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ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

(1)
 Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων 

Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΙΑΤΣΗΣ 
PACK ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ» και δ.τ. «ΓΙΑΤΣΗΣ PACK 
ABEE».

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Την 6.2.2012 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 15.12.2011 πρακτικό 
της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο απο−
φασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 3, 5 του καταστα−
τικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΙΑΤΣΗΣ 
PACK ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ» και με δ.τ. «ΓΙΑΤΣΗΣ PACK ABEE» 
και με αριθμό Μητρώου 58185/01ΝΤ/Β/05/24.

Η τροποποίηση έχει σε περίληψη ως εξής:

Άρθρο 3

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μοσχάτου 
Αττικής και συγκεκριμένα το επί της οδού Αράχθου, 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 

αρ. 12 γραφείο αυτής, όπου η Εταιρεία αποκλειστικώς 
ενάγεται για κάθε διαφορά.

2. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει Υποκαταστήματα, γρα−
φεία και πρακτορεία, σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και 
του Εξωτερικού με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλί−
ου, που θα ορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και 
την έκταση της δικαιοδοσίας τους.

Άρθρο 5 

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας εκ 400.500,00 € 
που διαιρείται σε 40.050 μετοχές ονομαστικής αξίας 
εκάστης 10,00 € μετά την αύξηση του κατά 95.000,00 € 
με την έκδοση 9.500 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 
10,00 € σύμφωνα με απόφαση της από 15.12.2011 Γενικής 
Συνέλευσης των μετόχων ανέρχεται σήμερα στο ποσό 
των 495.500,00€ και διαιρείται σε 49.550 μετοχές, ονο−
μαστικής αξίας 10,00 € η κάθε μία.

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

Καλλιθέα, 22 Φεβρουαρίου 2012

Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Διευθυντής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΙΔΑΚΑΚΟΣ
F

(2)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ−
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΡΑΚΑΝΟ Υπηρε−
σίες και Προϊόντα Εστίασης ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Την 15.2.2012 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 13.2.2012 πρακτικό 
της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το 
οποίο αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του 
καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«ΔΡΑΚΑΝΟ Υπηρεσίες και Προϊόντα Εστίασης ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με αριθμό Μητρώου 45663/01ΝΤ/Β/00/95.

Η εν λόγω τροποποίηση έχει σε περίληψη ως ακο−
λούθως:

Άρθρο 2

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αγίου Δημη−
τρίου (Μπραχάμι) του Νομού Αττικής και συγκεκριμένα 
το επί της οδού Θεομήτορος 48 Τ.Κ. 17342, κατάστημα 
του ιδίου Δήμου, όπου αυτή ενάγει και ενάγεται για 
κάθε διαφορά. 

Η έδρα της εταιρείας μπορεί να μεταφερθεί σε οποι−
ονδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της Ελληνικής Επικρατείας, 
όπως ορίζει ο Νόμος.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν 
να ιδρύονται Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία 
της εταιρείας ή να διορίζονται αντιπρόσωποι οπουδή−
ποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

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

Καλλιθέα, 22 Φεβρουαρίου 2012

Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Διευθυντής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΙΔΑΚΑΚΟΣ

(3)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ−
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SPECTRUM ΕΠΕΝ−
ΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Την 29.2.2012 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανώνυμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 16.1.2011 πρακτικό 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας 
με την επωνυμία «SPECTRUM ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με αριθμό Μητρώου 52051/01/Β/02/352, που 
εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ με το οποίο πιστοποιή−
θηκε η μερική καταβολή του ποσού της αύξησης του 
Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 18.226,60 ευρώ εκ του συνο−
λικού ποσού της αύξησης του Μ.Κ. κατά 42.560,00 € που 
αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση στις 3.11.2011.

Με το ίδιο ως άνω πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου 
τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού της εται−
ρείας, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στη μερική κάλυψη 
του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Άρθρο 5

Με την από 16.1.2012 απόφαση του Διοικητικού Συμ−
βουλίου, η εξ € 42.560,00 αποφασισθείσα αύξηση του 
Μετοχικού Κεφαλαίου από την έκτακτη Γενική Συνέ−
λευση των μετόχων της 3.11.2011 περιορίστηκε λόγω 
μη ολοσχερούς καταβολής σε 18.226,60 €, με έκδοση 
52.076 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 
0,35 € η κάθε μία.

Μετά ταύτα το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας 
ανέρχεται στο ποσό των 462.914,90 € διαιρούμενο σε 
1.322.614 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,35 € 
η κάθε μία.

Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2012

Με εντολή Περιφερειάρχη
Η Διευθύντρια

ΕΙΡΗΝΗ ΠΟΡΤΑΛΙΟΥ
F

(4)
Aνακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ−
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΛΛΗΣ ΑΝΩ−
ΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑ−
ΦΕΙΟΥ» και δ.τ. «ΠΑΛΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε.».

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Την 16.2.2012 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 30.12.2011 πρακτικό 
της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙ−
ΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕ−
ΧΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ», δ.τ. «ΠΑΛ−
ΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 33623/01/Β/95/322 
που εδρεύει στο Δήμο Δάφνης − Υμηττού με το οποίο 
αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του κα−
ταστατικού της. 

Η παραπάνω τροποποίηση έχει σε περίληψη ως ακο−
λούθως:
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Άρθρο 5

θ) Με την έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων 
της 30.12.2011 αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού 
Κεφαλαίου κατά το ποσό των ευρώ 388.476,90 με κεφα−
λαιοποίηση του λογ/σμού Α.ΙΙΙ. «Διαφορές από αναπρο−
σαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων» και η 
μείωση αυτού κατά το ποσό των 700.002,24 με ακύρωση 
238.096 μετοχών ονομαστικής αξίας 2,94 ευρώ. Έτσι, 
το μετοχικό κεφαλαίο ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 
852.420,66 διαιρούμενο σε 289.939 μετοχές ονομαστικής 
αξίας 2,94 ευρώ.

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

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2012

Με εντολή Περιφερειάρχη
Η Διευθύντρια

ΕΙΡΗΝΗ ΠΟΡΤΑΛΙΟΥ
F

(5)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ−
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «B.D.M. ΔΟΜΙΚΑ 
− ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. 
«B.D.M.».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Την 19.1.2012 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η από 3.1.2012 απόφαση 
της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία «B.D.M. ΔΟΜΙΚΑ −ΔΙΑΚΟΣΜΗ−
ΤΙΚΑ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑ−
ΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «B.D.M.» και 
αριθμό Μητρώου 65837/04/Β/08/29(2010), με την οποία 
αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 7 του κα−
ταστατικού της.

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

Η εν λόγω τροποποίηση έχει ως εξής: (σε περίλη−
ψη):

Άρθρο 7

Με την από 3.1.2012 απόφαση της έκτακτης αυτόκλη−
της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η 
αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά 
εκατόν ογδόντα δύο χιλιάδες εκατόν εξήντα (182.160) 
ευρώ με έκδοση τριών χιλιάδων τριάντα έξι (3.036) 
νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εξή−
ντα (60) ευρώ εκάστη. Η αύξηση πραγματοποιήθηκε 
με την κατάθεση μετρητών ποσού εκατόν είκοσι επτά 
χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα ευρώ (127.680 €) και την 
κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της εταιρείας ποσού πε−
νήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ευρώ 
(54.480 €). Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας το 
οποίο ανερχόταν στο ποσό των τριακοσίων είκοσι επτά 
χιλιάδων διακοσίων σαράντα ευρώ (327.240 €), μετά την 
αύξηση αυτή ανήλθε συνολικά στο ποσό των πεντα−
κοσίων εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (509.400 €) 
διαιρούμενο σε οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα 

(8.490) μετοχές ονομαστικής αξίας εξήντα (60) ευρώ 
εκάστη.

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

Παλλήνη, 15 Φεβρουαρίου 2012

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΞΕΝΙΑ ΚΟΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

F
(6)

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ−
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 
ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗ−
ΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» και δ.τ. «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Την 17.1.2012 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η από 11.2.2011 απόφαση 
της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡ−
ΝΩΝ», διακριτικό τίτλο «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ» και 
αριθμό Μητρώου 69688/04/Β/10/96, με την οποία απο−
φασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 19 του κατα−
στατικού της.

Η καταχώριση των ως άνω στοιχείων γίνεται σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2α και 7βπαρ. 1 του 
Κ.Ν. 2190/1920. 

Η εν λόγω τροποποίηση έχει ως εξής:

Άρθρο 19
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που 
αποτελείται από εννέα (9) μέλη, εκ των οποίων τα τρία 
(3) μέλη θα είναι αιρετά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Αχαρνών και συγκεκριμένα δύο (2) μέλη από 
την πλειοψηφία και ένας (1) από την μειοψηφία και οι 
υπόλοιποι έξι (6) Έλληνες Πολίτες.

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

Παλλήνη, 2 Φεβρουαρίου 2012

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΞΕΝΙΑ ΚΟΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

F
(7)

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ−
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «TRANSAL ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και 
δ.τ. «TRANSAL AE».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Την 7.2.2012 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η από 31.12.2011 απόφα−
ση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυ−
μης Εταιρείας με την επωνυμία «TRANSAL ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό 
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τίτλο «TRANSAL AE.» και αριθμό Μητρώου 23582/04/
Β/91/211(2004), με την οποία αποφασίστηκε η τροποποί−
ηση του άρθρου 5 του καταστατικού της.

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

Η εν λόγω τροποποίηση έχει ως εξής: (σε περίλη−
ψη):

Άρθρο 5

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 31.12.2011, 
εισφέρεται η υλική και άϋλη αξία φορτηγών δημόσιας 
χρήσης κατά το Νόμο 3887/2010, με αποτέλεσμα κατά 
την εκτίμηση της αρμόδιας επιτροπής του υπουργεί−
ου Μεταφορών το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται κατά 
150.000,00 € (ευρώ) με έκδοση 50.000 νέων μετοχών 
αξίας 3 € (ευρώ) εκάστη και κατά 5.499,00€ (ευρώ) με 
καταβολή μετρητών με έκδοση 1.833 μετοχών αξίας 
3,00 € (ευρώ) εκάστη. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρ−
χεται σε 864.000,00 € διαιρούμενο σε 288.000 μετοχές 
ονομαστικής αξίας 3 € (ευρώ) εκάστη.

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

Παλλήνη, 7 Φεβρουαρίου 2012

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΞΕΝΙΑ ΚΟΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

F
(8)

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ−
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΑΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΑΒΕΤΕ)».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Την 1.2.2012 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η από 9.1.2012 και ώρα 
19 μ.μ. απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΑΝΑ ΑΝΩ−
ΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΑΒΕΤΕ)», 
και αριθμό Μητρώου 13527/04/Β/86/484, με την οποία 
αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του κα−
ταστατικού της.

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

Η εν λόγω τροποποίηση έχει ως εξής: (σε περίλη−
ψη):

Άρθρο 2

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καλλιθέας και 
ειδικότερα τα γραφεία της ορίζονται επί της οδού Αρι−
στείδου 100.

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

Παλλήνη, 20 Φεβρουαρίου 2012

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΞΕΝΙΑ ΚΟΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

(9)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρει−

ών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία «INTERCATERING ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΕΤΟΙΜΩΝ ΦΑΓΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Την 8.2.2012 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η από 29.12.2011 απόφαση 
της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία «INTERCATERING ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΕΤΟΙΜΩΝ ΦΑΓΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό 
Μητρώου 28796/04/Β/93/72(1999), με την οποία αποφα−
σίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 1 και 2, καθώς 
και η κατάργηση των μεταβατικών διατάξεων, ήτοι των 
άρθρων 36−39 του καταστατικού της.

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

Οι εν λόγω τροποποιήσεις έχουν ως εξής:

Άρθρο 1 

Ορίζεται με το παρόν καταστατικό η επωνυμία της 
Ανώνυμης Εταιρείας ως «Ε.Τ.Υ.Π.Ε. Εταιρεία Τουριστικών 
Υπηρεσιών Παραγωγής Εδεσμάτων Ανώνυμη Εταιρεία», 
διεπόμενη υπό του Κ.Ν. 2190/1920 και του παρόντος 
καταστατικού, όπως ορίζεται στη συνέχεια.

Άρθρο 2 

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κρωπίας.
Με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου η εται−

ρεία καθορίζει τη διεύθυνση των γραφείων της δυνά−
μενη να την τροποποιεί κατά την κρίση της, εντός των 
διοικητικών ορίων του Δήμου Κρωπίας.

Με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου η εται−
ρεία μπορεί να ιδρύει κατά περίπτωση υποκαταστήματα 
εντός και εκτός Ελλάδας, καθορίζοντας κάθε φορά τους 
όρους και τις λεπτομέρειες της διεύθυνσης και της 
διαχείρισης τους.

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

Με το ίδιο ως άνω πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης 
ορίζεται η διεύθυνση των γραφείων της εταιρείας στο 
28° χλμ. Αθηνών − Λαυρίου.

Παλλήνη, 15 Φεβρουαρίου 2012

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΞΕΝΙΑ ΚΟΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

F
(10)

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ−
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΣΤΡΟ Ανώνυμη 
Βιομηχανική Εταιρεία Εμπορίας και Επισκευής Μη−
χανημάτων.» και δ.τ. «ΚΑΣΤΡΟ Α.Ε.Β.Ε.».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Την 20.1.2012 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η από 31.12.2011 απόφαση 
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της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΣΤΡΟ Ανώνυμη Βιομηχα−
νική Εταιρεία Εμπορίας και Επισκευής Μηχανημάτων.», 
διακριτικό τίτλο «ΚΑΣΤΡΟ Α.Ε.Β.Ε.» και αριθμό Μητρώου 
67178/04/Β/08/230, με την οποία αποφασίστηκε η τρο−
ποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της.

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

Η εν λόγω τροποποίηση έχει ως εξής: (σε περίλη−
ψη):

Άρθρο 5

Με την από 31.12.2011 έκτακτη Γενική Συνέλευση απο−
φασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 
(261.000,00), εκ των οποίων ποσό διακοσίων έντεκα χι−
λιάδων (211.000,00) ευρώ αφορά κεφαλαιοποίηση του 
λογαριασμού «προσωρινές καταθέσεις μετοχών» και 
ποσό πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ θα καταβληθεί 
σε μετρητά από τους μετόχους, με την έκδοση ογδό−
ντα εφτά χιλιάδων (87.000) νέων μετοχών ονομαστικής 
αξίας τρία (3,00) ευρώ η κάθε μία.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφαλαίο ανέρχεται 
σε πεντακόσιες εξήντα μια χιλιάδες (561.000,00) ευρώ 
διαιρούμενο σε εκατόν ογδόντα εφτά χιλιάδες (187.000) 
μετοχές ονομαστικής αξίας τρία (3,00) ευρώ η κάθε 
μία.

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

Παλλήνη, 8 Φεβρουαρίου 2012

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΞΕΝΙΑ ΚΟΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

F

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
(11)

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΤΣΙΚΙΤΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟ−
ΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ» και δ.τ. «CHIQUITA 
ΕΛΛΑΣ ΑΕ».

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

Την 24.2.2012 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 10.1.2012 πρακτικό 
Γενικής Συνέλευσης, καθώς και το από 10.1.2012 πρακτικό 
του. Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία «ΤΣΙΚΙΤΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟ−
ΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ», δ.τ. «CHIQUITA ΕΛΛΑΣ 
ΑΕ» και με αριθμό Μητρώου 60017/01ΑΤ/Β/06/042 που 
εδρεύει στο δήμο Χαλανδρίου Αττικής, από τα οποία 
προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε 
από την παραπάνω Γ.Σ. με τριετή θητεία, συγκροτήθηκε 
σε σώμα ως εξής:

1. Paolo Prudenziati, του Carlo και της Assunta, γεν−
νηθείς στο Μιλάνο, Ιταλία, στις 31 Μαΐου 1956, κάτοι−
κο Μιλάνου, Ιταλίας, Via Francesco D’ Assisi, κάτοχος 
ιταλικού διαβατηρίου με αριθμό D448899/21.12.2004, με 
Α.Φ.Μ. 112807416 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ιτα−

λικής ιθαγένειας, εκλέγεται Πρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου.

2. Αθανάσιος Γκλίνος του Σταύρου και, της Παναγι−
ώτας, γεννηθείς στην Τρίπολη, Ελλάδα, στις 2 Ιανου−
αρίου 1968, κάτοικος Φεράρα Ιταλίας, Via Frescobaldi 
18, 44100, κάτοχος ελληνικού διαβατηρίου με αριθμό 
ΑΑ 4149313/2.8.2006, με Α.Φ.Μ. 053253508 της Δ.Ο.Υ. ΙΖ΄ 
Αθηνών, ελληνικής ιθαγένειας, εκλέγεται Αντιπρόεδρος 
και Διευθύνων Σύμβουλος.

3. Ernesto Fraire, του Eduardo Angel Fraire και της 
Aurora Elvira Ferrari, γεννηθείς στη Λα Πάμπα Αργεντινής, 
στις 9 Ιανουαρίου 1967, κάτοικος Cheserex Ελβετίας, 
οδός Chemin de Montolier 18, 1275, κάτοχος διαβατηρί−
ου Αργεντινής με αριθμό 18053610Ν/16.12.2011, με Α.Φ.Μ. 
159753056 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, αργεντίνικης 
ιθαγένειας, εκλέγεται Μέλος του Διοικητικού Συμβου−
λίου.

Ανάθεση εξουσιών και εκπροσώπηση της Εταιρείας.
Το ΔΣ αποφασίζει ομοφώνως, σύμφωνα με το άρθρο 

20 του καταστατικού της Εταιρείας, και αναθέτει από 
σήμερα τις κάτωθι εξουσίες και αρμοδιότητες στα κα−
τωτέρω πρόσωπα, υπό τους όρους, προϋποθέσεις και 
περιορισμούς που αναγράφονται κατωτέρω:

(Ι) Διαχείριση Τραπεζικών Λογαριασμών και Κεφαλαί−
ων της Εταιρείας

Α. Για τη διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών και 
κεφαλαίων της εταιρείας, ορίζονται δύο Κατηγορίες 
υπογραφών ως εξής:

Κατηγορία Α΄
1. Αθανάσιος Γκλίνος,
2. Joseph William Bradley, του William Bradley και της 

Harriet Mary Ward, δικηγόρος και λογιστής, γεννηθείς 
στο Κονέκτικατ, ΗΠΑ, στις 1.11.1961, κάτοικος Οχάιο, ΗΠΑ, 
1165 Abbot Road Batavia Οχάιο, κάτοχος διαβατηρίου 
με αριθμό 467486961, εκδοθέντος από το Υπουργείο 
Εξωτερικών ΥΠΑ, αμερικάνικης ιθαγένειας.

3. Amy Β. Lainge του Mikell Toney Money, γεννηθείσα 
στο Οχάιο των Η.Π.Α. στις 16.11.1975, κάτοικος Πολιτείας 
του Οχάιο των Η.Π.Α. στη διεύθυνση 7430 Elkwood Drive, 
West Chester, OH 45069, κάτοχος διαβατηρίου με αριθμό 
401195099/24−7−2002, αμερικάνικης ιθαγένειας.

Κατηγορία Β΄
1. Αφροδίτη Τσιτσινάκη, του Ελευθερίου και της Βαρ−

βάρας, κάτοικος Παλλήνης Αττικής, οδός Μαυρομιχάλη 
9, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας υπ’ αριθμ. 
Ρ 554300/22.9.1994, ελληνικής ιθαγένειας.

2. Ελένη Μπένζαμιν, του Φραγκίσκου και της Ροζαλίας, 
κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Βάκχου 3, 
κάτοχος αστυνομικού δελτίου ταυτότητας υπ’ αριθμ. 
AB 578404/10.10.2006, ελληνικής ιθαγένειας.

Στα ανωτέρω πρόσωπα, καθώς και στα μέλη του Δ.Σ., 
ανατίθενται οι κάτωθι εξουσίες, με τους κάτωθι όρους 
και προϋποθέσεις:

1. Για είσπραξη για λογαριασμό της Εταιρείας και 
κατάθεση χρηματικών ποσών σε οποιοδήποτε τραπε−
ζικό λογαριασμό στο όνομα της Εταιρείας, σε μετρη−
τά, επιταγές, γραμμάτια ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο, 
χωρίς περιορισμό απαιτείται μία υπογραφή, είτε από 
την Κατηγορία Α είτε από την Κατηγορία Β΄, είτε από 
οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ.

2. Για το διορισμό, εγγράφως, προσώπων που εξουσι−
οδοτούνται να εκπροσωπούν την Εταιρεία αναφορικά 
με υπάρχοντες ή μελλοντικούς τραπεζικούς λογαρια−
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σμούς, όψεως και ταμιευτηρίου παντός είδους, καθώς 
και λογαριασμούς συναλλάγματος, επ’ ονόματι της 
Εταιρείας, για την ανάκληση αυτών και τον διορισμό 
νέων ή επιπρόσθετων εντολοδόχων απαιτούνται δύο 
υπογραφές, εκ των οποίων η μία θα πρέπει να προέρ−
χεται από πρόσωπο της κατηγορίας Α΄ ενώ η δεύτερη 
από οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ.

3. Για αναλήψεις, από τραπεζικό λογαριασμό της 
Εταιρείας, αγορά και πώληση χρεογράφων, αγορά και 
πώληση συναλλάγματος με άμεση ή μη ισχύ απαιτού−
νται δύο υπογραφές εκ των οποίων η μία θα πρέπει 
να προέρχεται από πρόσωπο της κατηγορίας Α΄ ενώ η 
δεύτερη από οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ.

4. Για έκδοση ή/και οπισθογράφηση επιταγών, συναλ−
λαγματικών, γραμματίων και άλλων τίτλων πληρωμών 
για λογαριασμό της Εταιρείας, μέχρι του ποσού των 
10.000 ευρώ ανά συναλλαγή απαιτείται μία υπογραφή, 
είτε από την Κατηγορία Α΄ είτε από την Κατηγορία Β΄, 
είτε από οποιαδήποτε μέλος του Δ.Σ. Για ποσά που 
υπερβαίνουν τα 10.000 ευρώ απαιτούνται δύο υπογρα−
φές εκ των οποίων η μία θα πρέπει να είναι από την 
Κατηγορία Α΄ και η δεύτερη από την Κατηγορία B΄, ή 
μία από την Κατηγορία Α΄ και μία από οποιοδήποτε 
μέλος του Δ.Σ.

5. Για την παροχή εγγράφων, τηλεφωνικών, ηλεκτρο−
νικών ή προφορικών εντολών μεταφοράς κεφαλαίων, 
κατατεθειμένων σε τραπεζικό λογαριασμό της Εται−
ρείας (ή κατ’ άλλο τρόπο δυναμένων να μεταφερθούν 
από την τράπεζα), με έμβασμα ή άλλως πώς, χωρίς 
να απαιτείται οποιαδήποτε έγγραφη εντολή για την 
εν λόγω μεταφορά μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ 
ανά συναλλαγή απαιτείται μία υπογραφή (ή μία εντολή 
προφορική, ηλεκτρονική κ.λπ.) είτε από την Κατηγορία 
Α΄ είτε από την Κατηγορία Β΄, είτε από οποιοδήποτε 
μέλος του Δ.Σ. Για ποσά που υπερβαίνουν τα 10.000 
ευρώ απαιτούνται δύο υπογραφές (ή δύο εντολές προ−
φορικές, ηλεκτρονικές κ.λπ.) εκ των οποίων η μία θα 
πρέπει να ανήκει σε πρόσωπο της Κατηγορίας Α΄ και 
η δεύτερη σε πρόσωπο της Κατηγορίας Β΄, ή σε οποι−
οδήποτε μέλος Δ.Σ.

6. Για το άνοιγμα και το κλείσιμο οποιουδήποτε τρα−
πεζικού λογαριασμού, όψεως και ταμιευτηρίου παντός 
είδους, καθώς και λογαριασμού συναλλάγματος στο 
όνομα της Εταιρείας σε οποιαδήποτε τράπεζα ή πιστω−
τικό ίδρυμα (από κοινού, «τράπεζα») στον οποίο μπορούν 
να κατατίθενται οποιαδήποτε από τα κεφάλαια της 
Εταιρείας, είτε αποτελούνται από μετρητά, επιταγές, 
γραμμάτια ή άλλα αποδεικτικά χρέους, καθώς επίσης 
και για τη σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης για υπη−
ρεσίες επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και άλ−
λων συναφών, συμβάσεων για υπηρεσίες παρεχόμενες 
από την τράπεζα απαιτούνται δύο υπογραφές, εκ των 
οποίων η μία θα πρέπει να προέρχεται από πρόσωπο 
της κατηγορίας Α΄ ενώ η δεύτερη από οποιοδήποτε 
μέλος του Δ.Σ.

7. Για τη μεταφορά χρηματικών ποσών από οποιοδή−
ποτε λογαριασμό της Εταιρείας σε οποιοδήποτε άλλο 
λογαριασμό της Εταιρείας, σε οποιαδήποτε τράπεζα 
ή μεταξύ δύο λογαριασμών της Εταιρείας στην ίδια 
τράπεζα, ή σε λογαριασμό εξ’ ολοκλήρου ελεγχόμενης 
θυγατρικής της εταιρείας μέχρι του ποσού των 10.000. 
ευρώ, ανά συναλλαγή, απαιτείται μία υπογραφή είτε 
από την Κατηγορία Α΄, είτε από οποιοδήποτε μέλος του 

Δ.Σ., είτε από την Κατηγορία Β΄. Για ποσά που υπερβαί−
νουν τα 10.000 ευρώ απαιτούνται δύο υπογραφές, εκ 
των οποίων η μία θα προέρχεται από την Κατηγορία 
Α΄ και η δεύτερη από οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. ή 
μία υπογραφή από την Κατηγορία Α΄ και μία από την 
Κατηγορία Β΄.

8. Για την παροχή εξουσιοδότησης προς οποιαδήποτε 
τράπεζα, στην οποία τηρεί λογαριασμό η Εταιρεία και 
στην οποία βρίσκονται κατατεθειμένα κεφάλαια της 
Εταιρείας, προκειμένου να δέχεται (η Τράπεζα) υπογε−
γραμμένες επιταγές ή εντολές διαβίβασης χρηματικών 
ποσών μέσω τηλεομοιοτυπίας για την πληρωμή και 
καταβολή χρηματικών ποσών με χρέωση του εν λόγω 
λογαριασμού της Εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι:

i. η εξουσιοδότηση θα προσδιορίζει ένα ή περισσότερα 
πρόσωπα που θα νομιμοποιούνται να προβαίνουν σε 
αναλήψεις κεφαλαίων στο όνομα της Εταιρείας δυνάμει 
υπογεγραμμένων εντολών ή επιταγών που αποστέλλο−
νται μέσω τηλεομοιοτυπίας και

ii. στην εν λόγω εξουσιοδότηση θα επισυνάπτεται και 
θα αποστέλλεται επίσης μέσω τηλεομοιοτυπίας, δείγμα 
υπογραφής του προσώπου που έχει την εξουσία να 
προβαίνει σε αναλήψεις χρηματικών ποσών στο όνομα 
της Εταιρείας δυνάμει επιταγών ή εντολών που διαβι−
βάζονται μέσω τηλεομοιοτυπίας απαιτούνται δύο υπο−
γραφές εκ των οποίων η μία θα πρέπει να προέρχεται 
από πρόσωπο της κατηγορίας Α΄ ενώ η δεύτερη από 
οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ.

9. Για τη σύναψη συμβάσεων με οποιαδήποτε τράπεζα 
σχετικά με την μεταφορά κεφαλαίων της Εταιρείας 
απαιτούνται δύο υπογραφές εκ των οποίων η μία θα 
πρέπει να προέρχεται από πρόσωπο της κατηγορίας Α΄ 
ενώ η δεύτερη από οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ.

10. Για τη μίσθωση τραπεζικών θυρίδων στο όνομα της 
Εταιρείας και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης χώρων 
ασφαλούς αποθήκευσης, συμβάσεις νυχτερινών κατα−
θέσεων, υπηρεσιών καταβολής ναύλου και μισθοδοσίας, 
απαιτούνται δύο υπογραφές, εκ των οποίων η μία θα 
πρέπει να προέρχεται από πρόσωπο της κατηγορίας Α΄ 
ενώ η δεύτερη από οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ.

Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ότι οποτεδή−
ποτε κατά τις ανωτέρω εξουσιοδοτήσεις απαιτούνται 
δύο υπογραφές, οι υπογραφές αυτές θα πρέπει να 
προέρχονται από δύο διαφορετικά πρόσωπα. Κανένα 
πρόσωπο δεν μπορεί να υπογράφει με διπλή ιδιότητα 
(π.χ. μέλος Δ.Σ. και μέλος της ομάδας Α΄).

Γ. Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο απο−
φασίζει ότι από τούδε και εις το εξής το άνοιγμα οποι−
ουδήποτε τραπεζικού λογαριασμού (όψεως ή ταμιευτη−
ρίου παντός είδους, ή λογαριασμών συναλλάγματος), ο 
διορισμός εχόντων δικαίωμα προς υπογραφή ή αλλαγές 
σε αυτούς ή ο διορισμός επιπλέον εχόντων δικαίωμα 
προς υπογραφή θα γνωστοποιείται στο Διοικητικό Συμ−
βούλιο, δια αποστολής στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της 
Εταιρείας αντιγράφου της γραπτής εντολής ή άλλων 
σχετικών εγγράφων.

(II) Τα πρόσωπα της Κατηγορίας Β΄ και ο Αθανάσιος 
Γκλίνος, ενεργούντες ξεχωριστά ο καθένας, στο όνομα 
και για λογαριασμό της Εταιρείας, θα εκπροσωπούν 
αυτήν ενώπιον κάθε δημόσιας, δημοτικής, κοινοτικής, 
διοικητικής, οικονομικής, επαγγελματικής ή φορολο−
γικής αρχής ή υπηρεσίας και ενώπιον κάθε ελληνικού 
οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης και θα υπογράφουν 
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και υποβάλλουν προς τις παραπάνω αρχές ή υπηρεσί−
ες υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 καθώς και κάθε 
άλλο έγγραφο στο όνομα και για λογαριασμό της Εται−
ρείας.

(III) Τα πρόσωπα της Κατηγορίας Β΄ και ο Αθανάσιος 
Γκλίνος, ενεργούντες ο ξεχωριστά ο καθένας, στο όνομα 
και για λογαριασμό της Εταιρείας:

1) Θα καταβάλλουν τους μηνιαίους μισθούς του προ−
σωπικού, το μίσθωμα και τους λογαριασμούς κοινής 
ωφέλειας για λογαριασμό της Εταιρείας.

2) Θα εκδίδουν θεωρημένα αντίγραφα των. Πρακτικών 
του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύ−
σεων των Μετόχων.

(IV) Όλες οι λοιπές εξουσίες του Διοικητικού Συμβου−
λίου, πέραν των ανωτέρω αναφερομένων, ασκούνται 
από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας Αθανάσιο 
Γκλίνο, ο οποίος ενεργώντας μόνος του, στο όνομα 
και για λογαριασμό της Εταιρείας, θα δεσμεύει και θα 
εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικώς και εξωδικαστικώς 
και έναντι παντός τρίτου και όλων των Αρχών.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να ορίζει τρίτα πρό−
σωπα, προκειμένου να τον υποκαθιστούν στην άσκηση 
των εξουσιών του.

Αγ. Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2012

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ                                                                                                                                   
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*11016370703120008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr


		My certificate's MD5 digest can be verified at http://mysite.org
	2012-04-24T12:00:53+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Theodoros Moumouris
	Signed PDF (embedded)




