ−
ου 69507/73/Β/10/07 η Ανώνυµη Εταιρεία µε την επω−
νυµία «ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και 
δ.τ. «CRETAN ENERGY A.E.» το καταστατικό της οποίας 
καταρτίσθηκε µε την αριθµ. 8030/23.3.2010 συµβολαιο−
γραφική πράξη της συµβολαιογράφου Ιωάννας Χρήστου 
Μπαλάγκα−Ντουρουντάκη.

Περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής:
Επωνυµία: «ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

και δ.τ. «CRETAN ENERGY A.E.»
Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο ∆ήµος ΣΟΥ−

∆ΑΣ
Σκοπός: Σκοπός της εταιρείας είναι: Η εντός της νή−

σου Κρήτης και των εγγύς αυτής νησίδων και βρα−
χονησίδων µελέτη σχεδίαση, κατασκευή εγκατάσταση 
κ.λπ. φωτοβολταϊκών συστηµάτων− η απόκτηση αδειών 
εγκατάσταση και λειτουργίας φωτοβολταϊκών πάρκων 
και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες 
Πηγές Ενέργειας−η εµπορία φωτοβολταϊκών πάρκων−
σταθµών παραγωγής ενέργειας.

∆ιάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 99 χρό−
νια και αρχίζει από την ηµεροµηνία καταχώρησης στο

Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών.
Ποσό και Τρόπος Καταβολής του Μετοχικού Κεφα−

λαίου:
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε 

300.000 ευρώ καταβλητέο τοις µετρητοίς, διαιρούµενο 
σε 3.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας 100€ η καθεµιά.

Μετοχές − Είδος Μετοχών: Οι µετοχές είναι στο σύ−
νολο τους ονοµαστικές.
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Ηµεροµηνία Λήξης της Εταιρικής Χρήσης:
Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάµηνης διάρκειας, αρ−

χίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η ∆εκεµβρίου 
του ιδίου έτους.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την 
31/12/2011.

Αριθµός Μελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου και Θητεία 
αυτού:

Από 7 µέλη µε 5 θητεία
Πρώτο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και Θητεία αυτού:
Η Εταιρεία εκπροσωπείται σύµφωνα µε το άρθρο του 

Κ.Ν. 2190/20 «Περί Ανωνύµων Εταιρειών» από το ∆ιοικη−
τικό Συµβούλιο η σύνθεση του οποίου είναι:

1. Γεώργιος Ανδρουλάκης του Χαραλάµπους, Πρ.Ηλία 
39,Χαλέπα Χανίων, Α.∆.Τ.ΑΕ974538 ως Πρόεδρος

2. Νικόλαος Κουριδάκης του Ιωάννου, Αγ.Παντελεήµονος 
16, Σούδα, Α.∆.Τ.ΑΙ460588 ως ∆/νων Σύµβουλος

3. Αντώνιος Κυριαζής του Κοσµά, Α.∆.Τ.Χ613093 ως 
Αντιπρόεδρος

4. Χαράλαµπος Τσαγράκης του Αντωνίου, Α.∆.Τ.Μ956885 
ως Μέλος

5. Ευστάθιος Τοπούζογλου του Ιωάννη, Α.∆.Τ.ΑΒ649256 
ως Μέλος

6. Λουκάς Ρωµανός του Σταµατίου, Α.∆.Τ.Σ534292 ως 
Μέλος

7. Εµµανουήλ Κωνσταντινίδης του Νικολάου, 
Α.∆.Τ.ΑΕ023100 ως Μέλος

Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσµεύει µε µόνη την 
υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυµία ο ∆/νων 
Σύµβουλος Νικόλαος Κουριδάκης του Ιωάννου.

Εξαιρετικά η θητεία του 1 ου ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
λήγει την 30/06/2012.

Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης:
Τακτικοί:
ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ µε αριθµό Μητρώου O.E. 

014941 και αριθµό αδείας Α΄ Τάξης.
Αναπληρωµατικοί:
ΜΑΝΩΛΙΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ µε αριθµό Μητρώου O.E. 024191 

και αριθµό αδείας Α΄ Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού. 

 Χανιά, 8 Απριλίου 2010

Με εντολή Νοµάρχη
Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΑΛΗ 
F

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

(4)    
 Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύµων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την 
επωνυµία «Αθλητικός Πολιτιστικός Όµιλος Θέρµης − 
ο ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ Ποδοσφαιρική Ανώνυµη Εταιρεία». 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

 Την 13−04 − 2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ−
µων Εταιρειών της Υπηρεσίας µας τα κατωτέρω στοι−
χεία της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «Αθλη−
τικός Πολιτιστικός Όµιλος Θέρµης − ο ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ 
Ποδοσφαιρική Ανώνυµη Εταιρεία» και αριθµό Μητρώου 
68664/06/Β/09/13:

1) Η από 12−02−2010 προσωρινή διαταγή του Μονοµε−
λούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης όπως αναγράφεται 

στην µε αριθµό 6752/2010 έκθεση κατάθεσης δικο−
γράφου του ιδρυτικού της ανώνυµης εταιρείας µε την 
επωνυµία «Αθλητικός Πολιτιστικός Όµιλος Θέρµης − ο 
ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ Ποδοσφαιρική Ανώνυµη Εταιρεία» αθλη−
τικού σωµατείου «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 
ΘΕΡΜΗΣ Ο ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ», σύµφωνα µε την οποία ορίζει 
προσωρινά και υπό τον όρο συζήτησης την 09−03−2010 
και µέχρι την συζήτηση της αίτησης διορισµού προσω−
ρινής διοίκησης στην ως άνω ΠΑΕ την 09−03−2010 µέλη 
της προσωρινής διοίκησης τους 1) Επιφάνειο Ελευθε−
ριάδη, 2) Αβραάµ Παπαδόπουλο, 3) Χρήστο Σαββίδη 
4) Αλκιβιάδη Πολιτόπουλο, και 5) Ιωάννη Χαλίλη, προ−
κειµένου να υποβάλλουν πρόσκληση για την κάλυψη 
του Μετοχικού Κεφαλαίου από τα µέλη του ιδρυτικού 
αθλητικού σωµατείου, να συντάξουν και να υποβάλλουν 
αρµοδίως το σχετικό πρακτικό πιστοποίησης.

2) Το από 14−02−2010 πρακτικό, της κατά τα ανωτέρω 
διορισθείσης προσωρινής ∆ιοίκησης σύµφωνα µε το 
οποίο τα µέλη της προσωρινής διοίκησης συγκροτή−
θηκαν σε σώµα ως εξής:

1) Ελευθεριάδης Επιφάνειος του Ιορδάνη, κάτοικος 
Κοµοτηνής, Λυσίου 33Α, κάτοχος ∆.Α.Τ. ΑΖ 364502, Πρό−
εδρος και ∆/νων Σύµβουλος.

2) Σαββίδης Χρήστος του Γεωργίου, κάτοικος Σερρών, 
Παττασυνοδινού 6, κάτοχος ∆.Α.Τ. Χ 971809, Μέλος.

3) Παπαδόπουλος Αβραάµ του Ιωάννη, κάτοικος Εύ−
οσµου Θεσσαλονίκης, Ιθάκης 79, κάτοχος ∆.Α.Τ. AB 
167234, Μέλος.

4) Πολιτόπουλος Αλκιβιάδης του Ιωάννη, κάτοικος Εύ−
οσµου Θεσσαλονίκης, Μαυροµιχάλη 33, κάτοχος ∆.Α.Τ. 
Φ 177714, Αντιπρόεδρος.

5) Χαλίλης Ιωάννης του ∆ηµητρίου, κάτοικος Πολί−
χνης Θεσσαλονίκης, Πάρη 6, κάτοχος ∆.Α.Τ. Σ 902423, 
Μέλος. 

 Αθήνα, 13 Απριλίου 2010

Με εντολή Υφυπουργού
Ο ∆ιευθυντής

ΓΕΩΡΓ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ 
F

(5)    
 Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύµων 

Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυµης Εταιρείας µε 
την επωνυµία «ΓΕΝΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΓΕΝΙΚΗ ΤΗΛΕ−
ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ Α.Ε.». 

 Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

 Την 09/04/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας µας το από 15/03/2010 πρακτι−
κό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας 
µε την επωνυµία «ΓΕΝΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΓΕΝΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩ−
ΝΙΑΚΗ Α.Ε.»και αριθµό Μητρώου 67326/01/Β/08/669 που 
εδρεύει στο ∆ήµο ΑΘΗΝΑΙΩΝ σύµφωνα µε το οποίο:

Α) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, έπειτα από τις από 
15/03/2010 παραιτήσεις των µελών του Βίτορ (Vitor) Γκον−
σάλβες (Goncalves) και Ζοάο (Zoao) Μάρτινς (Martins), 
αποφάσισε την αντικατάσταση τους από τους Λουίς 
Μιγκέλ (Luis Miguel) ΝΤΙΑΣ ΝΤΑ ΣΙΛΒΑ ΣΑΝΤΟΣ (Dias 
Da Silva Santos) και Χοσέ Πέντρο (Jose Pedro) Φαρία 
Περέϊρα Ντα Κόστα (Faria Pereira Da Costa).

Μετά από τα παραπάνω η σύνθεση του ∆ιοικητικού 
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Συµβουλίου του οποίου η θητεία λήγει στις 30/06/2010 
έχει ως κατωτέρω:

1) (Αντόνιο) Μιγκέλ (ΝΤΕ ΜΠΡΙΤΟ ΝΤΑ ΣΙΛΒΑ) ΜΑΡ−
ΤΙΝΣ (Antonio Miguel DE BRITO DA SILVA MARTINS) του 
Αντόνιο (− Αουγκούστο ΝΤΕ ΦΙΓΚΕΡΕΙΝΤΟ ΝΤΑ ΣΙΛΒΑ 
ΜΑΡΤΙΝΣ) (Antonio Augusto DE FIGUEIREDO DA SILVA 
MARTINS) και της Μαρία (− Γκαµπριέλα ΜΠΑΡΑΟΝΑ 
ΦΟΝΣΕΚΑ ΠΑΙΣ ΝΤΕ ΜΠΡΙΤΟ ΝΤΑ ΣΙΛΒΑ ΜΑΡΤΙΝΣ) (Maria 
Gabriela BARAHONA FONSECA PAIS DE BRITO DA SILVA 
MARTINS), Στέλεχος Επιχειρήσεων, που γεννήθηκε στην 
Ενορία του Κάµπο Γκράντε (Campo Grande) του ∆ήµου 
Λισαβώνας της Πορτογαλίας, το έτος 1956, κάτοικος 
Κασκάϊς (Cascais), Avenida Maréchal CarmonaNo. 694, 
κάτοχος του υπ’ αρ. G602481 διαβατηρίου, που εκδόθηκε 
από τις αρµόδιες αρχές της Λισαβώνας της Πορτογα−
λίας την 15.3.2003 και λήγει την 15.3.2013, Πορτογάλος 
πολίτης, ΑΦΜ 153855977/∆ΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, 
Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος.

2) Μανουέλ (− Αουγκούστο ΠΕΡΕΙΡΑ ΚΑΛΝΤΑΣ) ΓΚΟΝ−
ΣΑΛΒΕΣ (Manuel Augusto PEREIRA CALDAS GONCALVES) 
του Ζόρζε (− Αουγκούστο ΝΤΕ ΣΑΛΝΤΑΝΙΑ Ε ΑΛΜΠΟΥ−
ΚΕΡΚΕ ΒΕΡΣΝΑΙΝΤΕΡ ΓΚΟΝΣΑΛΒΕΣ) (Jorge Augusto DE 
SALDANHA E ALBUQUERQUE VERSCHNEIDER) και της 
Μαρία (−Ιζαµπέλ ΝΤΕ ΑΛΜΠΟΥΚΕΡΚΕ ΜΑΡΤΙΝΣ ΠΕΡΕΙΡΑ 
ΚΑΛΝΤΑΣ ΓΚΟΝΣΑΛΒΕΣ) (Maria Isabel DE ALBUQUERQUE 
MARTINS PEREIRA CALDAS GONCALVES), Στέλεχος 
Επιχειρήσεων, που γεννήθηκε στη Μοζαµβίκη, το έτος 
1961, κάτοικος Κρούζ Κεµπράντα (Cruz Quebrada), Rua 
Dr. Archer de Lima 67, κάτοχος του υπ’ αρ. G294685 δι−
αβατηρίου, που εκδόθηκε από τις αρµόδιες αρχές της 
Λισαβώνας της Πορτογαλίας την 29.1.2002 και λήγει την 
29.1.2012, Πορτογάλος πολίτης, µε ΑΦΜ 153855965/∆ΟΥ 
Κατοίκων Εξωτερικού, Σύµβουλος.

3) Λουις Μιγκελ (Luis Miguel) ΝΤΙΑΣ ΝΤΑ ΣΙΛΒΑ ΣΑ−
ΝΤΟΣ (Dias Da Silva Santos) του Ευγένιου Da Silva 
Santos (Eugenio Da Silva Santos) και της Γεωργίνα 
Ρόζα Dias Pereira (Georgina Rosa Dias Pereira), Στέλε−
χος 4. Επιχειρήσεων, ο οποίος γεννήθηκε την 7.12.1962 
στην Chamusca Πορτογαλίας, κάτοικος Λισαβώνας, Rua 
Soldados, da India nr. 18,1400−340, κάτοχος του υπ’ αρ. 
G764433 ∆ιαβατηρίου το οποίο εκδόθηκε την 5.9.2003 
από την αρµόδια αρχή της Λισσαβώνας Πορτογαλίας 
και λήγει την 5.9.2013, Πορτογάλος πολίτης, µε ΑΦΜ 
157552122/∆ΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, Σύµβουλος.

4) Χοσε Πέντρο (Jose Pedro) Φαρια Περειρα Ντα Κό−
στα (Fana Pereira Da Costa), του Χοσε Πινο Περειρα Ντα 
Κοστα (Jose Pinho Pereira da Costa) και της Αντέλια 
(Adelia Maria Leite Faria), Στέλεχος Επιχειρήσεων, που 
γεννήθηκε στην Πορτογαλία, Paranhos, επαρχίας Oporto, 
την 26.10.1967, κάτοικος Λισαβώνας, Avenido Cinco de 
Outubro 208, κάτοχος του υπ’ αρ. J651779 διαβατηρίου, 
που εκδόθηκε από τις αρµόδιες αρχές της Λισαβώ−
νας της Πορτογαλίας την την 25.7.2008 και λήγει την 
25.7.2013, Πορτογάλος πολίτης, Σύµβουλος.

5) Παντελής Οικονόµου του ∆ηµητρίου και της Μαρίας, 
ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοχος του υπ’ αρ. C 000668 δι−
αβατηρίου της Ιταλικής ∆ηµοκρατίας που εκδόθηκε από 
το Ιταλικό Προξενείο στην Αθήνα την 23.11.2004 και λήγει 
την 23.11.2014, κάτοικος ∆ροσιάς, οδός Αθηνών 14, Ιταλός 
πολίτης, ΑΦΜ 052121606/∆ΟΥ Κηφισιάς, Σύµβουλος.

Β) Την εταιρεία εκπροσωπούν, όπως αναλυτικά ανα−
φέρεται στο από 15/03/2010 πρακτικό του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, οι κατωτέρω:

1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εκχωρεί τις εξής αρµοδι−
ότητες:

(α) ∆ικαιώµατα υπογραφής ανεξαρτήτως ποσού:
(ι) Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου & ∆ιευ−

θύνων Σύµβουλος, Μιγκέλ Μάρτινς ενεργώντας µόνος 
του και χωρίς την σύµπραξη άλλου, εκπροσωπεί την 
Εταιρεία, ενώπιον όλων των ελληνικών και αλλοδαπών 
∆ικαστηρίων, περιλαµβανοµένων και των ανωτάτων 
∆ικαστηρίων, όπως στην Ελλάδα του Αρείου Πάγου 
και του Συµβουλίου Επικρατείας, διορίζει και ανακαλεί 
πληρεξούσιους δικηγόρους κατά την κρίση του ορίζο−
ντας και την έκταση και την διάρκεια της πληρεξου−
σιότητας.

(ιι) Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου & ∆ιευ−
θύνων Σύµβουλος Μιγκέλ ΜΑΡΤΙΝΣ και τα Μέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου Μανουέλ ΓΚΟΝΣΑΛΒΕΣ, Λουίς 
Μιγκέλ ΝΤΙΑΣ ΝΤΑ ΣΙΛΒΑ ΣΑΝΤΟΣ, Χοσε Πέντρο Φαρία 
Περειρα Ντα Κόστα και Παντελή Οικονόµου, οποιοιδήπο−
τε από τους ανωτέρω ενεργώντας πάντα ανά δύο (διπλή 
υπογραφή) εκπροσωπούν και δεσµεύουν την εταιρεία, 
µε µόνη την υπογραφή τους που τίθεται κάτω από 
την εταιρική επωνυµία, για οποιεσδήποτε συναλλαγές 
ανεξαρτήτως ποσού.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι παραπάνω ενεργώ−
ντας όπως παραπάνω προβλέπεται, µπορούν να συνά−
πτουν οποιαδήποτε ενοχική ή εµπράγµατη σύµβαση (π.χ. 
µίσθωσης, υποµίσθωσης, εκµίσθωσης, υπεκµίσθωσης, 
αγοράς, πώλησης, διανοµής, αντιπροσωπείας, µίσθωσης 
εργασίας εξαρτηµένης ή µη), να συνάπτουν συµβάσεις 
ασφάλισης, µεταφοράς και αποθήκευσης αγαθών, να 
συνάπτουν συµβάσεις συµβιβασµού µε οποιοδήποτε 
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου 
και το ∆ηµόσιο, περιλαµβανοµένων των Οικονοµικών 
Εφοριών, ∆ηµοσίων Ταµείων, να υπογράφουν και υπο−
βάλουν οποιαδήποτε κύρια ή συµπληρωµατική δήλωση 
φορολογίας, να εισπράττουν χρήµατα από το ∆ηµόσιο, 
περιλαµβανοµένου οποιουδήποτε ∆ηµόσιου Ταµείου, 
Τελωνείων, κ.λπ. και να υπογράφουν οποιοδήποτε έγ−
γραφο ή δήλωση στα πλαίσια της άνω εντολής.

2. Εκπροσώπηση ενώπιον τραπεζών
Οι εκ των Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου & 

∆ιευθύνοντος Συµβούλου Μιγκέλ ΜΑΡΤΙΝΣ, των Μελών 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου Μανουέλ ΓΚΟΝΣΑΑΒΕΣ, 
Βίτορ ΓΚΟΝΣΑΑΒΕΣ, Λουίς Μιγκέλ ΝΤΙΑΣ ΝΤΑ ΣΙΛΒΑ 
ΣΑΝΤΟΣ, Χοσέ Πέντρο Φαρία Περέϊρα Ντα Κόστα και 
Παντελή Οικονόµου καθώς και του τρίτου Nuno Goncalo 
Ferreira Santos, του Damiao Nascimento dos Santos, που 
γεννήθηκε στη Λισσαβώνα το 1974, κάτοικο Πορτογα−
λίας, Rua Quirino da Fonseca, n.°3, C2, 1495−267 Cruz 
Quebrada, Dafundo, κάτοχο του ∆ελτίου Ταυτότητας υπ’ 
αρ. 10287870 που εξεδόθη στη Λισσαβώνα στις 5.4.2006 
και VISA υπ’ αρ. G 310724, µε Αρ. Φορολογικού Μητρώου 
214347974, ενεργώντας πάντα ανά δύο (διπλή υπογρα−
φή) µε µόνη την υπογραφή τους που τίθεται κάτω από 
την εταιρική επωνυµία, για οποιεσδήποτε συναλλαγές 
ανεξαρτήτως ποσού, εκπροσωπούν και δεσµεύουν την 
Εταιρεία ενώπιον όλων των Τραπεζών στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό για οποιεσδήποτε συναλλαγές ανε−
ξαρτήτως οικονοµικού αντικειµένου, περιλαµβανοµένων 
ενδεικτικά, και χωρίς περιορισµό, των εξής:

• Να αιτούνται το άνοιγµα λογαριασµών σε οποια−
δήποτε τράπεζα, οργανισµό ή ταµείο, να κινούν τους 
λογαριασµούς αυτούς καθ’ οιονδήποτε τρόπο, να λαµ−
βάνουν αντίγραφο της κίνησης των λογαριασµών της 
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εταιρείας καθώς και να αιτούνται το κλείσιµο των λο−
γαριασµών.

• Να αιτούνται και να συµβάλλονται για το άνοιγµα 
ενέγγυων πιστώσεων, να τροποποιούν τους όρους των 
υφισταµένων πιστώσεων και να αυξάνουν ή να µειώνουν 
τα ποσά αυτών.

• Να αιτούνται την έκδοση εγγυητικών επιστολών 
υπέρ του εντολέα ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νοµι−
κού ή φυσικού προσώπου προς οποιοδήποτε νοµικό ή 
φυσικό πρόσωπο και να εγγυώνται για λογαριασµό της 
εταιρείας την εξόφληση του ποσού της εγγυήσεως.

• Να επιστρέφουν στις εκδότριες τράπεζες για απαλ−
λαγή τους εγγυητικές επιστολές απευθυνόµενες προς 
τον εντολέα.

• Να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξο−
φλούν συναλλαγµατικές και τραπεζικές επιταγές είτε 
σε ευρώ, είτε σε ξένο νόµισµα ή/και συνάλλαγµα.

• Να αιτούνται την προεξόφληση συναλλαγµατικών 
και γραµµατίων σε διαταγή και να εισπράττουν το ποσό 
της προεξόφλησης, υπογράφοντας κάθε σχετικά απαι−
τούµενο έγγραφο και/ή σύµβαση.

• Να υπογράφουν υποσχετικές προς τράπεζες και 
να αποδέχονται συναλλαγµατικές εξωτερικού για το 
διακανονισµό πιστώσεων εξωτερικού για λογαριασµό 
της εταιρείας.

• Να αποσύρουν και να εισπράττουν χρήµατα, χρη−
µατόγραφα, µερισµαταποδείξεις και τοκοµερίδια και να 
υπογράφουν κάθε σχετική εξοφλητική απόδειξη, καθώς 
και να αναλαµβάνουν αυτά από καταθέσεις στο όνοµα 
του εντολέα. 

 Αθήνα, 9 Απριλίου 2010

Με εντολή Νοµάρχη
Ο ∆ιευθυντής κ.α.α.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 
F

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

(6)    
 Σύστασης της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισµέ−

νης Ευθύνης µε την επωνυµία «ΗΛΙΑΣ ΤΣΙΟΥΚΑΣ ΜΟ−
ΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
(Μ.Ε.Π.Ε.) και δ.τ. «La maison» (Λα µεζόν)». 

 Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 6684/8−2−2010 Συµβ/κή 
πράξη της Συµβ/φου Θεσ/νίκης ΜΟΣΧΟΚΑΡΦΕΝΙΑ ΒΑ−
ΛΑΒΑΝΗ, που νόµιµα καταχωρήθηκε στο βιβλίο ΕΠΕ 
του Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης µε αυξ. αριθµ. ∆ηµ. 353/
9−4−2010 & AM 7905 συστήθηκε Μονοπρόσωπη Εταιρεία 
Περιωρισµένης Ευθύνης ως κάτωθι:

ΕΤΑΙΡΟΣ Ηλίας Τσιουκας του ∆ηµητρίου και της ∆ή−
µητρας, που γεννήθηκε στις 23.09.1975 στην Λάρισα, 
Κάτοικος Καρδίας Θεσσαλονίκης, ελεύθερος επαγγελ−
µατίας, κάτοχος του µε αριθµό Σ. 888578/ 18.07.1997 
δελτίου Αστυνοµικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από 
το Αστυνοµικό Τµήµα Παλαµά, µε Α.Φ.Μ. 047106922 της 
∆.Ο.Υ. Παλαµά Καρδίτσας, Ελληνικής Ιθαγένειας.

Η Επωνυµία της Εταιρείας ορίζεται «ΗΛΙΑΣ ΤΣΙΟΥΚΑΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
(Μ.Ε.Π.Ε.)», µε την οποία και θα συναλλάσσεται, ο δια−
κριτικός δε τίτλος αυτής είναι «La maison» (Λα µεζόν). Η 
επωνυµία της εταιρείας µπορεί να χρησιµοποιηθεί και 
σε άλλες γλώσσες σε πιστή µετάφραση στην αντίστοιχη 

εκάστοτε γλώσσα, αποτελεί δε συγχρόνως εµπορικό 
και διακριτικό γνώρισµα αυτής.

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης 
και συγκεκριµένα το µισθωµένο ισόγειο κατάστηµα, 
εµβαδού µέτρων τετραγωνικών 88,00µ2, επί της οδού 
Κρήτης αριθµός 85 (γωνία µε Βούλγαρη), ιδιοκτησίας 
της Φλαβίας − Μαρίας χήρας ∆ηµ. Ταµπακούλη, όπου 
αυτή ενάγει και ενάγεται ακόµη και στις περιπτώσεις 
της ειδικής δωσιδικίας.

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται αορίστου χρόνου
Σκοπός της Εταιρείας είναι η εµπορία και πώληση σε 

τιµές χονδρικής αλλά και λιανικής των κάτωθι ειδών: 
ο) εσωτερικών, εξωτερικών ξύλινων, αλουµινένιων αλλά 
και κάθε είδους κουφωµάτων και συναφών εξαρτηµά−
των (χερούλια, κλειδαριές κ.λ.π.), β) εξωτερικών θωρα−
κισµένων αλλά και εσωτερικών πορτών κάθε είδους και 
συναφών εξαρτηµάτων (χερούλια, κλειδαριές κ.λ.π.), γ) 
η εισαγωγή, συναρµολόγηση και εµπορία παντός εί−
δους πόρτας και κουφωµάτων (εσωτερικές, εξωτερικές, 
θωρακισµένες, απλές, ξύλινες, µεταλλικές, συνθετικές) 
και επίπλων κατασκευής τρίτων, δ) η εµπορία επίπλων 
κουζίνας, ντουλαπιών και συναφών εξαρτηµάτων τους 
παραγωγής τρίτων, ε) η εµπορία κάθε είδους επίπλου 
επαγγελµατικού και οικιακού εξοπλισµού, γραφεία, κα−
ρέκλες, βιβλιοθήκες, ντουλάπες κ.τ.λ.) και στ) η αντιπρο−
σώπευση οίκων του εξωτερικού και εσωτερικού ως και 
η εισαγωγή και αντιπροσωπεία τούτων.

Το κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των 
ευρώ δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000,00) ευρώ (EURO).

Το κεφάλαιο αυτό διαιρείται σε εκατόν ογδόντα 
(180) εταιρικά µερίδια των εκατό (100,00) ευρώ (EURO) 
το καθένα. Ο µοναδικός εταίρος Ηλίας Τσιούκας του 
∆ηµητρίου και της ∆ήµητρας, κατέβαλε ολόκληρο το 
ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων ευρώ (18.000,00) στο 
ταµείο της Εταιρείας και αυτό αντιστοιχεί σε εκατόν 
ογδόντα (180) εταιρικά µερίδια, µε ποσοστό συµµετοχής 
του µοναδικού εταίρου της Εταιρείας αυτής εκατό τοις 
εκατό (100%):

Η διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας, καθ’ όλη 
τη διάρκεια της, ανήκει στον µοναδικό της εταίρο Ηλία 
Τσιούκα του ∆ηµητρίου και της ∆ήµητρας, ο οποίος θα 
ενεργεί στο όνοµα του, κάθε πράξη διαχειρίσεως και 
διαθέσεως, για κάθε περίπτωση, που αφορά τον σκοπό 
της εταιρικής επιχειρήσεως.

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου 
εκάστου ηµερολογιακού έτους και λήγει την τριακοστή 
πρώτη (31η) ∆εκεµβρίου του ιδίου έτους, εκτός από την 
πρώτη, που αρχίζει από την ηµέρα συστάσεως της Εται−
ρείας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) ∆εκεµβρίου 
του έτους δύο χιλιάδες ένδεκα (2011), θα συνταχθεί δε 
τότε και ο πρώτος ισολογισµός της εταιρείας. 

 Θεσσαλονίκη, 9 Απριλίου 2010

Η Συµβολαιογράφος
ΜΟΣΧΟΚΑΡΦΕΝΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ 

F

(7)    
 Σύσταση Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισµένης Ευ−

θύνης µε την επωνυµία «ΕΙΡΗΝΗ ΣΙΤΑΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟ−
ΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. 
«ΤΟ ΤΡΕΝΑΚΙ ΜΑΣ». 

 Με το υπ’ αριθµόν 10.242/25−2−2010 συµβόλαιο εµού της 
Συµβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Ρεµπέσκου −Πιτουρο−
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πούλου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία των εταιρειών 
του Πρωτοδικείου Αθηνών υπ’ αύξοντα αριθµό Γενικό 
5311 και Ειδικό 1734 της 7.4.2010, η Ειρήνη Σιταρά του 
Αντωνίου−Αγγέλου και της Ευγενίας, σύζυγος Νικολάου 
Μαυρόµατου, νηπιαγωγός, γεννηµένη στην Αθήνα το 
έτος 1972, κάτοικος ∆ροσιάς Αττικής οδός Θέτιδος αριθ−
µός 76, κάτοχος του υπ’ αριθµ. AB 570544/27−10−2006 
δελτίου ταυτότητος του Τµήµατος Ασφαλείας Κηφισιάς, 
µε ΑΦΜ 076758403 της ∆ΟΥ Αµαρουσίου, συνέστησε 
Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιωρισµένης Ευθύνης µε την 
επωνυµία «ΕΙΡΗΝΗ ΣΙΤΑΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο 
«ΤΟ ΤΡΕΝΑΚΙ ΜΑΣ», εδρεύουσα στον ∆ήµο Κηφισιάς 
Αττικής, εταιρικό δε κατάστηµα αυτής επί της οδού 
Μητροπολίτου Ιακώβου αριθµός 14. Σκοπός της εταιρεί−
ας είναι: 1) Η ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικού Παιδικού 
Σταθµού−Νηπιακό Τµήµα − Μονάδας Φροντίδας Προσχο−
λικής Αγωγής και ∆ιαπαιδαγώγησης. 2) Η έκδοση παντός 
είδους βιβλίων και εντύπων, η λειτουργία καταστηµάτων 
πωλήσεως βιβλίων και εντύπων πάσης φύσεως, που θα 
εκδίδει η ίδια ή άλλοι τρίτοι. 3) Η ίδρυση και λειτουργία 
εστιατορίων παντός τύπου (catering κ.λπ.). 4) Η ίδρυση 
και λειτουργία καταστηµάτων εµπορίας αθλητικών ει−
δών, ειδών κολυµβήσεως και ειδών ενδύσεως και υπο−
δήσεως εν γένει. 5) Η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών 
παντός τύπου και σε όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης, 
όπως φροντιστηριακά µαθήµατα συµπληρωµατικά για 
την εµπέδωση της εκπαιδευτικής ύλης, µαθήµατα ξέ−
νων γλωσσών κ.λπ. 6) Η παροχή υπηρεσιών στον χώρο 
των τεχνών και των γραµµάτων καθώς και υπηρεσιών 
οργάνωσης και σύγχρονης τεχνολογίας οποιουδήποτε 
αντικειµένου. 7) Η παροχή συµβουλών και θεµάτων ορ−
γάνωσης και διοίκησης σχολείων, όλων των βαθµίδων 
και Πανεπιστηµίων, η δηµιουργία και λειτουργία σχο−
λείων οποιουδήποτε βαθµού στο εσωτερικό και στο 

εξωτερικό. 8) Η εκπόνηση προγραµµάτων επιµόρφω−
σης εκπαιδευτικών και γονέων. 9) Η παροχή υπηρεσιών 
και προγραµµάτων εκµάθησης και επιµόρφωσης στον 
τοµέα των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των µηχα−
νογραφικών υπηρεσιών. 10) Η δηµιουργία αθλητικών 
κέντρων και θερινών σχολείων (κατασκηνώσεις). 11) Η 
εταιρεία δύναται να συµµετέχει προς τον αυτό σκοπό 
µε οποιαδήποτε µορφή και σε οποιεσδήποτε συναφείς 
ηµεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις και να συνεργάζε−
ται µε οποιοδήποτε τρόπο µε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα 
που επιδιώκουν σκοπούς όµοιους ή παρεµφερείς προς 
τον απ’ αυτήν επιδιωκωµένων, ακόµη δε και να αντιπρο−
σωπεύει τέτοιου είδους επιχειρήσεις. Η Συνέλευση των 
Εταίρων µπορεί να επεκτείνει ή περιορίζει τον σκοπό 
της εταιρείας, χωρίς αυτό να θεωρείται τροποποίηση 
του καταστατικού αυτού. Η διάρκεια της εταιρείας ορί−
σθηκε σε πενήντα (50) χρόνια, αρχίζει δε από την ηµέρα 
δηµοσίευσης της περιλήψεως του καταστατικού της 
εταιρείας στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε σε δέκα οκτώ 
χιλιάδες (18.000) ευρώ, το οποίο κατεβλήθη εξ ολοκλή−
ρου στο ταµείο της εταιρείας και διαιρείται σε εξακόσια 
(600) εταιρικά µερίδια, αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθέ−
να. Η µοναδική εταίρος της Μονοπρόσωπης Εταιρείας 
Περιορισµένης Ευθύνης συµµετέχει σ’ αυτό σε ποσοστό 
100% και κατέχει το σύνολο των εταιρικών µεριδίων 
ήτοι εξακόσια (600) εταιρικά µερίδια, η αξία των οποίων 
καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου από αυτήν.

∆ιαχειριστής της Εταιρείας ορίσθηκε η µοναδική εταί−
ρος αυτής Ειρήνη Σιταρά του Αντωνίου−Αγγέλου και της 
Ευγενίας, σύζυγος Νικολάου Μαυρόµατου. 

 Αθήνα, 7 Απριλίου 2010

Η Συµβολαιογράφος
ΕΛΕΝΗ ΡΕΜΠΕΣΚΟΥ  
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