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ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ
(1)
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ−
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Κλωστήρια Κανά−
βεως Δ.Γ. Σπυράκης και Υιός Α.Ε.».
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Την 31.3.2008 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ’ αριθμ. 7708/07/
31.3.2008 απόφασή μας με την οποία εγκρίθηκε η
τροποποίηση του άρθρου 5 (A.M.Κ.) του καταστατικού
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Κλωστήρια
Κανάβεως Δ.Γ. Σπυράκης και Υιός Α.Ε.» και Αρ. Μ.Α.Ε.
7527/02/Β/86/1406 που αποφάσισε η τακτική Γενική
Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στις 14.5.2002.
Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει ως εξής:
Άρθρο 5
1. Το κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε
δραχμές οκτώ εκατομμύρια (8.000.000) και διαιρέθηκε
σε οκτώ χιλιάδες (8.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας
δρχ. χιλίων (1.000) εκάστης, όπως αναγράφεται στο
αρχικό καταστατικό της Εταιρείας.
2. Με την από 30.6.1979 απόφαση της έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε
η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο στο
μεταξύ λόγω της υποτίμησης που εμφιλοχώρησε είχε
μειωθεί σε δραχμές ένα εκατομμύριο εξακόσιες δώδεκα
χιλιάδες (1.612.000), κατά δραχμές τρία εκατομμύρια
τετρακόσιες χιλιάδες (3.400.000) διά κεφαλαιοποιήσεως
της υπεραξίας των ακινήτων που προέκυψε σύμφωνα με
τον ν. 542/1977. Έτσι το κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε
στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων δώδεκα χιλιάδων
(5.012.000) δραχμών, διαιρούμενο σε οκτώ χιλιάδες
(8.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. εξακοσίων
είκοσι έξι και πενήντα (626,50) εκάστης.
3. Με την από 20.12.1982 απόφαση της έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης, το μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά
έντεκα εκατομμύρια επτακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες
οκτακόσιες δρχ. (11.714.800) διά κεφαλαιοποιήσεως της
υπεραξίας των ακινήτων που προέκυψε σύμφωνα με
τον ν. 1249/1982 με ανάλογη αύξηση της αξίας εκάστης
μετοχής. Έτσι το κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο
ποσό των δέκα έξι εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι έξι
χιλιάδων οκτακοσίων (16.726.800) δραχμών, διαιρούμενο
σε οκτώ χιλιάδες (8.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας
δρχ. δύο χιλιάδων ενενήντα και ογδόντα πέντε (2.090,85)
εκάστης.
4. Με την από 30.6.1989 απόφαση της έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης, το μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε ακόμη κατά
τριάντα εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες
τριάντα έξι και ογδόντα πέντε λεπτά (30.863.036,85) δρχ.
διά κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας των ακινήτων που
προέκυψε σύμφωνα με την απόφαση Ε.2665/1988 του
Υπουργείου οικονομικών, με έκδοση δέκα τεσσάρων
χιλιάδων επτακοσίων εξήντα μίας (14.761) μετοχών
ονομαστικής αξίας 2.090,85 εκάστης.
5. Με την από 14.5.2002 απόφαση της τακτικής Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό Κεφάλαιο

αυξήθηκε κατά ενενήντα ευρώ και πενήντα ένα λεπτά
(90,51) με καταβολή σε μετρητά για την στρογγυλοποίηση
του Μετοχικού Κεφαλαίου λόγω μετατροπής του σε
Ευρώ. Η αύξηση έγινε με την αύξηση της ονομαστικής
αξίας κάθε μίας από τις υπάρχουσες (22.761) μετοχές
κατά Ευρώ (0,00397729604).
Έτσι το κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό
των ευρώ εκατόν τριάντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων
πενήντα δύο και πενήντα τεσσάρων λεπτών (139.752,54)
που έχει καταβληθεί ολοσχερώς, διαιρούμενο σε είκοσι
δυο χιλιάδες επτακόσιες εξήντα μια (22.761) ονομαστικές
μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ έξι και δέκα τέσσερα
λεπτά (6,14) εκάστης.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο
Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του
τροποποιημένου καταστατικού.
Πειραιάς, 31 Μαρτίου 2008
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΣ
F
(2)
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ−
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕ−
ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΝΗΣ Α.Ε.» με δ.τ. «ΑΞΕΜ
ΑΕ».
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Την 2.4.2008 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ’ αριθμ. ΕΜ.977/
2.4.2008 αίτηση και η συνυποβαλλόμενη από 14.3.2008
απόφαση της έκτακτης αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης
των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΝΗΣ Α.Ε.»
με δ.τ. «ΑΞΕΜ ΑΕ» και Αρ. Μ.Α.Ε. 15275/26/Β/87/03 και
έδρα το Δημοτικό Διαμέρισμα Καρδαμύλης του Δήμου
Λεύκτρου Ν.Μεσσηνίας με την οποία αποφασίσθηκε η
τροποποίηση του άρθρου 5 (Μ.Κ.) του Καταστατικού
της.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο
Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του
καταστατικού με τις τροποποιήσεις του.
Η καταχώρηση των ως άνω στοιχείων γίνεται σύμφω−
να με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2α και 7β του
κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως ισχύει
σήμερα.
Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει σε περίληψη ως
εξής:
Άρθρο 5 παρ. 1
(Μετοχικό Κεφάλαιο)
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε κατά
τη συστασή της σε 41.400.000 δρχ. διαιρούμενο σε
1.380 μετοχές ονομαστικής αξίας 30.000 δρχ. εκάστη
και καταβλήθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
7 του παρόντος.
Με την από 6.12.1989 απόφαση του Διοικητικού Συμ−
βουλίου το μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε
κατά 1.740.000 δρχ. με κεφαλαιοποίηση Αποθεματικού
αναπροσαρμογής παγίων σύμφωνα με την απόφαση
Ε.2665/1988 των ΥΠ.ΕΘ.Ο. και ΥΠ.ΟΙΚ., με την έκδοση 58
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μετοχών ονομαστικής αξίας 30.000 δρχ. εκάστη.
Με την από 12.3.1994 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου το μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε
κατά 6.870.000 δρχ. με κεφαλαιοποίηση ποσού που είχε
κατατεθεί από τους μετόχους και εμφανίζετο στο Λογ/
σμό 43 Ποσά προορισμένα για αύξηση Κεφαλαίου με
την έκδοση 229 μετοχών ονομαστικής αξίας 30.000 δρχ.
εκάστη.
Με την από 2.5.1994 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
το μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά
25.230.000 δρχ. (25.209.810 δρχ. από κεφαλαιοποίηση
Αποθεματικού αναπροσαρμογής παγίων ν. 2065/1992 και
20.190 δρχ. κεφαλαιοποίηση ποσού που είχε κατατεθεί
από τους μετόχους και εμφανίζετο στο Λογ/σμό 43 Ποσά
προορισμένα για αύξηση Κεφαλαίου) με την έκδοση 841
μετοχών ονομαστικής αξίας 30.000 δρχ. εκάστη.
Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εται−
ρείας ανέρχεται σε 75.240.000 δρχ. διαιρούμενο σε 2.508
μετοχές ονομαστικής αξίας 30.000 δρχ. εκάστη.
Με την από 29.6.2003 απόφαση της τακτικής Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε:
Α) Η Μετατροπή και στρογγυλοποίηση του Μετοχικού
Κεφαλαίου και της Ονομαστικής Αξίας της Μετοχής
σε Ευρώ με προσδιορισμό της ονομαστικής αξίας της
μετοχής στα 88,04 Ευρώ εκάστης.
Β) Η Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 2,72 Ευρώ
λόγω στρογγυλοποίησης του Μετοχικού Κεφαλαίου και της
ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 88,04 Ευρώ εκάστης.
Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό Κεφάλαιο της Εται−
ρείας ανέρχεται σε 220.804,32 Ευρώ διαιρούμενο σε
2.508 Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 88,04
Ευρώ η κάθε μία.
• Με την από 15.9.2004 απόφαση της έκτακτης αυτόκλητης
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε Αύξηση
του μετοχικού Κεφαλαίου κατά σαράντα πέντε χιλιάδες
εβδομήντα έξι ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά (45.076,48) με
την έκδοση 512 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής
αξίας 88,04 ευρώ εκάστη, ανερχομένου του μετοχικού
Κεφαλαίου σε διακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες οκτακόσια
ογδόντα ευρώ και ογδόντα λεπτά (265.880,80) διηρημένο
σε τρεις χιλιάδες είκοσι (3020) Ονομαστικές μετοχές,
ονομαστικής αξίας ογδόντα οκτώ ευρώ και τεσσάρων
λεπτών (88,04) εκάστη.
Με την από 11.5.2005 απόφαση της έκτακτης αυτόκλητης
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε Αύξηση του
Μετοχικού Κεφαλαίου κατά τριάντα επτά χιλιάδες οκτακόσια
πενήντα επτά ευρώ και είκοσι λεπτά (37.857,20) με μετρητά
και έκδοση τετρακοσίων τριάντα (430) ονομαστικών μετοχών
ονομαστικής αξίας ογδόντα οκτώ και τεσσάρων λεπτών
(88,04) εκάστη, ανερχομένου του μετοχικού Κεφαλαίου της
Εταιρείας σε τριακόσιες τρεις χιλιάδες επτακόσια τριάντα
οκτώ ευρώ (303.738,00) κατανεμημένο σε τρεις χιλιάδες
τετρακόσιες πενήντα (3.450) μετοχές ονομαστικής αξίας
ογδόντα οκτώ ευρώ και τεσσάρων λεπτών (88,04) εκάστη.
Με την από 30.6.2006 απόφαση της τακτικής Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά Πενήντα μία
Χιλιάδες Πεντακόσια ενενήντα ένα Ευρώ και σαράντα
τέσσερα λεπτά (€ 51.591,44) με κεφαλαιοποίηση
Αποθεματικού από αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων
σύμφωνα με το ν. 2065/1992, με έκδοση πεντακοσίων
ογδόντα έξι (586) νέων Ονομαστικών μετοχών ονομαστικής
αξίας ογδόντα οκτώ Ευρώ και τεσσάρων λεπτών (€
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88,04) εκάστη, ανερχομένου του μετοχικού Κεφαλαίου
της Εταιρείας σε τριακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες
τριακόσια είκοσι εννέα ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά
(355.329,44) κατανεμημένο σε τέσσερις χιλιάδες τριάντα
έξι (4.036) μετοχές ονομαστικής αξίας ογδόντα οκτώ ευρώ
και τεσσάρων λεπτών (88,04) εκάστη.
Ήδη με την από 14.3.2008 απόφαση της έκτακτης
αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου της
Εταιρείας κατά πενήντα εννέα χιλιάδες επτακόσια
εβδομήντα εννέα Ευρώ και δέκα έξι λεπτά (59.779,16€)
με έκδοση εξακοσίων εβδομήντα εννέα (679) νέων
Ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας Ογδόντα
οκτώ Ευρώ και τεσσάρων λεπτών (€ 88,04) εκάστη.
Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό Κεφάλαιο της Εται−
ρείας ανέρχεται σε τετρακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες
εκατόν οκτώ ευρώ και εξήντα λεπτά (€ 415.108,60) κατα−
νεμημένο σε τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες δέκα πέντε
(4.715) μετοχές ονομαστικής αξίας ογδόντα οκτώ ευρώ
και τεσσάρων λεπτών (88,04) εκάστη.
Καλαμάτα, 3 Απριλίου 2008
Με εντολή Νομάρχη
Η Προϊσταμένη Τμήματος
ΑΜΑΛΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
F

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
(3)
Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία «Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟ−
ΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» σε ετήσια
τακτική Γενική Συνέλευση.
Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
(Αρ.Μ.Α.Ε.: 60697/01/Β06/247)
Σύμφωνα με τo νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό
Συμβούλιο της Εταιρείας «Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» με την
από 7 Μαρτίου 2008 αποφασή του καλεί τους μετόχους
της Εταιρείας σε τακτική ετήσια Γενική Συνέλευση την 5
Μαΐου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12 π.μ. στα γραφεία
της έδρας της Εταιρείας (oδός Θέτιδος 10 Αθήνα).
Θέματα Ημερησίας Διατάξεως
1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της 1ης Υπερδω−
δεκάμηνης χρήσης 22.5.2006−31.12.2007 μετά των εκθέσε−
ων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Έγκριση του προτεινόμενου πίνακα διάθεσης
αποτελεσμάτων της 1ης Υπερδωδεκάμηνης χρήσης
22.5.2006−31.12.2007.
3. Απαλλαγή από πάσης ευθύνης των μελών του Δι−
οικητικού Συμβουλίου των Ελεγκτών 1ης Υπερδωδεκά−
μηνης χρήσης 22.5.2006−31.12.2007.
4. Εκλογή ελεγκτών τακτικών και αναπληρωματικών
για τη χρήση 2008.
5. Λοιπά θέματα.
Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική
Συνέλευση οφείλουν σύμφωνα με το νόμο να καταθέσουν
τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα
που λειτουργεί στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον
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ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης
και να προσκομίσουν τις αποδείξεις κατάθεσης και
τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης μέσα στην ίδια
προθεσμία στα γραφεία της Εταιρείας.
Αθήνα, 7 Μαρτίου 2008
Το Διοικητικό Συμβούλιο
F

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
(4)
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία «ΠΑΛΤΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙ−
ΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙ−
ΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» με δ.τ.
«ΝΕΚΤΑΡ ΠΛΑΣΤ ΑΒΕΕ».
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Την 3.4.2008 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΛΤΟΓΛΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»
με δ.τ. «ΝΕΚΤΑΡ ΠΛΑΣΤ ΑΒΕΕ» και Αρ. Μ.Α.Ε. 32809/03/
Β/95/16:
1) Προσάρτημα, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμ−
βουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση 2006.
2) Το από 30.6.2007 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης
των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης
2007, οι εξής:
Τακτικοί:
1. ΛΥΚΟΣΚΟΥΦΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, κάτοι−
κος Αθηνών, οδός Βαλτινών 40, με Α.Δ.Τ. Χ 016374 και
ΑΑΟΕ 9900061619.
2. ΣΤΟΥΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, κάτοικος Αν−
θούπολης, οδός Τελαμόνος 29 με Α.Δ.Τ. Ν 312165 και
ΑΑΟΕ 9993028733.
Αναπληρωματικοί:
1. ΛΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, κάτοικος Πειραιά,
οδός Αττικού Βύρωνος 18, με Α.Δ.Τ. Μ 092758 και ΑΑΟΕ
9996000962.
2. ΠΕΤΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, κάτοικος
Πειραιά, Καμινίων 15, με Α.Δ.Τ. Π 508827 και ΑΑΟΕ
9992036480.
Ελευσίνα, 3 Απριλίου 2008
Με εντολή Νομάρχη
Η Διευθύντρια
Ε. ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗ
F
(5)
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΒΙΑΝΟΞ ΣΒΩΛΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙ−
ΚΙΑΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥ−
ΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΒΙΑΝΟΞ ΣΒΩΛΟΣ ΑΕ».
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Την 3.4.2008 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της

Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΑΝΟΞ ΣΒΩΛΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΟΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ.
«ΒΙΑΝΟΞ ΣΒΩΛΟΣ ΑΕ» και Αρ. Μ.Α.Ε. 2263/03/Β/86/13
(97):
1) Προσάρτημα, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμ−
βουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση 2006.
2) Το από 30.6.2007 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης
των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης
2007, οι εξής:
Τακτικοί:
1. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, κάτοι−
κος Θηβών, οδός Παναγούλη, Α.Δ.Τ. Σ 816764 και ΑΑΟΕ
0997043013.
2. ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ, κάτοικος
Αθηνών, οδός Θήρας 70, με Α.Δ.Τ. Ρ 105050 και ΑΑΟΕ
9996019870.
Αναπληρωματικοί:
1. ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΗΛΙΑ, κάτοικος Ν. Ηρακλεί−
ου, οδός Ηρακλείδων 24, με Α.Δ.Τ. Π 165817 και ΑΑΟΕ
9992026273.
2. ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΦΟΙΒΟΥ, κάτοικος
Ν. Ιωνίας, οδός Αφροδίτης 44, με Α.Δ.Τ. Ν 161048 και
ΑΑΟΕ 9997046482.
Ελευσίνα, 3 Απριλίου 2008
Με εντολή Νομάρχη
Η Διευθύντρια
Ε. ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗ
F
(6)
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ−ΙΔΙΩ−
ΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ − ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥ−
ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΕΡΑΤΣΙ−
ΝΙΟΥ Ι.Α.Ε.».
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Την 4.4.2008 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 24.3.2008 πρακτικό
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία «ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ−ΙΔΙΩΤΙΚΟ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ − ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
με δ.τ. «ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Ι.Α.Ε.» και αριθμό
Μητρώου 65484/02/Β/08/25 από το οποίο προκύπτει ότι:
Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την Εταιρεία
με πενταετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Μανούσος Μαρινάκης του Ιωσήφ και της Θέμιδος, Ιατρός
− ακτινολόγος, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής το
έτος 1972, κάτοικος Νίκαιας Αττικής οδός Αδάνων αριθμός
9−11, κάτοχος του υπ’ αριθμ. Ξ 246392/11.3.1988 δελτίου
ταυτότητας του ΙΑ Αστυνομικού Τμήματος Πειραιά, με
Α.Φ.Μ. 057691131 Δ.Ο.Υ. Νικαίας, Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ιωάννα Καρακατσάνη του Κωνσταντίνου και της Αγγελικής,
ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος
1985, κάτοικος Περάματος Αττικής στην οδό Αριστείδου
αριθμός 6, κάτοχος του υπ’ αριθμ. Χ 115084/18.10.2001
δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφάλειας Περάματος,
με Α.Φ.Μ. 131961740 Δ.Ο.Υ. Ε΄ Πειραιά, Αντιπρόεδρος του
Δ.Σ.
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Ιωάννης Καραμηνάς του Νικολάου και της Αικατερίνης,
βιοχημικός, που γεννήθηκε στην Νίκαια Πειραιά, το έτος
1963, κατοικεί στην Άνοιξη Αττικής (οδός Φαέθωνος αρ.
10), κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας υπ’
αριθμ. ΑΕ 049514/2007, που εκδόθηκε από το Τμήμα
Ασφαλείας Αγίου Στεφάνου, με Α.Φ.Μ. 035680260 Δ.Ο.Υ.
Ε΄ Πειραιά, Διευθύνων Σύμβουλος.
Νικόλαος Σωτηρόπουλος του Γεωργίου και της
Μαρίας, Ιατρός, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος
1966, κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής οδός Ικάρων αριθμός
28, κάτοχος του υπ’ αριθμ. Σ 695286/27.11.1998 δελτίου
ταυτότητας του Α.Τ. Χαϊδαρίου με Αριθμό Φορολογικού
Μητρώου 043997796 (Δ.Ο.Υ. Ε΄Πειραιά), Μέλος του Δ.Σ.
Παναγιώτης Κοκκίνης του Σοφοκλή και της Αθανασίας,
επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στη Νέα Πέλλα
Γιαννιτσών του Νομού Πέλλης, το έτος 1954, κατοικεί
στην Βούλα Αττικής (οδός Τήνου αρ. 9), κάτοχος
του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας υπ’ αριθμ. Χ
090080/16.10.2001 Α.Τ. Βούλας, με Α.Φ.Μ. 020612658 Δ.Ο.Υ.
Γλυφάδας, Μέλος του Δ.Σ.
Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας:
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να αναθέσει
στον Καραμηνά Ιωάννη του Νικολάου, Διευθύνοντα
Σύμβουλο, στον Μανούσο Μαρινάκη του Ιωσήφ, Πρόεδρο
του Δ.Σ., την Ιωάννα Καρακατσάνη Αντιπρόεδρο, την
άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του
Διοικητικού Συμβουλίου και δίνει σε αυτούς την εντολή
και πληρεξουσιότητα, ενεργώντας είτε από κοινού είτε ο
κάθε ένας χωριστά στο όνομα της Εταιρείας, την άσκηση
όλων των πράξεων διαχείρισης και διάθεσης και να
δεσμεύουν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού
σκοπού υπογράφοντας για την Εταιρεία με την ατομική
τους υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία και
σφραγίδα. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλυματός τους ο
Διευθύνων Σύμβουλος και ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος
της Εταιρείας μπορεί να αναθέσει την διεκπεραίωση
μιας ή περισσότερων υποθέσεων σε άλλο μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου ή σε τρίτο χορηγώντας την
σχετική πληρεξουσιότητα.
Γ) Ορισμός Διεύθυνσης της Έδρας της Εταιρείας:
Η Διεύθυνση των γραφείων της Εταιρείας είναι:
Οδός: Λ. Δημοκρατίας 19 ΤΚ: 18755 Κερατσίνι.
Πειραιάς, 4 Απριλίου 2008
Ο Νομάρχης
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΣ
F
(7)
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΤΛΙΕΣ
− ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ − ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΒΙΟΠ ΑΕ».
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Την 4.4.2008 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 19.3.2008 πρα−
κτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 20.3.2008
πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης
Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΑΝΤΛΙΕΣ −ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ − ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΒΙΟΠ ΑΕ» και αριθμό Μητρώου
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57043/02/Β/04/84 που εδρεύει στο Δήμο Πειραιά (Κ. Μαυ−
ρομιχάλη 1−3) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό
Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και
θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι 30.6.2012 συγκροτήθηκε
σε σώμα ως εξής:
1. ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ,
Έμπορος, που γεννήθηκε στον Πειραιά το έτος 1954,
κάτοικος Κορυδαλλού Αττικής, οδός Πελοποννήσου
αριθμός 129, κάτοχος δελτίου ταυτότητας υπ’ αριθμ. Μ
214376/16.9.1985 του ΙΣΤ Α.Τ. Πειραιά, με Α.Φ.Μ. 018847932,
Δ.Ο.Υ. Δ΄ Πειραιά ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβου−
λος.
2. ΣΤΡΑΓΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, Ιδ.
Υπάλληλος, που γεννήθηκε στον Πειραιά το έτος 1963,
κάτοικος Κορυδαλλού Αττικής, οδός Πελοποννήσου
αριθμός 129, κάτοχος δελτίου ταυτότητας υπ’ αριθμ.
ΑΖ 565335/19.2.2008 του Τ.Α Κορυδαλλού, με Α.Φ.Μ.
1002489000 Δ.Ο.Υ. Δ΄ Πειραιά ως Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3. ΣΤΡΑΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, Ιδ.
Υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής το
έτος 1972, κάτοικος Αγ. Βαρβάρας Αττικής, οδός Ρόδου
αριθμός 57, κάτοχος δελτίου ταυτότητας υπ’ αριθμ.
Ξ 274429/27.10.1989 του Τ.Α. Αγ. Βαρβάρας, με Α.Φ.Μ.
138218140 Δ.Ο.Υ. Κορυδαλλού ως Μέλος Δ.Σ.
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ:
Το Δ.Σ. αναθέτει σύμφωνα με το άρθρο 13 τη διοίκη−
ση και εκπροσώπηση της Εταιρείας έναντι οιασδήποτε
αρχής ή τρίτου και όλες τις αρμοδιότητες που έχει το
Διοικητικό Συμβούλιο στον ΠΑΣΤΕΦΑΝΑΤΟ ΕΜΜΑΝΟΥ−
ΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα
Σύμβουλο.
Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου του Δ.Σ. την
Εταιρεία εκπροσωπεί η ΣΤΡΑΓΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
Χωρίς περιορισμό της γενικότητας των ανωτέρω και
με τη μορφή εξουσιοδοτήσεως του άρθρου 13 του κα−
ταστατικού της Εταιρείας, αναθέτει στους ανωτέρω
ενεργούντες κεχωρισμένως έκαστος ή από κοινού, διά
μόνον της υπογραφής των, τις ακόλουθες ενδεικτικές
εξουσίες ήτοι να:
(α) Εκπροσωπούν την Εταιρεία στην Ελλάδα και την
αλλοδαπή απέναντι σε οποιαδήποτε Αρχή ή τρίτο περι−
λαμβανομένων ενδεικτικά κρατικών ή άλλων δημοσίων,
διοικητικών, δημοτικών ή άλλων αρχών ή Οργανισμών,
απέναντι σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και
ενώπιον όλων των Ελληνικών ή αλλοδαπών δικαστηρίων
κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και συνάπτουν συμφωνίες
ή συμβάσεις κάθε είδους με οποιαδήποτε από τις πιο
πάνω αρχές ή φυσικά και νομικά πρόσωπα.
(β) Προβαίνουν σε όλες τις κατάλληλες ενέργειες για
τη λειτουργία της Εταιρείας και αποφασίζουν για τις
σχετικές δαπάνες, προσλαμβάνουν και απολύουν υπαλ−
λήλους και προσδιορίζουν την αμοιβή τους.
(γ) Αποφασίζουν για την ίδρυση, επέκταση ή κα−
τάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφεί−
ων και αποφασίζουν για την συμμετοχή εν γένει της
Εταιρείας σε άλλες εταιρείες ή επιχειρήσεις με όμοιο
σκοπό.
(δ) Παρίστανται σε οποιαδήποτε και σε όλες τις γε−
νικές συνελεύσεις εταιρειών στις οποίες η Εταιρεία θα
συμμετάσχει.
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TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

(ε) Εισπράττουν και εξουσιοδοτούν την πληρωμή χρη−
μάτων της Εταιρείας, συνάπτουν οποιεσδήποτε συμβά−
σεις με Τράπεζες ή άλλους οικονομικούς οργανισμούς
ή τρίτους, ανοίγουν και κινούν τραπεζικούς λογαρια−
σμούς κάθε μορφής περιλαμβανομένων αλληλόχρεων,
εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν, εξοφλούν, προ−
εξοφλούν και γενικά ασχολούνται με οποιουσδήποτε
τίτλους διαπραγματεύσιμους ή μη περιλαμβανομένων
ενδεικτικά επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων,
φορτωτικών, αποθετηρίων, ενεχυρογράφων και ενέγ−
γυων πιστώσεων.
(στ) Διαπραγματεύονται, χορηγούν ή λαμβάνουν
δάνεια και παραχωρούν εξασφαλίσεις οποιασδήποτε
μορφής, περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό υποθη−
κών, προσημειώσεων, ενεχύρων και εκχωρήσεων κάθε
μορφής, δέχονται και χορηγούν εγγυήσεις από, προς
και υπέρ οιουδήποτε τρίτου προς ευόδωση του εται−
ρικού σκοπού.
(ζ) Αγοράζουν και πωλούν όλη την περιουσία υπάρ−
χουσα ή αποκτειθησομένη της Εταιρείας ή οποιοδήποτε
στοιχείο της, εκμισθώνουν, μισθώνουν, υπομισθώνουν
οποιαδήποτε κινητά ή ανίκητα.
(η) Αρχίζουν οποιαδήποτε αστική, διοικητική ή
ποινική δίκη ή διαδικασία, ασκούν τακτικά και έκτακτα
ένδικα μέσα, δίδουν επάγουν ή ανεπάγουν όρκους
και προσβάλουν έγγραφα ως πλαστά, περατώνουν
ή καταργούν δίκες και συνάπτουν δικαστικούς ή
εξώδικους συμβιβασμούς με οποιοδήποτε τρίτο,
επιβάλλουν συντηρητικές ή αναγκαστικές κατασχέσεις
ή άλλα ασφαλιστικά μέτρα, εγγράφουν υποθήκες,
προσημειώσεις και παρέχουν την συναίνεσή του για
την άρση των πιο πάνω, προβαίνουν σε διαδικασίες
αναγκαστικής εκτελέσεως και μετέχουν σε διαδικασίες
πτώχευσης, σε συνελεύσεις πιστωτών, σε πτωχευτικούς
συμβιβασμούς και στην πτωχευτική διαδικασία εν γένει
μέχρι του περατός της και διορίζουν δικηγόρους για να
εκπροσωπούν την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα σε
όλα τα πιο πάνω ζητήματα ή σε οποιαδήποτε άλλα.
Διά της παρούσης εξουσιοδοτείται οποιοδήποτε μέ−
λος του Δ.Σ. ως αναπληρωτής του Προέδρου προς το
σκοπό όπως εκδίδει αντίγραφα ή αποσπάσματα των
πρακτικών των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβου−
λίου.
Πειραιάς, 4 Απριλίου 2008
Ο Νομάρχης
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΣ
F
(8)
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «Κ. ΖΩΝΑΣ Α.Ε.» με δ.τ. «C. ZONAS S.A.».
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Την 4.4.2008 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 20.3.2008 πρακτικό
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας
με την επωνυμία «Κ. ΖΩΝΑΣ Α.Ε.» με δ.τ. «C. ZONAS
S.A.» και αριθμό Μητρώου 7076/02/Β/86/956 σύμφωνα
με το οποίο:
Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που έχει εκλεγεί με την
από 29.6.2007 απόφαση της Γ.Σ., μετά το θάνατο του
Ιωάννη Ζώνα του Κων/νου και την αντικατάστασή

του από τον Μιχαήλ Παπαοικονόμου του Κων/νου, θα
διοικήσει την Εταιρεία για το υπόλοιπο της θητείας
του, ήτοι μέχρι 29.6.2012, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα
ως κατωτέρω:
1. ΖΩΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, έμπορος, κάτοικος
Εκάλης Ρόδων 7, Α.Δ.Τ. Β 054817/ 30.10.1964 του ΤΑ
Ν.Ιωνίας, γεννηθείς το 1939 στη Λειβαδιά, Ελληνικής
υπηκοότητας, με Α.Φ.Μ. 005464213 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ως
Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος.
2. ΖΩΝΑ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ, έμπορος, κάτοικος
Εκάλης Ρόδων 7, Α.Δ.Τ. Ξ 364120/ 26.6.1987, γεννηθείσα
το 1973 στην Αθήνα, Ελληνικής υπηκοότητας, με Α.Φ.Μ.
051268194 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ως Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
3. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ιδιω−
τικός υπάλληλος, κάτοικος Γαλατσίου, Παπαφλέσσα 56,
Α.Δ.Τ. ΑΕ 555863/ 9.5.2007 Τ.Α. Πατησίων, γεννηθείς το
1961 στα Καλάβρυτα, Ελληνικής υπηκοότητας, με Α.Φ.Μ.
028457600 Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου, ως Μέλος του Δ.Σ.
4. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ, ιδιωτικός
υπάλληλος, κάτοικος Εκάλης Ρόδων 7, Α.Δ.Τ. Ξ258700/
29.5.1986 Α ΤΑ Πειραιά, γεννηθείς το 1971 στον Πειραιά,
Ελληνικής υπηκοότητας, με Α.Φ.Μ. 065725581 Δ.Ο.Υ.
Κηφισιάς, ως Μέλος του Δ.Σ.
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Το Δ.Σ. αποφασίζει σύμφωνα με το νόμο και το κα−
ταστατικό ότι η Εταιρεία εκπροσωπείται έναντι των
τρίτων ενώπιον πάντων των Δικαστηρίων, παντός βαθ−
μού και δικαιοδοσίας, ως και πάσης άλλης αρχής από
τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Κων/νο Ζώνα
του Ιωάννη.
Επίσης σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου του
Δ.Σ. την Εταιρεία εκπροσωπεί η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
Ελένη Ζώνα του Κων/νου.
Ειδικότερα για να αναλαμβάνουν: χρήματα, χρημα−
τόγραφα, μερισματοαποδείξεις και τοκομερίδια, να
εισπράττουν χρήματα εμβαζόμενα και οπωσδήποτε
ωφειλόμενα στην Εταιρεία να εκδίδουν, αποδέχονται,
οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλαγματικές, γραμ−
μάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν
φορτωτικές.
Να συνάπτουν συμβάσεις με τις Τράπεζες για το
άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών
επιστολών υπέρ της Εταιρείας και υπέρ οιονδήποτε
τρίτου νομικού και φυσικού προσώπου, την είσπραξη
φορτωτικών μετ’ ενέγγυου προκαταβολής, μίσθωση
θυρίδων θυσαυροφυλάκιου, χορήγηση δανείων προς
την Εταιρεία, πιστώσεων διά ανοικτού λογαριασμού
με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη
υφισταμένων τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων
με υποθήκες ή γραμμάτια ή με κάθε είδους ενέχυρο και
να ποιώνται την χρήση τους (είτε με επιταγές, είτε με
εντολές, είτε με αποδείξεις εισπράξεων χρημάτων) ως
και από την Εταιρεία μισθωμένων χρηματοκιβωτίων να
παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια για την εξασφάλιση
απαιτήσεων γενικά κατά της Εταιρείας επί κινητών ή
ακινήτων δηλαδή ενεχύρου πάσης φύσεως υποθήκη,
προσημείωση και ναυτική υποθήκη για τα πλοία της
να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό
της Εταιρείας για οποιοδήποτε τρίτο νομικό ή φυσικό
πρόσωπο, να αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα και
να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να
λύουν τέτοιες μισθώσεις και γενικά να ενεργούν κάθε
πράξη διαχειρίσεως.

ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η παραπάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι πε−
ριοριστική απαιτείται η υπογραφή του Προέδρου και
Διευθύνοντος Συμβούλου Κων/νου Ζώνα και σε περί−
πτωση κωλύματος της Αντιπροέδρου του Δ.Σ Ελένης
Ζώνα του Κων/νου, οι οποίοι μπορούν να ενεργούν και
δεσμεύουν την Εταιρεία δρώντας μόνοι τους και άνευ
συμπράξεως άλλου διά της υπογραφής τους τιθεμένης
κάτω από την εταιρική επωνυμία.
Πειραιάς, 4 Απριλίου 2008
Ο Νομάρχης
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΣ
F
(9)
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία «Κλωστήρια Κανάβεως Δ.Γ. Σπυράκης
και Υιός Α.Ε.».
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Την 31.3.2008 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας:
Το από 30.6.1990 πρακτικό της τακτικής Γενικής
Συνέλευσης καθώς και το από 30.6.1990 πρακτικό του
Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «Κλωστήρια Κανάβεως Δ.Γ. Σπυράκης και Υιός
Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 7527 / 02 / Β / 86 / 1406 που
εδρεύει στον Δήμο Πειραιά (Θηβών 28) από το οποίο
προκύπτει ότι το Δ.Σ. που εκλέχθηκε από την τακτική
Γενική Συνέλευση της 30.6.1990 και θα διοικήσει την
Εταιρεία μέχρι 30.6.1993 συγκροτήθηκε σε σώμα ως
εξής:
1. Χρύσανθος Βασιλόπουλος του Βασιλείου − Πρό−
εδρος, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Ροδάνθη 1, Α.Δ.Τ. Ρ
592724, Α.Φ.Μ. 07583565, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.
2. Γρηγόριος Σπυράκης του Δημητρίου − Διευθύνων
Σύμβουλος, κάτοικος Ν. Ψυχικού, Αλεξ. Παπαναστασίου
8, Α.Δ.Τ. Ν. 680962, Α.Φ.Μ. 01444682, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού.
3. Κων/νος Μπούρας του Γεωργίου − Αντιπρόεδρος,
κάτοικος Κηφισιάς οδός Γρηγορίου Ε 8 Α.Δ.Τ. Ξ 352515,
Α.Φ.Μ. 016429425 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.
4. Σταύρος Δελημάνης του Ιωάννου − Μέλος, κάτοικος
Πειραιά οδός Τομπάζη 17−19, Α.Δ.Τ. Α 700047, Α.Φ.Μ.
13743355, Δ.Ο.Υ. ΣΤ΄ Πειραιά.
5. Αγγελική Δήμα του Δημητρίου − Μέλος, κάτοικος
Κοραή 10 Γλυφάδα Α.Δ.Τ. Η 393825, Α.Φ.Μ. 1649395 Δ.Ο.Υ.
Γλυφάδας.
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
Χορηγεί την εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα
γενικής εκπροσώπησης της Εταιρείας προς τον
Πρόεδρο Χρύσανθο Βασιλόπουλο του Βασιλείου και
Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας Γρηγόριο Σπυράκη
του Δημητρίου κατ’ εκχώρηση των αρμοδιοτήτων του
Δ.Σ. σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του καταστατικού
της Εταιρείας, οι οποίοι ενεργώντας μόνοι ή από
κοινού με την υπογραφή τους, κάτω από την Εταιρική
επωνυμία, εκπροσωπούν την Εταιρεία, δικαστικώς και
εξωδίκως, ενώπιον παντός τρίτου, νομικού ή φυσικού
προσώπου, ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, του Ελληνικού
Δημοσίου, των Δημοτικών και Κοινοτικών Αρχών, των
Δικαστικών, Φορολογικών, Τελωνειακών, Αστυνομικών
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και Εκκλησιαστικών Αρχών, των Ελληνικών ή Αλλοδαπών
Προξενικών και Διπλωματικών Αρχών, των Δημοσίων,
Οικονομικών Υπηρεσιών, των Δικαστικών και Αστικών,
Ποινικών ή Διοικητικών Δικαστηρίων παντός βαθμού
και δικαιοδοσίας συμπεριλαμβανομένου και του
Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας,
των Τραπεζών και όλων των Πιστωτικών Ιδρυμάτων
στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, των Οργανισμών Κοινής
Ωφέλειας και Ασφαλιστικών Ταμείων και Οργανισμών
και γενικά ενώπιον παντός τρίτου χωρίς περιορισμό και
να ενεργούν κάθε πράξη, χωρίς κανέναν περιορισμό,
εκπροσώπησης ή διαχείρησης της εταιρικής περιουσίας,
που θα μπορούσε να ενεργήσει το Διοικητικό Συμβούλιο
(εκτός αυτών που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό
απαιτούν συλλογική ενέργεια), μέσα στα πλαίσια του
σκοπού της Εταιρείας και για την προώθηση των
συμφερόντων της.
Γίνεται μνεία ότι οι παραπάνω εντολές χορηγούνται
προς τους: Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο
παράλληλα με τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που
τους χορηγούνται από το καταστατικό της Εταιρείας,
με το διορισμό τους ως Προέδρου και Διευθύνοντα
Συμβούλου Χρύσανθο Βασιλόπουλο και Γρηγόριο
Σπυράκη αντίστοιχα, έχουν δικαίωμα να μεταβιβάζουν
και με απλή ακόμη έγγραφη εξουσιοδότησή τους μέρος
των εντολών εκπροσώπησης που τους χορηγούνται
παραπάνω σε τρίτους κατά την απόλυτη κρίση τους
και τις ανακαλούν οποτεδήποτε.
Πειραιάς, 31 Μαρτίου 2008
Ο Νομάρχης
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΣ
F
(10)
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας
με την επωνυμία «ΧΡΥΣΟΙΛ Ανώνυμη Εταιρεία
Πετρελαιοειδών» και δ.τ. «ΧΡΥΣΟΙΛ Α.Ε.Π.».
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Την 4.4.2008 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 21.3.2008
πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης
Εταιρείας με την επωνυμία «ΧΡΥΣΟΙΛ Ανώνυμη Εταιρεία
Πετρελαιοειδών» με δ.τ. «ΧΡΥΣΟΙΛ Α.Ε.Π.» και με αριθμό
Μητρώου 65362/02/Β/08/18, με το οποίο πιστοποιήθηκε
η καταβολή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού
Κεφαλαίου 2.700.000 ευρώ που αποφασίσθηκε από την
έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 2.3.2008.
Πειραιάς, 4 Απριλίου 2008
Ο Νομάρχης
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΣ
F
(11)
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία «ΑΝΔΡΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(ΑΝΔΡΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ξ.ΤΕ.Ε.)».
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Την 28.3.2008 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων
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TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το υπ’ αριθμ. 3/14.3.2008
πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης
Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΔΡΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΝΔΡΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ξ.ΤΕ.Ε.)» με αριθμό
Μητρώου 64600/13/Β/07/02 και έδρα το Δήμο Καρπενησίου
Ευρυτανίας, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του
αρχικού μετοχικού κεφαλαίου που ανέρχεται στο ποσό
των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €) σε μετρητά.
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.
Καρπενήσι, 28 Μαρτίου 2008
Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΛΑΤΑΡΗΣ
F
(12)
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία «ΔΩΡΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ.
«ΔΩΡΙΣ Α.Ε.».
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ
Την 2.4.2008 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ’ αριθμ. 5/11.2.2008 απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «ΔΩΡΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΔΩΡΙΣ Α.Ε.» και
με αριθμό Μητρώου 61877/93/Β/06/04, με την οποία το
αρχικό μετοχικό της κεφάλαιο ποσού ενός εκατομμυρίου
πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.500.000,00 €), αυξήθηκε
κατά τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ (400.000,00 €) χωρίς
τροποποίηση καταστατικού, με την έκδοση τεσσάρων
χιλιάδων (4.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής
αξίας εκατό ευρώ (100,00 €) η κάθε μία.
Μετά την ανωτέρω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο
της Εταιρείας, ανέρχεται πλέον σε ένα εκατομμύριο
εννιακόσιες χιλιάδες ευρώ (1.900.000,00 €) και διαιρείται
σε δεκαεννέα χιλιάδες (19.000) ονομαστικές μετοχές,
ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100,00 €) η κάθε μία, από
τις οποίες οι 15.000 είναι μη μεταβιβαστέες στο σύνολό
τους, για μία πενταετία από τη σύσταση της Εταιρείας
καθώς και δεσμευμένες.
Αργοστόλι, 2 Απριλίου 2008
Με εντολή Νομάρχη
Η Προϊσταμένη
ΠΟΛΥΜNIA ΣΤΑΘΟΥΛΗ

(13)
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ Ι. Ν. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ορισμού εκκαθαριστών.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
Την 28.3.2008 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 26.3.2008 πρακτικό
της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης
Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ Ι. Ν. ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Μητρώου
49216/59/Β/01/09 με το οποίο αποφασίσθηκε η λύση της
Εταιρείας και η θέση της σε εκκαθάριση από 1.4.2008.
Με την ίδια απόφαση ορίσθηκαν εκκαθαριστές οι:
Τζεβελεκος Ιωάννης του Νικολάου, γεν. το 1956 στις
Σέρρες, κάτοικος Σερρών, (Αλ. Παναγούλη 1), με Α.Δ.Τ.
Χ 475080/23.5.2002 του Τ.Α.Σερρών, Α.Φ.Μ. 024250357,
ΔΟΥ Α΄ ΣΕΡΡΩΝ.
Στυλιανή, συζ. Τζεβελεκου Ιωάννη, το γένος Νικολάου
και Ελένης Εσκιτζοπούλου, γεν. το 1957 στις Σέρρες
κάτοικος Σερρών (Α. Παναγούλη 1), με Α.Δ.Τ. Ξ
604931/27.7.1988 του Τ.Α. Σερρών, Α.Φ.Μ. 025550192, Δ.Ο.Υ.
Α΄ Σερρών.
Η Διεύθυνση των γραφείων εκκαθάρισης είναι: Α.
Παναγούλη αρ. 1 στην πόλη των Σερρών.
Σέρρες, 3 Απριλίου 2008
Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚ. ΑΛΕΞΟΥΔΗΣ
F

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
(14)
Ανακοίνωση της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με
την επωνυμία «ΕΝΑΡΞΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».
Με το από 21.2.2008 πρακτικό της έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης των εταίρων της Εταιρείας Περιωρισμένης
Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΝΑΡΞΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΜΕΣΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» μεταφέρθηκε η
έδρα της Εταιρείας επί της οδού Ηλία Ηλιού 86 στο
Νέο Κόσμο Αττικής.
Αθήνα, 1 Απριλίου 2008
Ο διαχειριστής
(Υπογραφή)
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