ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Αρ. Φύλλου 12948
20 Δεκεμβρίου 2005

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Καταστατικά
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρεί−
ας με την επωνυμία «ΤΡΑΪΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ −
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡ−
ΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με
δ.τ. «ΤΡΑΪΝΟΣΕ Α.Ε.». ...................................................................
1
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας
με την επωνυμία «EΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΙΔΗ−
ΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
με δ.τ. «Ε.ΔΙ.Σ.Υ Α.Ε.». ................................................................... 2
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟ−
ΛΙΚΗ ΚΑΝΔΗΛΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩ−
ΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με
δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΝΔΗΛΙΟΥ ΑΕ». .......................................... 3

Ανακοινώσεις
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία «Εισαγωγικές − Εκδόσεις − Εμπο−
ρία Βιβλίων − Β. Γιαννίκος − Β. Καλδής Ανώνυμος
Εταιρεία» με δ.τ. «Β. Γιαννίκος − Β. Καλδής». ..........
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑ−
ΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΒΟ−ΠΥΡΚΑΛ». ...............................................
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας
με την επωνυμία «ΣΙΝΤΛΕΡ ΕΛΛΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ−
ΣΕΙΣ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ». ........................................................................................................
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία «ΓΑΙΟΓΝΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙ−
ΟΥΣΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ» με δ.τ.
«ΓΑΙΟΓΝΩΜΩΝ Α.Ε.». ....................................................................

4

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑ−
ΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΒΟ−ΠΥΡΚΑΛ». ............................................... 8
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας
με την επωνυμία «Ελληνική Παρκετοβιομηχανία
Αδελφοί Σωτηρόπουλοι Ανώνυμος Εταιρεία» με
δ.τ. «ΕΠΑΣ». .......................................................................................... 9
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας
με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ − ΚΑ−
ΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ − ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ−
ΡΙΑ INTERVALEN TOUR SERVICES S.A.» με δ.τ.
«INTERVALEN TOUR SERVICES S.A.»............................. 10

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Καταστατικά
Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Πε−
ριωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΝΕΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ − ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥ−
ΝΗΣ». ......................................................................................................... 11
Λύση της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την
επωνυμία «ΑΚΚΟΝ ΑΛΟΥΜΙΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΚΑ−
ΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥ−
ΝΗΣ» με δ.τ. «ΑΚΚΟΝ ΑΛΟΥΜΙΝ ΕΠΕ». ......................... 12

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
5

6

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ
(1)
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «ΤΡΑΪΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ − ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΙΔΗ−
ΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΤΡΑΪΝΟΣΕ Α.Ε.».
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
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Την 19.12.2005 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας και πήρε αριθμό Μητρώου
59777/01/Β/05/584 η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία
«ΤΡΑΪΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ − ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙ−
ΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙ−
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TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΤΡΑΪΝΟΣΕ Α.Ε.» καθώς επίσης και η με αριθμ.
39492/2005 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών με την οποία
δόθηκε άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το Καταστατικό
της ανωτέρω εταιρείας όπως αυτό καταρτίσθηκε με την
αριθμ. 14424/5.12.2005 πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών
ΓΙΑΝΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΓΟΥΒΕΛΗ.
Περίληψη του Καταστατικού της έχει ως εξής:
Επωνυμία:
«ΤΡΑΪΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ − ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΤΡΑΪΝΟΣΕ».
Έδρα: ΟΔήμος Αθηναίων
Σκοπός:
Σκοπός της εταιρείας είναι:
α. Η παροχή υπηρεσιών έλξης για την σιδηροδρομική
μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών.
β. Η ανάπτυξη, οργάνωση και εκμετάλλευση αστικών,
προαστιακών, περιφερειακών, υπεραστικών και διεθνών
επιβατικών και εμπορευματικών σιδηροδρομικών μεταφο−
ρών. Στις σιδηροδρομικές μεταφορές περιλαμβάνονται οι
μεταφορές με τους συμβατικά γνωστούς σιδηροδρόμους,
καθώς και οι μεταφορές με πάσης φύσεως σιδηροδρόμους
ειδικής μορφής ή συστήματα σταθερής τροχιάς, τα οποία
θα προκύψουν από την εξέλιξη της τεχνολογίας.
γ. Η ανάπτυξη, οργάνωση και εκμετάλλευση λεωφορεια−
κών ή και συνδυασμένων επιβατικών και εμπορευματικών
μεταφορών.
δ. Η οργάνωση, εκμετάλλευση και παροχή υπηρεσιών
κατάκλισης και εστίασης επιβατών.
ε. Η οργάνωση και λειτουργία των εργασιών κατασκευής,
επισκευής και συντήρησης του τροχαίου υλικού.
στ. Η ανάπτυξη, οργάνωση και εκμετάλλευση μεταφορών
οι οποίες αποσκοπούν στη βελτίωση της συμπληρωματι−
κότητας του συστήματος μεταφορών της χώρας και στην
αρτιότερη εξυπηρέτηση του κοινού.
ζ. Η ανάπτυξη κάθε άλλης δραστηριότητας που αποσκοπεί
στην ανάπτυξη του μεταφορικού έργου και την άρτια εξυπη−
ρέτηση του κοινού. Στις δραστηριότητες αυτές περιλαμβά−
νονται, ιδίως, η παροχή υπηρεσιών τουριστικού χαρακτήρα,
η εκτέλεση διαμεταφορικού έργου, η θέση σε λειτουργία και
η εκμετάλλευση τηλεπικοινωνιακού δικτύου, η κατασκευή
έργων σχετικών με την εκπλήρωση του σκοπού της.
η. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και η εκπόνηση
μελετών σχετικών με τις δραστηριότητες που περιγράφο−
νται στο παρόν άρθρο.
θ. Η δινέργεια κάθε άλλης συναφούς εργασίας ή δρα−
στηριότητας άμεσα ή έμμεσα σχετιζόμενης με το σκοπό
της εταιρείας, όπως αυτός οριοθετείται με το παρόν και
τη σχετική νομοθεσία, για την οποία ήθελε αποφασίσει
νομίμως το Διοικητικό Συμβούλιο.
Διάρκεια:
Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 50 χρόνια και αρ−
χίζει από την ημερομηνία καταχώρισης στο Μητρώο Ανω−
νύμων Εταιρειών.
Ποσό και Τρόπος Καταβολής του Μετοχικού Κεφαλαίου:
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε
100.000.000 ευρώ, καταβλητέο σε μετρητά.
Μετοχές − Είδος Μετοχών:
1.000.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 100
ευρώ η κάθε μία.
Ημερομηνία Λήξης της Εταιρικής Χρήσης:
Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει
την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου
έτους.
Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την 31.12.2006.
Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Θητεία αυ−
τού:

Πέντε (5) μέλη με τριετή θητεία.
Διοικητικό Συμβούλιο και Θητεία αυτού:
α. Φωτεινή Κουτρουμπά του Κωνσταντίνου και της Μαρί−
ας, Τοπογράφο − Μηχανικό, κάτοικο Βούλας Αττικής, οδός
Δαρδανελλίων αριθμ. 14, που γεννήθηκε στην Αθήνα το
έτος 1955, κάτοχο του με αριθμ. Χ. 613452 Δελτίου Αστυ−
νομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε την 8.3.2005 από το
Τ.Α. Βούλας.
β. Δημήτριο Παπαδόπουλο του Κοσμά και της Λουΐζας,
ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Αρ−
τέμιδος αριθμ. 33β, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το
έτος 1954, κάτοχο του με αριθμ. Χ.062641 Δελτίου Αστυ−
νομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε την 21.2.2002 από το
AT Κηφισιάς.
γ. Απόστολο Σιαμπάνη του Νικολάου και της Σοφίας,
Ηλεκτρ. Μηχανικό Τ.Ε, κάτοικο Δροσιάς Αττικής, Λ. Στα−
μάτας Αρτέμιδος αριθμ. 46, που γεννήθηκε στην Ρόδο. το
έτος 1958, κάτοχο του με αριθμ. ΑΑ 061209 Δελτίου Αστ.
Ταυτότητας, που εκδόθηκε την 15.3.2005 από το ΤΑ Νέας
Ερυθραίας και
δ. Ευστάθιο Σταματελόπουλο του Δημητρίου και της Δια−
μάντως, Δικηγόρο, κάτοικο Αγ. Αναργύρων Αττικής, οδός
Σπ. Μελά αριθμ. 6, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1971,
κάτοχο του με αριθμ. Χ.581419 Δελτίου Αστ. Ταυτότητας,
που εκδόθηκε την 13.1.2004 από το AT Αγίων Αναργύρων.
Το παραπάνω Διοικητικό Συμβούλιο θα συμπληρωθεί,
σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 2 εδ. στ΄ του
ν.δ. 674/1970, όπως προστέθηκε με τη διάταξη του άρθρου
1 παρ. 3 του ν. 2366/1995, με ένα εκπρόσωπο των εργαζομέ−
νων στον ΟΣΕ, ο οποίος θα υποδειχθεί εγγράφως από την
πλέον αντιπροσωπευτική δευτεροβάθμια συνδικαλιστική
οργάνωση του ΟΣΕ, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός
(1) μηνός από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας, προκει−
μένου, εν συνεχεία, το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο να
συγκροτηθεί, σε σώμα, με πενταμελή σύνθεση.
Εξαιρετικά η θητεία του 1ου Διοικητικού Συμβουλίου λήγει
με την 30.6.2007.
Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης:
Η Ανώνυμη Εταιρεία, με την επωνυμία «BAKER TILLY
HELLAS AE» (A.M. ΣΟΕΛ Ε148) και συγκεκριμένα:
Τακτικός:
Ιωάννης Καλογερόπουλος του Βασιλείου, Ορκωτός Ελε−
γκτής Λογιστής, που γεννήθηκε στο Σπιτάλι Μεσσηνίας το
έτος 1949, κάτοικος Διονύσου Αττικής, οδός Πηλίου αριθμ.
1, με αριθμ. δελτίου ταυτότητας Ρ. 137859 που εκδόθηκε
το 1994 από το Παραρτ. Ασφαλείας Ν. Φιλαδέλφειας, με
ΑΜ/ΣΟΕΛ 10741, Υπηκοότητας Ελληνικής και
Αναπληρωματικός:
Λεωνίδας Μαυρομήτρος του Χρήστου, Ορκωτός Ελεγκτής
Λογιστής, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1967, κάτοι−
κος Ασπροπύργου Αττικής, οδός Κριεζή αριθμ. 46, με αριθμ.
δελτίου ταυτότητας ν. 266878, που εκδόθηκε το 1984, από
το Παραρτ. Ασφαλείας Ασπροπύργου, με ΑΜ/ΣΟΕΛ 21071.
Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2005
Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής κ.α.α.
ΧΡ. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
F
(2)
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρει−
ών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «EΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟ−
ΔΟΜΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Ε.ΔΙ.Σ.Υ Α.Ε.».
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Την 19.12.2005 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων

ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας και πήρε αριθμό μητρώου
59779/01/Β/05/586 η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία
«EΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Ε.ΔΙ.Σ.Υ Α.Ε.» καθώς επίσης
και η με αριθμό 39493/19.12.2005 απόφαση του Νομάρχη
Αθηνών με την οποία δόθηκε άδεια σύστασης και εγκρί−
θηκε το καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας, όπως αυτό
καταρτίσθηκε με την υπ’ αριθμό 14423/5.12.2005 πράξη του
Συμβολαιογράφου Αθηνών Γιάννη Σπ. Γουβέλη.
Περίληψη του καταστατικού έχει ως κατωτέρω:
1. Επωνυμία: «ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Ε.ΔΙ.Σ.Υ Α.Ε.».
2. Έδρα: Δήμος Αθηναίων.
3. Σκοπός της εταιρείας είναι:
α. Η κατ’ αποκλειστικότητα, λειτουργία, διαχείριση και εκ−
μετάλλευση της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής, όπως
αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 16 του π.δ. 41/2005, για
την Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με τις Οδηγί−
ες 91/440/ΕΟΚ και 95/18 ΕΚ, όπως τροποποιήθηκαν με τις
οδηγίες 2001/12/ΕΚ, και 2001/13/ΕΚ, αντιστοίχως και της
Οδηγίας 2001/14/ΕΚ.
β. Η συντήρηση, βελτίωση και κατασκευή νέας σιδηρο−
δρομικής υποδομής, με επέκταση της υφισταμένης, συμπε−
ριλαμβανόμενης της εκπόνησης των απαραίτητων μελετών
και της επίβλεψης των έργων.
γ. Η διαχείριση των σχετικών και συναφών με την σιδη−
ροδρομική υποδομή επενδύσεων, στο πλαίσιο της εθνικής
πολιτικής για τις σιδηροδρομικές μεταφορές.
δ. Η ανάπτυξη, οργάνωση και εκμετάλλευση υπηρεσιών
επισκευής και συντήρησης τροχαίου υλικού.
ε. Η διαχείριση των συστημάτων ρύθμισης και ασφάλειας
της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας.
στ. Η εισήγηση για χρέωση τελών χρήσης της σιδηρο−
δρομικής υποδομής.
ζ. Η ρύθμιση της πρόσβασης ή και διέλευσης στη σιδη−
ροδρομική υποδομή και χορήγηση των αντίστοιχων δικαι−
ωμάτων χρήσης.
η. Η άσκηση κάθε αρμοδιότητας που προβλέπεται από
την εκάστοτε εθνική ή κοινοτική νομοθεσία για τους δια−
χειριστές σιδηροδρομικής υποδομής.
θ. Η παροχή υπηρεσιών, όπως αυτές αναφέρονται παρα−
πάνω και σε άλλα σιδηροδρομικά δίκτυα ή επιχειρήσεις.
ι. Η διενέργεια κάθε άλλης συναφούς εργασίας ή δρα−
στηριότητας, άμεσα ή έμμεσα σχετιζόμενης με το σκοπό
της εταιρείας, όπως αυτός οριοθετείται με το παρόν και
τη σχετική νομοθεσία, για την οποία ήθελε αποφασίσει
νομίμως το Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Διάρκεια: πενήντα (50) έτη
5. Ποσόν και τρόπος καταβολής του Μετοχικού Κεφαλαί−
ου: Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε εκατόν
πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) Ευρώ, και θα καταβλη−
θεί σε μετρητά τμηματικώς ως εξής: α) ποσόν τριάντα οκτώ
εκατομμυρίων (38.000.000) ευρώ άμεσα και β) το υπόλοιπο
ποσό των 112.000.000 ευρώ μέχρι 31.12.2007.
6. Μετοχές: Διαιρείται σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες
χιλιάδες (1.500.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξί−
ας εκατό (100) ευρώ της κάθε μίας.
7. Ημερομηνία λήξης της εταιρικής χρήσης:
Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει
την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου οπότε και διενεργείται
η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.
Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα περιλαμβάνει το
χρονικό διάστημα από την ισχύ του παρόντος καταστατι−
κού μέχρι την 31.12.2006.
8. Αριθμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου και θητεία αυ−
τού: Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο,
ο αριθμός των μελών, του οποίου, ορίζεται σε πέντε (5)
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μέλη. Με εξαίρεση τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4
του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται με ψη−
φοφορία από την Γενική Συνέλευση με τριετή (3) θητεία,
που παρατείνεται μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση του
έτους της εξόδου του. Σε κάθε περίπτωση η θητεία δεν
μπορεί να υπερβεί τα τέσσερα (4) έτη.
9. Πρώτο Δ.Σ. και θητεία αυτού:
Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, το οποίο
θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την τακτική Γενική Συνέ−
λευση που θα συνέλθει για να εγκρίνει τις οικονομικές
καταστάσεις της πρώτης εταιρικής χρήσης, εκτός αν η
θητεία του τερματισθεί, οποτεδήποτε προ της λήξεως
της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, αποτελείται
από τους:
α. Βασίλειο Μακαντάση του Ιωάννη και της Φωτεινής
Πολ. Μηχανικό, κάτοικο Αθηνών, οδός Βρανά αριθμ. 7, που
γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1963, κάτοχο του με αριθμό
Χ. 003203 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε
την 30.10.2001 από το Α.Τ. Αμπελοκήπων.
β. Γεώργιο Ανεστόπουλο του Κωνσταντίνου και της Χαρί−
κλειας, Δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών, οδός Ακαδημίας αριθμ.
61, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1953, κάτοχο του
με αριθμό Η. 889159 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που
εκδόθηκε την 8.7.1968 από το Ι΄ ΠΑ Αθηνών.
γ. Στέφανο − Νικήτα Σταματελόπουλο του Δημητρίου
και της Καλλιόπης, πολιτικό Μηχανικό, κάτοικο Αθηνών,
οδός Σαρανταπήχου αριθμ. 55, που γεννήθηκε στην Αθήνα
το έτος 1968, κάτοχο του με αριθμό Σ. 289336 Δελτίου
Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε την 3.1.1997 από
το AT Παπάγου και
δ. Νικόλαο Παπαδόπουλο του Νικολάου και της Μαρίνας,
Οικονομολόγο, κάτοικο Αθηνών, οδός Γεωργίου Πωπ αριθμ.
6, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1972, κάτοχο του με
αριθμό Π. 057913 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που
εκδόθηκε την 9.2.1989 από το T.A. Νέου Ψυχικού.
Το παραπάνω Διοικητικό Συμβούλιο θα συμπληρωθεί,
σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 2 εδ. στ΄, του
ν.δ. 674/1970 όπως προστέθηκε με τη διάταξη του άρθρου
1 παρ. 3 του ν. 2366/1995, με ένα εκπρόσωπο των εργαζο−
μένων στον ΟΣΕ, ο οποίος θα υποδειχθεί εγγράφως από
την πλέον αντιπροσωπευτική δευτεροβάθμια συνδικαλιστι−
κή οργάνωση του ΟΣΕ, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία
ενός (1) μηνός από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας, προ−
κειμένου, εν συνεχεία, το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο να
συγκροτηθεί, σε σώμα, με πενταμελή σύνθεση.
10. Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης: Για την πρώτη
εταιρική χρήση ελεγκτές της εταιρείας ορίζονται η Ανώνυμη
Εταιρεία, με την επωνυμία «BAKER TILLY HELLAS ΑΕ» (A.M.
ΣΟΕΛ Ε148) και συγκεκριμένα ο Ιωάννης Καλογερόπουλος
του Βασιλείου, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, που γεννήθηκε
στο Σπιτάλι Μεσσηνίας το έτος 1949, κάτοικος Διονύσου
Αττικής, οδός Πηλίου αριθμ. 1, με αριθμ. δελτίου ταυτότητας
Ρ. 137859 που εκδόθηκε το 1994 από το Παραρτ. Ασφαλείας
Ν. Φιλαδέλφειας, με ΑΜ/ΣΟΕΛ 10741, Υπηκοότητας Ελλη−
νικής και αντικαταστάτης του ο Λεωνίδας Μαυρομήτρος
του Χρήστου, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, που γεννήθηκε
στην Αθήνα το έτος 1967, κάτοικος Ασπροπύργου Αττικής,
οδός Κριεζή αριθμ. 46, με αριθμ. δελτίου ταυτότητας Ν.
266878, που εκδόθηκε το 1984, από το Παραρτ. Ασφαλείας
Ασπροπύργου, με ΑΜ/ΣΟΕΛ 21071.
Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι
ελεγκτές είναι Έλληνες υπήκοοι.
Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2005
Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής κ.α.α.
ΧΡ. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
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(3)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρει−
ών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης
Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΝΔΗΛΙΟΥ ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙ−
ΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΝΔΗΛΙΟΥ ΑΕ».
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Την 16.12.2005 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ’ αριθμόν 39322/2005
απόφασή μας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του
άρθρου 5 του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΝΔΗΛΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με
δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΝΔΗΛΙΟΥ ΑΕ» και με αριθμό Μητρώου
49238/01/Β/01/380 που αποφάσισε η Γενική Συνέλευση των
μετόχων της εταιρείας στις 25.11.2005.
Η τροποποίηση που εγκρίθηκε, έχει σε περίληψη ως
εξής:
Άρθρο 5
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας εκ 237.330 € που
διαιρείται σε 81.000 μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης
2,93 € μετά την αύξησή του κατά 2.930 € με την έκδοση
1.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 € η κάθε μία και
τιμή διάθεσης 30 € η κάθε μία, η δε υπέρ το άρτιο διαφορά
ποσού 27.070 € που θα μεταφερθεί σε ειδικό αποθεματικό
από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο σύμφωνα με απόφασή
της από 25.11.2005 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ανέρ−
χεται σήμερα στο ποσό των 240.260 € και διαιρείται σε
82.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 € η κάθε μία.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανω−
νύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροπο−
ποιημένου καταστατικού.
Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2005
Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής κ.α.α.
ΧΡ. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
F

ΑΝΑΚΟΙΝΏΣΕΙΣ
(4)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρει−
ών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«Εισαγωγικές − Εκδόσεις − Εμπορία Βιβλίων − Β. Γιαννί−
κος − Β. Καλδής Ανώνυμος Εταιρεία» με δ.τ. «Β. Γιαννί−
κος − Β. Καλδής».
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Την 8.12.2005 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 30.6.2003 Πρακτικό
Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 30.6.2003 Πρακτικό
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «Εισαγωγικές − Εκδόσεις − Εμπορία Βιβλίων − Β.
Γιαννίκος − Β. Καλδής Ανώνυμος Εταιρεία» με δ.τ. «Β. Γιαν−
νίκος − Β. Καλδής» και αριθμό Μητρώου 5763/01/Β/86/5761
που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΣ (ΚΙΑΦΑΣ 11) από το οποίο
προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από
την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι
30.6.2008 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1) Βασίλειος Καλδής του Παναγιώτη, κάτοικος Μελισ−
σιών Αττικής, οδός Πόντου αριθμ. 24, κάτοχος του ΑΔΤ
Χ.065145/2001, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος,
2) Χριστίνα Γιαννίκου του Βασιλείου, κάτοικος Χαλανδρί−
ου Αττικής, οδός Σ. Παπάγου αριθμ. 18, κάτοχος του ΑΔΤ
Π.709270/1992, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.,

3) Αικατερίνη Καλδή του Βασιλείου, κάτοικος Άνω Πα−
τησίων Αττικής, οδός Καρασούτσα αριθμ. 12, κάτοχος του
ΑΔΤ Η.143113/1982, μέλος Δ.Σ.,
4) Ιωάννης Παρασκευόπουλος του Παναγιώτη, κάτοικος
Αμαρουσίου Αττικής, οδός Κέκροπος αριθμ. 18, κάτοχος
του ΑΔΤ Σ.101079, μέλος Δ.Σ.,
5) Κρυστάλλω χήρα Βασιλείου Αλεξάκη, κάτοικος Χα−
λανδρίου Αττικής, οδός Σ. Παπάγου αριθμ. 18, κάτοχος του
ΑΔΤ Χ.575713, μέλος Δ.Σ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε και παρέ−
σχε δικαίωμα υπογραφής στον Πρόεδρο του Δ.Σ., Βασίλειο
Καλδή, ο οποίος υπογράφοντας κάτω από την εταιρική
σφραγίδα, θα δεσμεύει την εταιρεία έναντι παντός τρίτου,
φυσικού ή νομικού προσώπου, οποιασδήποτε Δημόσιας,
Δημοτικής, Κοινοτικής Αρχής ή Δικαστικής Αρχής, και εν−
δεικτικά δικαιούται να συνάπτει παντός είδους συμβάσεις,
συμβιβασμούς και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά
πρόσωπα, να διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσί−
ους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον δικαστη−
ρίων και λοιπών αρχών. Να λαμβάνει χρήματα, αξιόγραφα,
μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήμα−
τα εμβαζόμενα ή άλλως οφειλόμενα στην εταιρεία (μετρητά
ή σε αξιόγραφα), να εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί
συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και επιταγές, να
συνάπτει συμβάσεις με τις τράπεζες για το άνοιγμα ενέγ−
γυων πιστώσεων, να λαμβάνει πιστώσεις για ανοικτό λο−
γαριασμό και με προσωπική ασφάλεια, να παρέχει πάσης
φύσεως πίστωση προς τους συναλλασσομένους με την
εταιρεία, να λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας,
να δίδει εντολές πληρωμών, να αναγνωρίζει υποχρεώσεις
και να διαχειρίζεται περιουσία της εταιρείας.
Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2005
Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής κ.α.α.
ΧΡ. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
F
(5)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΒΟ−
ΠΥΡΚΑΛ».
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Την 19.12.2005 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 29.11.2005 (No.96)
Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εται−
ρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ.
«ΕΒΟ−ΠΥΡΚΑΛ» και αριθμό Μητρώου 55915/01/Β/04/1.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακαλεί τις εξουσίες και αρμο−
διότητες που είχε εκχωρήσει με τις υπ’ αριθμ. 25/13.7.2004
και 38/30.9.2004 αποφάσεις του στον Πρόεδρο Δ.Σ., στον
Δ/ντα Σύμβουλο, στον Αντιπρόεδρο Δ.Σ., στους Εντεταλ−
μένους Συμβούλους, στην Αναπληρωτή Γεν. Δ/ντρια Κλά−
δου Οικονομικών και Διοικητικών και στους Δ/ντές της
Εταιρείας, καθώς επίσης ανακαλεί τις εκχωρηθείσες με
την 25/13.7.2004 απόφαση του εξουσίες και αρμοδιότητες
για το εργοστάσιο της Μάνδρας, και εκχωρεί αντίστοιχες
εξουσίες και αρμοδιότητες προς διοίκηση, εκπροσώπηση
και διαχείριση της εταιρείας κατά τα ειδικότερα αναφερό−
μενα στο ως άνω πρακτικό της 96/29.11.2005 συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου στους κατωτέρω:
Γενική εξουσιοδότηση στους:
1. Ιωάννη Πατσιόγιαννη του Νικολάου, Συνταξιούχο, κάτοι−
κο Μαρτίνου Φθιώτιδος, με Α.Δ.T. Λ.678829, Πρόεδρο Δ.Σ.
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2. Δημήτριο Φυντανίδη του Χριστοδούλου, Διπλ. Ηλεκτρο−
λόγο Μηχανικό − Νομικό, κάτοικο Μελισσιών, οδός Τροίας
αριθμ. 13, με Α.Δ.Τ. Χ.509937, Διευθύνοντα Σύμβουλο.
3. Θεοφάνη Χαμόδρακα του Αριστείδη, Οικονομολόγο
Μ.Α., κάτοικο Αθηνών, οδός Μπέλλες αριθμ. 3, με Α.Δ.Τ.
Η.673008, Αντιπρόεδρο Δ.Σ.
4. Αθανάσιο Χρονόπουλο του Παναγιώτη, Συνταξιούχο
− Επίτιμο Γεν. Δ/ντή Υπ. Ανάπτυξης, κάτοικο Πειραιά, οδός
Σωτήρος αριθμ. 69, με Α.Δ.Τ. Γ.848020, Εντεταλμένο Σύμ−
βουλο.
5. Κων/νο Σιμονοβίκη του Νικολάου, Ζαλόγγου 15Α − Πά−
τρα, ΑΔΤ Φ.217827, Εντεταλμένο Σύμβουλο.
6. Ασπασία Καϊνάρου του Παναγιώτη, Οικονομολόγο,
κάτοικο Π. Ψυχικού, οδός Άρκτου αριθμ. 3, με Α.Δ.Τ. Χ.
085379, Αναπληρώτρια Γενική Δ/ντρια Κλάδου Οικονομικών
και Διοικητικών.
7. Μιχάλη Καντερέ του Ευαγγέλου, Οικονομολόγο, κάτοι−
κο Αγ. Δημητρίου Αττικής, οδός Ελπίδος αριθμ. 8, με Α.Δ.T.
Σ.218731, Οικονομικό Διευθυντή.
8. Αθανάσιο Δημητρακόπουλο του Χρήστου, Οικονομολό−
γο, κάτοικο Παλλήνης Αττικής, οδός Ρήγα Φεραίου αριθμ.
47, με Α.Δ.Τ. Π 738187, Αναπληρωτή Οικονομικό Διευθυ−
ντή.
Ειδικά για τα εργοστάσια της εταιρείας στον Υμηττό,
Ελευσίνα και Αίγιο, παραμένουν σε ισχύ οι εξουσίες και
αρμοδιότητες που έχει εκχωρήσει το Διοικητικό Συμβού−
λιο με το υπ’ αριθμ. 25/13.7.2004 πρακτικό, ειδικά για το
εργοστάσιο του Λαυρίου παραμένουν σε ισχύ οι εξουσίες
και αρμοδιότητες που έχει εκχωρήσει το Διοικητικό Συμ−
βούλιο με το υπ’ αριθμ. 81/25.7.2005 πρακτικό και ειδικά για
το εργοστάσιο της Εταιρείας στην Μάνδρα, εκχωρεί τις
εξουσίες και αρμοδιότητες ως εξής:
Ειδική εξουσιοδότηση για το Συγκρότημα Εργοστασίων
Μάνδρας στους:
1. Απόστολο Μαούτσα του Ιωάννη, κάτοικο Βύρωνα, οδός
Μοσχονησίων αριθμ. 6 − 8, με Α.Δ.Τ. Π.659741, Αναπληρωτή
Δ/ντή Συγκροτήματος Εργοστασίου Μάνδρας.
2. Μάριο Μουνταλά του Γεωργίου, κάτοικο Παιανίας Ατ−
τικής, οδός Ζαχαριά αριθμ. 10 & Σπύρου Δήμα, με Α.Δ.Τ. Π
016120, Υποδιευθυντή Οικονομικού.
3. Τάκη Τόλη του Γεωργίου, κάτοικο Γαλατσίου Αττικής,
οδός Κουντουριώτου αριθμ. 67, με Α.Δ.T. Μ.148600, Υποδι−
ευθυντή Ποιότητας.
Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2005
Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής κ.α.α.
ΧΡ. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
F
(6)
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρει−
ών της στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΣΙΝΤΛΕΡ ΕΛΛΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΚΙΝΗ−
ΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Την 12.12.2005 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών της Υπηρεσίας μας η από 21.11.2005 απόφαση της Γενι−
κής Συνέλευσης των μετόχων και το από 21.11.2005 Πρακτικό
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «ΣΙΝΤΛΕΡ ΕΛΛΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και Αρ.ΜΑΕ: 33877/01/Β/95/410 (02) που
εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, με την οποία εκλέχθηκαν τα
κατωτέρω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με 3ετή θητεία
και συγκροτήθηκε αυτό σε σώμα ως εξής:
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1) Πρόεδρος του Διοικητικού Συυβουλίου: Giuseppe Lupo
του Giorgio (Τζουζέππε Λούπο του Τζόρτζιο), Ανώτατο Στέ−
λεχος επιχείρησης, που γεννήθηκε στις 26.7.1940 στη Νάπο−
λι, Ιταλίας, κάτοικος Ιταλίας, Via Monza 1, 20049 Concorezzo
Β, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας AD 1380856 που εκ−
δόθηκε στις 19.5.1998 από το Δημαρχείο Μιλάνο Ιταλίας,
Ιταλός Υπήκοος.
2) Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου: Gelsomino
Volpe του Antonio (Τζελσομίνο Βόλπε του Αντόνιο), Ανώ−
τατο Στέλεχος επιχείρησης, που γεννήθηκε στο Prignano
Ιταλίας, κάτοικος Ιταλίας, Via Monza 1, 20049 Concorezzo
Β, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας ΑΗ 1069642, που εκδό−
θηκε από το Δημαρχείο Saronno, Ιταλός υπήκοος.
3) Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας: Roberto Penna,
του Baldassarre (Ρομπέρτο Πέννα του Μπαλντασσάρρε),
που γεννήθηκε στο Μιλάνο την 24.8.1959, κάτοικος Arese
(Ml), κάτοχο του υπ’ αριθμ. 400585 Α Ιταλικού Διαβατηρίου
που εκδόθηκε στην Questura Milano, Ιταλός Υπήκοος.
4) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου: Nereo Neri του Gino
(Νερέο Νέρι του Τζίνο), που γεννήθηκε στις 4.3.1938 στην
Τριέστη της Ιταλίας, κάτοικος Ιταλίας, Via Monza 1, 20049
Concorezzo, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό
AD 7625491 που εκδόθηκε στις 6.12.1993 από την Κοινότητα
του Μιλάνο, Ιταλός υπήκοος.
5) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου: Στέφανος Κα−
ραϊσκάκης του Δημητρίου, Δικηγόρος, που γεννήθηκε
στην Αθήνα στις 15.5.1956, κάτοικος Αθηνών, Πλατεία Κο−
λωνακίου αριθμός 15, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας
Π.641485/30.1.1991 Τμήματος Ασφάλειας Κηφισιάς, Έλληνας
υπήκοος.
6) Μέλος του Διοικητικού Συυβουλίου: Ιωάννης Τρίκαρδος
του Βασιλείου, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα
το 1947, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Πεσματζόγλου
αρ. 39, κάτοχος του υπ’ αριθμ. Μ.211168 Διαβατηρίου, Έλ−
ληνας υπήκοος.
7) Μέλος του Διοικητικού Συυβουλίου: Christian de Preux
του Jean, ανώτατο στέλεχος επιχείρησης, που γεννήθηκε
στη Γενεύη της Ελβετίας, στις 6.7.1963, κάτοικος Ιταλίας,
Via Porta Lodi αρ. 2, Μόντζα (20052), κάτοχος του υπ’ αρ.
F.1899952 Ελβετικού Διαβατηρίου, που ισχύει μέχρι 28.6.2015,
Ελβετός υπήκοος.
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι τριετής,
δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευ−
ση των Μετόχων του έτους 2009.
Με το ως άνω πρακτικό, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφά−
σισε περαιτέρω την ανάθεση εξουσιών και αρμοδιοτήτων
του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και του δικαιώματος
εκπροσώπησης της Εταιρείας ως εξής:
Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγεί την εξουσία για
άσκηση όλων ανεξαιρέτως των αρμοδιοτήτων του Διοικη−
τικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης και της εξουσίας
εκπροσώπησης της Εταιρείας, στον Πρόεδρο του Giuseppe
Lupo, στον Αντιπρόεδρο του Gelsomino Volpe και στα μέλη
του Διοικητικού Συυβουλίου Roberto Penna, Nereo Neri,
Christian de Preux και Ιωάννη Τρίκαρδο καθώς και στον
Νικόλαο Σπυρόπουλο του Δημητρίου και της Αγγελικής που
γεννήθηκε στις 16.4.1963 στην Αθήνα, κάτοικο Αγ. Παρα−
σκευής, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου αρ. 43, κάτοχο του υπ’
αριθμ. Κ.204911/1978 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του
ΛΑ΄ Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, οι οποίοι εκπρο−
σωπούν την Εταιρεία έναντι τρίτων υπό την προϋπόθεση
ότι ενερνούν και υπογράφουν πάντοτε ανά δύο (2) κάτω
από την εταιρική επωνυμία.
Ενδεικτικά, οι ανωτέρας ενεργώντας πάντοτε ανά δύο
από κοινού (2), θα μπορούν να προβαίνουν σε αγορά, πώλη−
ση και υποθήκευση ακινήτων της Εταιρείας, αγορά και πώ−
ληση μετοχών, την σύσταση νέων εταιρειών, να διευθύνουν
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τις εργασίες της Εταιρείας εν γένει, να προσλαμβάνουν και
να απολύουν το προσωπικό της Εταιρείας, να προΐστανται
του προσωπικού της και να είναι το ανώτατο εκτελεστικό
όργανο της, να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον κάθε
Δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας για
κάθε ανεξαιρέτως υπόθεση της Εταιρείας και ενώπιον κάθε
δημόσιας ή δημοτικής αρχής και Υπηρεσίας, Διοικητικής,
Φορολογικής ή οποιασδήποτε άλλης, να εκπροσωπούν και
να δεσμεύουν την Εταιρεία για κάθε θέμα της και για κάθε
είδους συναλλαγή έναντι του Δημοσίου, των Δημοσίων
Ταμείων, κάθε Δημόσιας Υπηρεσίας, Οργανισμού, Επιχει−
ρήσεως και Ιδρύματος και έναντι κάθε Τράπεζας καθώς
και έναντι οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου
ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και να διορίζουν πληρεξού−
σιους δικηγόρους. Να εισπράττουν χρήματα οφειλόμενα
ή καταβαλλόμενα στην Εταιρεία από οποιονδήποτε, να
υπογράφουν κάθε σύμβαση της Εταιρείας ή μονομερή δή−
λωση αυτής κι εν γένει να ενεργούν επ’ ονόματι και για
λογαριασμό της Εταιρείας και να τη δεσμεύουν σε κάθε
υπόθεση, πράξη, σύμβαση ή συναλλαγή και για την ανά−
ληψη κάθε είδους υποχρεώσεων και την απόκτηση κάθε
δικαιώματος.
Ειδικότερα, ως προς τις συναλλαγές της Εταιρείας με τις
Τράπεζες, οι πιο πάνω θα ανοίγουν και θα κινούν λογαρια−
σμούς στο όνομα της Εταιρείας, θα αποσύρουν χρήματα,
ομολογίες και μετοχές, θα εισπράττουν χρήματα που θα
κατατίθενται από οποιονδήποτε για την Εταιρεία, θα δί−
δουν εντολή πληρωμής και θα εκδίδουν και οπισθογραφούν
επιταγές, θα εκδίδουν, θα αποδέχονται και οπισθογρα−
φούν συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν, θα
αποδέχονται φορτωτικές και υποσχετικές επιστολές, θα
υπογράφουν συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα
ενέγγυων πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών
για λογαριασμό της Εταιρείας ή οποιουδήποτε προσώ−
που, την εκμίσθωση χρηματοκιβωτίων, τη χρήση αυτών,
τη λύση της μισθώσεώς τους, την παροχή δανείων στην
Εταιρεία και πιστώσεων σε ανοιχτό λογαριασμό, με εγ−
γύηση ή χωρίς εγγύηση, όπως επίσης και για την αύξηση
ήδη υφισταμένων πιστώσεων, θα παρέχουν ασφάλειες επί
κινητών πραγμάτων της Εταιρείας και ενεχυριάσεις, θα
παρέχουν εγγυήσεις επ’ ονόματι και για λογαριασμό της
Εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε προσώπου, και θα αποσύ−
ρουν τα δοθέντα σε ενεχυρίαση, θα παρέχουν απαλλαγές
από εγγυητικές επιστολές, και γενικά θα προβαίνουν σε
κάθε τραπεζική πράξη χωρίς περιορισμό, δεδομένου ότι η
παραπάνω απαρίθμηση είναι μόνο ενδεικτική.
Β) Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγεί στον
Ιωσήφ Μαριδάκη του Στυλιανού, Ελληνικής υπηκοότητας,
κάτοικο Ηλιούπολης Αττικής, οδός Σαρωνικού αρ.3, κάτοχο
του υπ’ αριθμ. Χ.096305/13.3.2002 Δελτίου Ταυτότητας του
Α.Τ. Ηλιουπόλεως, πτυχιούχο Α.Σ.Ο.Ε.Ε. με Α.Μ.ΟΙΚ. ΕΠΙΜ.
9993028541, την εξουσία:
1. Να πραγματοποιεί μηνιαίες πληρωμές σχετικά με τα
τιμολόγια ΕΛΤΑ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, τα μισθώματα και τις
σχετικές κοινόχρηστες δαπάνες των μισθωμένων ακινήτων
της Εταιρείας, τους μισθούς του προσωπικού της Εται−
ρείας, τις εισφορές του προσωπικού της Εταιρείας προς
οποιονδήποτε αρμόδιο φορέα ή οργανισμό ασφαλίσεως,
το φόρο προστιθεμένης αξίας (Φ.Π.Α.) της Εταιρείας, τον
παρακρατούμενο φόρο μισθωτών υπηρεσιών της Εταιρεί−
ας καθώς και τα ασφάλιστρα που προβλέπονται από τα
συμφωνητικά ασφαλίσεως της Εταιρείας.
2. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον ανω−
τέρω Ιωσήφ Μαριδάκη όπως, ενεργώντας πάντοτε από κοι−
νού (2 υπογράφοντες) με οποιονδήποτε από τους ανωτέρω
Giuseppe Lupo, Gelsomino Volpe, Roberto Penna, Nereo Neri,
Christian de Preux και Ιωάννη Τρίκαρδο ή με τον Νικόλαο

Σπυρόπουλο, υπογράφει όλα τα αναγκαία έγγραφα που
αφορούν τον εκτελωνισμό εμπορευμάτων και υλικών της
Εταιρείας και τους σχετικούς διακανονισμούς, να υπογρά−
φει την αλληλογραφία της Εταιρείας και να προβαίνει σε
πληρωμές προς οποιονδήποτε δημόσιο οργανισμό ή αρχή
(Δ.Ο.Υ.) ή οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης.
3. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον ανω−
τέρω Ιωσήφ Μαριδάκη όπως, ενεργώντας πάντοτε από κοι−
νού (2 υπογράφοντες) με οποιονδήποτε από τους ανωτέρω
Giuseppe Lupo, Gelsomino Volpe, Roberto Penna, Nereo Neri,
Christian de Preux και Ιωάννη Τρίκαρδο ή με τον Νικόλαο
Σπυρόπουλο, υπογράφει τις παραγγελίες και τις εντολές
που αφορούν νέες εγκαταστάσεις, συντήρηση και/ή επι−
σκευή και εκσυγχρονισμό ανελκυστήρων και κυλιόμενων
κλιμάκων, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, γραμμάτια
εις διαταγήν και συναλλαγματικές, αποδέχεται συναλλαγ−
ματικές, εισπράττει και πληρώνει επιταγές, γραμμάτια εις
διαταγήν, συναλλαγματικές, χρηματικά εμβάσματα, εντολές
πληρωμής σε τραπεζικούς λογαριασμούς, ταχυδρομικές
επιταγές κ.λπ.
4. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την εξουσία
στον ως άνω Ιωσήφ Μαριδάκη όπως, ενεργώντας πάντοτε
από κοινού (2 υπογράφοντες) με οποιονδήποτε από τους
ανωτέρω Giuseppe Lupo, Gelsomino Volpe, Roberto Penna,
Nereo Neri, Christian de Preux και Ιωάννη Τρίκαρδο ή με
τον Νικόλαο Σπυρόπουλο, να εκπροσωπεί και δεσμεύει
την Εταιρεία στις συναλλαγές της με τις Τράπεζες και να
κινεί λογαριασμούς στο όνομα της Εταιρείας, να αποσύρει
χρήματα, ομολογίες και μετοχές, να εισπράττει χρήματα
που θα κατατίθενται από οποιονδήποτε για την Εταιρεία,
να δίδει εντολές πληρωμής και να εκδίδει και οπισθογρα−
φούν επιταγές, να εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί
συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν, να αποδέχε−
ται φορτωτικές και υποσχετικές επιστολές, να υπογράφει
συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώ−
σεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών για λογαριασμό
της Εταιρείας ή οποιουδήποτε προσώπου, την εκμίσθωση
χρηματοκιβωτίων, τη χρήση αυτών, τη λύση της μισθώσεως
τους και να παρέχει απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές.
Διευκρινίζεται ότι δεν περιλαμβάνεται στην ανωτέρω εξου−
σιοδότηση και δεν παρέχεται στον Μαριδάκη η εξουσία να
ανοίγει ή κλείνει λογαριασμούς της Εταιρείας σε τράπεζες,
να υπογράφει συμβάσεις με τις τράπεζες για την παροχή
δανείων στην Εταιρεία ή πιστώσεων με ανοιχτό λογαρια−
σμό, με εγγύηση ή χωρίς εγγύηση, όπως επίσης και για την
αύξηση ήδη υφιστάμενων πιστώσεων.
5. Ακόμα, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον ανω−
τέρω Ιωσήφ Μαριδάκη την εξουσία να απαιτεί και να ει−
σπράττει οποιοδήποτε ποσό οφειλόμενο ή οπωσδήποτε
καταβαλλόμενο στην Εταιρεία από Οργανισμούς, Δημόσια
Ταμεία, Ταμεία Παρακαταθηκών και Δανείων και οποιο−
δήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού
Δικαίου.
6. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον Ιωσήφ
Μαριδάκη την εξουσία, όπως ενεργώντας πάντοτε από κοι−
νού (2 υπογράφοντες) με οποιονδήποτε από τους ανωτέρω
Giuseppe Lupo, Gelsomino Volpe, Roberto Penna, Nereo Neri,
Christian de Preux και Ιωάννη Τρίκαρδο ή με τον Νικόλαο
Σπυρόπουλο, υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρείας
συμβόλαια μεταξύ της Εταιρείας και οποιουδήποτε πελά−
τη για τη συντήρηση και/ή επισκευή και/ή εκσυγχρονισμό
ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων.
Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2005
Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής κ.α.α.
ΧΡ. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
(7)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρει−
ών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΓΑΙΟΓΝΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟ−
ΠΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ» με δ.τ. «ΓΑΙΟΓΝΩΜΩΝ Α.Ε.».
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Την 12.12.2005 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΑΙΟΓΝΩΜΩΝ ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ» με δ.τ. «ΓΑΙΟ−
ΓΝΩΜΩΝ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 50814/01/Β/02/20.
1) Προσάρτημα, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμ−
βουλίου και έκθεση ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 1.1.
− 30.6.2005 και έναρξ. εκκαθ.
2) Το από 15.11.2005 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συ−
νέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίσθηκαν ορκωτοί
ελεγκτές χρήσης 1.7.2005 − 30.6.2006 οι εξής:
Τακτικός:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΛΕΣΗΣ, A.M. Σ.Ο.Ε. 11421.
Αναπληρωματικός:
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΙΑΚΑΣ, A.M. Σ.Ο.Ε. 10631.
Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2005
Με εντολή Νομάρχη
Η Τμηματάρχης
ΛΥΓ. ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ
F
(8)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΒΟ−
ΠΥΡΚΑΛ».
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Την 15.12.2005 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 25.11.2005 Πρακτικό
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥ−
ΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΒΟ−
ΠΥΡΚΑΛ» και αριθμό Μητρώου 55915/01/Β/04/1 με το οποίο
εκλέχθηκε νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο Δημή−
τριος Φυντανίδης σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος
Δ/νοντος Συμβούλου Χρήστου Μπουρτσάλα.
Μετά την αντικατάσταση αυτή, ανασυγκροτήθηκε σε
σώμα και η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του
οποίου η θητεία λήγει στις 27.5.2009, πλην του Ανδρέα
Παπαρρηγόπουλου, η θητεία του οποίου λήγει την 30.6.2010,
έχει ως κατωτέρω:
1. Ιωάννης Πατσιόγιαννης του Νικολάου, κάτοικος Μαρτί−
νου Φθιώτιδος, ΑΔΤ Λ.678829, Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Δημήτριος Φυντανίδης του Χριστοδούλου, Τροίας 13
− Μελίσσια, ΑΔΤ Χ.509937, Δ/νων Σύμβουλος.
3. Θεοφάνης Χαμόδρακας του Αριστείδη, Μπέλλες 3 −
Αθήνα, ΑΔΤ Η.673008, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
4. Αθανάσιος Χρονόπουλος του Παναγιώτη, Σωτήρος 69
− Πειραιά, ΑΔΤ Γ.848020, Εντεταλμένος Σύμβουλος.
5. Κωνσταντίνος Σιμονοβίκης του Νικολάου, Ζαλόγγου 15Α
− Πάτρα, ΑΔΤ Φ.217827, Εντεταλμένος Σύμβουλος.
6. Γεώργιος Βράϊλας του Σταύρου, Αχιλλέως 4 − Βριλήσ−
σια, ΑΔΤ Ρ.553750, μέλος Δ.Σ.
7. Μιχαήλ Σταυριανουδάκης του Ιωάννη, Έλλης 16 − Δάφνη,
ΑΔΤ Ξ.175090, μέλος Δ.Σ.
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8. Γεώργιος Σπηλιόπουλος του Ιωάννη, οδός Ελαιώνων
7. Πικέρμι Αττικής, ΑΔΤ Ρ.552942, μέλος Δ.Σ.
9. Δημήτριος Τσικλητάρης του Λουκά, Βεΐκου 133 − Αθήνα,
ΑΔΤ Π.567843, μέλος Δ.Σ.
10. Ανδρέας Παπαρρηγόπουλος του Θεοδώρου, Ηφαίστου
12 − Γλυφάδα, ΑΔΤ Λ.350141, μέλος Δ.Σ.
11. Ανδρέας Θεοχάρης του Παναγιώτη, Δήμητρος 63Α
− Ελευσίνα, ΑΔΤ Ρ.709009, μέλος Δ.Σ.
12. Αντώνιος Αλεξανδρής του Χρήστου, Αραπάκη 108 −
Καλλιθέα Αττικής, ΑΔΤ Ι.188420, μέλος Δ.Σ.
13. Ουρανία Μπίρμπα του Δημητρίου Κύπρου 20 − Πάτρα,
ΑΔΤ Κ.806786, μέλος Δ.Σ.
Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2005
Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής κ.α.α.
ΧΡ. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
F
(9)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρει−
ών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«Ελληνική Παρκετοβιομηχανία Αδελφοί Σωτηρόπουλοι
Ανώνυμος Εταιρεία» με δ.τ. «ΕΠΑΣ».
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Την 12.9.2005 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας ο ισολογισμός λήξης εκ−
καθάρισης, το προσάρτημα και η έκθεση διαχείρισης
επί του ισολογισμού της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «Ελληνική Παρκετοβιομηχανία Αδελφοί Σωτη−
ρόπουλοι Ανώνυμος Εταιρεία» με δ.τ. «ΕΠΑΣ» και αριθμό
Μητρώου 7829/01ΔΤ/Β/86/84 από τα οποία προκύπτει η
οριστική λύση και διαγραφή της από το Μητρώο Ανω−
νύμων Εταιρειών.
Μετά τα ανωτέρω η παραπάνω Ανώνυμη Εταιρεία δια−
γράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.
Αιγάλεω, 29 Νοεμβρίου 2005
Με εντολή Νομάρχη
Η Διευθύντρια
ΠΑΡ. ΛΙΓΝΟΥ
F
(10)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ − ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ −
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ INTERVALEN TOUR
SERVICES S.A.» με δ.τ. «INTERVALEN TOUR SERVICES
S.A.».
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Την 8.12.2005 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 30.6.2005 Πρακτικό
της Γενικής Συνελεύσεως της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ − ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙ−
ΚΗ − ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ INTERVALEN TOUR
SERVICES S.A.» με δ.τ. «INTERVALEN TOUR SERVICES
S.A.» και αριθμό Μητρώου 38317/01ΔΤ/Β/97/15(00) με το
οποίο εκλέχθηκε νέο Δ.Σ., και το από 4.7.2005 πρακτικό
του Δ.Σ. με το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα με 5/ετή
θητεία ως εξής:
1. Βασίλειος Π. Βαλεντής, Κων/λεως 51−Περιστέρι, Α.Δ.Τ.
Ξ.334236, Α.Φ.Μ.03699268, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβου−
λος.
2. Δημήτριος Π. Βαλεντής, Αιόλου 101−Καματερό, Α.Δ.Τ.
Χ.717497, Α.Φ.Μ.035001580, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
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3. Μαρία Βαλεντή συζ. Πάνου, Κων/λεως 51−Περιστέρι,
Α.Δ.Τ. Θ.195911, Α.Φ.Μ.045650004, μέλος Δ.Σ.
Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει από του ανωτέρω
πρακτικού ο Βασίλειος Π. Βαλεντής, Πρόεδρος και Δ/νων
Σύμβουλος.

ντα αριθμό 50/8.7.2005 και δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ.
6965/9.7.2002 ΦΕΚ (τ. Α.Ε. και ΕΠΕ), προς την Σταυρούλα
− Μαρία Κανδύλη τα 1600 εταιρικά μερίδια αξίας 123.936,00
ευρώ και προς τον Λάμπρο Ιωακείμ τα 1600 εταιρικά μερί−
δια αξίας 123.936,00 ευρώ.

Αιγάλεω, 8 Δεκεμβρίου 2005

Λάρισα, 19 Δεκεμβρίου 2005

Με εντολή Νομάρχη
Η Διευθύντρια
Β. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
F

Η Συμβολαιογράφος
ΕΛΕΝΗ − ΕΥΓΕΝΙΑ ΡΟΜΟΣΙΟΥ − ΚΛΕΙΤΣΑΚΗ
F

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΆ
(11)
Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιωρι−
σμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
− ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».
Περίληψη του υπ’ αριθμ. 27.295/5.10.2005 συμβολαίου της
Συμβολαιογράφου Λάρισας Ελένης Ρομοσιού Κλειτσάκη,
που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρω−
τοδικείου Λάρισας με αύξοντα αριθμό 110/19.12.2005
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
ΠΩΛΗΤΗΣ: Ιωάννης Παπαγεωργίου του Χρήστου και της
Κωνσταντούλας
ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ: 1) Σταυρούλα − Μαρία Κανδύλη του Δημη−
τρίου και της Άννας Τσιαλιάφα και
2) Λάμπρος Ιωακείμ του Αποστόλου και της Μαρίας.
ΕΙΔΟΣ: Μεταβίβαση 3.200 εταιρικών μεριδίων αξίας
247.872,00 ευρώ της Ε.Π.Ε. με την επωνυμία «ΝΕΕΣ ΚΑΤΑ−
ΣΚΕΥΕΣ − ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», που εδρεύει
στη Λάρισα (Καραθάνου 60) και συστήθηκε με το υπ’ αριθμ.
11.586/18.6.2002 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Λάρισας
Νικολέτας συζύγου Στεφάνου Μιστάρα, που καταχωρήθηκε
στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Λάρισας με αύξο−

(12)
Λύση της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επω−
νυμία «ΑΚΚΟΝ ΑΛΟΥΜΙΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥ−
ΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΑΚΚΟΝ
ΑΛΟΥΜΙΝ ΕΠΕ».
Με την με αριθμό 14442/7.12.2005 πράξη της συμβολαιο−
γράφου Αθηνών Ιωάννας Γιαννοπούλου − Τσωνοπούλου, που
καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδι−
κείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό γενικό 18354 και ειδικό
4870 στις 19.12.2005, λύεται η εδρεύουσα στην Αθήνα οδός
Κυρίλλου Λουκάρεως αριθμός 9 εταιρεία περιωρισμένης
ευθύνης με την επωνυμία «ΑΚΚΟΝ ΑΛΟΥΜΙΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ−
ΠΛΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙ.ΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με δ.τ.
«ΑΚΚΟΝ ΑΛΟΥΜΙΝ ΕΠΕ», που συστάθηκε με το με αριθμό
8.336/4.2.2000 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών
Θεοδώρου Αποστόλου Ζέρβα και καταχωρήθηκε νόμιμα
στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με
αύξοντα αριθμό γενικό 2068 και ειδικό 1021 και δημοσιεύ−
θηκε στο με αριθμό 265 /10.2.2000 φύλλο της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως, τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.
Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2005
Η Συμβολαιογράφος
ΙΩΑΝΝΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ − ΤΣΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

