
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Καταστατικά
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων 

Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΡΙ−
ΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» 
και δ.τ. «MARINOPOULOS STORES AE». ..................... 1

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «LOG−
ITRUST (ΛΟΤΖΙΤΡΑΣΤ) ΤΕΧΝΙΚΗ − ΕΜΠΟΡΙΚΗ − ΟΙ−
ΚΟΔΟΜΙΚΗ −ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με 
δ.τ. «LOGITRUST A.E.». ................................................................ 2

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της 
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΞΑΓΩ−
ΓΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΕΝΔΥΣΗΣ, ΤΑ−
ΞΙΔΙΟΥ, ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ – ΑΔΕΞΑ» ... 3

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της 
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «EΒΟ−ΠΥΡΚΑΛ» 4

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατι−
κού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«OVERMEDIA (ΟΒΕΡΜΙΝΤΙΑ) ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟ−
ΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ − ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙ−
ΑΣ − ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. 
«OVERMEDIA A.E.».......................................................................... 5

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατι−
κού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«BRIDGE − IT [Μπριτζ − Ιτ] Ανώνυμος Επιστημο−
νική Ερευνητική Συμβουλευτική Εταιρεία» με δ.τ. 
«BRIDGE IT» ......................................................................................... 6

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MEDIA 
VIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟ−
ΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟ−

ΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑ−
ΦΗΣΗΣ» και δ.τ. «MEDIA VIS A.E.» ..................................... 7

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΕΝ−
ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» και δ.τ. «ΕΠΕΝΔΥΤΙ−
ΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ». ................................................................................. 8

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μη−
τρώο της τροποποίησης του καταστατικού της 
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΩΤΟΒΟΛ−
ΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΥΡΓΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»και δ.τ. «ORESTIA SOLAR A.E.». ................. 9

Ανακοινώσεις
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων 

Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡ−
ΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «Ι.Τ.Α.− Α.Ε.». .................. 10

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΑΤΟΪΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ». ................................................................................................ 11

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MED−
ICUS Α.Ε.−Ανώνυμη Βιομηχανική − Εμπορική Εται−
ρεία Φαρμακευτικών και Καλλυντικών Ειδών» και 
δ.τ. «MEDICUS A.E.». ...................................................................... 12

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία «FOODCOURT ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙ−
ΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥ−
ΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥ−
ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «FOODCOURT A.E.». ................... 13

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΥ 
ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. 
«ΑΤΡΟΠΟΣ Α.Ε.». .............................................................................. 14

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία «BAKEHELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑ−
ΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ – ΖΑΧΑ−
ΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ» με δ.τ.  «BAKEHELLAS ABEE». ....... 15

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ − ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
                                   ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 1676

7 Μαρτίου 2012



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

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

(1)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ−
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «MARI−
NOPOULOS STORES AE».

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Την 16/2/2012 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 

Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ’ αριθμ. 1151/12 από−
φασή μας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του 
άρθρου 3 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «MARINOPOULOS STORES AE» 
και με αριθμό Μητρώου 58170/01ΝΤ/Β/05/213(2005) που 
αποφάσισε η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εται−
ρείας στις 20/01/2012.

Η τροποποίηση που εγκρίθηκε, έχει σε περίληψη ως 
εξής:

Άρθρο 3 
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας εκ 4.265.800 € 

που διαιρείται σε 42.658 μετοχές ονομαστικής αξίας 
εκάστης 100,00 € μετά την αύξησή του κατά 10.000,00 
€ και την έκδοση 100 νέων μετοχών ονομαστικής αξί−
ας 100,00 € σύμφωνα με απόφαση της από 20/01/2012 
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ανέρχεται σήμερα 
στο ποσό των 4.275.800,00 € και διαιρείται σε 42.758 
μετοχές, ονομαστικής αξίας 100,00 € η κάθε μία.

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

Καλλιθέα, 16 Φεβρουαρίου 2012 

Με εντολή  Περιφερειάρχη 
Η Αντιπεριφερειάρχης 
ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΚΛΙΟΥΜΗ

F
(2)

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της 
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «LOGITRUST 
(ΛΟΤΖΙΤΡΑΣΤ) ΤΕΧΝΙΚΗ − ΕΜΠΟΡΙΚΗ − ΟΙΚΟΔΟΜΙ−
ΚΗ −ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «LOG−
ITRUST A.E.».

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Την 16−2−2012 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανώνυμων 

Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ’ αριθμ. 1893/12 από−
φασή μας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του 
άρθρου 3 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας 
με την επωνυμία «LOGITRUST (ΛΟΤΖΙΤΡΑΣΤ) ΤΕΧΝΙΚΗ 
− ΕΜΠΟΡΙΚΗ − ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ −ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «LOGITRUST A.E.» και με αριθμό Μη−
τρώου 65763/01ΝΤ/Β/08/103 που αποφάσισε η Γενική 
Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στις 27/1/2012.

Η τροποποίηση που εγκρίθηκε, έχει σε περίληψη ως 
εξής:

Άρθρο 3

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας εκ 19.779.000 € 
που διαιρείται σε 659.300 μετοχές ονομαστικής αξίας 

εκάστης 30,00 € μετά την αύξησή του κατά 771.000,00 € 
και την έκδοση 25.700 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 
30,00 € σύμφωνα με απόφαση της από 27/1/2012 Γενικής 
Συνέλευσης των μετόχων ανέρχεται σήμερα στο ποσό 
των 20.550.000,00 € και διαιρείται σε 685.000 μετοχές, 
ονομαστικής αξίας 30,00 € η κάθε μία.

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

Καλλιθέα, 16 Φεβρουαρίου 2012 

Με εντολή  Περιφερειάρχη 
Η Αντιπεριφερειάρχης
ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΚΛΙΟΥΜΗ 

F

(3)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της 
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΞΕ−
ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΕΝΔΥΣΗΣ, ΤΑΞΙΔΙΟΥ, 
ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ – ΑΔΕΞΑ». 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Την 5/3/2012 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύ−
μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η με αριθμό 2187/12 
απόφασή μας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση 
των άρθρων 5 και 13 του καταστατικού της Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑ−
ΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΙΔΩΝ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΕΝΔΥΣΗΣ, ΤΑΞΙΔΙΟΥ, ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ, ΚΑΛ−
ΛΥΝΤΙΚΩΝ – ΑΔΕΞΑ» και με αριθμό Μητρώου 187/01/
Β/86/187, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων σύμφωνα με 
την από 03/02/2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 
των Μετόχων της.

Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει σε περίληψη ως 
ακολούθως:

Άρθρο 5

Τροποποιείται και διορθώνεται η παράγραφος 15 του 
άρθρου 5 στην οποία είχε γραφεί εσφαλμένα ως ημερο−
μηνία λήψης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για 
την μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας η 
5/12/2007 αντί της ορθής 30/11/2007 και έτσι η εν λόγω 
παράγραφσέχει ως εξής:

“15) Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου: Με την από 
30.11.2007 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων έγινε μείωση του Μετοχικού Κεφαλαί−
ου της Εταιρείας κατά 981.591 ευρώ, με μείωση της 
ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 1,30 ευρώ ανά 
μετοχή ήτοι 755.070 μετοχές Χ 1,30. Μετά την μείωση, 
το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τέσ−
σερα εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες 
εννιακόσια σαράντα ένα ευρώ (4.756.941), διαιρούμενο 
σε 755.070 μετοχές ονομαστικής αξίας 6,30 ευρώ η 
κάθε μία.”

Άρθρο 13

Η εταιρεία διοικείται από κάθε Διοικητικό Συμβούλιο το 
οποίο αποτελείται από τρία (3) έως έξι (6) μέλη.
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Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Μητρώο 
Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του 
τροποποιημένου καταστατικού.

Αθήνα, 5 Μαρτίου 2012 

Με εντολή Περιφερειάρχη 
Η Διευθύντρια

ΕΙΡΗΝΗ ΠΟΡΤΑΛΙΟΥ
F

(4)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ−
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥ−
ΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΒΟ−ΠΥΡΚΑΛ»

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Την 5/3/2012 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η με αριθμό 243/12 από−
φασή μας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του 
άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. 
«ΕΒΟ−ΠΥΡΚΑΛ» και με αριθμό Μητρώου 55915/01/B/04/1, 
που εδρεύει στο Δήμο Δάφνης֊ Υμηττού σύμφωνα με 
την από 16/12/2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 
των Μετόχων της. 

Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει σε περίληψη ως 
ακολούθως:

Άρθρο 5

Με την από 16.12.2011 απόφαση της έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το Μετοχικό 
Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 2.882.919,33 ευρώ, διά κεφα−
λαιοποιήσεως χρεών της εταιρείας προς το Ελληνικό 
Δημόσιο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 14 του 
Ν. 2303/1995, όπως συμπληρώθηκε με εκείνη του άρθρου 
26 του Ν. 2685/1999, σε συνδυασμό με τη διάταξη του 
άρθρου 3 παρ. 1 του Ν. 3195/2003, με την έκδοση στο 
άρτιο 1.726.299 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 
κάθε μιας 1,67 ευρώ. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχε−
ται σε 651.201.591,91 ευρώ και διαιρείται σε 389.941.073 
ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μιας 1,67 
ευρώ.

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

Αθήνα, 5 Μαρτίου 2012 

Με εντολή Περιφερειάρχη 
Η Διευθύντρια

ΕΙΡΗΝΗ ΠΟΡΤΑΛΙΟΥ
F

(5)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της 
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «OVERMEDIA 
(ΟΒΕΡΜΙΝΤΙΑ) ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ − ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ − ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «OVERMEDIA A.E.».

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Την 02/02/2012 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 19/01/2012 πρακτικό 

της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο αποφα−
σίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «OVERMEDIA 
(ΟΒΕΡΜΙΝΤΙΑ) ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ − ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ − ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «OVERMEDIA A.E.» και με αριθμό 
Μητρώου 672  46/01ΝΤ/Β/08/338. 

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

Άρθρο 3

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καλλιθέας. 
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Μητρώο 

Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του 
τροποποιημένου καταστατικού. 

Με το ίδιο πρακτικό ορίστηκε η διεύθυνση των γρα−
φείων της εταιρείας: Λ. Συγγρού 156, Καλλιθέα

Καλλιθέα, 9 Φεβρουαρίου 2012 

Με εντολή  Περιφερειάρχη 
Ο Διευθυντής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΙΔΑΚΑΚΟΣ

F

(6)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της 
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «BRIDGE − IT 
[Μπριτζ − Ιτ] Ανώνυμος Επιστημονική Ερευνητική Συμ−
βουλευτική Εταιρεία» με δ.τ. «BRIDGE IT».

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Την 16.2.2012 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύ−
μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 30/06/2011 
πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με 
το οποίο αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 
5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «BRIDGE − IT [Μπριτζ − Ιτ] Ανώνυμος Επι−
στημονική Ερευνητική Συμβουλευτική Εταιρεία» με 
δ.τ. «BRIDGE IT» και με αριθμό Μητρώου 52883/01ΝΤ/
Β/02/26(2007).

Η τροποποίηση έχει σε περίληψη ως εξής:

Άρθρο 5 

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας εκ 222.870 € 
που διαιρείται σε 74.290 μετοχές ονομαστικής αξίας 
εκάστης 3,00 €, μετά την ανάκληση της απόφασης της 
τακτικής Γενικής Συνέλευσης  30/6/10 για αύξηση του 
Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των 66.870 €, λόγω 
μη κάλυψης, επανέρχεται στο προ της ανωτέρω συ−
νέλευσης ποσό των 156.000 € διαιρούμενο σε 22.290 
μετοχές ονομαστικής αξίας 3,00 € η κάθε μία, σύμφωνα 
με απόφαση της από 30/06/2011 Γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων.

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

Καλλιθέα, 16 Φεβρουαρίου 2012 

Με εντολή  Περιφερειάρχη 
Ο Διευθυντής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΙΔΑΚΑΚΟΣ
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(7)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της 
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MEDIA VIS 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ» και δ.τ. 
«MEDIA VIS A.E.».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Την 23/12/2011 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η από 05/12/2011 απόφαση 
της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία «MEDIA VIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙ−
ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ» και δ.τ. «MEDIA VIS A.E.» και 
αριθμό Μητρώου 56368/04/Β704/63(2009), με την οποία 
αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 1,2,3, 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 τροποποιήσεις έχουν (σε περίληψη) ως 
εξής:

Άρθρο 1

«...Με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων της εταιρείας την 5η Δεκεμβρίου 2011, 
τροποποιήθηκε η επωνυμία η οποία έχει ως εξής: 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΝΤΙΟΝΙΚ ENERGY ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΜΟΡΦΩΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗ−
ΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ»

Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η 
εταιρική επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση 
είτε στο σύνολό της είτε ως διακριτικός τίτλος.

Διακριτικός τίτλος: Ως διακριτικός τίτλος της εται−
ρείας ορίζεται: «MEDIA VIS A.E.»

Με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων της εταιρείας την 5η Δεκεμβρίου 2011, 
τροποποιήθηκε και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας 
ο οποίος έχει ως εξής: «DIONIC ENERGY A.E.»

Άρθρο 2 
Σκοπός της εταιρείας

«Με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων της εταιρείας την 5η Δεκεμβρίου 2011, 
επεκτάθηκε ο σκοπός της εταιρείας, ο οποίος πλέον 
περιλαμβάνει την παραγωγή και εμπορία ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, την κατασκευή και εκμετάλλευση 
αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων, τη χρήση της 
γεωθερμίας, την παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία 
βιομάζας, τη διενέργεια αφαλατώσεων, την εμπορία 
αναλώσιμων pellet κ.λπ.»

Άρθρο 3 
Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές, Μέτοχοι

«Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 
5η Δεκεμβρίου 2011 αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της 
εταιρείας κατά 300.000 ευρώ με την έκδοση 300.000 

νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1,00 € εκάστης. Έτσι 
το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα στο ποσό του 
1.300.000 ευρώ διαιρούμενο σε 1.300.000 ονομαστικές 
μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ εκάστη.»

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

Παλλήνη, 10 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 «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 
ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗ−
ΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» και δ.τ. «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Την 17/1/2012 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η από 09/09/2011 απόφαση 
της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡ−
ΝΩΝ» και δ.τ. «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ» και αριθμό Μη−
τρώου 69688/04/Β/10/96, με την οποία αποφασίστηκε η 
τροποποίηση των άρθρων 5, 6 & 35, η κατάργηση των 
άρθρων 36,38 39 και η αναρίθμηση του άρθρου 37 σε 
άρθρο 36 του καταστατικού της.

Η καταχώριση 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 εν λόγω τροποποίηση έχει ως 
εξής: (σε περίληψη):

Άρθρο 5

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε 
70.000 ευρώ, καταβεβλημένο ολοσχερώς σύμφωνα με 
το άρθρο 35 του παρόντος και κατανέμεται σε 700 
επτακόσιες μετοχές ονομαστικής αξίας 100,00 ολογρά−
φως εκατό ευρώ η κάθε μία.

Άρθρο 6
1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και υπο−

γράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλί−
ου και ένα μέλος του, οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των 
μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες 
μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών 
κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Για την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε 
ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές απαιτείται 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών σύμ−
φωνα με τα άρθρα 29 παρ.1 και 2 και 31 παρ. 1 του 
Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών 
οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους 
μετοχών, όταν αυτοί εκδοθούν.

Άρθρο 35
α) Ο Δήμος Αχαρνών αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό 

των 70.000,00 (εβδομήντα χιλιάδες ευρώ) σε μετρητά 
και λαμβάνει μετοχές 700 επτακόσιες αξίας εκάστης 
100 ευρώ.
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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
(9)

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 
της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ 
ΠΥΡΓΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»και δ.τ. 
«ORESTIA SOLAR A.E.».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την 24−02−2012 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 
4901, το από 15/02/2012 πρακτικό της έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας 
με την πρώην επωνυμία «Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΥΠΡΙΝΟΥ 
ΕΒΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον πρώην διακριτι−
κό τίτλο «KIPRINOS SOLAR Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 
117036101000, που εδρεύει στο Δήμο Νέας Ιωνίας 
(Κωνσταντινουπόλεως 26), από το οποίο προκύπτει 
ότι αποφασίστηκε:

Η τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας ως 
προς το άρθρο 1 και 3 αυτού, που αφορά στη Σύσταση 
−Επωνυμία και το Σκοπό, καθώς και η κωδικοποίηση 
του καταστατικού.

Τα τροποποιηθέντα άρθρα έχουν ως ακολούθως:

Άρθρο 1 Σύσταση − Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΦΩ−
ΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΥΡΓΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ORESTIA SOLAR 
AE». Για τις διεθνείς σχέσεις και συναλλαγές της εται−
ρείας ολόκληρη η επωνυμία της και ο διακριτικός τίτλος 
της μπορεί να αποδίδεται και σε πιστή μετάφραση σε 
ξένη γλώσσα ή με Λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 3

Σκοπός Αντικείμενο και σκοπός της εταιρείας είναι: 
α) Η κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση φωτο−
βολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
στην «ΚΕΤΣΙΑ ΑΛΗ ή ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΑ» του αγροκτήμα−
τος Πύργου (υπέρ ΣΑΑΚ Πύργου) Ορεστιάδας Έβρου, 
ισχύος 1,125 MW, το οποίο βρίσκεται σε οικόπεδο επι−
φάνειας 27.875 μ2. β) Η εγκατάσταση, λειτουργία και 
εκμετάλλευση οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξω−
τερικό, συστημάτων παραγωγής ενέργειας από ανα−
νεώσιμες πηγές, ενδεικτικά φωτοβολταϊκών, αιολικών, 
υδροηλεκτρικών σταθμών ενέργειας, γ) Η σύλληψη και 
εκπόνηση μελετών, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη κάθε 
είδους συστημάτων παραγωγής ενέργειας από ανανε−
ώσιμες πηγές, δ) Η ανάληψη και εκτέλεση οποιουδή−
ποτε τεχνικού έργου, δημοσίου, δημοτικού, κοινοτικού, 
ιδιωτικού και γενικά φυσικού ή νομικού προσώπου ή 
ιδιωτικού δικαίου ή οργανισμού ή συνεταιρισμού πάσης 
φύσεως, που αφορά στην εγκατάσταση συστημάτων 
παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ε) Η 
εμπορία με οποιαδήποτε μορφή φωτοβολταϊκών συ−
στημάτων και πάσης φύσεως μηχανημάτων που δύνα−

νται να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές προελεύσεως εσωτερικού ή 
εξωτερικού και η αντιπροσώπευση τέτοιων οίκων του 
εσωτερικού ή εξωτερικού, στ) Η υπεργολαβική ανάθεση 
σε οποιονδήποτε τρίτο της εκτέλεσης έργων ή τμη−
μάτων τους, τα οποία έχει αναλάβει η εταιρεία, καθώς 
και η ανάληψη της τεχνικής διευθύνσεως, σχεδιασμού 
και θέσεως σε λειτουργία τεχνικών έργων, ζ) Η αγορά, 
πώληση και εκμετάλλευση εκτάσεων γης και κτιρίων 
εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως προς υλοποίηση των 
ανωτέρω σκοπών.

Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία δικαιούται: 
α) Να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες με οποιονδήποτε 
νομικό τύπο ή να συνεργάζεται με φυσικά πρόσωπα ή 
άλλες επιχειρήσεις με οποιονδήποτε νομικό τύπο ελλη−
νικές ή αλλοδαπές ή κοινοπραξίες, όταν οι σκοποί τους 
είναι ίδιοι, παρόμοιοι, συναφείς ή συμπληρωματικοί με 
τους επί μέρους ή όλους τους σκοπούς της εταιρείας ή 
να ενισχύει αυτούς, β) Να ενεργεί στην ημεδαπή ή στην 
αλλοδαπή ως αντιπρόσωπος, πράκτορας, ή εκπρόσωπος 
άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων που ασχολούνται 
με παρόμοιες εργασίες, γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, 
γραφεία, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες οπουδήποτε 
στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, δ) Να συνάπτει συμβάσεις 
μισθώσεως με τρίτους και χρηματοδοτικής μισθώσεως 
(leasing) με τράπεζες ή άλλους φορείς, για τη μίσθωση 
μηχανημάτων, οχημάτων και άλλων πραγμάτων που 
απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των σκοπών της εται−
ρείας και ε) Να αποκτά, κατέχει, χρησιμοποιεί και με−
ταβιβάζει δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, 
τεχνικές και βιομηχανικές μεθόδους (Know −how), καθώς 
καινά αποκτά και παραχωρεί δικαιώματα δικαιοχρησίας 
(franchising).

Επίσης την ίδια μέρα καταχωρίστηκε (χωρίς έλεγχο 
βάσει του Ν. 3604/2007) και ολόκληρο το νέο κείμενο 
του καταστατικού της εταιρείας, όπως προέκυψε μετά 
την τροποποίησή του (κατά τα ανωτέρω), με την από 
15/02/2012 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων της.

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2012 

Με εντολή Προέδρου 
Ο Ειδικός Σύμβουλος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
(10)

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
και δ.τ. «Ι.Τ.Α.− Α.Ε.».

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Την 15/2/12 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανώνυμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 30/12/2011 πρακτι−
κό της Έ.Γ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡ−
ΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. 
«Ι.Τ.Α.− Α.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 17326/01ΝΤ/Β/88/833, 
σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκε:

Σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, από τη Γενική Συνέλευση των 
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μετόχων, η παρασχεθείσα από την Εταιρεία τροποποι−
ημένη εγγύηση καθώς και οι παρασχεθείσες από αυτή 
τροποποιημένες εμπράγματες εξασφαλίσεις και οι πα−
ρασχεθείσες από αυτή νέες εμπράγματες εξασφαλίσεις 
υπέρ των Χρηματοδοτικών Μερών σε εξασφάλιση των 
απαιτήσεων από την από 27.07.2011 Τροποποίηση Β΄ και 
Κωδικοποίηση του από 02.02.2006 Προγράμματος εκδό−
σεως κοινού εμπραγμάτως ασφαλισμένου ομολογιακού 
δανείου μετά συμβάσεων καλύψεως και πρωτογενούς 
διαθέσεως του και ορισμού Διαχειριστή Πληρωμών και 
Εκπροσώπου των Ομολογιούχων Δανειστών, όπως τρο−
ποποιήθηκε την 11.09.2006 (εφεξής η «Τροποποίηση Β΄») 
και τις λοιπές Συμβάσεις Χρηματοδότησης, όπως αυτές 
ορίζονται στην Τροποποίηση Β΄, τις οποίες παρασχεθεί−
σες ασφάλειες (τροποποιημένη εγγύηση, τροποποιημέ−
νες εμπράγματες εξασφαλίσεις και νέες εμπράγματες 
εξασφαλίσεις) είχε εγκρίνει η από 11.07.0211 απόφαση 
της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, δυ−
νάμει της ως άνω από 24.05.2011 έκθεσης του Διοικητικού 
Συμβουλίου αυτής, να εξακολουθήσουν να ασφαλίζουν 
την Τροποποίηση Β΄, όπως αυτή θα τροποποιηθεί δυνά−
μει του επισυναπτόμενου στην από 30.12.2011 απόφαση 
της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας 
και αποτελούντος αναπόσπαστο τμήμα αυτής σχεδίου 
Πρόσθετης Πράξης, καθώς και όπως η Τροποποίηση 
Β΄, όπως θα ισχύει μετά την τροποποίηση της από την 
Πρόσθετη πράξη, ή οποιαδήποτε από τις ασφαλιζόμε−
νες Συμβάσεις Χρηματοδότησης, ήθελε τροποποιηθεί 
στο μέλλον με τους όρους που αναφέρονται στην από 
11.07.2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετό−
χων της Εταιρείας.

Προς υλοποίηση των ανωτέρω η Γενική Συνέλευση 
των μετόχων της Εταιρείας εξουσιοδότησε τον Πρό−
εδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Αντώνιο Γερασίμου 
και/ή την Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου 
Μανταλένα Γερασίμου, ενεργώντας κεχωρισμένα ο κα−
θένας, να υπογράψουν στο όνομα και για λογαριασμό 
της Εταιρείας την Πρόσθετη πράξη σύμφωνα με το 
εγκριθέν από την από 30.12.2011 απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και επισυνα−
πτόμενο στην εν λόγω απόφαση σχέδιο Πρόσθετης 
Πράξης και με όποιες περαιτέρω τροποποιήσεις συ−
νομολογήσουν κατά την απόλυτη κρίση τους καθώς και 
τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις της Τροποποίησης 
Β’, όπως αυτή θα ισχύει μετά την τροποποίηση της από την 
Πρόσθετη πράξη, καθώς και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο, 
δηλαδή δήλωση, επιστολή ή εντολή, που θα απαιτηθεί για την 
υλοποίηση και την τελείωση ή τυχόν μεταγενέστερες τρο−
ποποιήσεις της Πρόσθετης Πράξης, των εξουσιοδοτουμένων 
κατά τα ανωτέρω προσώπων δυναμένων να διαπραγματευ−
θούν, συνομολογήσουν και υπογράψουν κάθε σύμβαση, έγ−
γραφο ή τροποποίηση αυτών σε σχέση με την Τροποποίηση 
Β΄ και την Πρόσθετη πράξη καθώς και την Τροποποίηση Β΄ 
όπως αυτή θα ισχύει μετά την τροποποίηση της από την 
Πρόσθετη πράξη, ανεξάρτητα από το εάν αναφέρεται στην 
ανωτέρω από 30.12.2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευ−
σης των μετόχων της Εταιρείας ή στο εγκριθέν από αυτή 
και επισυναπτόμενο σε αυτή σχέδιο Πρόσθετης Πράξης, 
εφόσον αυτό ζητηθεί από τον Εκπρόσωπο κατά την 
απόλυτη κρίση του.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αναγνωρί−
ζει στο εξής όλες τις πράξεις των ως άνω εντολοδόχων που 
θα ενεργηθούν μέσα στα όρια της εντολής που τους δόθηκε 

με την από 30.12.2011 απόφαση της, ως νόμιμες, ισχυρές 
και δεσμευτικές για την Εταιρεία.

Καλλιθέα, 15 Φεβρουαρίου 2012 

Με εντολή  Περιφερειάρχη 
Ο Διευθυντής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΙΔΑΚΑΚΟΣ

F
(11)

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΑΤΟΪΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Την 09/02/2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανω−
νύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω 
στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΑΤΟΪΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθ−
μό Μητρώου 54587/01/Β/03/327 που εδρεύει στο Δήμο 
Αθηναίων. 

1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι−
σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για 
τη χρήση 01/01−31/12/2010.

2) Το από 30/06/2011 πρακτικό της τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ελε−
γκτές για την επόμενη χρήση 1−1/31−12−2011 οι εξής:

Τακτικοί: 
α) ΦΟΥΤΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, με αριθμό 

Μητρώου O.E. 9905075083 και αριθμό αδείας Α Τάξης 
Λογιστή/Φοροτεχνικού 69645.

β) ΜΠΙΝΑ ΜΑΡΙΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ, με αριθμό Μητρώου 
O.E. 9998031064.

Αναπληρωματικοί: 
α) ΚΟΥΠΑΡΑΝΗ ΡΑΥΛΛΗ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, με αριθμό 

Μητρώου O.E. 9902059903 και αριθμό αδείας Α Τάξης 
Λογιστή/Φοροτεχνικού 28826.

β) ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, με αριθ−
μό Μητρώου O.E. 9900061274 και αριθμό αδείας Α Τάξης 
Λογιστή/Φοροτεχνικού 52855

Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2012

Με εντολή Περιφερειάρχη
Η Τμηματάρχης

ΛΥΓΕΡΗ ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ

F
(12)

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MEDI−
CUS Α.Ε.−Ανώνυμη Βιομηχανική − Εμπορική Εταιρεία 
Φαρμακευτικών και Καλλυντικών Ειδών» και δ.τ. «ME−
DICUS A.E.».

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

Την 20/01/2012 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 31/12/2011 πρακτικό 
της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία «MEDICUS Α.Ε.−Ανώνυμη Βι−
ομηχανική − Εμπορική Εταιρεία Φαρμακευτικών και Καλ−
λυντικών Ειδών» και δ.τ. «MEDICUS A.E.» και με αριθμό 
Μητρώου 26733/01ΑΤ/Β/92/1756, που εδρεύει στο Δήμο 
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Μεταμορφώσεως Αττικής, με το οποίο αποφασίστηκε 
η τροποποίηση των άρθρων 4 (παρ 1) και 5 (παρ. 1) του 
καταστατικού της.

Οι παραπάνω τροποποιήσεις έχουν σε περίληψη ως 
ακολούθως:

Άρθρο 4
1 ...
Με την από 31−12−2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευ−

σης, αποφασίστηκε η παράταση διάρκειας της εταιρείας 
μέχρι την 31−5−2022.

Άρθρο 5
1...
ε. Με την από 31−12−2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευ−

σης των μετόχων της εταιρείας, το Μετοχικό Κεφάλαιο 
αυτής αυξήθηκε κατά το ποσό των 1.995.800,00 ευρώ με 
κεφαλαιοποίηση υποχρέωσης της προς προμηθευτή, και 
την έκδοση 68.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 
29,35 ευρώ εκάστης.

Έτσι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται πλέον 
στο ποσό των 2.804.686,00 ευρώ και διαιρείται σε 95.560 
μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστης.

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

Αγία Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2012 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ

F

(13)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «FOODCOURT ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ−
ΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
και δ.τ. «FOODCOURT A.E.».

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

Την 28/2/2012 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 30/01/2012 πρα−
κτικό Γενικής Συνέλευσης, καθώς και το από 30/01/2012 
πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία «FOODCOURT ΕΚΜΕΤΑΛ−
ΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «FOODCOURT A.E.» και με 
αριθμό Μητρώου 67695/01ΑΤ/Β/09/051 που εδρεύει στο 
Δήμο Χαλανδρίου Αττικής, από τα οποία προκύπτει ότι 
το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παρα−
πάνω Γενική Συνέλευση με πενταετή θητεία, η οποία 
λήγει στις 30/01/2017,συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Αλέξιος ΚΟΜΝΗΝΟΣ, του Γεωργίου και της Φωτεινής, 
γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1965, κάτοικος Κηφισιάς 
Αττικής, οδός Πεντέλης, αρ.54Β, κάτοχος του δελτίου 
ταυτότητας με αριθμό Μ 011777/80/Ζ΄ Π.Α.Αθηνών και 
Α.Φ.Μ. 039925362/Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Πρόεδρος και Διευ−
θύνων Σύμβουλος.

2. Κωνσταντίνος ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ, του Ευστρατίου και 
της Ιωάννας, γεννηθείς στην Μυτιλήνη Λέσβου, το 

έτος 1945, κάτοικος Αθηνών (Λαμπρινή), οδός Σιβόρων, 
αρ.87, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΑ 
059620/2005/Τ.Α. Πατησίων (Α.Φ.Μ. 004733850/Δ.Ο.Υ. ΙΔ’ 
Αθηνών), Μέλος.

3. Κωνσταντίνος ΛΑΣΚΑΡΗΣ, του Σπυρίδωνος και της 
Μαρίας, γεννηθείς στην Αθήνα, το έτος 1961, κάτοικος 
Κηφισιάς Αττικής, οδός Χαριλάου Τρικούπη, αρ.41, κάτο−
χος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό AB 050384/19−
12−2005/Τ.Α. Κηφισιάς (Α.Φ.Μ. 016448488/Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς), 
Μέλος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε και αναθέτει, σύμ−
φωνα με το άρθρο 22 του καταστατικού, στον Πρόεδρο 
και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, Αλέξιο ΚΟ−
ΜΝΗΝΟ, του Γεωργίου, την εκπροσώπηση της Εταιρεί−
ας, την εξουσία όλων των πράξεων και δικαιοπραξιών 
που αναφέρονται στο άρθρο 21 του καταστατικού της, 
και ιδίως την διαχείριση της περιουσίας και των συμ−
φερόντων της Εταιρείας, τη διεύθυνση των εργασιών 
της και την εκπροσώπηση της έναντι παντός τρίτου 
και ενώπιον όλων των Δικαστηρίων και άλλων Αρχών, 
ημεδαπών και αλλοδαπών, την ανάληψη κάθε είδους 
υποχρεώσεων και υπογραφή των εγγράφων αυτής, την 
ανάληψη χρημάτων από Τράπεζες, την έγκυρη ανάληψη 
οικονομικών υποχρεώσεων οιουδήποτε τύπου (ιδίως δε 
την έκδοση επιταγών, αποδοχή συναλλαγματικών κλπ.), 
τις μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, 
εκχωρήσεις απαιτήσεων κλπ., καθώς και όλα γενικά τα 
δικαιώματα του Δ.Σ., πλην των απαιτούντων κατά το 
Νόμο συλλογική ενέργεια, προβλεπομένου ότι έχει το 
δικαίωμα να δεσμεύει την Εταιρεία, με μόνη την υπο−
γραφή του και να την εκπροσωπεί έναντι τρίτων.

Αγία Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2012

Η Αναπληρώτρια
Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ

F

(14)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙ−
ΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΤΡΟ−
ΠΟΣ Α.Ε.».

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

Την 22.2.2012 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, το από 25/01/2011 πρακτι−
κό Γενικής Συνέλευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ 
ΛΑΧΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Δ.Τ.: ΑΤΡΟΠΟΣ Α.Ε. και 
αριθμό Μητρώου 27810/01ΑΤ/Β/92/226(1995), που εδρεύει 
στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, με το οποίο ορίστηκαν 
ελεγκτές για τη χρήση 30−6−2012 οι εξής: 

Τακτικοί:
α) ΦΙΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, με αριθμό 

Μητρώου O.E. 9900060721 και αριθμό αδείας Α Τάξης 
Λογιστή/Φοροτεχνικού 33315.

β) ΜΟΥΡΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΑΓΓΕΛΗ, με αριθμό 
Μητρώου O.E. 9905071705 και αριθμό αδείας Α Τάξης 
Λογιστή/Φοροτεχνικού 69713.
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Αναπληρωματικοί:
α) ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΔΑΜ, με 

αριθμό Μητρώου O.E. 9998050575 και αριθμό αδείας Α 
Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού 3669.

β) ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, με 
αριθμό Μητρώου O.E. 9996044741 και αριθμό αδείας Α 
Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού 15970.

Αγία Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2012

Με εντολή 
Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης

Η Προϊσταμένη Τμήματος κ.α.α.
ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΘΕΟΧΑΡΗ 

F
(15)

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «BAKEHELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑ−
ΣΤΙΚΗΣ» με δ.τ.  «BAKEHELLAS ABEE».

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

Την 23−2−2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, τα κατωτέρω στοιχεία 

της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «BAKEHELLAS 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ−
ΤΟΠΟΙΙΑΣ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ» με δ.τ.  «BAKEHELLAS 
ABEE» και αριθμό Μητρώου 48782/01ΑΤ/Β/01/361(2003), 
που εδρεύει στο Δήμιο Μεταμορφώσεως Αττικής:

1. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι−
σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για 
τη χρήση 2010.

2. Το από 30/06/2011 πρακτικό της τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης των μετόχων, με το οποίο ορίστηκαν ορ−
κωτοί ελεγκτές για την επόμενη χρήση οι εξής:

α) Τακτικός 
ΜΠΙΛΛΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ με Α.Μ. 

Σ.Ο.Ε.Λ. 14011.
Αναπληρωματικός: 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 23291 της ελε−

γκτικής εταιρείας ΗΒΡ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ−ΛΟΓΙΣΤΕΣ 
ΕΠΕ με Α.Μ.Ε.Γ.152.

Αγία Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2012

Με εντολή 
Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος

ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΘΕΟΧΑΡΗ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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