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Καταστατικά

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας 
με την επωνυμία «ΠΑΡΚΟ ΠΕΡΔΙΚΑ ΙΙ−ΙΧΘΥΟΚΑΛ−
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ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και δ.τ. «1711 ΑΓΟ−
ΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗ−
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Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρεί−
ας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕ−
ΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 
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ας με την επωνυμία «ΝΕΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΑΧΥΜΕΤΑ−
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Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρεί−
ας με την επωνυμία «ESTHISIS ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΕΜΠΟ−
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Καταστατικά

Σύσταση Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης 
Ευθύνης «ΔΩΡΙΤΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟ−
ΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥ−
ΝΗΣ» και το δ.τ. «ΔΩΡΙΤΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.». 6

Διορθώσεις Σφαλµάτων

Διόρθωση σφάλματος στην ανακοίνωση της Εται−
ρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία 
«ΔΟΜΕΚΑ ΕΠΕ – ΔΟΜΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΙ−
ΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΘΗΝΩΝ». ............................ 7

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

(1)
    Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΠΑΡΚΟ ΠΕΡΔΙΚΑ ΙΙ−ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΠΑΡΚΟ ΠΕΡΔΙΚΑ II 
Α.Ε.».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Την 4.4.2008 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της υπηρεσίας μας και πήρε αριθμό Μητρώου 
65723/01/Β/08/167 η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυ−
μία «ΠΑΡΚΟ ΠΕΡΔΙΚΑ ΙΙ−ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δ.τ. «ΠΑΡΚΟ ΠΕΡΔΙΚΑ II Α.Ε.» το καταστατικό της 
οποίας καταρτίσθηκε με την αριθμ.3662/26.3.2008 πράξη 
της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Στενιώτη.

Περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής:
Επωνυμία: 
«ΠΑΡΚΟ ΠΕΡΔΙΚΑ ΙΙ−ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΠΑΡΚΟ ΠΕΡΔΙΚΑ II Α.Ε.»
Έδρα:
1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, και 

πρώτο αυτής γραφείο το κείμενο επί της οδού Ναυάρ−
χου Νικόδημου αριθμ. 30. Τα εκάστοτε κεντρικά γραφεία 
της εταιρείας μπορούν να μετακινούνται με απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου πάντοτε εντός των ορίων 
του Δήμου Αθηναίων.

Σκοπός της Εταιρείας είναι:
Ο Σκοπός της εταιρείας είναι:
1) Η ίδρυση ιχθυοτροφείων σε παραχωρούμενες από 

το Ελληνικό Δημόσιο σε αυτήν ή άλλες εταιρείες θα−
λάσσιες εκτάσεις. Η εκτροφή ιχθύων με το σύστημα 
των ιχθυοκλωβών ή και με οποιοδήποτε άλλο σύστημα 
ως και η εμπορία αυτών στην ελληνική ή αλλοδαπή 
αγορά.

Η παραγωγή του απαραίτητου για την ιχθυοκαλλιέρ−
γεια γόνου προς εξυπηρέτηση των δικών της ιχθυοτρο−
φείων ως και η εμπορία αυτού.

Η πώληση του παραγομένου γόνου και των παραγο−
μένων ιχθύων.

Η μεταποίηση των παραγομένων ιχθύων και η αγορά 
άλλων ιχθύων, παραγομένων από ιχθυοκαλλιέργειες 
ή αλιευμένων, με σκοπό την μεταπώλησή τους ή την 
μεταποίησή τους.
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Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία γόνου, ψαριών 
εμπορεύσιμου μεγέθους και κάθε είδους εξοπλισμού 
που θεωρείται αναγκαίος για την λειτουργία ιχθυοκαλ−
λιεργητικών μονάδων και ιχθυογεννητικών μονάδων και 
ιχθυογεννητικών σταθμών.

Η εισαγωγή, εξαγωγή και διάθεση σε κάθε ενδιαφε−
ρόμενη αγορά προηγμένης τεχνολογίας στον ευρύτερο 
γεωργικό και βιομηχανικό χώρο.

Η κατασκευή μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας, η τεχνική υπο−
στήριξη και διαχείριση μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας ανά την 
Ελλάδα, καθώς και κάθε άλλη συναφής δραστηριότητα.

Η εκπόνηση μελετών, η παροχή συμβουλευτικών υπη−
ρεσιών και τεχνογνωσίας και η σύνταξη τεχνικοοικο−
νομικών μελετών σε σχετικά με την ιχθυοκαλλιέργεια 
θέματα.

Η συμμετοχή σε ομοειδείς εταιρείες ή άλλα νομικά 
πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής ή εν γένει επιχειρήσεις 
που σχετίζονται με τις ως άνω δραστηριότητες.

2) Η αγορά ακινήτων και οικοπέδων για ανάπτυξη και 
αξιοποίηση σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια και 
γενικά η εκμετάλλευση πάσης φύσεως οικοπέδου και 
κτίσματος σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

3) Η δημιουργία, κατασκευή και παραγωγή είτε σε ιδιό−
κτητο οικόπεδο ή κτίσμα, είτε σε οικόπεδο ή κτίσμα που 
μισθώνει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
ή οιονδήποτε άλλο, πάσης φύσεως υλικών, εξοπλισμού, 
πρώτων υλών και λοιπών αντικειμένων, τα οποία είναι 
απαραίτητα για τις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας και την 
λειτουργία και συντήρηση αυτών και

4) Η παροχή με οιονδήποτε τρόπο πάσης φύσεως 
υπηρεσιών και εξυπηρέτησης στις διάφορες μονάδες 
ιχθυοκαλλιέργειας έναντι ανταλλάγματος ή μη.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:
Α) να συμμετέχει σε εταιρείες, κοινοπραξίες ή επιχει−

ρήσεις υφιστάμενες ή μελλοντικά ιδρυθησόμενες,
οποιασδήποτε νομικής μορφής, ημεδαπές ή αλλοδα−

πές που έχουν όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
Β) να αντιπροσωπεύει ή συνεργάζεται με οποιοδήποτε 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιονδήποτε τρόπο, 
καθώς και να προβαίνει σε ίδρυση μετ’ αυτών άλλων 
επιχειρηματικών μονάδων που επιδιώκουν τους ίδιους 
ή παρεμφερείς σκοπούς.

Γ) να κατασκευάζει− εκμεταλλεύεται με οποιαδήποτε 
μορφή παντός είδους κτηριακές εγκαταστάσεις και λοι−
πά ακίνητα, να εκμεταλλεύεται και γενικά να ασκεί κάθε 
είδους ενέργεια σχετική με ακίνητα. Όλες τις παραπάνω 
δραστηριότητες η εταιρεία μπορεί να τις εκτελεί είτε 
για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή ποσοστά, είτε 
συνεταιρικά, είτε με σύμπραξη με τρίτα φυσικά πρόσω−
πα ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες.

Δ) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων με τους οποίους 
συνεργάζεται και υπέρ κοινοπραξιών στις οποίες συμ−
μετέχει, προς ευόδωσιν του εταιρικού της σκοπού.

Ε) Να προβαίνει στην μερική ή ολική εξαγορά εται−
ρειών και εν γένει επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής 
μορφής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Διάρκεια:
Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) 

χρόνια.
Ποσό και Τρόπος Καταβολής του Μετοχικού Κεφαλαίου:
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε 

εξήντα χιλιάδες ευρώ [60.000] € και θα καταβληθεί ως 
εξής:

1. Ο Παναγιώτης Κανέλλος καταβάλλει μετρητά πενή−
ντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (59.400€).

2. Η Ιχθυοτροφεία Σελοντα ΑΕΓΕ καταβάλλει μετρητά 
εξακόσια (600€) ευρώ, Μετοχές −Είδος Μετοχών:

Εξήντα χιλιάδες [60.000] Ανώνυμες μετοχές, ονομα−
στικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστη.

Εταιρική Χρήση:
31−12 κάθε έτους.
Ημερομηνία Λήξης της Εταιρικής Χρήσης:
Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την 31.12.2009.
Αριθμός Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και θη−

τεία αυτού:
Από τρία [3] έως επτά [7] μέλη με 5ετή θητεία.
Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και θητεία αυτού:
Η Εταιρεία εκπροσωπείται σύμφωνα με το άρθρο του 

κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» από Διοικητι−
κό Συμβούλιο, το οποίο είναι τριμελές και αποτελείται 
από τους:

1. Γεωργόπουλο Διονύσιο του Λυκούργου και της Φω−
τεινής, που γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια Αιγύπτου το 
έτος 1943, μηχανολόγο−ηλεκτρολόγο, κάτοικο Αθηνών, 
επί της οδού Μηθύμνης αριθμός 43, κάτοχο Δελτίου 
Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΖ 513156 που 
εκδόθηκα από το Α.Τ Αγίου Παντελεήμωνα με Α.Φ.Μ. 
007663719 Δ.Ο.Υ. ΙΓ΄ Αθηνών, Έλληνα υπήκοο και με ελ−
ληνική ιθαγένεια.

2. Νικόλαο Αναγνόπουλο του Βασιλείου και της Πα−
ρασκευής, που γεννήθηκε στο Αγρίνιο το έτος 1955, 
ιχθυολόγο, κάτοικο Αθηνών, επί της οδού Δελβίνου 
αριθμός 17, κάτοχο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας 
με αριθμό Σ 657441 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Κυψέλης 
με Α.Φ.Μ. 028322765 Δ.Ο.Υ ΙΑ΄ Αθηνών, Έλληνα υπήκοο 
και με ελληνική ιθαγένεια.

3. Παναγιώτη Κανέλλο του Βασίλειου, επιχειρηματία, 
που γεννήθηκε στο Κρυονέρι Κορινθίας το έτος 1950, 
κάτοικο Αλίμου Αττικής, επί της οδού Κορυζή αριθμ. 
5−7, κάτοχο του με αριθμό Ρ878241 δελτίου ταυτότη−
τας του Α.Τ. Κιάτου που εκδόθηκε την 1.3.1995 με ΑΦΜ 
024797246 Δ.Ο.Υ. Πλοίων, Έλληνας υπήκοος και με ελ−
ληνική ιθαγένεια.

Η θητεία των ανωτέρω ορίζεται μέχρι την πρώτη τα−
κτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί 
μέσα στο Α΄ εξάμηνο του έτους 2010.

Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης:
Τακτικοί:
α) Θωμάς Χασιώτης του Γεωργίου, Πτυχιούχος Πανε−

πιστημίου Α.Β.Σ.Π., κάτοικος Πειραιά, οδός Μάνης αριθ−
μός 19−21, κάτοχος Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με 
αριθμό Ξ 776894 του A.T. Τυρνάβου με αριθμό αδείας 
Οικονομικού Επιμελητηρίου Α.Α.Ε. 9903/050261 και 

β) Ευτέρπη Εμμανουηλίδου του Θεοδώρου, Πτυχιούχος 
Οικονομικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου 
Αθηνών, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Αία−
ντος αριθμός 48, κάτοχος Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότη−
τας με αριθμό Μ 070405 του Ι.Α. ΠΑ΄ Αθηνών, με αριθμό 
αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου ΑΑΕ 9992/28315.

Αναπληρωματικοί:
α) Νικόλαος Σούφλερης του Δημητρίου, Πτυχιούχος 

Α.Σ.Σ.Ο.Ε., κάτοικος Αθηνών, οδός Αιδεσίου, αριθμός 30, 
κάτοχος Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Ξ 
399356 του AT Παπάγου, με αριθμό αδείας 9992/22335 
του Οικονομικού Επιμελητηρίου και
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β) Αντώνιος Χήτας του Δημητρίου, Πτυχιούχος Πα−
νεπιστημίου Α.Β.Σ.Π., κάτοικος Αθηνών, οδός Αιδεσίου, 
αριθμός 30, κάτοχος Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας 
με αριθμό Κ 683187 δελτίου ταυτότητας του A.T. Δο−
μοκού, με αριθμό αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου 
9993/28433. Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποι−
ηθεί για τον έλεγχο καθορίζεται σύμφωνα με την Κ2−
14054/2000 απόφαση Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και 
Υφυπουργού Ανάπτυξης. Όλοι οι παραπάνω ελεγκτές, 
είναι Έλληνες υπήκοοι, έχουν καταστεί πτυχιούχοι πέ−
ντε (5) χρόνια πριν από τον διορισμό τους και έχουν 
λάβει άδεια άσκησης επαγγέλματος από το Οικονομικό 
Επιμελητήριο.

  Αθήνα, 4 Απριλίου 2008

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής
Γ. ΚΩΒΑΙΟΣ
F

(2)
      Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΧΙΛΙΑ ΕΦΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΤΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥ−
ΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και δ.τ. «1711 ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Την 21.4.2008 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της υπηρεσίας μας και πήρε αριθμό Μητρώου 
65871/01/Β/08/212 η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία 
«ΧΙΛΙΑ ΕΦΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΤΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και δ.τ. 
«1711 ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗ−
ΤΩΝ Α.Ε.» το καταστατικό της οποίας καταρτίσθηκε με την 
αριθμ. 891/16.4.2008 συμβολαιογραφική πράξη της Συμβο−
λαιογράφου Μαρία Δημητριου Φαϊτα −Βασιλονικολου.

Περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής:
Επωνυμία:
«ΧΙΛΙΑ ΕΦΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΤΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟ−

ΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και 
δ.τ. «1711 ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.».

Έδρα:
Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.
Σκοπός:
Σκοπός της εταιρείας είναι:
Η δημιουργία και ανάπτυξη κάθε είδους αθλητικών 

κέντρων και εγκαταστάσεων, ιδρυμάτων, προγραμμά−
των ανάπτυξης, διδασκαλίας, επιμόρφωσης και εν γένει 
εκπαίδευσης, κοινωνικοποίησης και αναψυχής, σε σχέση 
με τον αθλητισμό και η διοργάνωση κάθε είδους αθλη−
τικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, εκδηλώσεων, 
εκθέσεων και αγώνων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 
Η ίδρυση, λειτουργία και καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκ−
μετάλλευση ψυχαγωγικών εγκαταστάσεων και επιχει−
ρήσεων και κάθε είδους καταστημάτων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος και ενδεικτικά, καφετεριών, καφενείων, 
καφέ μπαρ, αναψυκτηρίων, κυλικείων, εστιατορίων και 
λοιπών χώρων εστίασης, επιχειρήσεων θεαμάτων, κ.λπ. 
καθώς και κάθε βοηθητικού για την λειτουργία τους 
χώρου, όπως αποθηκών, χώρων στάθμευσης οχημάτων 
στεγασμένων και μη κ.λπ.

Η μελέτη, κατασκευή, εξοπλισμός και εκμετάλλευση 
κολυμβητηρίων, στεγασμένων αθλητικών κέντρων, αθλη−
τικών γηπέδων, αθλητικών και συναφών εγκαταστάσε−
ων. Η ανάληψη εργολαβικώς ή καθ’ οιονδήποτε άλλο 
τρόπο της χρηματοδότησης, κατασκευής, λειτουργίας 
και εκμεταλλεύσεως παντός είδους έργων κατασκευ−
αζόμενων, είτε από την ίδια την εταιρεία, είτε από τρί−
τους καθ’ οιονδήποτε άλλο επιχειρηματικό σύστημα.

Η μίσθωση κινητών και ακινήτων με τη σύναψη συμ−
βάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing).

Η κατασκευή, εισαγωγή, εξαγωγή, απόκτηση, κατοχή, 
εκμετάλλευση, και εμπορία κάθε είδους κινητών, ακι−
νήτων, άϋλων περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων 
σε σχέση με τον αθλητισμό, συμπεριλαμβανομένης της 
διάθεσης αυτών ή της χρήσης αυτών με οποιονδήποτε 
τρόπο.

Η παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσι−
ών σε σχέση με τον αθλητισμό, συμπεριλαμβανομένων 
οικονομικού, αθλητικού management, marketing, διαφή−
μισης, επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων με οποιον−
δήποτε τρόπο στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η παροχή τουριστικών, ξενοδοχειακών, ταξιδιωτικών 
και μεταφορικών υπηρεσιών, υπηρεσιών οργάνωσης και 
ασφαλείας σε σχέση με αθλητικά γεγονότα και δρα−
στηριότητες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η έρευνα, ο σχεδιασμός, η εκπόνηση και η υλοποίηση 
προγραμμάτων χορηγίας, licensing, merchandising, brand 
management και υποστήριξης των πάσης δραστηριο−
τήτων των Αθλητικών Ανωνύμων Εταιρειών, Τμημάτων 
Αμειβομένων Αθλητών, Σωματείων, Αθλητικών Ενώσεων, 
Συνδέσμων, Ομοσπονδιών, ή των παρεχομένων δρα−
στηριοτήτων από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, φορέων, 
οργανισμών ή Ανωνύμων Εταιρειών.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εκπαιδευτικών και 
αθλητικών προγραμμάτων ανάπτυξης των υποδομών 
του ποδοσφαίρου ή και/άλλων Ολυμπιακών ή μη αθλη−
μάτων.

Η εκμετάλλευση πόρων από κοινοτικά κονδύλια (ΚΠΣ) 
που αφορούν τον αθλητισμό και συναφείς δραστηρι−
ότητες.

Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα αλλοδαπών εται−
ρειών, επιχειρήσεων ή προσώπων που ασχολούνται με 
τις παραπάνω ή με παρεμφερείς προς αυτές δραστη−
ριότητες.

Η άσκηση κάθε άλλης συναφούς ή αναγκαίας δραστη−
ριότητας και εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένων και 
των σχετικών τεχνικών εγκαταστάσεων και κατασκευών 
καθώς και η άσκηση οποιασδήποτε άλλης εργασίας δυ−
νατής να εξυπηρετήσει άμεσα ή έμμεσα τους σκοπούς 
της εταιρείας.

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:
α) Να ασκεί είτε μόνη της είτε από με άλλους δραστη−

ριότητα εργολάβου, υπεργολάβου, διαχειριστή έργων, 
εργασιών ή επιχειρήσεων συναρμολογήσεως ετοίμων ή 
άλλων κατασκευών και κτήσης, πώλησης, ενοικίασης ή 
παραχώρησης μεθόδων και τεχνογνωσίας (know how).

β) Να συντάσσει παντός είδους μελέτες σε σχέση με 
τον αθλητισμό.

γ) Να προβαίνει στην δημιουργία κάθε αναγκαίας υπο−
δομής για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών, εγκα−
τάστασης και συντήρησης εξοπλισμού για την παροχή 
των ως άνω υπηρεσιών σε ίδιες εγκαταστάσεις ή εγκα−
ταστάσεις τρίτων.
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δ) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, που 
υφίσταται ή θα ιδρυθεί μελλοντικά, ημεδαπή ή αλλοδα−
πή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εται−
ρικού τύπου.

(ε) Να εκτελεί όλες τις παραπάνω δραστηριότητες 
είτε για λογαριασμό δικό της, είτε για λογαριασμό 
τρίτων, με προμήθεια ή με ποσοστά, είτε συνεταιρικά, 
είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
[κοινοπραξίες].

(στ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο.

(ζ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε 
στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

(η) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημε−
δαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

(θ) Να συνάπτει συμβάσεις ανάπτυξης και δικαιόχρη−
σης (franchise) και

(ι) Να προβαίνει σε κάθε πράξη που κρίνεται απαραί−
τητη για την εκπλήρωση του σκοπού της.

Διάρκεια:
Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 99 χρόνια και 

αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρησης στο Μητρώο 
Ανωνύμων Εταιρειών.

Ποσό και Τρόπος Καταβολής του Μετοχικού Κεφα−
λαίου:

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε 
60000 ευρώ καταβλητέο σε μετρητά

Μετοχές − Είδος Μετοχών:
6000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10 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 5 θητεία.
Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και Θητεία αυτού:
Η Εταιρία’ εκπροσωπείται σύμφωνα με το άρθρο του 

κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» από το Διοι−
κητικό Συμβούλιο η σύνθεση του οποίου είναι:

1) Δημητριάδης Κωνσταντίνος του Παναγιώτη και της 
Χρυσούλας, επιχειρηματίας, κάτοικος Παλλήνης Αττικής 
(οδός Αχιλλέως αριθμ. 8), κάτοχος του με αριθμό ΑΕ 
574949 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδόσεως 
Τ.Α. Παλλήνης Αττικής με Α.Φ.Μ. 037799530 Δ.Ο.Υ. Παλ−
λήνης.

2) Αντώνιος Φλώρος του Γεωργίου και της Ειρήνης, δι−
κηγόρος, κάτοικος Αθηνών οδός Ασκληπιού αριθμός 26−
28 με ΑΔΤ Χ 681035 Α.Τ. Εξαρχείων και Α.Φ.Μ. 055032904 
Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών,

3) Κυριακούλα Χατζηδημητρίου του Γεωργίου και της 
Μαρίας, δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών (οδός Τσίλερ αριθ−
μός 15−17), κάτοχος του με αριθμό ΑΕ 555616/4.5.2007 
Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας εκδόσεως του Τμή−
ματος Ασφαλείας Πατησίων, με ΑΦΜ 043942331 ΔΟΥ 
Κ΄ Αθηνών,

Εξαιρετικά η θητεία του 1ου Διοικητικού Συμβουλίου 
λήγει με την σύγκληση της 1ης τακτικής Συνέλευσης 
των Μετόχων την 30.6.2010.

Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης:

Τακτικοί:
α) Μουγκάσης Ανδρέας του Σωτηρίου, αριθμός αδείας 

Ο.Ε. 9993/028260
β) Κουτούκας Παναγιώτης του Λεωνίδα αριθμός αδεί−

ας Ο.Ε. 9992 027704
Αναπληρωματικοί:
α) Μαυρομάτης Συμεών του Ευαγγέλου αριθμός αδεί−

ας Ο.Ε. 9996/046112
β) Παπανικολάου Χρήστος του Εμμανουήλ αριθμός 

αδείας Ο.Ε. 9992/026762.

  Αθήνα, 21 Απριλίου 2008

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ
F

(3)
    Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓ−
ΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και 
το δ.τ. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΚ Α.Ε.».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Την 22.4.2008 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της υπηρεσίας μας και πήρε αριθμό Μητρώου 
65873/01ΑΤ/Β/08/186 η Ανώνυμη Εταιρεία με την επω−
νυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ−
ΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. 
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΚ Α.Ε.», καθώς επίσης και 
η με αριθμό ΕΜ 6530/22.4.2008 απόφαση του Νομάρ−
χη Αθηνών, με την οποία δόθηκε άδεια σύστασης και 
εγκρίθηκε το καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας, όπως 
καταρτίσθηκε με τη με αριθμό 11620/14.4.2008 πράξη του 
Συμβολαιογράφου Αθηνών Αλεξάνδρου Κων. Μπουρνό−
ζου, όπως διορθώθηκε και συμπληρώθηκε με τη με αριθ−
μό 11638/18.4.2008 πράξη του ίδιου ως άνω Συμβολαιο−
γράφου. Η παραπάνω εταιρεία προήλθε από μετατροπή 
της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία 
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και 
τον δ.τ. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ», σύμφωνα με τις 
διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», 
όπως ισχύει σήμερα και του ν. 2166/1993. Περίληψη του 
καταστατικού της έχει ως εξής:

1. Επωνυμία:
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΚ Α.Ε.».

2. Έδρα:
Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Νέας Ιωνίας 

Αττικής (Αβέρωφ 34 α).
3. Σκοπός:
Σκοπός της εταιρείας είναι:
1) Η υλοποίηση προγραμμάτων άτυπης συνεχιζόμε−

νης τεχνικής επαγγελματικής κατάρτισης 2) Η άσκηση 
συναφών προς την άτυπη συνεχιζόμενη επαγγελμα−
τική κατάρτιση δραστηριοτήτων (έρευνες − μελέτες, 
ημερίδες, συνέδρια, εκπαιδευτικά βοηθήματα για τους 
καταρτιζόμενους, συμμετοχή σε ολοκληρωμένα προ−
γράμματα). Για την επίτευξη, προώθηση και εξυπηρέ−
τηση του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί: α) Να με−
τέρχεται οποιοδήποτε πρόσφορο, ενδεικνυόμενο και 


