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ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

(1)
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «HELCON ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» και 
δ.τ. «HELCON ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Την 19.10.2005 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της υπηρεσίας μας το από 7.10.2005 Πρακτικό 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας 
με την επωνυμία «HELCON ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕ ΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ» και με ΑΡ. Μ.Α.Ε. 59222/01/Β/05/392 σύμφωνα με 
το οποίο:

I. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την 
εταιρεία μέ χρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των 
μετόχων της εταιρείας που θα γίνει έως την 30.6.2007 
συγκροτήθηκε σε σώμα ως κατωτέρω:

1. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ του Γεωργίου και της Ει−
ρήνης, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αγία 
Βαρβάρα Αττικής, το έτος 1964, κάτοικος Αγ. Βαρβάρας 
Αττικής, οδός Ζωοδ. Πηγής αρ. 27, ΑΔΤ Ρ 505694/1995 
του Τ.Α. Αγίας Βαρβάρας, Α.Φ.Μ. 042637480 Δ.Ο.Υ. 
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Koρυδαλλού, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥ−
ΛΟΣ.

2. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΙΑΣΚΩΝΗ του Ευαγγέλου και της Ευαγ−
γελίας, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στη Λαμία 
Φθιώτιδος στις 7.2.1961, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, 
οδός Κρέμου αριθ. 60, Α.Δ.Τ. Ν 896720/1985 του Τ.Α. 
Λαμίας, Α.Φ.Μ. 122854580, Δ.Ο.Υ. Α΄ Καλλιθέας, ΑΝΤΙΠΡΟΕ  
ΔΡΟΣ και διευθύνουσα σύμβουλος.

3. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΓΑΛΑΝΗΣ του Παναγιώτου και της 
Δέσποινας, αρχιτέκτων − μηχανικός, που γεννήθηκε στη 
Λαμία Φθιώτιδος στις 10.7.1973, κάτοικος Γλυφάδας Αττι−
κής, οδός Ηρακλείου αριθμός 40, ΑΔΤ Π 249147/25.7.1990 
του Τ.Α, Λαμίας, Α.Φ.Μ. 117686824, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ΜΕ−
ΛΟΣ,

4. ΘΕΤΙΣ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ του Αναστασίου και της 
Ευαγγελίας, αρχιτέκτων − μηχανικός, που γεννήθηκε 
στην Αθήνα στις 25.5.1970, κάτοικος Ν. Φιλαδέλφειας 
Αττικής, οδός Σαρδέων αριθ. 15, ΑΔΤ Ξ 131819/1987 του 
ΚΖ΄ Π.Α. Αθηνών, Α.Φ.Μ. 045565541, Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, 
ΜΕΛΟΣ.

II. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ − ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΑΙΩ−
ΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκχωρεί και αναθέτει την 
άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων του − εκτός από εκεί−
νες για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια − και 
αφορούν στην εκπροσώπηση της εταιρείας και τη διοί−
κηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας 
στις: 

α) ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ: ΕΛΕΥ−
ΘΕΡΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ του Γεωργίου και

β) ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ: ΒΑ−
ΣΙΛΙΚΗ ΛΙΑΣΚΩΝΗ του Ευαγγέλου.

Οι παραπάνω εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εται−
ρεία ενεργούσες είτε μαζί είτε κάθε μια χωριστά ενώ−
πιον όλων των Ελληνικών και Αλλοδαπών Δικαστηρίων 
κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας ενώπιον κάθε Διοικητικής 
ή Δημοτικής Αρχής και ενώπιον κάθε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. 
θέτουσες την υπογραφή τους κάτω από την εταιρι−
κή επωνυμία. Αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, 
μερισματαποδείξεις,: εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, 
αποδέχο νται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές και 
γραμμάτια, εκδίδουν και οπι−σθογραφούν επιταγές, πα−
ραλαμβάνουν επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτι κές, 
συμβάλλονται με τις τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων 
πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δί−
νουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας 
και γενικά διαχειρίζονται την περιουσία της, συνομολο−
γούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ για τις ακόλουθες περιοριστικά ανα−
φερόμενες αρμοδιότητες και εξουσίες:

α) Περί συνομολογήσεως δανείων για λογαριασμό της 
εταιρείας ύψους μεγα λυτέρου των τριάντα χιλιάδων 
(30.000,00) ευρώ.

β) Περί αγοράς, πωλήσεως, ανταλλαγής, υποθηκεύσε−
ως και μισθώσεως πά σης φύσεως ακινήτων της εται−
ρείας.

γ) Περί συστάσεως ενεχύρου επί κινητών ή τίτλων 
της εταιρείας αξίας μεγαλυτέρας των τριάντα χιλιάδων 
(30.000,00) ευρώ.

δ) Περί συμμετοχής της εταιρείας σε άλλη επιχείρηση, 
ε) Περί παροχής εγγυήσεως της εταιρείας προς τρίτους 
ανεξαρτήτως ποσού.

ΙΙΙ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Η διεύθυνση των Γραφείων της εταιρείας είναι Πειραι−

ώς και Λαμίας 1 στο ΔΗΜΟ ΤΑΥΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ.

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2005

Με εντολή Νομάρχη
Ο Τμηματάρχης

ΧΡ. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
F

(2)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «EMPIRE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ − 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ −ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΨΥΧΑ−
ΓΩΓΙΑΣ» και δ.τ. «EMPIRE 1924 Α.Ε».

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Την 18.10.2005 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 22.2.2005 Πρακτικό 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία «EMPIRE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
− ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ −ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΨΥΧΑΓΩ−
ΓΙΑΣ» και δ.τ. «EMPIRE 1924 Α.Ε» και με αριθμό Μητρώου 
58115/01ΑΤ/Β/05/060 που εδρεύει στο δήμο Αμαρουσίου 
Αττικής, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του 
αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου 150.000,00 € ευρώ.

Αγ. Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2005

Με εντολή Νομάρχη
Η Τμηματάρχης

Θ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ
F

(3)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ONAR − Ανώνυμη Εταιρεία Κατασκευής 
και Εμπορίας Κοσμημάτων ΑΕ» και δ.τ. «ONAR».

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Την 18.10.2005 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 30.8.2002 Πρακτικό 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία «ONAR − Ανώνυμη Εταιρεία Κατασκευής 
και Εμπορίας Κοσμημάτων ΑΕ» και δ.τ. «ONAR» και με 
αριθμό Μητρώου 20081/01ΑΤ/Β/89/1063 που εδρεύει στο 
δήμο Ν. Ιωνίας Αττικής, με το οποίο πιστοποιήθηκε η 
καταβολή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κε−
φαλαίου 5,95 ευρώ που αποφασίσθηκε από την Γενική 
Συνέλευση στις 30.6.2002.

Αγ. Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2005

Με εντολή Νομάρχη
Η Τμηματάρχης

Θ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ
F

(4)
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρει−

ών της Υπηρεσίας μας στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρεί−
ας με την επωνυμία «Μ− ΜΙΛΛΕΝΙΟΥΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗ−
ΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Μ− ΜΙΛΛΕΝΙΟΥΜ ΑΕ».

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Την 17.10.2005 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ−
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μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, το από 28.9.2000 
Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία «Μ − ΜΙΛΛΕΝΙΟΥΜ ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Μ−ΜΙΛΛΕΝΙΟΥΜ 
ΑΕ» και Αρ.Μ.Α.Ε. 54328/01ΑΤ/Β/03/183, που εδρεύει στο 
Δήμο Αμαρουσίου Αττικής σύμφωνα με το οποίο πι−
στοποιήθηκε η καταβολή της αύξησης του Μετοχικού 
Κεφαλαίου εκ ποσού 4.823.000 ευρώ, που αποφάσισε η 
Γενική Συνέλευση της 1.7.2004.

Αγ. Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2005

Με εντολή Νομάρχη
Η Τμηματάρχης
Ε. ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ
F

(5)
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «Μ− ΛΑΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ» και δ.τ. «Μ− ΛΑΝΤ ΑΕ».

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Την 17.10.2005 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ−
μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, το από 27.9.2004 
Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία «Μ− ΛΑΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗ−
ΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «Μ− ΛΑΝΤ ΑΕ» και Αρ.Μ.Α.Ε. 
54330/01ΑΤ/Β/03/182, που εδρεύει στο Δήμο Αμαρου−
σίου Αττικής σύμφωνα με το οποίο πιστοποιήθηκε 
η καταβολή της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου 
εκ ποσού 530.000 ευρώ, που αποφάσισε η Γενική 
Συνέλευση της 2.7.2004.

Αγ. Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2005

Με εντολή Νομάρχη
Η Τμηματάρχης
Ε. ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ
F

(6)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων 

Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία «OPTIMA − Εισαγωγαί − Εξαγωγαί − 
Αντιπροσωπείαι −Εμπορικαί Επιχειρήσεις − Ανώνυ−
μος Εταιρεία».

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Την 17.10.2005 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 8.9.2005 Πρακτικό 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία «OPTIMA − Εισαγωγαί − Εξαγωγαί − Αντι−
προσωπείαι − Εμπορικαί Επιχειρήσεις − Ανώνυμος Εται−
ρεία και με αριθμό Μητρώου 13829/01ΑΤ/Β/86/400 που 
εδρεύει στο δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής, με το οποίο 
πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της αύξησης του 
Μετοχικού Κεφαλαίου 1.045.220,00 ευρώ που αποφασί−
σθηκε από την Γενική Συνέλευση στις 28.6.2005.

Αγ. Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2005

Με εντολή Νομάρχη
Η Τμηματάρχης

Θ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ

(7)
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων 

Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία «FMB ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Την 19.10.2005 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 23.9.2005 Πρακτικό 
του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FMB 
ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό 
τίτλο «FMB A.E.», και Αρ. Μ.Α.Ε. 58170/01AT/Β/05/74 που 
εδρεύει στο Δήμο Χαλανδρίου Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας 
268, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού 
του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου, ήτοι Ευρώ εξήντα 
χιλιάδων (€ 60.000).

Αγ. Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2005

Με εντολή Νομάρχη
Η Τμηματάρχης

ΒΙΡΓ. ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ
F

(8)
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «AGELCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑ−
ΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ» και δ.τ. «STUDIO KOSTA BODA».

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Την19.10.2005 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, το από 30.9.2005 Πρακτι−
κό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας 
με την επωνυμία «AGELCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ» και δ.τ. «STUDIO KOSTA BODA» και 
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26086/01ΑΤ/Β/92/287/00, που εδρεύει στο Δήμο 
Κηφισιάς Αττικής σύμφωνα με το οποίο πιστοποιήθηκε 
η καταβολή της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου εκ 
ποσού 2.000.240 ευρώ, που αποφάσισε η Γενική Συνέ−
λευση της την 30.6.2005.

Αγ. Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2005

Με εντολή Νομάρχη
Ο Τμηματάρχης

ΣΤΡ. ΚΟΥΚΟΥΤΑΣ
F

(9)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΤΕΜΑΝ Α.Ε.».

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Την 17.10.2005 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 6.7.2005 Πρακτικό 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΤΕΜΑΝ Α.Ε.» και με αριθμό 
Μητρώου 2573/01/Β/86/2572, με το οποίο πιστοποιήθηκε 
η καταβολή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού 
Κεφαλαίου 400.000 ευρώ που αποφασίσθηκε από την 
Γενική Συνέλευση στις 30.6.2005.

Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2005
Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής κ.α.α.

ΧΡ. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
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(10)
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών της Υπηρεσία μας στοιχείων της Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία «KORD GROUP BEAUTY 
CARE ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ − ΥΓΙ−
ΕΙΝΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «KORD 
GROUP BEAUTY CARE S.A.».

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Την 17.10.2005 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, το από 22.7.2005 Πρα−
κτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εται−
ρείας με την επωνυμία: «KORD GROUP BEAUTY CARE 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ − ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «KORD GROUP 
BEAUTY CARE S.A.», και Αρ.Μ.Α.Ε. 58516/01ΑΤ/Β/05/182, 
που εδρεύει στο Δήμο Χαλανδρίου Αττικής σύμφωνα 
με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του αρχικού 
Μετοχικού Κεφαλαίου εκ 200.000 ευρώ.

Αγ. Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2005

Με εντολή Νομάρχη
Η Τμηματάρχης
Ε. ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ
F

(11)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ριών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επω−
νυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ALLSPORT 
Α.Ε.» και δ.τ. «ALLSPORT A.E.».

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣΑΘΗΝΩΝ

Την 18.10.2005 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, τα κατωτέρω στοιχεία 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ALLSPORT Α.Ε.» και δ.τ. «ALLSPORT 
A.E.» και Αρ.Μ.Α.Ε. 17388/01ΑΤ/Β/88/825, που εδρεύει στο 
Δήμο Αμαρουσίου Αττικής.

Ι. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση Δ.Σ. 
και η έκθεση ελεγκτών για τη χρήση 31.12.2004.

II. H από 30.6.2005 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων, με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό 
Συμβούλιο με ετήσια θητεία και ορίστηκαν ελεγκτές για 
την επόμενη χρήση οι κατωτέρω:

Τακτικοί:
1. Σταματίνα Κούρτη του Περικλή, γεννηθείσα στον 

Κάβαλο Λευκάδος, το έτος 1959, κάτοικος Νίκαιας Ατ−
τικής (οδός Κεραμεικού αρ. 14), υπηκοότητας Ελληνικής, 
Α.Δ.Τ. Σ. 094717/1996 Α.Τ. Κερατσινίου, με Αρ. Μητρώου 
Ο.Ε.Ε. 9901062468.

2. Ευδοκία Γκιόκα του Μιχαήλ, γεννηθείσα στην Αθή−
να Αττικής, το έτος 1958, κάτοικος Αιγάλεω Αττικής, 
οδός Πλαταιών 88, υπηκοότητας Ελληνικής Α.Δ.Τ. Σ. 
276405/1997 Παρ. Ασφ. Αιγάλεω, με Αρ. Μητρώου Ο.Ε.Ε. 
9996022162,

Αναπληρωματικοί:
1. Θεόδωρος Πορφύρης του Νικολάου, γεννηθείς στην 

Αθήνα το έτος 1937, κάτοικος Αθηνών, οδός Βουρνόβα 
αρ. 14 (Ν.Σμύρνη), πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., ελληνικής υπηκο−
ότητας, Α.Δ.Τ. Μ. 086656/26.3.1981 KB1 Παρ. Ασφ. Αθηνών, 
με AM ΑΔΕΙΑΣ 9996044424,

2. Γεώργιος Κουτρομάνος του Λαζάρου και της Λα−
μπρινής, πτυχιούχος Α.Β.Σ. Πειραιώς, γεννημένος στα 
Επινιανά Ευρυτανίας το έτος 1936, κάτοικος Γαλατσί−
ου Αττικής (οδός Γλυκερίας αριθμ. 18), κάτοχος του 
υπ’ αριθμ. Π 7666805/1992 δελτίου αστ. ταυτ. του ΚΘ΄ 
Τμ. Ασφ. Αθηνών, αριθμός ασκήσεως οικονομολογικού 
επαγγέλματος 9992027980.

III. To από 1.7.2005 πρακτικό του Δ.Σ. με το οποίο το 
ανωτέρω Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

α) Ιωάννης Βαρδινογιάννης του Βαρδή, κάτοικος Εκά−
λης, οδός Ρόδων 80, γεννηθείς το έτος 1962 στην Αγγλία, 
υπηκοότητας Ελληνικής, Α.Δ.Τ. Κ 011246/22.9.1979, Α΄ Παρ.
Ασφ. Αθηνών, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Ευάγγελος Σαμαράς του Φιλίπππου, κάτοικος Δι−
ονύσου Αττικής, οδός Πυθαγόρα 20, γεννηθείς το 1957 
στην Καλλιθέα Αττικής, υπηκοότητας Ελληνικής, ΑΔΤ Π 
620028/1991 Τμήμα Ασφ. Νέας Σμύρνης, Αντιπρόεδρος 
του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Χαρίκλεια Δ. Αλεξάκη κάτοικος Φιλοθέης, οδός Καλ−
λιγά 76, γεννηθείς στην Αθήνα, υπηκοότητας Ελληνικής, 
Α.Δ.Τ. Χ − 080549/23.4.2003 του Α.Τ. Φιλοθέης, Μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) Νικόλαο Ντάβαρη του Ιωάννου, κάτοικος Κηφισιάς, 
οδός Κρήτης αρ. 5, γεννηθέντα το έτος 1954 στην Πει−
ραιά, υπηκοότητας Ελληνικής, Α.Δ.Τ. Σ 700252/1999, Α΄ 
Παρ. Ασφ. Αθηνών, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ε) Γεώργιος Προυσανίδης του Ιωάννου, κάτοικος 
Αθηνών, Νεϊγύ 6, γεννηθείς το έτος 1961 στην Αθήνα, 
υπηκοότητας Ελληνικής, Α.Δ.Τ. Τ 015579/1999 Α.Τ. Ανω 
Πατησίων, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Με το ανωτέρω από 1.7.2004 Πρακτικό του Διοικητικού 
Συμβουλίου παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο 22 του 
κ.ν. 2190/1920 και το καταστατικό της εταιρείας (άρθρο 
16) προς εκπροσώπηση αυτής, οι αναφερόμενες σ’αυτό 
εξουσίες:

Α. Στον Πρόεδρο του Δ.Σ. της εταιρείας ΙΩΑΝΝΗ Β. 
ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ, κάτοικο Εκάλης (Ρόδων 80) Α.Δ.Τ. 
Κ.011246/22.9.1979, Α΄ Παρ. Ασφ. Αθην., και στον Αντι−
πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας ΕΥΑΓΓΕΛΟ Φ. ΣΑΜΑΡΑ 
κάτοικο Διονύσου Αττικής (οδός Πυθαγόρα 20), Α.Δ.Τ Π 
620028/1991 ενεργούντες ατομικά παράλληλα και ανε−
ξάρτητα παρέγονται τα παρακάτω καθήκοντα:

1. Το άνοιγμα και κλείσιμο των πάσης φύσεως λογα−
ριασμών της εταιρείας σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό Τράπεζα, ως και η σύναψη συμβάσεων 
λήψεως δανείων ή πιστώσεων, απο ημεδαπές και αλλο−
δαπές Τράπεζες και Εταιρείες, ως και η υπογραφή των 
σχετικών αποδείξεων αναλήψεως των εν λόγω δανείων, 
ανάληψη τούτων και χρησιμοποίηση τούτων εξ ονόμα−
τος και για λογαριασμό της Εταιρείας, όπως επίσης και 
η επιμέλεια της κινήσεως όλων των λογαριασμών της 
εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα.

2. Η έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών προς κατά−
θεση σε οποιοδήποτε λογ/σμό της Εταιρείας τηρούμενο 
σε οποιαδήποτε Τράπεζα, η ανάληψη Ταχυδρομικών 
επιταγών και η υπογραφή των σχετικών αποδείξεων.

3. Η έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφηση γενικά συ−
ναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγήν, επιταγών, 
ή άλλων πάσης φύσεως αξιόγραφων και πιστωτικών 
τίτλων, προοριζομένων ή όχι για εγγύηση ενέχυρο, εί−
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σπραξη ή προεξόφληση, ή προς κατάθεση του αντί−
στοιχου ποσού σε τηρούμενο σε οποιαδήποτε Τράπεζα 
λογαριασμό της Εταιρείας.

4. Η έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών προς πλη−
ρωμή των εν γένει αποδοχών του προσωπικού της εται−
ρίας, ήτοι μισθών, επιδομάτων, υπερωριών, δώρων Πά−
σχα και Χριστουγέννων, νομίμων αποζημιώσεων κ.λ.π.

5. Η έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών προς πλη−
ρωμή προμηθευτών και αντιπροσώπων.

6. Η μεταφορά χρημάτων της εταιρείας από λογαρια−
σμό σε λογαριασμό Τραπέζης και η ανάληψη χρημάτων 
από οποιαδήποτε Τράπεζα από λογαριασμούς χρημα−
τοδότησης εξαγωγών.

7. Η υπογραφή των απαιτουμένων συμβάσεων για 
τη χορήγηση εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, κα−
λής εκτέλεσης και πληρωμής για λογαριασμό της 
Εταιρείας.

8. Η είσπραξη οποιουδήποτε ποσού οφειλομένου προς 
την εταιρεία απο οποιοδήποτε λόγο και αιτία παρά φυ−
σικού ή νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, 
ως του Ελληνικού Δημοσίου, των Δήμων και Κοινοτήτων, 
Τραπεζών, Εταιρειών, Οργανισμών, οποιασδήποτε μορ−
φής, Δημοσίων Οργανισμών, Ταμείων Παρακαταθηκών 
και Δανείων και Δημοσίων Υπηρεσιών γενικά.

9. Η υπογραφή τιμολογίων πωλήσεων, διασαφήσεων ή 
άλλων εγγράφων εισαγωγής και εξαγωγής προϊόντων, 
υλικών, πρώτων υλών, μηχανημάτων, εμπορευμάτων και 
κάθε είδους αγαθών ώς και οποιωνδήποτε εγγράφων, 
αναφορών, αιτήσεων, Υπευθύνων δηλώσεων, που απευ−
θύνονται προς τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελη−
τήρια, τις Τράπεζες και προς οποιαδήποτε Δημοσία 
Υπηρεσία ή Οργανισμό, σχετικών με την έκδοση και 
υπογραφή των ανωτέρω τιμολογίων, διασαφήσεων ή 
άλλων εγγράφων εισαγωγής και εξαγωγής όλων των 
ανωτέρω ειδών.

10. Η υπογραφή προσωπικών εγγυήσεων προς την 
Τράπεζα της Ελλάδος ή προς οποιαδήποτε άλλη Τρά−
πεζα, ώς και συμβάσεων για την έκδοση εγγυητικών 
επιστολών υπέρ της Εταιρίας ή υπέρ οποιουδήποτε φυ−
σικού ή νομικού προσώπου, απαιτουμένων τυχόν για την 
εισαγωγή οποιωνδήποτε υλικών, προϊόντων και πρώτων 
υλών, ή για την εξαγωγή προϊόντων παραγωγής της 
εταιρίας ή άλλων συναφών θεμάτων.

11. Η υπογραφή παντός εγγράφου απευθυνόμενου 
προς το Ελληνικό Δημόσιο, οποιαδήποτε Δημοσία Αρχή, 
Υπηρεσία ή Οργανισμό, νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δι−
καίου και προς οποιαδήποτε κρατική υπηρεσία.

12. Η υπογραφή με το Δημόσιο ή με οποιοδήποτε φυ−
σικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου 
Δήμων και Κοινοτήτων, Εταιριών, Τραπεζών, Οργανισμών 
πάσης φύσεως, Κρατικών Υπηρεσιών, Δημοσίων Ταμείων 
κ.λ.π. οποιασδήποτε περί οποιουδήποτε αντικειμένου 
σύμβαση, όπως π.χ. ενοχική ή εμπράγματη, ετεροβαρή 
ή αμφοτεροβαρή, και η σύναψη οποιασδήποτε μονομε−
ρούς δικαιοπραξίας και γενικά οποιασδήποτε πράξεως 
ή δικαιοπραξίας μέ οποιαδήποτε μορφή, περί οποιου−
δήποτε γενικά αντικειμένου και η υπογραφή παντός 
άλλου εγγράφου.

13. Η πρόσληψη και απόλυση του προσωπικού της 

Εταιρίας και η υπογραφή όλων των, προς τούτο απαι−
τουμένων πάσης φύσεως εγγράφων.

14.− Ο διορισμός και η ανάκληση γενικών η ειδικών 
εκπροσώπων, ή πληρεξουσίων της Εταιρίας ενώπιον 
Συμβολαιογράφου ή Συμβολαιογραφικής Αρχής για την 
υπογραφή συμβολαίων οποιασδήποτε μορφής όπως 
π.χ. πωλητηρίων συμβολαίων, δανειστικών συμβολαίων, 
υποθηκικών συμβολαίων κ.λ.π και γενικά πάσης φύσεως 
Συμβολαιογραφικών πράξεων.

15. Ο διορισμός και η ανάκληση γενικών ή ειδικών 
δικαστικών πληρεξουσίων και αντικλήτων, οι οποίοι θα 
έχουν το δικαίωμα να διορίζουν και άλλους δικαστι−
κούς πληρεξουσίους γενικούς ή ειδικούς ή αντικλήτους, 
ενώπιον πάσης φύσεως Δικαστηρίων και Δικαστικών 
Αρχών, προς άσκηση και παραίτηση απο αγωγών, αι−
τήσεων, μηνύσεων, προσφυγών, ανακοπών, τακτικών και 
εκτάκτων ενδίκων μέσων, αιτήσεων αναστολής και επα−
νασυζητήσεως, προς παράσταση ενώπιον των πάσης 
φύσεως Δικαστηρίων και Δικαστικών Αρχών, ποινικών, 
αστικών, διοικητικών, φορολογικών κ.λ.π περιλαμβανομέ−
νων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ.λ.π. προς ανάληψη κατα−
τεθέντων παραβόλων και εν γένει προς διεκπεραίωση 
και χειρισμό οποιασδήποτε υποθέσεως και διενέργεια 
κάθε πράξεως σχετιζόμενης με τα Δικαστήρια και τις 
Δικαστικές Αρχές.

16. Η κίνηση όλων των λογ/σμών της Εταιρείας, ώς 
και η ανάληψη οποιουδήποτε ποσού απο τους πάσης 
φύσεως λογαριασμούς καταθέσεως, χρηματοδοτήσεως, 
όψεως κλπ., σε οποιαδήποτε Τράπεζα του εσωτερικού 
ή του εξωτερικού, και ιδία στην Εθνική Τράπεζα της 
Ελλάδος, δια μόνης της υπογραφής των.

17. Η υπογραφή των απαιτουμένων εκάστοτε δηλώσε−
ων προς το Υπουργείο Εμπορίου (Διεύθυνση Σημάτων) 
για την κατάθεση των σημάτων προς διάκριση των 
προϊόντων της εταιρείας υπογράφων και κάθε άλλο 
σχετικό έγγραφο.

18. Η υπογραφή αντιγράφων ή αποσπασμάτων των 
αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενι−
κών Συνελεύσεων προς υποβολή σε οποιαδήποτε Αρχή 
ή Υπηρεσία.

Οι ανωτέρω Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης και Ευάγγε−
λος Φ. Σαμαράς δικαιούται ακόμα ενεργούντες ατομικά 
να αναθέτουν με έγγραφη εντολή τους την ενάσκηση 
οποιασδήποτε των ανωτέρω 1−18 εξουσιών τους σε ένα 
ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και 
σε υπαλλήλους της Εταιρείας.

Β. Στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ΝΙΚΟΛΑΟ 
ΝΤΑΒΑΡΚ του Ιωάννη, γεννηθέντα στον Πειραιά, κάτοικο 
Κηφισιάς, (Κρήτης 5) υπηκοότητας Ελληνικής κάτοχο 
του Α.Δ.Τ. υπ’ αριθμ. Σ 700252/1999 Γενικό Διευθυντή 
της Εταιρείας και στον ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΜΑΝΤΟΥΚΑ, του 
Ανδρέα, γεννηθέντα στην Πάτρα, κάτοικο Αλίμου, Νί−
κης 71, υπηκοότητας Ελληνικής, Α.Δ.Τ. Μ.216931/6.7.1981 
Α.Τ. Πατρών, ενεργούντες απο κοινού ανατίθενται οι 
παρακάτω εξουσίες:

1. Η έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών προς πλη−
ρωμή γενικά των αποδοχών του προσωπικού της Εται−
ρείας, ήτοι μισθών, επιδομάτων, υπερωριών, δώρων Πά−
σχα και Χριστουγέννων, νομίμων αποζημιώσεων κ.λ.π.
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2. Η έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών προς κα−
τάθεση σε οποιοδήποτε λογαριασμό της Εταιρείας 
τηρούμενο σε οποιαδήποτε Τράπεζα, η ανάληψη τα−
χυδρομικών επιταγών και η υπογραφή των σχετικών 
αποδείξεων.

3. Η έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφηση γενικά 
συναλλαγματικών γραμματίων εις διαταγήν, επιταγών, 
ή άλλων πάσης φύσεως αξιόγραφων και πιστωτικών 
τίτλων, προοριζομένων ή όχι για εγγύηση ενέχυρο, εί−
σπραξη ή προεξόφληση, ή προς κατάθεση του αντί−
στοιχου ποσού σε τηρούμενο σε οποιαδήποτε Τράπεζα 
λογαριασμό της Εταιρείας.

4. Η είσπραξη οποιουδήποτε ποσού οφειλομένου προς 
την Εταιρεία απο οποιοδήποτε λόγο και αιτία παρά 
φυσικού η νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού 
Δικαίου, ως του Ελληνικού Δημοσίου, των Δήμων και 
Κοινοτήτων, Τραπεζών, Εταιρειών, Οργανισμών, οποιασ−
δήποτε μορφής, Δημοσίων Οργανισμών, Ταμείων Πα−
ρακαταθηκών και Δανείων και Δημοσίων Υπηρεσιών 
γενικά.

5. Η υπογραφή τιμολογίων πωλήσεων, διασαφήσεων ή 
άλλων εγγράφων εισαγωγής και εξαγωγής προϊόντων, 
υλικών, πρώτων υλών, μηχανημάτων, εμπορευμάτων και 
κάθε είδους αγαθών ως και οποιωνδήποτε εγγράφων, 
αναφορών, αιτήσεων, υπευθύνων δηλώσεων, που απευ−
θύνονται προς τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελη−
τήρια, τις Τράπεζες και προς οποιαδήποτε Δημοσία 
Υπηρεσία ή Οργανισμό, σχετικών με την έκδοση και 
υπογραφή των ανωτέρω τιμολογίων, διασαφήσεων ή 
άλλων εγγράφων εισαγωγής και εξαγωγής όλων των 
ανωτέρω ειδών.

6. Η υπογραφή συμβάσεων εργολαβίας ή παροχής 
υπηρεσιών με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
που αφορούν την κατασκευή ή και την επισκευή ή και 
την συντήρηση των χώρων − μηχανημάτων κ.λ.π. του 
αθλητικού κέντρου της εταιρείας συνομολογούντες σε 
αυτές οποιουσδήποτε κατά την κρίση τους όρους και

συμφωνίες υπογράφοντες επίσης και κάθε άλλο σχε−
τικό απαιτούμενο έγγραφο, όπως συμπληρωματικές, 
τροποποιητικές πράξείς των συμβάσεων αυτών, πρω−
τόκολλα παραλαβής των συμφωνηθέντων και κατα−
σκευασθέντων έργων που αφορούν οι συμβάσεις αυτές, 
αιτήσεις, δηλώσεις κάθε είδους και αυτές του νόμου 
1599/1986, τριπλότυπα πληρωμών ή εισπράξεων.

Δ. Στον ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΜΑΝΤΟΥΚΑ και στον ΝΙΚΟΛΑΟ 
ΝΤΑΒΑΡΗ ενεργούντων ο καθένας ατομικά, με μόνη την 
υπογραφή του παρέγονται τα εξής καθήκοντα:

1. Να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον του Ιδρύματος 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως και πάσης Αγορανομικής 
Αρχής ή Αγορανομικών Δικαστηρίων παντός βαθμού για 
οποιοδήποτε ζήτημα, το οποίο ήθελε προκύψει αναφο−
ρικά προς τη συμμόρφωση ή μη προς τις διατάξεις του 
Αγορανομικού Κώδικα, ή των, σε εκτέλεση αυτού εκδι−
δομένων Αγορανομικών διατάξεων δικαιούμενος ειδικά 
για τα ανωτέρω θέματα είτε μόνος του είτε δια διοριζο−
μένων απο αυτόν δικηγόρων να ενεργεί οτιδήποτε και 
να ασκεί οποιοδήποτε τακτικό ή έκτακτο ένδικο μέσο 
εναντίον πράξεων Αρχών ή δικαστικών αποφάσεων που 
θα εκδοθούν εις βάρος της Εταιρείας.

2. Να υπογράφει έγγραφα συμβάσεων εργασίας, 

αναγγελίες προσλήψεων, έγγραφα καταγγελίας των 
συμβάσεων εργασίας, καταστάσεις προσωπικού, επι−
στολές που αφορούν θέματα προσωπικού σε αρμόδιες 
αρχές, πιστοποιητικά εργασίας και έγγραφα εσωτερικής 
κυκλοφορίας, υπογράφοντα ακόμα και κάθε άλλο απαι−
τούμενο έγγραφο (όπως αιτήσεις, δηλώσεις κάθε είδους 
και αυτές του Ν. 1599/1986, τριπλότυπα πληρωμών και 
εισπράξεων κ.λ.π.).

3. Να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των Δικαστη−
ρίων ή των αρμοδίων Διοικητικών ή Δικαστικών Αρχών, 
Οργανισμών, Ιδρυμάτων, Επιθεώρηση Εργασίας, Επι−
τροπών ή παντός εν γένει τρίτου για όλα τα θέματα 
που αφορούν προσλήψεις απολύσεις του προσωπικού 
της εταιρίας ή και απο τις πράξεις αυτές απορρέοντα 
συναφή δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Αγ. Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2005

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής
Α. ΤΟΣΚΑΣ

F

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

(12)
Τροποποίηση κσι κωδικοποίηση του καταστατικού της 

Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία 
«ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ−ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙ−
ΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «SYNTHESIS Ε.Π.Ε.».

Δυνάμει της με αριθμό 9.018/26.9.2005 πράξης του 
Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Χρήστου Τρ. Κυριακό−
πουλου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών 
του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με αύξ. αριθμό Δημ. 
899/19.10.2005 και Αρ. Μ.Α.Ε. 5545 Γλαβέρη του Πανα−
γιώτη και της Θεοδώρας, σύζυγος Ιωάννη Κοκολινάκη, 
ως μοναδική πλέον εταίρος της παραπάνω Εται ρείας 
Περιορισμένης Ευθύνης, προβαίνει:

A. [i] στην αλλαγή της επωνυμίας σε «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥ−
ΤΙΚΗ−ΔΗ ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙ−
ΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και στην τροποποίηση του άρθρου 
1 του καταστατικού της εταιρείας, (ii) στην αλλαγή της 
έδρας της παραπάνω εται ρείας και στην τροποποίηση 
του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείας και(iii) 
στην τροποποίηση ή κατάργηση όλων εκείνων των 
άρθρων του καταστατικού, των οποίων οι διατά ξεις 
μεταβάλλονται, λόγω της μετατροπής της εταιρείας 
σε μονοπρόσωπη.

Ειδικώτερα: α) Τροποποιείται το άρθρο 1 ως εξής:
1. Συστήνεται Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιωρισμένης 

Ευθύνης με την επωνυμία «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ−ΔΗΜΙΟΥΡ−
ΓΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥ−
ΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «SYNTHESIS Μ.Ε.Π.Ε.», με 
μοναδικό εταίρο την Ουρανία Γλα βέρη του Παναγιώτη 
και της Θεοδώρας, σύζυγο Ιωάννη Κοκολινάκη.

2. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η 
επωνυμία θα αποδίδεται, σε πιστή μετάφραση σε άλλες 
ξένες γλώσσες ή με λατινικά στοιχεία,

β) Τροποποιείται το άρθρο 2 ως εξής:
1.  Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Πυλαίας Θεσ/νίκης 
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και ειδικώτερα το ισόγειο γραφείο επί της οδού Ροδανθών 
αριθμός 6.

2. Είναι δυνατόν να γίνουν υποκαταστήματα, παραρ−
τήματα, γραφεία, πρακτορεία, αντιπροσωπείες, σε όλη 
την Ελληνική Επικράτεια και στο εξωτερικό με τις προ−
ϋποθέσεις και τις διατυπώσεις των άρθρων 17 του ν. 
3190/1955 και 4 του π.δ. 419/1986.

γ) Αντικαθίστανται ολόκληρα τα κεφάλαια Γ΄, Δ΄, Ε΄, 
ΣΤ΄ και Ζ΄ ως εξής:

Άρθρο 6ο:

Επιτρέπεται η μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου με πρά−
ξη εν ζωή με την μέθοδο της εκποίησης, ενέχυρου ή 
επικαρπίας, σε περίπτωση δε θανάτου του εταίρου η 
εταιρία θα λύεται.

Άρθρο 7ο:

Η εταιρεία διοικείται από την μοναδική εταίρο Ουρα−
νία Γλαβέρη του Παναγιώτη και της Θεοδώρας, σύζυγο 
Ιωάννη Κοκολινάκη, η οποία αποφασίζει για κάθε θέμα 
που αφορά την εταιρεία και ασκεί όλες τις εξουσίες 
που στις κοινές (πολυπρόσωπες) Ε.Π.Ε. ασκεί η Γενική 
Συνέλευση των εταίρων, όπως αυτές καθορίζονται από 
το ν. 3190/1955 όπως ισχύει σήμερα, δηλαδή ενδεικτικά 
αποφασίζει:

α) για την τροποποίηση του παρόντος καταστατι−
κού, 

β) για την έγκριση του ισολογισμού και τη διάθεση 
των κερδών,

γ) για την παράταση της διάρκειάς της, για την συγ−
χώνευση της και για τη λύση της,

δ) για την μεταβίβαση των εταιρικών του μεριδιών,
ε) για τον διορισμό φοροτεχνικών, λογιστών, εμπο−

ρικών αντιπροσώπων και πρακτόρων. Οι παραπάνω 
αποφάσεις της μοναδικής εταίρου που λαμβάνονται 
κατά τον τρόπο αυ τό, καταγράφονται σε πρακτικό προ−
συπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο Σύμβο−
λαιγράφο της έδρας της εταιρείας.

Άρθρο 8ο:

Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανή−
κει στην μοναδική εταίρο της Ουρανία Γλαβέρη του 
Παναγιώ τη, η οποία θα ενεργεί στο όνομα της κάθε 
πράξη διαχείρι σης και διάθεσης για κάθε περίπτωση 
που αφορά τον σκοπό της εταιρικής επιχειρήσεως. Η 
διαχειρίστρια είναι ταμίας της εταιρείας και μπορεί να 
εισπράττει χρήματα από οποιο δήποτε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο του Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο 
Ταμείο, Τράπεζα ή Υποκατάστημα της, Ταμείο Παρα−
καταθηκών και Δανείων, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ή 
άλλο Οργανισμό κλπ. να παραλαμβάνει πράγματα, συ−
στημένες επιστολές κλπ. και να δίνει αποδείξεις. Με 
την υπογραφή της θέτοντας την κάτω απο την εταιρική 
επωνυμία δεσμεύει απεριόριστα την εταιρία απέναντι 
σε κάθε τρίτο που συναλ λάσσεται με την εταιρεία. Η 
διαχειρίστρια εκπροσωπεί την εταιρεία σε οποιοδήποτε 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου, 
σε όλα τα δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, 
το Συμβούλιο της Επικρατείας το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
τα Διοικητικά Δικαστήρια, τα Τελωνεία, τις Δη μόσιες 
Οικονομικές Υπηρεσίες ή σε άλλους οργανισμούς κλπ. 

και γενικά σε οποιαδήποτε Δημόσια, Δικαστική, Φορο−
λογική, Δημοτική, Κοινοτική, Αστυνομική αρχή και υπη−
ρεσία κλπ. και για οποιαδήποτε συναλλαγή και πράξη 
από το σκοπό της εταιρείας. Η διαχειρίστρια μπορεί 
να αναθέσει την άσκηση των εξουσιών της σε τρίτα 
πρόσωπα με συμβολαιογραφική πράξη.

Άρθρο 9ο:

Eπιτρέπεται στην μοναδική εταίρο και διαχειρί στρια 
της εταιρείας να συμμετέχει, διοικεί και διαχειρίζεται 
επιχειρήσεις και εταιρείες οποιουδήποτε τύπου, εκτός 
από μονοπρόσωπες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης 
και να διατηρεί ατομικές επιχειρήσεις με σκοπούς πα−
ρεμφερείς με το αντικείμενο της παρούσας εταιρείας.

Άρθρο 10ο:

 Η διάρκεια της εταιρικής χρήσης αρχίζει την πρώτη 
(1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) 
Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου.

Άρθρο 11ο:

Μια φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης 
η διαχειρίστρια της εταιρείας υποχρεούται να συντά− 
σει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και 
του παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή του κάθε 
στοιχείου. Σύμφωνα με την απογραφή αυτή καταρτίζει 
η διαχειρίστρια τις ετήσιες οικονομικές της εταιρείας. 
Οι ετήσιες αυτές οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός 
αποτελέσματα χρήσε ως, πίνακας διαθέσεως αποτελε−
σμάτων και προσάρτημα) κα ταρτίζονται κατά τον τρό−
πο που καθορίζεται από το άρθρο 22 του ν. 3190/1955, 
όπως ισχύει σήμερα, υπόκεινται στις δημοσιεύσεις που 
προβλέπονται από τα άρθρα 22 και 8 του ίδιου νόμου 
και εγκρίνονται απο τον μοναδικό εταίρο, σύμ φωνα με 
το άρθρο 8 του παρόντος, συνοδευόμενες από τα απαι−
τούμενα έγγραφα.

Άρθρο 12ο:

Η εταιρεία λύεται στις περιπτώσεις που προβλέπο−
νται από τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 3190/1955, 
αναλόγως εφαρμοζόμενες και υποβάλλεται στις διατυ−
πώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του νόμου 
αυτού.

Αρθρο 13ο:

Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός 
απο την κήρυξη της σε πτώχευση, ακολουθεί το στά−
διο της εκκαθάρισης. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης 
η εταιρεία εξακολουθεί να υπάρχει και διατηρεί την 
επωνυμία της, στην οποία προστίθεται η λέξη «υπό 
εκκαθάριση». Η εκκαθαρίστρια, που θα είναι η ίδια η 
εταίρος, κατά την έναρξη της εκκαθάρισης υποχρεού−
ται να κάνει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και 
καταρτίζει ισολογισμό, που δημοσιεύε ται σύμφωνα με 
το άρθρο 8 του ν. 3190/1955. Αν η εκκαθάριση εξακο−
λουθεί, υποχρεούται να καταρτίζει για κάθε χρόνο ισο−
λογισμό. Η εκκαθαρίστρια πρέπει να περατώσει χω ρίς 
καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να 
εξοφλήσει τα χρέη της, να εισπράξει τις απαιτήσεις της 
και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. 
Μόλις τελειώσει η εκκαθάριση, η εκκαθαρίστρια κα−
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ταρτίζει τον τελικό ισολογισμό που υποβάλλεται στις 
διατυπώσεις δημοσιότητας και θα παρακρατήσει το 
προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας για 
τον εαυτό της. Η εκκαθαρί στρια μπορεί να αναθέσει 
όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες της ή μέρος αυτών 
σε τρίτο με συμβολαιογραφικό πληρε ξούσιο.

Β) στην κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρεί−
ας, με ανάλογη αναδιάρθρωση τόσο των κεφαλαίων 
όσο και της αρίθμησης των άρθρων του.

Θεσσαλονίκη, 19 Οκτωβρίου 2005

Ο Συμβολαιογράφος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
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