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(1)
 Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «COSMOS DEVELOPMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙ−
ΝΗΤΩΝ» και δ.τ. «COSMOS DEVELOPMENTS S.A.».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

  Την 2.7.2008 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας και πήρε αριθμό Μητρώου 
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66369/02/Β/08/81 η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία 
«COSMOS DEVELOPMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑ−
ΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και δ.τ. 
«COSMOS DEVELOPMENTS S.A.», το καταστατικό της 
οποίας καταρτίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 5703/27.6.2008 
συμβολαιογραφική πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΧΑΡΗ ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΥ−ΒΕΡΥΚΙΟΥ με βάση 
τις διατάξεις του ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

Περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής:
Επωνυμία: «COSMOS DEVELOPMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και δ.τ. «COSMOS DEVELOPMENTS S.A.».
Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Πειραιά.
Σκοπός: Σκοπός της εταιρείας είναι:
1. Η μελέτη και κατασκευή πάσης φύσεως τεχνικών 

έργων Δημοσίων ή Ιδιωτικών στην Ελλάδα ή στο εξω−
τερικό. 

2. Η κατασκευή, επισκευή, ανακαίνιση, αναπαλαίωση 
πάσης φύσεως ακινήτων, Δημοσίων ή Ιδιωτικών στην 
Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

3. Η ανέγερση οικοδομών είτε επί ιδίου οικοπέδου, είτε 
επί οικοπέδου τρίτου με το σύστημα της αντιπαροχής 
και η πώληση ή μίσθωση αυτών.

4. Η άσκηση εμπορίας και γενικά η διενέργεια κάθε 
επιχειρηματικής πράξης και η ανάληψη κάθε δραστηρι−
ότητας ή ενέργειας, έμμεσα ή άμεσα συναφούς με τους 
παραπάνω σκοπούς της εταιρείας.

5. Η μελέτη, σχεδιασμός, κατασκευή, χρηματοδότηση, 
προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμή, συντήρηση, θέση σε 
λειτουργία, αγορά, πώληση και η εν γένει εκμετάλλευση 
κάθε είδους ακινήτων Δημοσίων ή Ιδιωτικών στην Ελλά−
δα ή στο εξωτερικό ασκώντας κάθε είδους επιχείρηση, 
όπως ενδεικτικά επιχείρηση κατασκευής και εμπορίας 
ακινήτων με πώληση, μίσθωση, υπομίσθωση ή σύναψη 
συμβάσεων παραχώρησης σε τρίτους ολόκληρων ακι−
νήτων ή οριζοντίων ιδιοκτησιών για κάθε είδους χρή−
ση, όπως για κατοικία, γραφεία, καταστήματα, γκαράζ, 
τουριστική επιχείρηση κ.λπ.

6. Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων μεσιτείας αστικών 
συμβάσεων επί ακινήτων, δηλαδή η μεσολάβηση προς 
σύναψη συμβάσεων πωλήσεως, ανταλλαγής, μισθώσεως 
ακινήτων και παραχωρήσεως ακινήτων προς ανοικο−
δόμηση με αντιπαροχή και γενικά η μεσολάβηση προς 
σύναψη κάθε είδους συμβάσεων εκμετάλλευσης ακι−
νήτων.

7. Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η διοίκηση της 
πραγματοποίησης τεχνικών έργων.

8. Η παροχή υπηρεσιών τεχνικού και οικονομικού συμ−
βούλου σε έργα του Ιδιωτικού ή του Δημόσιου τομέα.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:
1. Να αντιπροσώπευα ή πρακτορεύει οίκους του εξω−

τερικού ή του εσωτερικού που επιδιώκουν όμοιους ή 
παρεμφερείς με τους ανωτέρω σκοπούς και να συνερ−
γάζεται με κάθε τρόπο με τους οίκους αυτούς.

2. Να προβαίνει στην ίδρυση γραφείων, υποκαταστη−
μάτων, πρακτορείων, εταιρειών θυγατρικών ή μη οποι−
ασδήποτε νομικής μορφής, οπουδήποτε στην Ελλάδα 
ή στο εξωτερικό, καθώς και αυτής της αστικής μη κερ−
δοσκοπικής εταιρείας.

3. Να συμμετέχει με οποιαδήποτε νομική σχέση (εται−
ρείες, κοινοπραξίες ή άλλα επιχειρηματικά σχήματα) 
σε άλλες επιχειρήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων 
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, υφιστάμενες ή που θα 

ιδρυθούν με ομοίους ή παρεμφερείς με τους ανωτέρω 
σκοπούς, να αποκτά και να ασκεί την διοίκηση και δι−
αχείριση τους, καθώς και να παραχωρεί τη χρήση των 
εγκαταστάσεων της και τις υπηρεσίες του προσωπικού 
της σε τρίτους.

4. Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά 
επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η 
εταιρεία ή με τις οποίες συνεργάζεται με οποιοδήποτε 
τρόπο, παρέχοντας πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές 
ή εμπράγματες.

5. Να επενδύει τα διαθέσιμα της σε μετοχές, αξιόγρα−
φα και τίτλους πάσης φύσεως είτε είναι εισηγμένοι και 
διαπραγματεύσιμοι σε Χρηματιστήρια του εσωτερικού 
ή του εξωτερικού, είτε δεν είναι.

6. Να συμμετέχει σε πάσης φύσεως Δημόσια ή Κοινο−
τικά προγράμματα, με αντικείμενο συναφές προς τους 
σκοπούς της εταιρείας.

7. Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς οποιουδήποτε Δη−
μοσίου ή Ιδιωτικού φορέα στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή 
και να αναλαμβάνει και να υλοποιεί έργα σχετικά με το 
αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρείας που ανατί−
θενται από οιονδήποτε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Φορέα στην 
Ελλάδα ή την αλλοδαπή.

8. Γενικά να ασκεί κάθε συναφή εργασία και δραστη−
ριότητα που είναι αναγκαία ή υποβοηθά στην προώθηση 
του εταιρικού σκοπού και να συνεργάζεται με οποιο−
δήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε 
τρόπο.

Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε 50 χρό−
νια και αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρισης στο 
Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

Ποσό και Τρόπος Καταβολής του Μετοχικού Κεφα−
λαίου:

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε 
1300000 ευρώ καταβλητέο σε μετρητά.

Μετοχές−Είδος Μετοχών: 13000 δεσμευμένες ονομα−
στικές μετοχές ονομαστικής αξίας 100 ευρώ η κάθε 
μία.

Ημερομηνία λήξης της Εταιρικής Χρήσης:
Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρ−

χίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 
του ιδίου έτους.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την 
31.12.2009.

Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και θητεία 
αυτού:

Από 3−7 μέλη με 4ετή θητεία.
Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και θητεία αυτού:
Η εταιρεία εκπροσωπείται σύμφωνα με τον κ.ν. 

2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» από το Διοικητικό 
Συμβούλιο η σύνθεση του οποίου είναι:

1. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΚΟΣ του Δημητρίου και της Ευδο−
κίας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 
13.3.1980, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Γ. 
Παπανδρέου αρ. 43, με Α.Δ.Τ. X 187595/22.11.2002 του 
Α.Τ. Αγίας Παρασκευής, με Α.Φ.Μ. 111538830 της Δ.Ο.Υ. 
Αγίας Παρασκευής, Πρόεδρος του Δ.Σ.

2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΫΜΕΝΑΚΗ του Ιωάννη και της Βασι−
λικής, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 
17.8.1982, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Πατριάρχου Ιω−
ακείμ αρ. 6, με Α.Δ.Τ. Σ 272679/30.1.1980 του Α.Τ. Βούλας, 
με Α.Φ.Μ. 116273398 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Αντιπρόεδρος 
και Γραμματέας του Δ.Σ.
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3. ΚΑΤΣΑΝΗ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ του Ηλία και της Δήμητρας, 
δικηγόρος που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 6.9.1973, κά−
τοικος Αλίμου Αττικής, οδός Αλαμάνας αρ. 44, με Α.Δ.Τ. 
ΑΕ 509285/12.4.2007, με Α.Φ.Μ. 068662141 της Δ.Ο.Υ. Π. 
Φαλήρου, Μέλος του Δ.Σ.

Εξαιρετικά η θητεία του 1ου Διοικητικού Συμβουλίου 
ορίζεται μέχρι την 1η τακτική Συνέλευση των μετόχων 
που θα συγκληθεί μέχρι 30.6.2010.

Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης:
Τακτικοί:
α) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΗΛΑΣ, με αριθμό αδείας Ο.Ε. 57542.
β) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΕΜΠΙΛΗΣ, με αριθμό αδείας Ο.Ε. 

9997047115.
Αναπληρωματικοί:
α) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ, με αριθμό αδείας Ο.Ε. 

9997004060.
β) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΙΩΤΗ ΑΓΕΩΡΓΟΥΣΗ, με αριθμό αδείας 

Ο.Ε. 9901064086.
Η καταχώρηση της εν λόγω Ανώνυμης Εταιρείας γί−

νεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2α 
και 7β παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920.

  Πειραιάς, 2 Ιουλίου 2008

Ο Νομάρχης
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΣ
F

(2)
    Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «Συνεργαζόμενοι Παντοπώλες Ανώνυμη 
Εμπορική Εταιρία» και δ.τ. «ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΕ».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Την 26.6.2008 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας και πήρε αριθμό Μητρώου 
66319/62/Β/08/125 η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυ−
μία «Συνεργαζόμενοι Παντοπώλες Ανώνυμη Εμπορική 
Εταιρία», με δ.τ. «ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΕ», το καταστατικό της 
οποίας καταρτίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 19646/20.6.2008 
συμβολαιογραφική πράξη της Μαρίας Γκουρίτσα Συμ−
βολαιογράφου Θεσσαλονίκης. 

Περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής:
Επωνυμία: «Συνεργαζόμενοι Παντοπώλες Ανώνυμη 

Εμπορική Εταιρία» και δ.τ. «ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΕ».
Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καλλιθέας 

Θεσσαλονίκης, Δημοτικό Διαμέρισμα Νεοχωρούδας και 
ειδικότερα οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στο 9 χιλ. πα−
λαιάς Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης − Κιλκίς και ανόδου 
Παλαιοκάστρου.

Σκοπός: Σκοπός της εταιρείας είναι: Η πώληση χονδρι−
κώς και λιανικώς όλων των προϊόντων ειδών παντοπω−
λείου συσκευασμένων ή μη κατεψυγμένων και προϊόντων 
ψυγείου καθώς και η εμπορία ειδών λαχανόκηπου. Η εισα−
γωγή και εμπορία των ανωτέρω ειδών από χώρες μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτες χώρες, η αποθήκευση 
τους, η παρακατάθεση προϊόντων παντοπωλείου. Η συ−
σκευασία και μεταποίηση προϊόντων είτε τροφίμων είτε 
άλλων ειδών. Η πρακτόρευση αλλοδαπών ή ημεδαπών 
οίκων παραγωγής ή εμπορίας ειδών παντοπωλείου. Η δι−
ανομή των ανωτέρω προϊόντων με συνεργαζόμενο δίκτυο 
διανομής καθώς και η σύσταση και λειτουργία δικού της 
δικτύου διανομής προϊόντων παντοπωλείου καθώς και η 
μεταφορά εμπορευμάτων εν γένει προς τους μετόχους 
παντοπώλες ή τρίτο κατάστημα. Η πώληση ως cash and 

carry καταστήματος (αποθήκης). Η δημιουργία και λει−
τουργία δικτύου καταστημάτων λιανικής πώλησης ειδών 
παντοπωλείου οπουδήποτε στην Ελλάδα, η συμμετοχή 
της σε άλλες εταιρείες εμπορίας ή λιανικής πώλησης 
ειδών παντοπωλείου. Η παροχή στους μετόχους ή σε 
τρίτους τεχνικής υποστήριξης, διάθεσης εξοπλισμού και 
μηχανοργάνωσης, οργανωτικής βοήθειας και τεχνικής 
εκπαίδευσης καθώς και οι διάφορες οικονομικές διευκο−
λύνσεις στις συναλλαγές τους με την εταιρεία. Η αγορά 
και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση ακινήτου 
προς επίτευξη των ανωτέρω εμπορικών της σκοπών. Η 
μίσθωση αποθηκών, καταστημάτων, μηχανολογικού εξο−
πλισμού, αυτοκινήτων. Για την επίτευξη του σκοπού της 
η εταιρεία μπορεί να ανεγείρει αποθηκευτικούς χώρους, 
καταστήματα στην ημεδαπή και αλλοδαπή να εξοπλίζει 
και να λειτουργεί αυτά. Να συνεργάζεται με φυσικά, ή 
νομικά πρόσωπα με οποιονδήποτε τρόπο (συμμετοχή, 
κοινοπραξία, κ.λπ.) με τον αυτό ή συναφή σκοπό της 
εταιρείας. Να ιδρύει υποκαταστήματα σύμφωνα με το 
άρθρο 2 παρ. 2 και 3 του παρόντος. Να αναλαμβάνει την 
αντιπροσώπευση συναφών επιχειρήσεων του εσωτερικού 
ή εξωτερικού. Η αγορά και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο κτή−
ση κινητών και ακινήτων προς επίτευξη του σκοπού της 
εταιρίας. Η μίσθωση αποθηκευτικών χώρων, καταστημά−
των, μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού. Με απόφαση 
της Γενικής Συνέλευσης η οποία θα τροποποιεί το παρόν 
άρθρο μπορούν να διευρύνονται και να τροποποιούνται 
οι σκοποί της εταιρείας.

Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 99 
χρόνια.

Ποσό και τρόπος καταβολής του Μετοχικού Κεφαλαί−
ου: Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε 
πεντακόσιες σαράντα εννιά χιλιάδες (549.000) ευρώ, 
καταβλητέο:

α) 548.706,15 € Εισφερόμενο σε είδος από το καταβε−
βλημένο κεφαλαίου του μετατρεπόμενου συνεταιρισμού 
με την επωνυμία «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ−ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝ.ΠΕ.», βάση τον ισολογισμό της 30 
Ιουνίου 2007 καθώς και σύμφωνα με την από 22.4.2008 
έκθεση εκτίμησης, της λογιστικής αξίας των περιουσια−
κών στοιχείων του συνεταιρισμού, του Ορκωτού ελεγκτή 
Κων/νου Χ. Καλογήρου και

β) Σε μετρητά κατά το ποσό 293,85 €.
Μετοχές − Είδος Μετοχών: 18.300 ονομαστικές και 

μη μεταβιβάσιμες μετοχές ονομαστικής αξίας 30 ευρώ 
έκαστη.

Ημερομηνία Λήξης της Εταιρικής Χρήσης: Η εταιρική 
χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιου−
λίου και λήγει την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την 
30.6.2008.

Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και θητεία αυτού: 
Από πέντε (5) έως εννέα (9) μέλη με τριετή (3) θητεία.

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και Θητεία αυτού: Η Εται−
ρεία εκπροσωπείται σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 22 
παρ.3 του κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» από 
το Διοικητικό Συμβούλιο.

Για το χρονικό διάστημα μέχρι την πρώτη Τακτική 
Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα συγκληθεί μέσα 
στο πρώτο εξάμηνο του επόμενου από τη νόμιμη−σύ−
σταση της εταιρείας χρόνου, το Διοικητικό Συμβούλιο 
της εταιρείας ορίζεται και αποτελείται από τους:
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1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥΔΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της 
ΠΑΓΩΝΑΣ, που γεννήθηκε το 1944 στα Κουφάλια Θεσ−
σαλονίκης, κατοικεί στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης, οδός 
Μεγάλου Αλεξάνδρου αρ. 25, έμπορος, ως Πρόεδρος.

2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ−
ΝΟΥ και της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, που γεννήθηκε το 1971 στη 
Θεσσαλονίκη, κατοικεί στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονί−
κης, οδός Αριστοτέλους αρ. 6, έμπορος, ως Διευθύνων 
Σύμβουλος. 

3. ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΜΑΤΑΤΗ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΔΩΡΟΘΕ−
ΑΣ, που γεννήθηκε στη Νέα Μαγνησία Θεσσαλονίκης, 
κατοικεί στη Νέα Μαγνησία Θεσσαλονίκης, οικοκυρά, 
ως Αντιπρόεδρος.

4. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ του Αθανασίου και της 
Γιαννούλας, που γεννήθηκε το 1972 στο Μπολαντεν Γερ−
μανίας, κατοικεί στο Δημοτικό Διαμέρισμα Φιλύρου του 
Δήμου Χορτιάτη Θεσσαλονίκης, έμπορος, ως Μέλος.

5. ΜΑΡΙΑ ΚΕΜΕΝΤΖΕΤΖΙΔΟΥ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ και της 
ΑΝΝΑΣ, που γεννήθηκε το 1957 στη Φιλαδέλφεια Σοχού 
Θεσσαλονίκης, κατοικεί στη Θεσσαλονίκη, οδός Ικον. 
Προκοπίου αρ. 33, οικοκυρά, ως Μέλος.

6. ΠΕΤΡΟΣ ΜΟΥΔΟΥΡΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΚΥΡΙΑ−
ΚΗΣ, που γεννήθηκε το 1977 στη Θεσσαλονίκη, κατοικεί 
στις Συκιές Θεσσαλονίκης, οδός Οδυσσέως Φωκά αρ. 
45, παντοπώλης, ως Μέλος.

7. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΜΠΛΗΣ του Νικολάου και της Αργυ−
ρούλας που γεννήθηκε το 1960 στη Θεσσαλονίκη, κατοι−
κεί στην Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης, οδός Μεσσήνης 
αρ. 3, ιδιωτικός υπάλληλος, ως Μέλος.

Ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος οι οποίοι 
εκτελούν διαχειριστικά χρέη εξουσιοδοτούνται για να 
υπογράφουν τα αξιόγραφα − επιταγές της εταιρείας 
«ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΕ».

Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης:
Τακτικός ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής:
Κωνσταντίνος Καλόγηρος του Χρυσοστόμου, με αριθ−

μό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 10751.
Αναπληρωματικός:
Ευάγγελος Μπιζούργιαννης, με αριθμό Μητρώου 

Σ.Ο.Ε.Λ. 26441.
Οι ελεγκτές των επόμενων χρήσεων θα ορίζονται από 

την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε χρήσεως, σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα από το ν. 2190/1920 όπως αυτός 
κάθε φορά ισχύει.

  Θεσσαλονίκη, 26 Ιουνίου 2008

Με εντολή Νομάρχη
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ
F

(3)
    Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ−
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΧΙΛΙΑ ΕΦΤΑΚΟΣΙΑ 
ΕΝΤΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και δ.τ. «1711 ΑΓΟ−
ΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
Α.Ε.».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Την 12.6.2008 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ−
μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 5.6.2008 
πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το 

οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 10 
και 16 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία «ΧΙΛΙΑ ΕΦΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΤΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ», με δ.τ. «1711 ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚ−
ΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 
65871/01/Β/08/212.

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

Άρθρο 1
Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρείας ορίζεται ως «Αθλητικές 
Εγκαταστάσεις Μεσογαίας Ανώνυμη Εταιρεία Αγοράς 
Ανάπτυξης και Εκμετάλλευσης Ακινήτων και Αθλητικών 
Εγκαταστάσεων» και διακριτικός τίτλος της Εταιρείας 
ορίζεται ο «Αθλητικές Εγκαταστάσεις Μεσογαιας Α.Ε.» 
Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή η εταιρεία θα χρη−
σιμοποιεί την επωνυμία της σε πίστη μετάφραση.

Άρθρο 10
Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία συνέρχεται 
σύμφωνα με το καταστατικό και τον νόμο, εκπροσωπεί 
όλους τους μετόχους, αποτελεί το ανώτατο όργανο της 
εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για όλες τις υπο−
θέσεις της εταιρείας. Οι αποφάσεις της στα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης είναι υποχρεωτικές και γι’ αυτούς 
τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμοδία να αποφα−
σίζει για:

α) Την παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, 
αναβίωση, διάλυση ή συγχώνευση της εταιρείας, εκτός 
από την περίπτωση της απορρόφησης της Ανώνυμης 
Εταιρείας από άλλη Ανώνυμη Εταιρεία που κατέχει το 
100% των μετοχών της, σύμφωνα με την διάταξη του 
άρθρου 78 του κ.ν. 2190/1920.

β) Την τροποποίηση του καταστατικού, εκτός από 
την περίπτωση τροποποίησης του καταστατικού από 
το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την παρ. 5 του 
άρθρου 11, τις παρ. 2 και 13 του άρθρου 13 και την παρ. 
4 του άρθρου 17β του κ.ν. 2190/1920.

γ) Tην αύξηση ή την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, 
εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του 
καταστατικού καθώς και αυξήσεις οι οποίες γίνονται 
κατά τις διατάξεις άλλων νόμων ή κεφαλαιοποιήσεις 
των αποθεμάτων.

δ) Την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες 
ομολογίες.

ε) Την εκλογή και την παύση των μελών του Διοικητι−
κού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 
23 του καταστατικού.

στ) Τον διορισμό των ελεγκτών και καθορισμό της 
αμοιβής τους.

ζ) Τον διορισμό των εκκαθαριστών.
η) Την διάθεση των ετήσιων κερδών.
θ) Την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 

της εταιρείας.
ι) Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβου−

λίου και των ελεγκτών από κάθε υποχρέωση αποζη−
μίωσης.
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ια) Την πώληση ή με οιοδήποτε τρόπο εκποίηση ή 
επιβάρυνση ακινήτων ιδιοκτησίας της εταιρείας.

Άρθρο 16
Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία

1. Κατ’ εξαίρεση, προκειμένου περί αποφάσεων που 
αφορούν

α) την παράταση της διάρκειας, την διάσπαση, την 
μετατροπή, την αναβίωση, την διάλυση ή την συγχώ−
νευση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας 
προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Mετοχι−
κού Kεφαλαίου,

β) την αλλαγή της εθνικότητας της εταιρείας,
γ) την αλλαγή του σκοπού της εταιρείας,
δ) την αύξηση ή μείωση του Mετοχικού Kεφαλαίου 

με εξαίρεση την προβλεπόμενη από τις παρ. 2 και 3 
του άρθρου 5 αυτού του καταστατικού καθώς και την 
περίπτωση αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου που 
επιβάλλεται από διατάξεις άλλων νόμων ή γενόμενη με 
κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

ε)την έκδοση ομολόγων,
στ) την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,
ζ) την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,
η) σε κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο νόμος 

και το παρόν καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη ορι−
σμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η 
απαρτία της παρούσας παραγράφου, η Γενική Συνέλευ−
ση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω 
στα θέματα της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπού−
νται σ’ αυτήν τα δύο τρίτα (2/3 του καταβεβλημένου 
Mετοχικού Kεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεσθεί απαρτία σύμφωνα με την ως 
άνω παράγραφο στην πρώτη Γενική Συνέλευση, η Γενική 
Συνέλευση συνέρχεται και πάλι εντός είκοσι (20) ημερών 
από την ημέρα σύγκλησης της πρώτης συνεδρίασης 
και ύστερα από πρόσκληση, πριν τουλάχιστον δέκα (10) 
ημέρες. Ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα 
επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν 
εκπροσωπείται σε αυτή το μισό (1/2) τουλάχιστον του 
Mετοχικού Kεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

3. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία η Γενι−
κή Συνέλευση συνέρχεται και πάλι για δεύτερη φορά 
εντός είκοσι (20) ημερών και ύστερα από πρόσκληση 
πριν τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες. Η Γενική Συνέλευ−
ση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί 
των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν 
εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον 
του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Σε κάθε 
περίπτωση όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύ−
ξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην τελευταία 
επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν 
παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που 
εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου 
μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτεί−
ται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζεται ο χρόνος και 
ο τόπος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπο−
μένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης 
απαρτίας.

4. Όλες οι αποφάσεις που προβλέπονται από την παρ. 
1 του άρθρου αυτού λαμβάνονται με πλειοψηφία των 
δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη 
Συνέλευση.

5. Ειδικότερα, για τις αποφάσεις που αφορούν την 
πώληση ή με οιοδήποτε τρόπο εκποίηση ή επιβάρυνση 
ακινήτων ιδιοκτησίας της εταιρείας, που προβλέπονται 
από το εδάφιο ια΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 10, η 
Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει 
έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης εάν 
εκπροσωπείται σ’ αυτήν το σύνολο (100%) του καταβε−
βλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

6. Οι αποφάσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 
5 του άρθρου αυτού λαμβάνονται με ομόφωνη απόφαση 
των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

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

  Αθήνα, 4 Ιουλίου 2008

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής κ.α.α.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
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(4)
    Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ−
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Δρέπανο Ανώ−
νυμη Εταιρεία − Τουριστικαί Επιχειρήσεις» και δ.τ. 
«ΔΡΕΠΑΝΟ Α.Ε.».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

  Την 11.6.2008 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ’ αριθμ. 1749 απόφασή 
μας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 
4 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «Δρέπανο Ανώνυμη Εταιρεία − Τουριστικοί 
Επιχειρήσεις ΔΡΕΠΑΝΟ Α.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 
9842/20/Β/86/59, σύμφωνα με την απόφαση της από 
20.1.2006 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 
της.

Η εν λόγω εγκριθείσα τροποποίηση έχει σε περίληψη 
ως ακολούθως:

Άρθρο 4

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για είκοσι (20) χρό−
νια από την ημερομηνία της δημοσίευσης στην Εφημερί−
δα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ) ης απόφασης 
της εποπτεύουσας αρχής για την έγκριση του παρόντος 
καταστατικού.

Με την από 20.1.2006 απόφαση της έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας παρατείνεται 
η διάρκεια της για ακόμη τριάντα (30) χρόνια, δηλ. έως 
20.1.2036.

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με 
τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχε−
τική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 

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

  Ναύπλιο, 26 Ιουνίου 2008

Με εντολή Νομάρχη
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΑΤΣΟΥΛΗ


