
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10405
10 Σεπτεμβρίου 2008

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Καταστατικά

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατι−
κού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«MADEIRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΞΥΛΕΙΑΣ −ΝΗΜΑΤΩΝ −ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ». ........................... 1

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΙΕΡΟ 
ΚΑΦΕ−ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑ−
ΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ 
Α.Ε.» και δ.τ. «QUIERO KAFE S.A». ..................................... 2

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ARROW 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ−
ΡΙΑ» και δ.τ. «ARROW Technologies S.A.». ..................... 3

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΙΔΕ−
ΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ−ΕΣΤΙ−
ΑΤΟΡΙΩΝ» και δ.τ. «ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΕΑΕ». .............................. 4

Aνακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΝΙ−
ΑΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. 
«MANIATIS HOTEL AE». .............................................................. 5

Αποφάσεις
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων 

Εταιρειών της συγχώνευσης της Ανώνυμης Εται−
ρείας με την επωνυμία «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΔΡΕ−
ΑΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ − ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑ−
ΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με δ.τ. 
«Ε.ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Α.Ε.». .................................................................. 6

Δικαστικά
Πρόσκληση για αναγγελία δικαιώματος. .......................... 7

Ανακοινώσεις
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων 

Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΥ». ......................................... 8

Aνακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με 

την επωνυμία «BLACK & DECKER (ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑ−
ΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ» και δ.τ. «BLACK & 
DECKER (ΕΛΛΑΣ) ΑΕ». ............................................................... 9

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑ−
ΣΤΗΡΙΩΝ Ανώνυμος Βιοτεχνική Τεχνική και Εμπορική 
Ανώνυμος Εταιρία» και δ.τ. «VIRCYS LABCO Α.Ε.». ... 10

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία «ΜΟΤΟΡΟΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ −
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙ−
ΚΩΝ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
και δ.τ. «ΜΟΤΟΡΟΔΑ Α.Ε.» ...................................................... 11

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία «ΕΥΡΩΘΕΡΑΠΕΙΑ −ΑΘΗΝΑΙΟΝ ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 
και δ.τ. «ΝΕΟ ΑΘΗΝΑΙΟΝ − M.D. HOSPITAL A.E.» . 12

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία «ΗΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟ−
ΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΗΛΟΣ ΑΤΕ». ......... 13

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία «ΒΙΚΤΩΡ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΨΥΞΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ» και 
δ.τ. «ΒΙΚΤΩΡ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ ΑΕ». .......................................... 14

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία «ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙ−
ΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. 
«ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε»......... 15

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία «NOVAGRICA Hellas Ανώνυμη Εμπο−
ρική Εξαγωγική και Συμβουλευτική Εταιρεία Βιο−
λογικών και Χημικών Προϊόντων». ................................... 16

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία «ΑΔΕΛΦΟΙ Γ. ΚΟΝΤΕΛΗ ΑΒΕΕ− Πλα−
στικών − Απορρυπαντικών οινοπνευμάτων». ........... 17

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΠΑΣΚΑΛ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΕΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ». ............ 18



2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

(1)
 Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ−
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MADEIRA ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ −ΝΗΜΑΤΩΝ −
ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Την 4.9.2008 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ−
μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ’ αριθμ.  ΕΜ−
16659/2008 απόφασή μας, με την οποία εγκρίθηκε η 
τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του καταστατικού 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MADEIRA 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ −ΝΗΜΑ−
ΤΩΝ −ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ» και με αριθμό Mητρώου 26349/01ΑΤ/
Β/92/1704 που εδρεύει στο Δήμο Κηφισιάς που αποφά−
σισε η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας 
στις 30.6.2008. 

Η τροποποίηση που εγκρίθηκε, έχει σε περίληψη ως 
εξής: 

Άρθρο 5 παρ. 1 

Με την από 30.6.2008 Γενική Συνέλευση των μετόχων 
το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 
1.274.473,15 € με την έκδοση 542.329 νέων ανωνύμων 
μετοχών ονομαστικής αξίας 2,35 € και έτσι ανέρχεται 
σήμερα στο ποσό των 16.020.702,00 € και διαιρείται σε 
6.817.320 μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,35 € η κάθε μία.

Η παραπάνω αύξηση θα πραγματοποιηθεί με κατα−
βολή μετρητών κατά 0,60 € και με κεφαλοποίηση των 
ακολούθων αποθεματικών: 

Αφορολόγητο αποθεματικό 
ν. 2753/1999 άρθρο 4 παρ. 14 ευρώ 627.598,05 
Αφορολόγητο αποθεματικό 
ν. 3220/2004 ευρώ 529.689,82
Διαφορές αναπροσαρμογής 
αξίας συμμετοχών ευρώ 112.645,28
Διαφορές μετατροπής
μ.κ. σε ευρώ                     ευρώ 4.539.40
Σύνολο 1.274.472,55
Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο 

Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του 
τροποποιημένου καταστατικού.

  Αγία Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2008

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής
Α. ΤΟΣΚΑΣ

F
(2)

    Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ−
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΙΕΡΟ ΚΑΦΕ−
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.» και δ.τ. 
«QUIERO KAFE S.A».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Την 28.8.2008 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 30.6.2008 πρακτι−

κό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο 
αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του κα−
ταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«ΚΙΕΡΟ ΚΑΦΕ−ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡ−
ΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.» 
και δ.τ. «QUIERO KAFE S.A» και με αριθμό Mητρώου 
52995/62/Β/02/0243:

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

Άρθρο 5 

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε σε εξήντα 
χιλιάδες ευρώ (60.000,00), διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες 
(6.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 10,00 
ευρώ. (ΦΕΚ 11541/15.11.2002).

Ύστερα από την 30.6.2004 απόφαση της τακτικής Γε−
νικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 
εκατόν είκοσι χιλιάδες ευρώ 120.000,00, με καταβολή 
μετρητών, με την έκδοση δώδεκα χιλιάδων (12.000) νέων 
μετοχών. (ΦΕΚ 351/20.1.2005).

Ύστερα από την 30.6.2005 απόφαση της τακτι−
κής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυ−
ξήθηκε κατά πεντακόσιες εβδομήντα χιλιάδες ευρώ 
(570.000,00) με κεφαλαιοποίηση απαίτησης μετόχου 
και την έκδοση 57.000 νέων ανωνύμων μετοχών. (ΦΕΚ 
11213/25.10.2005).

Ύστερα από την 28.12.2005 απόφαση της έκτακτης 
Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε 
κατά επτακόσιες πέντε χιλιάδες και επτακόσια εξήντα 
ευρώ (705.760,00), με την έκδοση εβδομήντα χιλιάδων 
πεντακοσίων εβδομήντα έξι (70.576) ανωνύμων μετοχών 
με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων. Έτσι το μετοχικό 
κεφάλαιο ανήλθε συνολικά σε ένα εκατομμύριο τετρα−
κόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες και επτακόσια εξήντα 
ευρώ (1.455.760,00), διαιρεμένο σε εκατόν σαράντα πέ−
ντε χιλιάδες πεντακόσιες εβδομήντα έξι (145.576) ανώ−
νυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ. (ΦΕΚ 
434/18.1.2006).

Ύστερα από την 31.12.2006 απόφαση της έκτακτης 
Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε 
κατά τριακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια 
είκοσι ευρώ (368.520,00), το οποίο προκύπτει με την 
κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων ποσού 152.800,00 ευρώ 
και καταβολή μετρητών ποσού 215.720,00 ευρώ, με την 
έκδοση 36.852 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 10,00 
ευρώ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται συνολικά σε 
ένα εκατομμύριο οκτακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες 
και διακόσια ογδόντα ευρώ (1.824.280,00), διαιρεμένο 
σε 182.428 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 10,00 
ευρώ. Ύστερα από την από 30.6.2008 απόφαση της τα−
κτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο μειώ−
θηκε κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων 
είκοσι χιλιάδων διακοσίων ογδόντα ευρώ (1.320.280,00) 
λόγω απόσβεσης υφισταμένων ζημιών προκειμένου να 
επιτευχθεί εξυγίανση της εταιρίας και του ισολογισμού 
αυτής, με ακύρωση εκατόν τριάντα δύο χιλιάδων είκοσι 
οκτώ (132.028) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 
εκάστης δέκα ευρώ (10,00).

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 
πεντακοσίων τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (504.000,00), δι−
αιρεμένο σε πενήντα χιλιάδες τετρακόσιες ανώνυμες 
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μετοχές (50.400), ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 
δέκα ευρώ (10,00).

  Θεσσαλονίκη, 28 Αυγούστου 2008

Με εντολή Νομάρχη 
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ
F

(3)
    Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ−
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ARROW ΤΕΧΝΟ−
ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και 
δ.τ. «ARROW Technologies S.A.».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Την 1.9.2008 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 21.7.2008 πρακτι−
κό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο 
αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του κα−
ταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«ARROW ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ARROW Technologies S.A.» και με αριθ−
μό Mητρώου 47548/62/Β/00/0298:

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

Άρθρο 5

1) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρ−
χικά σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές, διη−
ρημένο σε 20.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 
1.000 δραχμών η κάθε μία. (ΦΕΚ 11345/12.12.2000).

2) Με την από 30.6.2003 απόφαση της τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης:

α) Το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία της 
μετοχής μετατρέπονται σε ευρώ και 

β) Το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ευρώ χίλια 
τριακόσια πέντε και ενενήντα τέσσερα λεπτά (1.305,94) 
και τιμή μετοχής 3,00 ευρώ. (ΦΕΚ 11593/30.10.2003).

3) Ήδη σήμερα με την από 21.7.2008 έκτακτη Γενική 
Συνέλευση αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφα−
λαίου εκ ευρώ τριάντα ενός χιλιάδων εξακοσίων πενήντα 
(31.650,00) με καταβολή μετρητών με την έκδοση δέκα 
χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα (10.550) νέων ανωνύμων 
μετοχών ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ προκειμένου 
για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής για τον σκοπό 
της υλοποίησης της επένδυσης στα πλαίσια της υπ’ 
αριθμ. 14871/ΕΥΣ/3047/20.4.2005/ΦΕΚ575/Β/28.4.2005 κοι−
νής υπουργικής απόφασης του Γ΄ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΓΝΑΤΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΕΤΡΟ 1.4.

Έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε στο 
ποσό των ευρώ ενενήντα ενός χιλιάδων εξακοσίων πε−
νήντα (91.650,00) διηρημένο σε τριάντα χιλιάδες πεντα−
κόσιες πενήντα ανώνυμες (30.550) μετοχές ονομαστικής 
αξίας 3,00 ευρώ η κάθε μία.

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

  Θεσσαλονίκη, 1 Σεπτεμβρίου 2008

Με εντολή Νομάρχη 
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ

(4)
    Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ−
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΝΩΝΥ−
ΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ−ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ» και δ.τ. 
«ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΕΑΕ».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Την 25.8.2008 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 18.8.2008 πρακτι−
κό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο 
αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του κα−
ταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ−ΕΣΤΙ−
ΑΤΟΡΙΩΝ» και δ.τ. «ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΕΑΕ» και με αριθμό Mη−
τρώου 60641/62/Β/06/0098:

Η εν λόγω τροποποίηση έχει ως ακολούθως: 

Άρθρο 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με βάση το 
καταστατικό της εταιρείας, ορίσθηκε σε 1.650.000€ 
(ένα εκατομμύριο εξακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ) 
το οποίο διαιρείται σε εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδες 
(165.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) 
ευρώ η κάθε μία και καταβλήθηκε με βάση τα οριζόμε−
να στο άρθρο 44 του καταστατικού της εταιρείας που 
συντάχτηκε με την υπ’ αριθμ. 8590/4.5.2006 πράξη της 
Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Βασιλικής Φισεκίδου 
και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο Φ.Ε.Κ. τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε. υπ’ 
αριθμ. 7900/21.7.2006. 

Με τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας 
που συνήλθε στις 18.8.2008 αποφασίστηκε η μείωση 
του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας σε 825.000 € 
(οκτακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ) με μείωση της 
ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας από δέκα 
(10) ευρώ η κάθε μία σε πέντε (5) ευρώ η κάθε μία. Ως 
εκ τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας διαμορ−
φώνεται σε 825.000€ (οκτακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες 
ευρώ) και διαιρείται σε εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδες 
(165.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε 
(5) ευρώ.

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

  Θεσσαλονίκη, 25 Αυγούστου 2008 

Με εντολή Νομάρχη 
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ
F

(5)
    Aνακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ−
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΞΕ−
ΝΟΔΟΧΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «MANIATIS 
HOTEL AE».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

  Την 3.9.2008 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών της Υπηρεσίας μας η υπ’ αριθμ. ΔΒΕ1899/18.8.2008 
αίτηση και συνυποβαλλόμενη από 20.6.2008 απόφαση 
της Γενικής Συνέλευσης, από τα οποία προκύπτει ότι 
ένινε συνολική τροποποίηση καταστατικού − ψήφιση εξ 
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αρχής νέου καταστατικού − της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία «ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΑΕ» και το δ.τ. 
«MANIATIS HOTEL ΑΕ» με αριθμό Mητρώου 53452/25/
Β/02/08, και έδρα τη Σπάρτη Λακωνίας.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανω−
νύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του νέου 
καταστατικού, περίληψη του οποίου έχει ως εξής:

1. Επωνυμία − Διακριτικός τίτλος «ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟ−
ΧΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δ.τ. «MANIATIS HOTEL AE».

2. Έδρα Σπάρτη Λακωνίας.
3. Σκοπός Εκμετάλλευση Ξενοδοχείων κ.λπ.
4. Διάρκεια 50 έτη.
5. Ποσό και τρόπος καταβολής μετοχικού κεφαλαίου 

3.830.000 ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο.
6. Μετοχές 76.600 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής 

αξίας 50 ευρώ η καθεμία.
7. Εταιρική Χρήση 1.1. − 30.12. εκάστου ημερολογιακού 

έτους.
8. Αριθμός μελών Δ.Σ. και θητεία αυτού: 3−5 μέλη, 

εξαετής θητεία

Σπάτρη, 3 Σεπτεμβρίου 2008

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής κ.α.α.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΑΚΟΣ
F

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(6)

    Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών της συγχώνευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ − 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με δ.τ. «Ε.ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Α.Ε.».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Την 8.9.2008 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ’ αριθμ. 13276/2008 
απόφασή μας με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση 
των Ανωνύμων Εταιρειών με την επωνυμία «ΕΜΜΑ−
ΝΟΥΗΛ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ − ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΙΔΩΝ 
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με δ.τ. 
«Ε.ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Α.Ε.» και με αριθμό Mητρώου 33522/01ΝΤ/
Β/95/2092 που εδρεύει στο Δήμο ΜΟΣΧΑΤΟΥ (Θεσσα−
λονίκης 12) και 

2) «ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΝΔΡΕΑΔΗ− ARTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ−
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» και δ.τ. 
«ΑΦΟΙ ΑΝΔΡΕΑΔΗ ARTE AE» με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 52001/01ΝΤ/
Β/02/149, που εδρεύει στο Δήμο ΜΟΣΧΑΤΟΥ, Χρυσο−
στόμου Σμύρνης 137, με απορρόφηση της δεύτερης από 
την πρώτη σύμφωνα με τις από 27.12.2007, 28.5.2008, 
10.6.2008 και 2.9.2008 αποφάσεων των Διοικητικών 
Συμβουλίων των μετόχων, τις διατάξεις του άρθρου 
78 του κ.ν. 2190/1920, τις διατάξεις των άρθρων 1−5 του
ν. 2166/1993, την υπ’ αριθμ. 11.938/2008 πράξη της Συμβο−
λαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Λάβδα−Μπόμπου, κα−
θώς και την από 1.9.2008 του άρ. 9 του κ.ν. 2190/1920.

Καλλιθέα, 8 Σεπτεμβρίου 2008

Με εντολή Νομάρχη
  Ο Διευθυντής

ΑΝΤ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ
 (7)

    Πρόσκληση για αναγγελία δικαιώματος.

  Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 5637/2007 αποφάσεως του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εκούσιας 
Δικαιοδοσίας), η οποία εξεδόθη κατόπιν αιτήσεως 
της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥ−
ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ», που 
εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ρούσου 4 και Λ. Μεσογείων, 
και εκπροσωπείται νόμιμα, ΠΡΟΣΚΑΛΕΙΤΑΙ δημόσια ο 
κομιστής της υπ’ αριθμ. 01803031−9 επιταγής που η αι−
τούσα Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» 
εξέδωσε στην Αθήνα, την 30.5.2006, ποσού 104.391,37 
ευρώ, πληρωτέας σε διαταγή της εταιρείας με την 
επωνυμία «TOP MAGE−ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.», από την 
Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ σε χρέωση του τηρουμένου σ’ 
αυτή υπ’ αριθμ. 0179415941008049154 λογαριασμού της, 
της οποίας ήταν μέχρι την απώλεια νόμιμη κομίστρια 
η αιτούσα εταιρεία, να ΑΝΑΓΓΕΙΛΕΙ μέσα σε προθεσμία 
εξήντα (60) ημερών από την δημοσίευση της προσκλή−
σεως αυτής τα δικαιώματά του και αν κατέχει την εν 
λόγω επιταγή να την καταθέσει στο Γραμματέα του ως 
άνω Δικαστηρίου, διαφορετικά θα χάσει την ισχύ του 
αυτό το αξιόγραφο.

  Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Β. ΝΤΟΥΡΟΥΝΤΟΣ
F

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
(8)

    Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙ−
ΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΥ».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Την 5.9.2008 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 30.6.2008 πρα−
κτικό Γενικής Συνέλευσης, καθώς και το από 30.6.2008 
πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ 
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΥ» και αριθμό Mητρώου 
37202/01ΑΤ/Β/96/364, που εδρεύει στο Δήμο Μελισσίων, 
από τα οποία προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο 
που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. με πενταετή 
θητεία συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΩΝΗΣ του Γεωργίου, Πολιτικός μηχανι−
κός κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, Ρίμινι 19 και Κύπρου 16,
Α.Δ.Τ. ΑΖ 627241, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος.

2 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΡΕΤΤΑΣ του Χρήστου Πολιτικός μη−
χανικός κάτοικος Μελισσίων Αττικής, Διός 24, Α.ΔT.
Π 675575, Δ/νων Σύμβουλος.

3. ΡΟΔΟΥΛΑ σύζυγος Νικολάου ΔΡΕΤΤΑ, Οικονο−
μολόγος κάτοικος Μελισσίων Αττικής, Διός 24, Α.Δ.Τ.
Κ 013124, Μέλος.

4. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ του Στυλιανού, Πολιτικός 
μηχανικός κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, Δημοκρατίας 
32β, Α.Δ.Τ. Χ 169013, Μέλος.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ως νομίμους εκπρο−
σώπους της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 15 του 
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καταστατικού, τους Μιχαήλ Αρώνη και Νικόλαο Δρέττα, 
στους οποίους αναθέτει και μεταβιβάζει την ενάσκηση 
όλων των κατά το άρθρο 14 του καταστατικού αρμοδιο−
τήτων και εξουσιών του και προς τους οποίους παρέχει 
το δικαίωμα υπογραφής (κατά τα κατωτέρω ειδικώς 
οριζόμενα) ως προς την εκπροσώπηση και δέσμευση 
της εταιρείας για όλα τα θέματα που ανάγονται στις 
αρμοδιότητες και εξουσίες του Δ.Σ., σύμφωνα με την 
προαναφερθείσα διάταξη του άρθρου 14 του καταστα−
τικού.

Ρητά καθορίζεται ότι οι παραπάνω ορισθέντες εκ−
πρόσωποι της εταιρείας δικαιοπρακτούν και δεσμεύουν 
την εταιρεία ενεργώντας πάντοτε από κοινού, δηλαδή η 
εταιρεία δεσμεύεται και εκπροσωπείται και με τις δύο 
υπογραφές των δύο ανωτέρω εκπροσώπων της.

Ειδικά όσον αφορά το άνοιγμα και την κίνηση Τρα−
πεζικών Λογαριασμών που έχουν ανοιχθεί ή θα ανοι−
χθούν στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας σε 
οποιαδήποτε τράπεζα το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει 
την ειδική εξουσία και το δικαίωμα στους ως άνω εκ−
προσώπους της εταιρείας Μιχαήλ Αρώνη και Νικόλαο 
Δρέττα, όπως ενεργώντες ο καθένας χωριστά με μόνη 
την υπογραφή του κινεί τους σχετικούς λογαριασμούς, 
αποσύροντας ή καταθέτοντας χρήματα, υπογράφει επι−
ταγές, αποδείξεις και γενικά ενεργεί οτιδήποτε άλλο 
απαιτείται για την κίνηση των λογαριασμών αυτών.

3) Τέλος το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα ότι δικαίωμα 
εκδόσεως αντιγράφων πρακτικών του Δ.Σ. από το βι−
βλίο όπου αυτά τηρούνται, έχουν οι Μιχαήλ Αρώνης και 
Νικόλαος Δρέττας (καθένας από αυτούς ενεργώντας 
χωριστά).

  Αγία Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2008 

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής
ΑΠ. ΤΟΣΚΑΣ
F

(9)
    Aνακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων 

Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία «BLACK & DECKER (ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥ−
ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑ−
ΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ» και δ.τ. «BLACK & DECKER 
(ΕΛΛΑΣ) ΑΕ».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Την 5.9.2008 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 29.7.2008 πρακτικό 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία «BLACK & DECKER (ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ» και δ.τ. «BLACK & DECKER (ΕΛΛΑΣ) ΑΕ» και 
αριθμό Mητρώου 25087/01ΝΤ/Β/91/1406 με το οποίο:

1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της 
Εταιρείας John Henry Aldworth Wyatt, εκπροσωπεί το 
Διοικητικό Συμβούλιο και την Εταιρεία για την άσκη−
ση των αρμοδιοτήτων που ανήκουν και ασκούνται από 
αυτό και οι οποίες αναφέρονται ενδεικτικά στο άρθρο 
13 παράγραφος 3 υπό στοιχεία (α), (β) και (δ) του κα−
ταστατικού της Εταιρείας, δηλαδή:

α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε τρίτου, 
κάθε Δικαστηρίου και κάθε αρχής, δημόσιας, διοικητικής, 
κοινοτικής ή άλλης, διορίζει πληρεξουσίους Δικηγόρους 

και Νομικούς Συμβούλους, παρίσταται ενώπιον Δικα−
στηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας με κάθε ιδιότη−
τα διαδίκου, επάγει ή επάγεται όρκους ή αναθέτει την 
δόση όρκου σε υπάλληλο της Εταιρείας, συνομολογεί 
διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται από 
ένδικα μέσα ή προσωρινά ή ασφαλιστικά ή συντηρητικά 
μέτρα, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές κατασχέ−
σεις, ενεργεί αναγκαστικές εκτελέσεις, ζητεί την κήρυξη 
πτωχεύσεων, υποβάλλει μηνύσεις, προσβάλλει έγγραφα 
ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες.

β) Διοικεί και οργανώνει την Εταιρεία και τις επι−
χειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης 
με ημεδαπούς και αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει την 
ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση εργοστασίων, 
γραφείων, πρακτορείων, αποθηκών ή υποκαταστημάτων 
της Εταιρείας, διορίζει και παύει διευθυντές, πράκτο−
ρες, αντιπροσώπους και το προσωπικό της Εταιρείας, 
ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή τους, συγκαλεί το 
Δ.Σ., ορίζει τα θέματα της ημερησίας διάταξής του και 
εκδίδει κυρωμένα αντίγραφα ή αποσπάσματα από τα 
Βιβλία Πρακτικών των Γ.Σ. και του Δ.Σ.

γ) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την 
εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, ενεχυριάζει, μισθώ−
νει, εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά, λαμβάνει εξασφα−
λιστικά μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας.

Από τις αρμοδιότητες του άρθρου 13 παρ. 3 εξαιρού−
νται και δεν ανατίθενται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο 
οι παρακάτω:

1. Αγορά, πώληση, υποθήκευση, ανταλλαγή, σύσταση 
πραγματικών και προσωπικών δουλειών επί ακινήτων, 
για τις οποίες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέ−
λευσης των Μετόχων.

2. Μίσθωση και εκμίσθωση ακινήτων.
3. Παροχή κάθε φύσης εγγυήσεων ή τριτεγγυήσεων 

υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων.
4. Λήψη ή χορήγηση δανείων.
5. Σύναψη συμφωνιών για την έκδοση εγγυητικών επι−

στολών υπέρ της Εταιρείας.
Επί των ανωτέρω υπό 2−5 θεμάτων απαιτείται για τη 

δέσμευση της Εταιρείας προηγούμενη απόφαση του 
Δ.Σ.

Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο απόντα ή κωλυόμενο ανα−
πληρώνει η Αντιπρόεδρος Μαριέλ Τόμας, η οποία ασκεί 
όλες τις παραπάνω εξουσίες του.

6. α) Ειδικά για τη έκδοση επιταγών, αποδοχή και 
οπισθογράφηση συναλλαγματικών και γραμματίων και 
λοιπών αξιόγραφων μέχρι του ποσού των διακοσίων 
πέντε χιλιάδων (205.000) ευρώ απαιτούνται δύο υπο−
γραφές οποιωνδήποτε από τα Μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου ή της Ελένης Βαμβακίδου, οι οποίες τιθέ−
μενες κάτω από την εταιρική επωνυμία ή σφραγίδα 
δεσμεύουν την Εταιρεία. Για τις παραπάνω πράξεις και 
για ποσά άνω των διακοσίων πέντε χιλιάδων (205.000) 
ευρώ απαιτείται όπως η μία εκ των δύο υπογραφών 
είναι του Προέδρου John Henry Aldworth Wyatt, ή/και του 
Μέλους Stefano Borgonoνο. Ο περιορισμός αυτός για 
ποσά άνω των 205.000 ευρώ δεν ισχύει για πληρωμές 
προμηθευτριών Εταιρειών του Εξωτερικού που ανήκουν 
στο Όμιλο Εταιρειών της Black & Decker.

β) Τα ανωτέρω, με τις προεκτεθείσες διακρίσεις, ισχύ−
ουν και για τη δέσμευση της Εταιρείας στις συναλλαγές 
της με τις Τράπεζες, ήτοι για το άνοιγμα λογαριασμών, 
για την κίνησή τους με οποιοδήποτε τρόπο, ιδίως με 
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έκδοση επιταγών, εντολών, διακανονισμών πάσης φύ−
σεως, έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφηση συναλλαγ−
ματικών, γραμματίων, είσπραξη χρημάτων και εν γένει 
κάθε τραπεζική συναλλαγή. Ο παραπάνω περιορισμός 
για ποσά άνω των 205.000 ευρώ δεν ισχύει για καταθέ−
σεις ή μεταφορές χρημάτων από και σε διαφορετικούς 
τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας όπως και για 
τοποθετήσεις διαθεσίμων της Εταιρείας σε επενδυτικά 
προϊόντα.

γ) Ειδικά διά την οπισθογράφηση επιταγών, συναλ−
λαγματικών και γραμματίων παραδιδομένων από την 
Εταιρεία σε Τράπεζες για κατάθεση σε εταιρικούς λο−
γαριασμούς, καθώς και για μεταφορές χρημάτων σε 
τραπεζικούς λογαριασμούς του προσωπικού και των 
προμηθευτών, αρκεί η υπογραφή ενός μόνον από τα 
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελένης Βαμ−
βακίδου.

δ) Επίσης για την διεκπεραίωση των διαδικασιών 
εισαγωγής και εκτελωνισμού των εμπορευμάτων της 
Εταιρείας, την υπογραφή υποσχετικών επιστολών 
(Confirmation Letters) ενώπιον των αρμοδίων Τραπεζών, 
Τελωνειακών και άλλων Αρχών αρκεί η υπογραφή ενός 
μόνον από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κάθε προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ. για θέματα γενι−
κής εκπροσώπησης ανακαλείται με την άνω απόφαση.

Καλλιθέα, 5 Σεπτεμβρίου 2008

Με εντολή Νομάρχη
  Ο Διευθυντής

ΑΝΤ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

F

(10)
    Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑ−
ΣΤΗΡΙΩΝ Ανώνυμος Βιοτεχνική Τεχνική και Εμπορική 
Ανώνυμος Εταιρία» και δ.τ. «VIRCYS LABCO Α.Ε.».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Την 2.9.2008 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Ανώνυμος Βιο−
τεχνική Τεχνική και Εμπορική Ανώνυμος Εταιρία» δ.τ. 
«VIRCYS LABCO Α.Ε.» και αριθμό Mητρώου 4376/01ΑΤ/
Β/86/1058 που εδρεύει στο Δήμο Κηφισιάς Αττικής:

1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι−
σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για 
τη χρήση 2007.

2) Το από 30.6.2008 πρακτικό της τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης των μετόχων, με το οποίο ορίστηκαν ελε−
γκτές για την επόμενη χρήση 2008 οι εξής:

Τακτικοί: 
1. Αθανάσιος Γκομόζας με Αρ. Αδείας O.E. 9996/045328, 

κάτοικος Βύρωνα, Κοραή 90.
2. Μιλτιάδης Κρίτης με Αρ. Αδείας O.E. 61014, κάτοικος 

Άνδρου, Μαινήτες.
Αναπληρωματικοί: 
1. Δήμητρα Μελέτη με Αρ. Αδείας O.E. 9995/0031946, 

κάτοικος Βύρωνα, Ζακύνθου 2.
2. Ιωάννης Μπάρμπας με Αρ. Αδείας O.E. 9992/005092, 

κάτοικος Ταύρου, Χαρμακλή 19.

Όλοι οι ανωτέρω είναι κάτοχοι Αδείας Λογιστή Α΄ 
Τάξης.

  Αγ. Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου 2008 

Με εντολή Νομάρχη

Ο Τμηματάρχης
ΣΤΡ. ΚΟΥΚΟΥΤΑΣ

F
(11)

    Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία «ΜΟΤΟΡΟΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ −
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 
ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ και δ.τ. 
«ΜΟΤΟΡΟΔΑ Α.Ε.»

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Την 5.9.2008 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΤΟΡΟ−
ΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ −ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙ−
ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» και δ.τ. «ΜΟΤΟΡΟΔΑ Α.Ε.» και αριθμό 
Mητρώου 39340/01/Β/97/566:

1) Προσάρτημα, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμ−
βουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση 2007.

2) Το από 30.6.2008 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης 
1.1. − 31.12.2008 οι εξής:

Τακτικοί: 
ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ με αριθμό αδείας 

O.E. 9994029853.
ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με αριθμό αδείας O.E. 

9998046686.
Αναπληρωματικοί:
ΑΝΔΡΙΤΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ με αριθμό αδείας O.E. 

9993028892.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΑ με αριθμό αδείας O.E. 

9996044845.

  Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2008

Με εντολή Νομάρχη
Ο Τμηματάρχης

Δ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
F

(12)
    Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΕΥΡΩΘΕΡΑΠΕΙΑ −ΑΘΗΝΑΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και δ.τ. 
«ΝΕΟ ΑΘΗΝΑΙΟΝ − M.D. HOSPITAL A.E.».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Την 29.8.2008 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της 
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΡΩΘΕΡΑΠΕΙΑ 
−ΑΘΗΝΑΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και δ.τ. «ΝΕΟ ΑΘΗΝΑΙΟΝ − M.D. HOSPITAL 
A.E.» και αριθμό Mητρώου 54256/01/Β/03/225:

1) Προσάρτημα, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμ−
βουλίου και έκθεση ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 
31.12.2007.
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2) Το από 30.6.2008 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συ−
νέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ορκωτοί 
ελεγκτές χρήσης 1.1. − 31.12.2008 οι εξής: 

Τακτικός: 
ΣΠΥΡΟΣ Κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε. 11801.
Αναπληρωματικός: 
ΙΑΣΩΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε. 10681.

Αθήνα, 29 Αυγούστου 2008

Με εντολή Νομάρχη
Η Τμηματάρχης
  Λ. ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ
F

(13)
    Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΗΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥ−
ΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΗΛΟΣ ΑΤΕ».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Την 5.9.2008 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΗΛΟΣ ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙ−
ΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΗΛΟΣ 
ΑΤΕ» και αριθμό Mητρώου 31854/01/Β/94/453:

1 ) Προσάρτημα, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμ−
βουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση 2007.

2) Το από 30.6.2008 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης 
1.1. − 31.12.2008 οι εξής:

Τακτικοί:
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ με αριθμό αδείας O.E. 

9993028891.
ΜΑΡΟΥΓΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ με αριθμό αδείας O.E. 

9995017989.
Αναπληρωματικοί:
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ με αριθμό αδείας O.E. 

9995030911.
ΜΠΕΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ με αριθμό αδείας O.E. 

9996044459.

  Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2008

Με εντολή Νομάρχη
Η Τμηματάρχης

Μ. ΚΙΤΣΟΥ

F

(14)
    Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΒΙΚΤΩΡ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΨΥΞΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ» και δ.τ. «ΒΙΚΤΩΡ 
ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ ΑΕ».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Την 5.9.2008 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΚΤΩΡ 
ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΨΥΞΗ 
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ» και δ.τ. «ΒΙΚΤΩΡ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ ΑΕ» και 
αριθμό Mητρώου 4255/01/Β/86/4253:

1) Προσάρτημα, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμ−
βουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση 2007.

2) Το από 30.6.2008 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης 
1.1. − 31.12.2008 οι εξής:

Τακτικοί:
ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ με αριθμό αδείας Α΄ Τάξης 

14578.
ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με αριθμό αδείας Α΄ Τά−

ξης 14516.
Αναπληρωματικοί: 
ΜΟΥΛΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με αριθμό αδείας Α΄ Τά−

ξης 4667.
ΠΥΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με αριθμό αδείας Α΄ Τάξης 

59696.

Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2008

Με εντολή Νομάρχη
Η Τμηματάρχης

Μ. ΚΙΤΣΟΥ
F

(15)
    Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙ−
ΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Την 28.8.2008 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΗΤΙΚΕΣ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕ−
ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
και δ.τ. «ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε» και 
αριθμό Mητρώου 17228/01/Β/88/318:

1) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 31.12.2007.
2) Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου 

για την χρήση 31.12.2007.
3) Η έκθεση των ελεγκτών για την χρήση 31.12.2007.
Όπως εγκρίθηκαν από την τακτική Γενική Συνέλευση 

των μετόχων της 30.6.2008.

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008

Με εντολή Νομάρχη
Η Τμηματάρχης κ.α.α.

  Β. ΓΕΡΟΦΩΤΗ
F

(16)
    Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «NOVAGRICA Hellas Ανώνυμη Εμπορική Εξα−
γωγική και Συμβουλευτική Εταιρεία Βιολογικών και 
Χημικών Προϊόντων».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Την 28.8.2008 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «NOVAGRICA 
Hellas Ανώνυμη Εμπορική Εξαγωγική και Συμβουλευτική 
Εταιρεία Βιολογικών και Χημικών Προϊόντων» και αριθμό 
Mητρώου 56746/01/Β/04/220:
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1) Προσάρτημα, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμ−
βουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση 2007.

2) Το από 30.6.2008 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης 
1.1. − 31.12.2008 οι εξής:

Τακτικοί:
ΕΜΜ.ΣΚΟΥΡΤΗΣ με αριθμό αδείας O.E. 22281.
ΣΚΟΥΛΑΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ με αριθμό αδείας O.E. 

9998048101.
Αναπληρωματικοί:
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ με αριθμό αδείας O.E. 

9993029613.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΡΑΚΑΖΗΣ με αριθμό αδείας O.E. 

999503960.

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008

Με εντολή Νομάρχη
Η Τμηματάρχης κ.α.α.

Β. ΓΕΡΟΦΩΤΗ
F

(17)
    Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΑΔΕΛΦΟΙ Γ. ΚΟΝΤΕΛΗ ΑΒΕΕ− Πλαστικών 
− Απορρυπαντικών οινοπνευμάτων».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Την 25.8.2008 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το υπ’ αριθμ. 184/10.7.2008 
πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΔΕΛΦΟΙ Γ. ΚΟΝΤΕΛΗ 
ΑΒΕΕ− Πλαστικών − Απορρυπαντικών οινοπνευμάτων»  
και με αριθμό Μητρώου 20143/62/Β/89/0215, με το οποίο 
πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της αύξησης του 

Μετοχικού Κεφαλαίου 32.285,00 ευρώ που αποφασίσθη−
κε από την Γενική Συνέλευση στις 30.6.2008.

  Θεσσαλονίκη, 25 Αυγούστου 2008 

Με εντολή Νομάρχη 
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ
F

(18)
    Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΠΑΣΚΑΛ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΕΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Την 26.8.2008 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΣΚΑΛ 
Α.Β.Ε.Ε ΠΛΕΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» και αριθμό Mητρώου 
9325/62/Β/86/1160:

1) Οι οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης 
Διοικητικού Συμβουλίου και η έκθεση ορκωτών ελεγκτών 
για τη χρήση 1.1. − 31.12.2007.

2) Το από 30.6.2008 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ορκωτοί ελεγκτές 
χρήσης 1.1. − 31.12.2008 οι εξής: 

Τακτικός:  
ΜΕΤΣΙΟΣ ΗΛΙΑΣ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε. 16391.
Αναπληρωματικός:
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε. 17201.

Θεσσαλονίκη, 26 Αυγούστου 2008 

Με εντολή Νομάρχη 
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ  
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