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ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

(1)
  Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρει−

ών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΛΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» με δ.τ. «ΜΟΛΕΣ ΑΕ».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
  Την 10.5.2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 

Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η με αριθμό πρωτ. 3857/
20−07−2009 αίτηση και η συνυποβαλλόμενη από 30/06/2009 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώ−
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΛΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» με δ.τ. «ΜΟΛΕΣ ΑΕ» 
και αριθμό μητρώου 45717/03/Β/00/32(2001), με την οποία 
αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του κατα−
στατικού της.

Η καταχώρηση των ως άνω στοιχείων γίνεται σύμφω−
να με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2α και 7β παρ. 
1 του Κ.Ν. 2190/1920.

Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει ως εξής: (σε πε−
ρίληψη)

Άρθρο 5 

Το Μ.Κ. της εταιρείας είχε ορισθεί σε 50.000.000 δρχ. 
και διαιρείτο σε 50.000 χιλιάδες μετοχές, ονομαστικής 
αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία.

Με διαδοχικές αυξήσεις το Μ.Κ. ανήλθε σε 589.779,70 
€ και διαιρείτο σε 201.290 μετοχές ονομαστικής αξίας 
2,93 € η κάθε μία.

Με την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων 
της εταιρείας της 30/06/2009 το μετοχικό κεφάλαιο 
μειώθηκε κατά 167.070,70 με μείωση της ονομαστικής 
αξίας της μετοχής σε 2,10 € η κάθε μία. Το Μ.Κ. ανήλθε 
σε 422.709,00 € και διαιρείτο σε 201.290 μετοχές ονο−
μαστικής αξίας 2,10 € η κάθε μια. Στη συνέχεια έγινε 
αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με 
κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων κατά 10. 
122,00 € με έκδοση 4.820 νέων μετοχών ονομαστικής 
αξίας 2,10 € η κάθε μία.

Με τα ανωτέρω το Μ.Κ. της εταιρείας ανέρχεται σε 
432.831,00 € και διαιρείται σε 206.110 μετοχές ονομα−
στικής αξίας 2,10 € η κάθε μία.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο 
Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του 
τροποποιημένου καταστατικού.

  Eλευσίνα, 10 Μαΐου 2010

Με εντολή Νομάρχη
Η Διευθύντρια

Ε. ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗ
F

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
(2)

      Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΚΑΡΕΛΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΚΑRELIA INVESTMENT» σε τακτική Γε−
νική Συνέλευση.

  “ΚΑRELIA INVESTMENT”
«ΚΑΡΕΛΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

(Αρ. Μ.Α.Ε. 37283/26/Β/97/01)

  Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εται−

ρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους 
της Ανωνύμου Εταιρείας «ΚΑΡΕΛΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ» σε 
Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Ιουνίου 2010 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στην 
Καλαμάτα, οδός Αθηνών (Ασπρόχωμα) για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων 
μετά των επ’ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβου−
λίου και των ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα 
πεπραγμένα της χρήσεως 1/1/2009 έως 31/12/2009.

3. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή για τη Χρήση 2010 και 
έγκριση αμοιβής για την χρήση 2009.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια 
Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις με−
τοχές του στα γραφεία της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε 
Τράπεζα στην έδρα της Εταιρείας και να υποβάλλει τα 
σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν 
έγγραφο αντιπροσώπευσης στα γραφεία της Εταιρείας 
πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία 
συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

  Καλαμάτα, 25η Μα_ου 2010

Το Διοικητικό Συμβούλιο
F

(3)
      Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με 

την επωνυμία «ΑΡΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟ−
ΡΕΥΣΕΩΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ, & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» σε Τακτι−
κή Γενική Συνέλευση.

  «ΑΡΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΣ,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ, & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»

(ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41144/01ΔΤ/Β/98/44(99)

  Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και 
σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται 
οι μέτοχοι της εταιρείας «ΑΡΓΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕ−
ΩΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ, & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» σε Τακτική Γενική 
Συνέλευση στις 29 Ιουνίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30, 
στο υποκατάστημα της εταιρείας που ευρίσκεται στο 
20 χλμ. Λ. Μαρκοπούλου στην Παιανία Αττικής, με τα 
ακόλουθα θέματα Ημερησίας Διατάξεως:

1. Υποβολή των οικονομικών καταστάσεων της εταιρι−
κής χρήσης 01/01/2009 − 31/12/2009 μετά των επ’ αυτών 
εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών 
και έγκρισή τους.

2. Υποβολή των ενοποιημένων οικονομικών καταστά−
σεων της εταιρικής χρήσεως 01/01/2009 − 31/12/2009 
μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβου−
λίου και των ελεγκτών και έγκρισή τους.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
και του ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα 
πεπραγμένα της χρήσεως 01/01/2009 − 31/12/2009.

4. Εκλογή ορκωτού ελεγκτή λογιστή και αναπληρωτή 
του της τρέχουσας χρήσεως (01/01/2010 − 31/12/2010) και 
καθορισμός της αμοιβής του.

5. Έγκριση μη διανομής κερδών και εξουσιοδότηση 
του Διοικητικού Συμβουλίου για διανομή κερδών μέσα 
στην τρέχουσα χρήση.

6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Έγκριση συμβάσεως μελών Δ.Σ. και προέγκριση 

αποδοχών τους.
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8. Διάφορες Ανακοινώσεις − Αποφάσεις.
Οι μέτοχοι για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην 

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει, κατά το Νόμο 
και το Καταστατικό, να το δηλώσουν εγγράφως προς 
την Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν 
την ημέρα συνεδριάσεως της Τακτικής Γενικής Συνε−
λεύσεως και μέσα στην ίδια προθεσμία να καταθέσουν 
και τα έγγραφα νομιμοποίησης και αντιπροσώπευσής 
τους, στην περίπτωση που επιθυμούν να αντιπροσωπευ−
θούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει 
νόμιμα.

  Αιγάλεω, 23 Απριλίου 2010 

Το Διοικητικό Συμβούλιο
F

(4)
Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με 

την επωνυμία «    ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΕΝΙΞ Α.Ε.» εις Τακτική Γενική Συνέ−
λευση.

   «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΕΝΙΞ Α.Ε.»

   Καλούνται οι Μέτοχοι της εταιρείας συμφώνως με 
τον Νόμο και το καταστατικό εις Ετήσιας Γενικής Συ−
νέλευση, που θα πραγματοποιηθεί εις τα γραφεία του 
υποκαταστήματος εν Γλυφάδα οδός Αρτεμισίου 1−3 την 
30/06/2010 και ώρα 12.00 π.μ. ημέρα της εβδομάδος Τε−
τάρτη για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί 
των ακολούθων θεμάτων ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή προς έγκριση Οικονομικών καταστάσεων 
της χρήσης 2009 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσης 
και Προσάρτημα) καθώς και της Έκθεσης του Ορκωτού 
Ελεγκτού.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
και του Ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίω−
σης για τις ενέργειες και για τα πεπραγμένα της χρήσης 
από 01/01−31/12/2009.

3. Εκλογή ενός (1) τακτικού ορκωτού ελεγκτή και ενός 
(1) αναπληρωματικού ελεγκτή για την χρήση 01/01/2010−
31/12/2010.

4. Ανακοίνωσης και έγκρισης των κατά την διάρκεια 
του έτους 2009 πραγματοποιηθεισών δαπανών.

5. Έγκρισης δαπάνης αεροπορικών εισιτηρίων δια την 
μετάβαση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, 
της Αντιπροέδρου της εταιρείας και μέλη του Δ.Σ. εις 
το εξωτερικό δια επαφές και προώθηση των σκοπών 
της εταιρείας.

6. Έγκριση των αμοιβών ή και αποζημιώσεων που κα−
ταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά 
την χρήση από 01/01/2009 έως 31/12/2009.

7. Έγκριση για σύναψη ειδικής σύμβασης εργασίας 
ή εντολής με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και 
προσδιορισμός της αμοιβής αυτών.

8. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας λόγω 
αναπροσαρμογής παγίων στοιχείων και τροποποίηση 
του σχετικού άρθρου του καταστατικού.

9. Διάφορες εγκρίσεις − ανακοινώσεις

  Γλυφάδα, 19 Μαΐου 2010

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ

(5)
      Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με 

την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» σε τακτική Γενική Συνέ−
λευση .

 «ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

(ΑΡ. ΜΑ.Ε 51631/01ΝΤ/Β/02/83(04))

  Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό καλούνται 
οι Μέτοχοι της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ANΩNYMH ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» σε Τακτική Γενκή 
Συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας, οδός Επαμει−
νώνδα αρ. 36, Καλλιθέα Αττικής, στις 30 Ιουνίου 2010, 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 με θέματα ημερησίας 
διατάξεως.

1) Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων 
και του μη οριστικού Ισολογισμού της Εκκαθάρισης της 
χρήσης 1/1−31/12/2009.

2) Απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη για 
την χρήση 1/1−31/12/2009.

3) Διάφορα άλλα θέματα σχετιζόμενα με την πορεία 
της εκκαθάρισης.

Για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου προσω−
πικά η με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο στην παραπάνω 
Τακτική Γενική Συνέλευση, οι μέτοχοι οφείλουν πέντε (5) 
τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πρό της Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας 
τις μετοχές των ή αποδείξεις καταθέσεως τούτων στο 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε 
Ελληνική Τράπεζα. Μέχρι την ίδια ημερομηνία οφείλουν 
επίσης να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας τα 
τυχόν πληρεξούσια των εκπροσώπων τους.

  Αθήνα, 30 Απριλίου 2010

Οι Εκκαθαριστές
F

(6)
    Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με 

την επωνυμία «GREEK WIND POWER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ» σε τακτική Γενική Συνέλευση.

  «GREEK WIND POWER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
(ΑΡ.ΜΑΕ 49101/01ΝΤ/Β/01/133)

   Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό καλού−
νται οι Μέτοχοι της Εταιρείας «GREEK WIND POWER 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στα 
γραφεία της εταιρείας, οδός Επαμεινώνδα αρ. 36, Καλ−
λιθέα Αττικής σας 30 Ιουνίου 2010, ημέρα Τέταρτη και 
ώρα 13:00’με θέματα ημερησίας διατάξεως:

1) Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων 
της χρήσεως 1/1−31/12/2009 μαζί με τις εκθέσεις του Δ.Σ. 
και των ελεγκτών.

2) Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 1/1/2010−31/12/2010.
3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη και απαίτηση απο−
ζημίωσης για την χρήση 1/1−31/12/2009.

4) Έκριση του προϋπολογισμού δαπανών έτους 2010
5) Διάφορα άλλα θέματα.
Για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου προσω−

πικά η με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο στην παραπάνω 
Τακτική Γενική Συνέλευση, οι μέτοχοι οφείλουν πέντε (5) 
τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προς της Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας 
τις μετοχές των ή αποδείξεις καταθέσεως τούτων στο 
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Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε 
Ελληνική Τράπεζα. Μέχρι την ίδια ημερομηνία οφείλουν 
επίσης να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας τα 
τυχόν πληρεξούσια των εκπροσώπων τους.

  Αθήνα, 30 Απριλίου 2010

Το Διοικητικό Συμβούλιο
F

(7)
      Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με 

την επωνυμία «ENVIRECO ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΣΠΑΘΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε τακτική Γενική Συ−
νέλευση .

 «ENVIRECO ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΠΑΘΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
(ΑΡ. ΜΑΕ 49107/01NT/B/01/138 )

  Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό καλούνται 
οι Μέτοχοι της εταιρείας «ΕΝVIRECO ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ 
ΚΡΗΤΗΣ ΣΠΑΘΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε τακτική Γενική 
Συνέλευση, στα γραφεία της εταιρείας οδός Επαμει−
νώνδα αρ. 36, Καλλιθέα Αττικής στις 30 Ιουνίου 2010, 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 με θέματα ημερησίας 
διατάξεως:

1) Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστά−
σεων και του Ισολογισμού της Εταιρικής χρήσης 1/1−
31/12/2009.

2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση 1/1−
31/12/2009.

3) Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 2010 και καθορι−
σμός της αμοιβής των.

4) Έγκριση διαθέσεως αποτελεσμάτων της χρήσεως 
2009.

5) Αλλαγή επωνυμίας με παράλληλη τροποποίηση του 
άρθρ.1 του καταστατικού.

6) Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.
Για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου προσω−

πικά η με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο στην παραπάνω 
Τακτική Γενική Συνέλευση, οι μέτοχοι οφείλουν πέντε (5) 
τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πρό της Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας 
τις μετοχές των ή αποδείξεις καταθέσεως τούτων στο 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε 
Ελληνική Τράπεζα. Μέχρι την ίδια ημερομηνία οφείλουν 
επίσης να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας τα 
τυχόν πληρεξούσια των εκπροσώπων τους.

  Αθήνα, 30 Απριλίου 2010

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
F

(8)
     Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με 

την επωνυμία «ΠΡΟΦΑΡΜ Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ, 
ΕΜΠΟΡΙΑ − ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ 
& ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» σε τακτική Γενι−
κή Συνέλευση.

  ΠΡΟΦΑΡΜ Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ
 − ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ &

ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

   Κατόπιν της από 30 Μαΐου 2010 αποφάσεως του Δι−
οικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον Ν. 2190/1920 
περί Ανωνύμων Εταιρειών και το Καταστατικό της εται−

ρείας καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας 
με την επωνυμία «ΠΡΟΦΑΡΜ Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ, 
ΕΜΠΟΡΙΑ − ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ & ΠΑ−
ΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» με δ.τ. «PROFARM S.A.», σε 
Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2010 ημέρα 
της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12.00 στα γραφεία 
της εταιρείας που βρίσκονται στην Καλλιθέα Αττικής 
και επί της οδού Αγαμέμνωνος αρ.51, για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας 
Διάταξης: 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Υποβολή έκθεσης του Δ.Σ. και των ελεγκτών για 
τα πεπραγμένα της έκτης εταιρικής χρήσης, που έληξε 
την 31/12/2009.

2) Υποβολή για συζήτηση και έγκριση του Γενικού 
Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης που έκλεισε την 
31/12/2009.

3) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών 
από κάθε ευθύνη, για τη χρήση 1/1/2009−31/12/2009, απο−
ζημίωσης επί του ισολογισμού και επί της διαχειρίσεως 
γενικά για την παραπάνω χρήση.

4) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
5) Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματι−

κού ελεγκτή, ορκωτού λογιστή, για τη χρήση 1/1/2010−
31/12/2010 και καθορισμός της αμοιβής τους.

6) Έγκριση και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού 
Συμβουλίου.

7) Διάφορα θέματα, ανακοινώσεις και λήψη αποφά−
σεων.

Οι μέτοχοι και τυχόν αντιπρόσωποι των μετόχων για 
να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στην Τακτική Γενική 
Συνέλευση πρέπει κατά το Νόμο και το Καταστατικό, 
να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο 
Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών 
και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπε−
ζα της Ελλάδας και να υποβάλλουν στην εταιρεία τα 
αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τυχόν 
πληρεξούσιά τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν 
από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

  Αθήνα, 30 Μαΐου 2010 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
F

(9)
     Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με 

την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» σε τα−
κτική Γενική Συνέλευση.

  «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ»

(ΑΡ. Μ.Α.Ε. 24098/06/Β/91/35)

  Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εται−
ρείας και μετά από απόφαση του Δ.Σ. που ελήφθη στην 
συνεδρίασή του της 31ης Μαΐου 2010, καλούνται οι μέτο−
χοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 22η 
Ιουνίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, στα γραφεία 
του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών 
(Ε.Β.ΕΑ) που βρίσκονται στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας 
αρ. 7, για να αποφασίσουν επί των ακολούθων θεμάτων 
της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήοιων οικονομικών κατα−
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στάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικο−
νομικής Πληροφόρησης της 18ης εταιρικής χρήσης από 
01.01.2009 έως 31.12.2009 και των σχετικών Εκθέσεων του 
Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλί−
ου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη απο−
ζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 
01.01.2009 − 31.12.2009.

3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικών και ανα−
πληρωματικών) για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 
01.01.2010 έως 31.12.2010.

4. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα 
άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο 32 του 
Ν. 3371/2005 και προέγκριση καταβολής αμοιβών μελών 
Διοικητικού Συμβουλίου.

5. α. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 
με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, για 
κάλυψη ισόποσων ζημιών παρελθουσών χρήσεων.

β. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 
με κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικού από έκδοση 
μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής 
αξίας κάθε μετοχής.

γ. Περαιτέρω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της 
Εταιρείας με την επιστροφή μετρητών στους μετόχους, 
με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής.

Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό κε−
φάλαιο) του Καταστατικού. Παροχή των απαραίτητων 
εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Εταιρείας σε σχέση με την επιστροφή κεφαλαίου στους 
μετόχους με καταβολή μετρητών, την αποκοπή του δι−
καιώματος αυτού, καθώς και την ημερομηνία έναρξης 
καταβολής του ποσού της επιστροφής.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτουμένης εκ του 
νόμου απαρτίας, νια το σύνολο ή για ορισμένα θέματα 
της ημερήσιας διάταξης, οι Μέτοχοι καλούνται σε: 

−Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, την 5η 
Ιουλίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στον ίδιο 
χώρο,

− Β΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, την 19η 
Ιουλίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στον ίδιο 
χώρο.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης των τυχόν Επα−
ναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων θα είναι τα ως άνω 
αναφερόμενα με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων 
θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.

Στη Συνέλευση δικαιούνται, κατά το Καταστατικό, να 
παραστούν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με 
αντιπρόσωπο. Όσοι από τους Μετόχους επιθυμούν να 
μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση και σε οποια−
δήποτε τυχόν Επαναληπτική αυτής, οφείλουν, μέσω του 
Χειριστή του Λογαριασμού Χειριστή τους, στον οποίο 
είναι καταχωρημένες οι μετοχές τους, στο Σύστημα Αϋ−
λων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή μέσω της Ελληνικά Χρηματιστήρια 
Α.Ε. Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.) (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο 
Αξιών Α.Ε.), για μετοχές που έχουν καταχωρηθεί στον 
Ειδικό Λογαριασμό τους, να δεσμεύσουν το σύνολο ή 
μέρος των μετοχών που κατέχουν και να προσκομί−
σουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, που 
εκδίδει ο Χειριστής ή η Ε.Χ.Α.Ε. αντιστοίχως, καθώς και 
τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους 
στα γραφεία της εταιρείας (Βουκουρεστίου 28, Αθήνα) 
πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία 
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή οιασδήποτε Επα−
ναληπτικής αυτής.

  Αθήνα, 31 Μαΐου 2010 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

ANAKOINΩΣΕΙΣ
(10)

   Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΟΔΥΣΣΕΑΣ − ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟ−
ΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ − ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΟΔ. ΔΙΑΜΑ−
ΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΞΕΝΟΔΟ−
ΧΕΙΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ Α.Ε.»

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΛΕΙΑΣ

   Την 17.5.2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το υπ’ αριθμόν 28/30−04−
2010 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΔΥΣΣΕΑΣ − ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ − ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 
ΟΔ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. 
«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 
«55708/23/Β/03/0007» από το οποίο προκύπτει ότι το 
Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ύστερα 
από την εκλογή του, από την έκτακτη Γενική Συνέλευ−
ση των Μετόχων της 30−04−2010 με «5»/ετή θητεία ως 
κατωτέρω:

1. Αγάλου Ευάγγελος του Στυλιανού, γεννηθείς στην 
Αθήνα την 19/3/1962, κάτοικος Κορωπίου, οδός Δήλου 5 
Κορωπί Αττικής, κάτοχος του υπ’ αριθμόν ΑΖ 550770/
11−6−2008 Δ.Α.Τ του Τ.Α. Κορωπίου, με ΑΦΜ 029534877 
Δ.Ο.Υ ΙΗ΄ Αθηνών, Ελληνικής Ιθαγένειας και υπηκοότη−
τας, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

2. Παπανικολάου Βασιλική του Αντωνίου, γεννηθείς 
στην Αθήνα την 18/02/1974, κάτοικος Κορωπίου, οδός 
Φειδίου 9Α Κορωπί Αττικής, κάτοχος του υπ’ αριθμόν 
Π 608218/09−11−1990 Δ.Α.Τ του Τ.Α. Κερατέας, με ΑΦΜ 
061035578 Δ.Ο.Υ Κορωπίου, Ελληνικής Ιθαγένειας και 
υπηκοότητας, ως Αντιπρόεδρος.

3. Παπανικολάου Αντωνία του Ιωάννη, γεννηθείς στην 
Αθήνα την 01/01/1954, κάτοικος Κορωπίου, οδός Φειδίου 9Α 
Κορωπί Αττικής, κάτοχος του υπ’ αριθμόν ΑΑ 069110/27−
10−2005 Δ.Α.Τ του Τ.Α. Κερατέας, με ΑΦΜ 106505194 Δ.Ο.Υ 
Λαυρίου, Ελληνικής Ιθαγένειας και υπηκοότητας, ως Μέ−
λος.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με μόνη την 

υπογραφή του ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 
της εταιρείας Αγάλου Ευάγγελος και σε περίπτωση 
κωλλήματος του Προέδρου το Διοικητικό Συμβούλιο θα 
συνεδριάσει για να ορίσει νέο εκπρόσωπο.

Στον Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο της εταιρεί−
ας Αγάλου Ευάγγελο παρέχεται το δικαίωμα όπως με 
την εταιρική του υπογραφή που αποτελείται από τη 
σφραγίδα της εταιρείας και την υπογραφή του, ανα−
λαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, 
εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθο−
γραφεί επιταγές, παραλαμβάνει επιταγές, παραλαμβάνει 
φορτωτικές, συμβάλλεται με τις τράπεζες για το άνοιγ−
μα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών 
επιστολών, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό 
της εταιρείας και γενικά διαχειρίζεται και συμβάλλεται 
για λογαριασμό της εταιρείας και συνομολογεί δάνεια 
και πιστώσεις σε ανοιχτό λογαριασμό και κάνει χρήση 
αυτών.

  Πύργος, 18 Μαΐου 2010

Με εντολή Νομάρχη
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
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(11)
      Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΑΞΟΥ − ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΚΤΕΛ ΝΑΞΟΥ Α.Ε.». 

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

  Την 12/05/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ−
μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το με ημερομηνία 
02/05/2010 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ 
ΚΤΕΛ ΝΑΞΟΥ − ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΚΤΕΛ ΝΑΞΟΥ 
Α.Ε.» και αριθμό μητρώου 55303/81/Β/03/21 από το οποίο 
προκύπτει ότι, το από την τακτική Γενική Συνέλευση των 
μετόχων της 02/05/2010 εκλεγμένο Διοικητικό Συμβού−
λιο, συγκροτήθηκε σε σώμα όπως παρακάτω:

1) Κωνσταντίνος Σιδερής του Ιωάννη και της Λεμο−
νιάς, αυτοκινητιστής, κάτοικος Χώρας Νάξου, με ΑΔΤ 
ΑΕ−948314 και ΑΦΜ 044673505, Πρόεδρος και Διευθύ−
νων Σύμβουλος.

2) Στέφανος Ψαράς του Κωνσταντίνου και της Ειρή−
νης, αυτοκινητιστής, κάτοικος Φιλωτίου Νάξου με ΑΔΤ 
Ν−595596 και ΑΦΜ 046344791, Αντιπρόεδρος.

3) Καλλιόπη Ελευθερίου του Εμμανουήλ και της Μα−
ρουδιάς, αυτοκινητίστρια, κάτοικος Απειράνθου Νάξου, 
με ΑΔΤ Ν−595528 και ΑΦΜ 047046343, Μέλος.

4) Αυγουστίνος Τζιώτης του Δημητρίου και της Αικα−
τερίνης, αυτοκινητιστής, κάτοικος Χαλκίου Νάξου, με 
Α.Δ.Τ. ΑΒ−942354 και ΑΦΜ 107251175, Μέλος.

5) Στυλιανός Φραγκουλόπουλος του Ιωάννη και της 
Μαρίας, αυτοκινητιστής, κάτοικος Κορωνίδας Νάξου, με 
Α.Δ.Τ. Ξ−977393 και ΑΦΜ 107258570, Μέλος.

Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν με την 
υπογραφή τους ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 
Κωνσταντίνος Σιδερής του Ιωάννη και ο Αντιπρόεδρος 
Στέφανος Ψαράς του Κωνσταντίνου ενεργώντας από 
κοινού.

Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει 
την 30/06/2014.

  Ερμούπολη, 12 Μαΐου 2010

Με εντολή Νομάρχη
Ο Προϊστάμενος

ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ
F

(12)
      Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΑΔΩΝΙΣ −ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ» με δ.τ. «ΑΔΩΝΙΣ.

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

   Την 19/05/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ−
μων Εταιρειών της υπηρεσίας μας το με ημερομηνία 
01/07/2009 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΔΩΝΙΣ − ΤΟΥΡΙ−
ΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ» με δ.τ. «ΑΔΩ−
ΝΙΣ» και αριθμό μητρώου 19824/81/Β/89/24 από το οποίο 
προκύπτει ότι, το από την τακτική Γενική Συνέλευση των 
μετόχων της 30/06/2009 εκλεγμένο Διοικητικό Συμβού−
λιο, συγκροτήθηκε σε σώμα όπως παρακάτω:

1) Κωνσταντίνος Μουλόπουλος, το γένος Δημητρί−
ου και Αναστασίας Μουλοπούλου επιχειρηματίας, που 
γεννήθηκε στο Πέλαγος Αρκαδίας κάτοικος Κηφισιάς 
Αττικής, οδός Μιλτιάδου αρ. 1 με αριθμό δελτίου ταυ−

τότητας Χ−053676/22−05−2002, Πρόεδρος και Διευθύνων 
Σύμβουλος.

2) Χριστόδουλος Ρούσσος του Παντελεήμονος και της 
Μαρουλίας γεννημένος στη Μεσσαριά Θήρας το 1957, 
κάτοικος Εμπορείου Θήρας με Α.Δ.Τ. Ν−590923/30−6−
1989, Αντιπρόεδρος.

3) Βασίλειος Παρασκευόπουλος του Περικλή και της 
Αντωνίας, γεννημένος στο Κακαλέτρι Μεσσηνίας το 
1948 κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Αμαλίας 4 με 
ΑΔΤ Π−316584/89, Μέλος.

Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με την υπογρα−
φή του ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Κωνστα−
ντίνος Μουλόπουλος και σε περίπτωση απουσίας ή κω−
λύματός του ο Αντιπρόεδρος Χριστόδουλος Ρούσσος.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει 
την 30/06/2014.

  Ερμούπολη, 19 Μαΐου 2010

Με εντολή Νομάρχη
Ο Προϊστάμενος

ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ
F

(13)
      Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 
Κ.Τ.Ε.Λ. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΝΩΝΥ−
ΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «Κ.Τ.Ε.Λ ΜΥΚΟΝΟΥ Α.Ε.» 

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

   Την 19/05/2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ−
μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοι−
χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟ 
ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Κ.Τ.Ε.Λ. ΥΠΕΡΑΣΤΙ−
ΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. 
«Κ.Τ.Ε.Λ ΜΥΚΟΝΟΥ Α.Ε.» και αριθμό μητρώου 55309/81/
Β/03/22 ήτοι:

1) Προσάρτημα, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμ−
βουλίου και έκθεση ελεγκτών για την χρήση 2008.

2) Το από 28/06/2009 πρακτικό της Γενικής Συνέλευ−
σης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ορκωτοί ελε−
γκτές χρήσης 2009 οι εξής:

Τακτικός Ελεγκτής: ο ορκωτός ελεγκτής Ιωάννης Πα−
πουτσής του Αναστασίου, με Α.Μ.Σ.Ο.ΕΛ. 14361.

Αναπληρωματικός Ελεγκτής: ο ορκωτός ελεγκτής Νι−
κόλαος Τσαμπάζης του Κωνσταντίνου, με Α.Μ.Σ.Ο.ΕΛ. 
17111.

Ερμούπολη, 19 Μαΐου 2010

Με εντολή Νομάρχη
Ο Προϊστάμενος

ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ
F

(14)
    Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ − ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ − ΕΜΠΟΡΙ−
ΚΕΣ − ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
«ΠΟΥΝΤΕΣ Α.Ε.» με δ.τ. «ΠΟΥΝΤΕΣ Α.Ε.».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΣΑΜΟΥ

  Την 26.5.2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η από 15−05−2010 Απόφα−
ση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το 
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από 16−05−2010 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΞΕΝΟΔΟΧΕΙ−
ΑΚΕΣ − ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ − ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ − ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ «ΠΟΥΝΤΕΣ Α.Ε.»” με δ.τ. «ΠΟΥ−
ΝΤΕΣ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 20185/83/Β/89/022 με την 
οποία εκλέχθηκαν οι κατωτέρω ως μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου και συγκροτήθηκε σε Σώμα, ως εξής:

1. Τσακουμάγκος Δημήτριος του Σταματίου γεννηθείς 
το 1947, κάτοικος Καρλοβασίου Σάμου, κάτοχος του 
αρ. Κ797986/1979 ΔΑΤ του AT Καρλοβασίου, με ΑΦΜ 
011181641, ως Πρόεδρος του Δ.Σ.

2. Αθανασίου Νικόλαος του Κωνσταντίνου και της 
Αικατερίνης, κάτοικος Πυθαγορείου Σάμου, γεννηθείς 
τη 29−05−1958 στο Οχάιο των ΗΠΑ, κάτοχος του αρ. 
Μ 904949/06−03−1995 ΔΑΤ του A.T. Πυθαγορείου Σάμου, 
με ΑΦΜ 027037251, ως Διευθύνων Σύμβουλος.

3. Σκούφου Αικατερίνη του Μανουήλ και της Πηγής, 
συζ. Νικολάου Αθανασίου, γεννηθείσα τη 28.3.1969, κά−
τοικος Πυθαγορείου Σάμου, κάτοχος του αρ. Μ 904950/
06−03−1995 ΔΑΤ του A.T. Πυθαγορείου, με ΑΦΜ 036093283, 
ως Μέλος του Δ.Σ.

4. Καλμούκος Μάριος του Μανουήλ, γεννηθείς το 
1951, κάτοικος Καρλοβασίου Σάμου, κάτοχος του αρ. 
Λ 775517/1981 ΔΑΤ του A.T. Καρλοβασίου, με ΑΦΜ 
021664978, ως Μέλος του Δ.Σ.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι 
πενταετής, αρχίζει την 15−05−2010 και λήγει την 30−06−
2015.

Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν με την υπο−
γραφή τους από κοινού: α) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Δη−
μήτριος Τσακουμάγκος του Σταματίου (ΑΦΜ 011181641) 
και β) ο Διευθύνων Σύμβουλος Νικόλαος Αθανασίου του 
Κωνσταντίνου (ΑΦΜ 027037251), στους οποίους το Δι−
οικητικό Συμβούλιο μεταβιβάζει όλες τις αρμοδιότητές 
του, όπως περιγράφονται στο Καταστατικό.

Σε περίπτωση κωλύματος του Δημητρίου Τσακουμά−
γκου θα τον αντικαθιστά το μέλος Μάριος Καλμούκος 
και σε περίπτωση κωλύματος του Νικόλαου Αθανασίου 
θα τον αντικαθιστά το μέλος Αικατερίνη Σκούφου.

  Σάμος, 26 Μαΐου 2010

Με εντολή Νομάρχη
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΪΜΗΣ
F

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚA

(15)
    Τροποποίηση του καταστατικού με την επωνυμία «ΣΑ−

ΜΟΣ ΟΪΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με 
δ.τ. «SAMOS OIL ΕΠΕ».

  Με τη με αριθμό 12.456/20−5−2010 πράξη του συμβολαι−
ογράφου Σάμου Νικολάου Αλ. Σταθακιού, που δημοσι−
εύθηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών 
του Πρωτοδικείου Σάμου με αύξοντα αριθμό /2010, οι:

1) ΘΕΑΝΩ ΖΑΧΑΡΑΚΗ, σύζυγος του Εμμανουήλ, θυγα−
τέρα του Πελοπίδα και της Σοφίας Αθανασίου, νοικο−
κυρά και 2) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ του Εμμανουήλ και 
της Θεανώς, επιχειρηματίας και οι δυο (2) Ελληνικής 
Ιθαγένειας και κάτοικοι της πόλης Σάμου του Δήμου 
Βαθέος Σάμου, ως μοναδικοί εταίροι, ο δεύτερος δε 
και διαχειριστής της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης 
με την επωνυμία «ΣΑΜΟΣ ΟΪΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕ−

ΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «SAMOS OIL ΕΠΕ», με έδρα το 
Τοπικό Διαμέρισμα Βαθέος του Δήμου Βαθέος Σάμου, 
σε εκτέλεση της 1/14−5−2010 απόφασης της συνέλευσης 
των εταίρων, προέβησαν: Α) Στην αύξηση του εταιρικού 
κεφαλαίου κατά 520,00 Ευρώ, ανερχομένου με την αύξη−
ση αυτή του κεφαλαίου της σε 24.000,00 Ευρώ. Β) Στην 
επέκταση των σκοπών της εταιρείας με δραστηριότητες 
που αφορούν την επιστημονική παροχή συμβουλών και 
υπηρεσιών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημόσιου ή 
ιδιωτικού δικαίου, ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις ή 
οργανισμούς, με στόχο τη βελτίωση της οργάνωσης και 
λειτουργίας τους και την αύξηση της παραγωγικότητας 
και ανταγωνιστικότητά τους, με την αντίστοιχη τροπο−
ποίηση των άρθρων 2 και 5 του εταιρικού καταστατικού. 
Και, Γ) Τη μεταβίβαση όλων των εταιρικών μεριδίων της 
Θεανώς Ζαχαράκη στον Κυριάκο Ζαχαράκη.

Με τη μεταβίβαση αυτή παρέμεινε μοναδικός εταίρος 
ο Κυριάκος Ζαχαράκης και η εταιρεία μετατράπηκε 
σε Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης, με 
αναγκαία τροποποίηση της επωνυμίας της, το καταστα−
τικό της οποία τροποποιήθηκε και σε περίληψη είναι:

ΕΤΑΙΡΟΙ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ του Εμμανουήλ και 
της Θεανώς, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην πόλη 
της Σάμου στις 18−4−1965 και κατοικεί στην πόλη της Σά−
μου, του Δήμου βαθέος Σάμου, Ελληνικής Ιθαγένειας.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΣΑΜΟΣ ΟΪΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικός τίτλος 
«SAMOS OIL Μ.Ε.Π.Ε».

ΕΔΡΑ: Το Τοπικό Διαμέρισμα Βαθέος, του Δήμου Βα−
θέος του Νομού Σάμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 24.000,00 Ευρώ, διαιρούμενο σε 800 εται−
ρικά μερίδια, αξίας 30,00 € το καθένα, το οποίο έχει 
καταθέσει στο ταμείο της ο μοναδικός εταίρος και ανέ−
λαβε όλα τα εταιρικά μερίδια.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Είκοσι (20) χρόνια.
ΣΚΟΠΟΣ: Α) Η εμπορία αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων, 

ποδηλάτων, σκαφών και εξαρτημάτων πάσης φύσεως 
οχημάτων, καθώς και η ενοικίαση αυτοκινήτων και οχη−
μάτων πάσης φύσεως. Β) Η λειτουργία και εκμετάλλευ−
ση συνεργείων επισκευής οχημάτων πάσης φύσεως.
Γ) Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση πρατηρίων 
υγρών καυσίμων, η εμπορία καυσίμων και ορυκτελαί−
ων, η λειτουργία και εκμετάλλευση πλυντηρίων οχημά−
των, βουλκανιζατέρ, αλλαγής λιπαντικών και ελαστικών 
οχημάτων. Δ) Η εμπορία ειδών διατροφής, ζαχαρωδών 
προϊόντων, καπνοβιομηχανιών προϊόντων και πάσης 
φύσεως τουριστικών ειδών, η ίδρυση, λειτουργία και 
εκμετάλλευση καφέ − μπαρ, σνακ − μπαρ, φαστ − φουντ 
κ.λπ. συναφών καταστημάτων. Ε) Η επιστημονική πα−
ροχή συμβουλών και υπηρεσιών σε φυσικά η νομικά 
πρόσωπα δημοσίου η ιδιωτικού δικαίου, σε ιδιωτικές 
− και δημόσιες επιχειρήσεις ή οργανισμούς, με στόχο τη 
βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας τους και την 
αύξηση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητάς 
τους, Αναλυτικότερα δε: αα) Η διεξαγωγή μελετών: 1) 
Ανάλυσης κλάδων και τομέων οικονομικής δραστηρι−
ότητας, 2) σκοπιμότητας για την υλοποίηση επενδυτι−
κών σχεδίων με την αξιοποίηση εθνικών και κοινοτικών 
αναπτυξιακών σχεδίων, πρωτοβουλιών, νόμων και κινή−
τρων 3) προστασίας του περιβάλλοντος και αξιοποίησης 
ήπιων μορφών ενέργειας, 4) περιφερειακής ανάπτυξης 
και αποκέντρωσης, 5) εισαγωγής πληροφοριακών συ−
στημάτων, 6) επιχειρηματικών σχεδίων, στρατηγικού 
σχεδιασμού και Marketing (Marketing οργανωτικής δομής 
και ανάπτυξης), 7) σχεδιασμού προγραμμάτων επαγγελ−
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ματικής κατάρτισης, ανάλυσης της αγοράς εργασίας και 
ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και 8) ανάπτυξης και 
μεταφοράς τεχνολογίας, ββ) Ο εντοπισμός καταλλήλων 
προγραμμάτων και υποβολή προτάσεων σε ερευνητικά 
και αναπτυξιακά προγράμματα της Ελλάδος και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την χρηματοδότηση επιχει−
ρήσεων και Οργανισμών, γγ) Η παροχή συγκεκριμένων 
υπηρεσιών μελέτης σχεδιασμού, προγραμματισμού και 
διαχείρισης στους ενδιαφερομένους Οργανισμούς (Ελ−
ληνικές και Κοινοτικές αρχές, Ελληνικές και Ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις και Οργανισμοί) για τη υποβοήθηση τους 
στην αποτελεσματική υλοποίηση μεγάλων έργων και 
αναπτυξιακών προγραμμάτων. δδ) Ο προσδιορισμός 
και η ανάλυση των απαραίτητων πρωτοβουλιών για 
την παροχή και εκμετάλλευση νέων υπηρεσιών και 
προϊόντων, η ανάπτυξη, η μεταφορά και αφομοίωση 
της τεχνολογικής γνώσης, η εκπαίδευση και ενημέρω−
ση εξειδικευμένων επαγγελματικών ομάδων πάνω στις 
δυνατότητες που παρέχει η χρήση σύγχρονης τεχνολο−
γίας, πληροφορικής − τηλεπικοινωνιών. εε) Η δημιουργία 
εξειδικευμένων τραπεζών πληροφοριών κυρίως για την 
εξυπηρέτηση επενδυτικών, τεχνολογικών και εμπορικών 
δραστηριοτήτων και την ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών 
λογισμικού (SOFTWARE), με στόχο τη δημιουργία της 
απαραίτητης υποδομής στις επιχειρήσεις για την απορ−
ρόφηση και αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας και 
συγχρόνων μεθόδων οργάνωσης και διοίκησης. ΣΤ) Η 
άσκηση − εκμετάλλευση κάθε εμπορικής δραστηριότη−
τας περί τις παραπάνω Α, Β.Δ, Δ και Ε περιπτώσεις, για 
την επίτευξη του εταιρικού σκοπού και κάθε συναφούς 
δραστηριότητας, περιλαμβανομένης και της αγοράς 
ακινήτων προς ανοικοδόμηση και εγκατάσταση της 
όλης δραστηριότητας της εταιρείας. Ζ) Η συμμετοχή 
της εταιρείας με οποιαδήποτε μορφή σε υφιστάμενες 
ή συσταθησόμενες κάθε φύσεως και σκοπού εταιρεί−
ες και επιχειρήσεις που θα επιδιώκουν τους ίδιους ή 
άλλους παρεμφερείς σκοπούς. Η) Γενικά η διενέργεια 
κάθε εργασίας και συναφούς εμπορικής δραστηριότη−
τας την οποία η εταιρεία θα θεωρήσει πρόσφορη για 
την πραγματοποίηση των σκοπών της και η διενέργεια 
κάθε πράξης και επιχείρησης συναφούς, παρεμφερούς 
και δυνάμενης να υποβοηθήσει την πραγματοποίηση 
των παραπάνω σκοπών.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: Ο μοναδικός εταίρος Κυριάκος Ζαχαρά−
κης του Εμμανουήλ και της Θεανώς.

Σάμος, 20 Μαΐου 2010

Ο Συμβολαιογράφος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛ. ΣΤΑΘΑΚΙΟΣ

F
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Λύση της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευ−
θύνης με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙ−
ΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «HELLAS 
PLAN LTD».

    Με το υπ’ αριθμόν 14.882/27−5−2010 συμβόλαιο της Συμ−
βολαιογράφου Αθηνών Γεωργίας Πατεράκη−Ζησίμου, 
που έχει καταχωρηθεί νόμιμα στα βιβλία των Εταιρει−
ών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς 
Γενικό 8308 και Ειδικό 2615 στις 31−5−2010 o Γαβριήλ 
Σταυρίδης του Βασιλείου και της Σαπφούς, οικονομο−

λόγος, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 14−5−1951 και 
κατοικεί στον Άγιο Δημήτριο Αττικής οδός Αρμοδίου 
αριθμός 29, μοναδικός εταίρος της άνω Μονοπρόσω−
πης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία 
«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» 
και το διακριτικό τίτλο «HELLAS PLAN LTD», εκπρο−
σωπών το σύνολον του εταιρικού κεφαλαίου και των 
εταιρικών μερίδων (κεφάλαιο και πρόσωπα), λύνει την 
άνω εταιρεία, διότι κατέστη ανέφικτος ο σκοπός για 
τον οποίο συστήθηκε και θέτει αυτή υπό εκκαθάριση, με 
εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 25 του κωδικοποιη−
μένου καταστατικού, τον κατά τον χρόνο της λύσης της 
εταιρείας διαχειριστή αυτής, ήτοι τον μοναδικό εταίρο 
της Mονοπρόσωπης εταιρείας Γαβριήλ Σταυρίδη του 
Βασιλείου, ο οποίος θα διενεργήσει την εκκαθάριση 
της εταιρικής περιουσίας. 

 Αθήνα, 31 Μαΐου 2010

Η Συμβολαιογράφος
ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΕΡΑΚΗ − ΖΗΣΙΜΟΥ

F
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      Λύση και θέση υπό εκκαθάριση της Εταιρείας Περι−
ωρισμένης Ευθύνης − με την επωνυμία «Θ.Π. ΚΑΙ Τ. 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ − ΕΣΤΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥ−
ΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «Θ. Π. ΚΑΙ Τ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ − ΕΣΤΙΑΣΗ 
Ε.Π.Ε.».

  Δυνάμει του υπ’ αριθμόν 4821/16−7−2009 καταστατικού 
συμβολαίου της Συμ/φου Αθήνας Ελισάβετ Κων. Βαδιά−
κα, που νόμιμα έχει καταχωρηθεί στα βιβλία εταιρειών 
του Πρωτοδικείου Αθήνας με αύξοντα Γενικό Αριθ−
μό 11796 και Ειδικό 3637 την 17−7−2009, του οποίου η 
σύμφωνα με το νόμο περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ’ 
αριθμόν 8673/17−7−2009 ΦΕΚ (τ. ΑΕ και ΕΠΕ), υφίσταται 
και λειτουργεί Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης με την 
επωνυμία «Θ.Π. ΚΑΙ Τ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ − ΕΣΤΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με τον διακριτικό τίτλο: 
«Θ. Π. ΚΑΙ Τ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ − ΕΣΤΙΑΣΗ Ε.Π.Ε.», με κεφάλαιο 
28.000,00 € και έδρα το Δήμο Βούλας (οδός Ελευθερίας 
αρ. 54 Τ.Κ. 16673).

Μετά την από 30−4−2010 απόφαση της Γενικής Συνέ−
λευσης των εταίρων της άνω εταιρείας, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ.1 του Ν. 2579/1998 και 
δυνάμει του υπ’ αριθμόν 4974/18−5−2010 συμβολαίου της 
Συμ/φου Αθήνας Ελισάβετ Κων. Βαδιάκα, που νόμιμα 
έχει καταχωρηθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικεί−
ου Αθήνας με αύξοντα Γενικό Αριθμό 8317 και Ειδικό 2618 
την 31−5−2010 αποφασίστηκε: Α) Η λύση της εταιρείας 
λόγω μη επίτευξης του σκοπού της και η θέση αυτής 
«υπό εκκαθάριση» και Β) Ο διορισμός ως εκκαθαριστή 
του Θωμά Κουτρουλιά του Χρήστου και της Ειρήνης, 
ο οποίος, μέχρι να περαιωθεί η εκκαθάριση και η δια−
νομή, θα εκπροσωπεί την εταιρεία με την παραπάνω 
επωνυμία στην οποία θα προστεθεί και η φράση «υπό 
εκκαθάριση» και θα ενεργεί στο εξής οποιαδήποτε πρά−
ξη ή ενέργεια είναι αναγκαία για την περαίωση της 
εκκαθάρισης.

  Αθήνα, 31 Μαΐου 2010

Η Συμβολαιογράφος

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΩΝΣΤ. ΒΑΔΙΑΚΑ  
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