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ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

(1)
  Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων 

Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «AEGEAN 
LOGISTICS Α.Ε ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥ−
ΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΙΔΩΝ SUPER MARKET» και δ.τ. 
«AEGEAN LOGISTICS A.E.»

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Την 1.4.2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 19.3.2010 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 
«AEGEAN LOGISTICS A.E ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΘΗ−
ΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΙΔΩΝ SUPER MARKET» και με 
δ.τ. «AEGEAN LOGISTICS A.E.» και με αριθμό Μητρώου 
62610/01ΝΤ/Β/07/49:

Η τροποποίηση έχει σε περίληψη ως εξής:

Άρθρο 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας εκ 120.000 € που 
διαιρείται σε 12.000 μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 
10,00 € μετά την αύξηση του κατά 600.000,00 €, η οποία 
προήλθε από την κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της 
εταιρείας, και την έκδοση 60.000 νέων μετοχών ονο−
μαστικής αξίας 10,00 € σύμφωνα με απόφαση της από 
19.3.2010 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ανέρχεται 
σήμερα στο ποσό των 720.000,00 € και διαιρείται σε 
72.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 10,00 € η κάθε μία.

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

  Καλλιθέα, 4 Μαΐου 2010

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F

(2)
      Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ−
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΚΩ−
ΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ − ΕΞΑΓΩΓΕΣ − ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ. «ΤΣΑΚΩΝΑΣ 
FRUITS A.E.».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

  Την 6.5.2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 19.4.2010 πρακτικό 
της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΕΙΣΑ−
ΓΩΓΕΣ − ΕΞΑΓΩΓΕΣ − ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
Ανώνυμη Εταιρεία» και το δ.τ. «ΤΣΑΚΩΝΑΣ FRUITS Α.Ε.» 
και με αριθμό Μητρώου 68628/02/Β/09/71 με το οποίο 
αποφασίσθηκε η προσθήκη του άρθρου 39 στο κατα−
στατικό της.

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

Η καταχώρηση των ως άνω στοιχείων γίνεται σύμφω−
να με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2α και 7β παρ. 
1 του Κ.Ν. 2190/1920.

Το εν λόγω άρθρο έχει ως ακολούθως:

Άρθρο 39

Κατά ρητή δήλωση του μοναδικού εταίρου Γεωργίου 
Τσάκωνα του Θεοδώρου η παρούσα Ανώνυμη Εται−
ρεία, συστάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 
2190/1920, ασκεί την ίδια εμπορία οπωροκηπευτικών 
προϊόντων και φρούτων στα ίδια μίσθια καταστήματα 
της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών που ασκούσε ο ίδιος 
επί πολλά έτη υπό την μορφή ατομικής επιχειρήσεως, 
σε κάθε δε περίπτωση η εταιρεία υπεισέρχεται στα δι−
καιώματα και τις υποχρεώσεις, ως καθολικός διάδοχος, 
της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΤΣΑΚΩΝΑΣ αναλαμβάνουσα αυτά. Επιπλέον η παρού−
σα Ανώνυμη Εταιρεία αναλαμβάνει εις ολόκληρο τις 
υποχρεώσεις και δεσμεύσεις της ατομικής επιχείρησης 
με την επωνυμία ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ που πηγάζουν 
από την επιδότηση που εντάσσεται στο πρόγραμμα Γ΄ 
ΚΠΣ Πρόγραμμα για Εμπόριο και Υπηρεσίες με κωδικό 
έργου ΤΡ−25853.

Σύμφωνα με το ανωτέρω πρακτικό, η εταιρεία κατέστη 
μονοπρόσωπη με μοναδικό μέτοχο τον Γεώργιο Τσά−
κωνα του Θεοδώρου, κάτοικο Αθηνών, οδός Δαμάρεως 
αρ. 190, κάτοχο του Δ.Α.Τ. με αριθμό ΑΕ 066058/23.1.07 
και με Α.Φ.Μ. 034158597 της Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου.

  Πειραιάς, 6 Μαΐου 2010

Με εντολή Νομάρχη
Η Διευθύντρια
ΕΥΛ. ΣΙΟΥΤΑ
F

(3)
      Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ−
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» και 
δ.τ. «ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗΣ Α.Ε.».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

  Την 23.4.2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 14.4.2010 πρακτικό 
της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» και το δ.τ. «ΚΥΡΙΑ−
ΚΟΥΔΗΣ Α.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 61209/02/Β/06/93 
με το οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 
2 του καταστατικού της.

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

Η καταχώρηση των ως άνω στοιχείων γίνεται σύμφω−
να με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2α και 7β παρ. 
1 του Κ.Ν. 2190/1920.

Η εν λόγω τροποποίηση έχει ως ακολούθως:

Άρθρο 2
ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Πειραιώς Αττικής.
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η εταιρεία 
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δύναται να ιδρύσει υποκαταστήματα, πρακτορεία, πα−
ραρτήματα ή γραφεία σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλά−
δος ή στην αλλοδαπή.

Οι λεπτομέρειες ίδρυσης, συγκρότησης και λειτουρ−
γίας τους θα καθορίζονται με την ίδια απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας..

  Πειραιάς, 28 Απριλίου 2010

Με εντολή Νομάρχη
Η Διευθύντρια
ΕΥΛ. ΣΙΟΥΤΑ
F

(4)
      Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της εται−
ρείας με την επωνυμία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ 
ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΤΟ ΔΕΛΦΙΝΙ Α.Ε», και δ.τ. «D.L.S. Α.Ε.».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

  Την 21.4.2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η με αριθμό Γ/ΕΞ/695−1/ 
21.4.2010 απόφαση Νομάρχη Ρεθύμνης και η από αριθμό 
πρωτ. Γ/ΕΙΣ/695/12.4.2010 αίτηση και η συνυποβαλλόμενη 
από 7.4.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΤΟ ΔΕΛΦΙΝΙ Α.Ε.» 
με την οποία εγκρίθηκε

Α) Η συγχώνευση της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΤΟ 
ΔΕΛΦΙΝΙ Α.Ε.» και δ.τ. «D.L.S. Α.Ε.» με Αριθμό Μητρώου 
Ανωνύμων Εταιρειών 60074/72/β/06/02 και έδρα το Δήμο 
Νικηφόρου Φωκά (Βιολί Χαράκι), Νομού Ρεθύμνης και της 
ατομικής επιχείρησης «Παπαδάκης Μιχαήλ του Νικολά−
ου» με ΑΦΜ 045566899, Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου) με απορρόφη−
ση της δεύτερης από την πρώτη, σύμφωνα με την από 
28/03/2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ανώνυμης εταιρείας, τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20, τις 
διατάξεις του Ν. 1297/72, την από No 7−7.4.2010 απόφαση 
της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 
εταιρείας και την αρ. 33 223/20.4 2010 πράξη της συμ−
βολαιογράφου Ρεθύμνου Ιωάννα συζ Ευάγγελου Στεφα−
νάκη, το γένος Πέτρου Παπαδοπετράκη με αύξηση του 
μετοχικού κεφαλαίου της ΑΕ με εισφορά της καθαρής 
θέσης της ατομικής επιχείρησης με βάση τα οικονομικά 
της στοιχεία όπως προκύπτουν από τον ισολογισμό της 
30.11.2009 που εκτιμήθηκε από την επιτροπή της παρ 1 
του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20 σε 250 000 ευρώ.

Μετά τα ανωτέρω η εν λόγω απορροφούμενη ατομική 
Εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καμία 
άλλη διατύπωση σύμφωνα με το νόμο σε όλα τα δικαιώ−
ματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της επιχείρησης 
από την Ανώνυμη εταιρεία

Β) Η τροποποίηση των άρθρων 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο− 
Αύξηση Μ.Κ.), Άρθρο 6− Μετοχές, Άρθρο 34 και άρθρο 
35 (Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου) του καταστατικού 
της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε και ολόκληρο το 
νέο κείμενο του καταστατικού της.

Η καταχώρηση των ως άνω στοιχείων γίνεται σύμφω−
να με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ 2α και 7β παρ.1 
του Κ.Ν. 2190/1920.

Η τροποποίηση που αποφασίστηκε έχει ως εξής:

Άρθρο 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο)

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 
926.800 €, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρεί−
ται σε 92.680 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 
10 € η κάθε μία.

− Το Μετοχικό Κεφάλαιο δημιουργήθηκε
α) Με την καταβολή σε μετρητά 60.000 € από τους 

ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας κατά τα οριζόμενα 
στο άρθρο 34 του αρχικού καταστατικού σύστασης της 
εταιρείας (Φ.Ε.Κ. 1181/13.2.2006 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

β) Με την καταβολή σε μετρητά 600.000 € από τους 
μετόχους της εταιρείας και 16.800 € που αφορά υπερα−
ξία λόγω αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων του 
Ν. 2065/1992, σύμφωνα με την από 27.2.2009 απόφαση 
της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

γ) Mε την από 7.4.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας απεφασίσθη 
αύξηση του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά 
250.000 ευρώ, η οποία προήλθε από την κεφαλαιοποίηση 
της αξίας των εισφερομένων περιουσιακών στοιχείων 
του κλάδου μεταφορών της ατομικής επιχείρησης του 
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ με συγχώνευση και απορρόφηση 
αυτής από την εταιρεία μας σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Άρθρου 4 του Κ.Ν. 2190/20 και του Ν. 1297/72, σε 
συνδυασμό με την από 10.12.2009 Εκθέσεις Εκτίμησης 
των περιουσιακών στοιχείων της Επιτροπής του Άρθρου 
9 του Κ.Ν. 2190/20.

2. ......................................................

Άρθρο 6 (Μετοχές)

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι Ονομαστικές Εξαι−
ρετικά οι μετοχές της εταιρείας που αντιστοιχούν στην 
αξία τις εισφερόμενης περιουσίας του κλάδου μετα−
φορών της ατομικής επιχείρησης του ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΙ−
ΧΑΗΛ με συγχώνευση και απορρόφηση αυτής από την 
εταιρεία μας σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρθρου 4 
του Κ.Ν. 2190/20 και του Ν. 1297/72, των 250.000 ευρώ, 
είναι στο σύνολό τους ονομαστικές και μη μεταβιβά−
σιμες κατά ποσοστό 56% του συνόλου τους, για μία 
πενταετία.

2. Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του 
Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του, που 
ορίζεται από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να 
ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά 
σχετικά με την έκδοση των μετοχών και τα στοιχεία 
που θα φέρουν αυτές, κανονίζονται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά δι−
ατάξεις.

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετο−
χών Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές όταν εκ−
δοθούν.

Άρθρο 34 

4. Με την εισφορά της περιουσίας του κλάδου με−
ταφορών της ατομικής επιχείρησης του ΠΑΠΑΔΑΚΗ 
ΜΙΧΑΗΛ με συγχώνευση και απορρόφηση αυτής από την 
εταιρεία μας σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 4 
του Κ.Ν. 2190/20 και του Ν. 1297/72, το καταστατικό της 
εταιρείας αλλά και κάθε τροποποίηση αυτού υπόκειται 
σε προηγούμενη έγκριση του οικείου Νομάρχη σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις. Περίληψη της απόφασης 
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δημοσιεύεται στο Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως. Στις ίδιες διατυπώσεις δημοσιότητας 
υπόκειται α) Οι αποφάσεις της Γενικής συνέλευσης περί 
συγχωνεύσεως και λύσεως της εταιρείας β) ή λόγω, 
κατά οιονδήποτε τρόπο, μεταβίβασης των ονομαστικών 
μετοχών των παραπάνω Μετόχων της εταιρείας.

Άρθρο 35 Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

1. Το Κεφάλαιο της εταιρείας, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 5 του καταστατικού καλύπτεται:

Α) Από τους συμβαλλομένους ιδρυτές της εταιρείας 
ο ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ κατέβαλε σε μετρητά 30.000 
ευρώ, ο ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ κατέβαλε σε μετρητά 
30.000 ευρώ, και έλαβαν 3.000 μετοχές έκαστος των 
10 ευρώ η κάθε μία.

Β) Με την από 27.2.2009 απόφαση της Έκτακτης Γε−
νικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας με κα−
ταβολή σε μετρητά 600.000 € από τους μετόχους της 
εταιρείας ως εξής ο ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ κατέβαλε 
σε μετρητά 300.000 ευρώ, ο ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
κατέβαλε σε μετρητά 300.000 ευρώ, και 16.800 € που 
αφορά, υπεραξία λόγω αναπροσαρμογής της αξίας των 
ακινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/1992, με 
την έκδοση 61,680 νέων ονομαστικών μετοχών ονομα−
στικής αξίας 10 € η κάθε μία. Ο ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
έλαβε 30.840 μετοχές και ο ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ έλαβε 
30.840 μετοχές.

Γ) Με την από 7.4.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας με κεφαλαι−
οποίηση της αξίας των εισφερομένων περιουσιακών 
στοιχείων του κλάδου μεταφορών της ατομικής επι−
χείρησης του ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ κατά 250.000 ευρώ 
με συγχώνευση και απορρόφηση αυτής από την εται−
ρεία μας σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 4 του 
Κ.Ν. 2190/20 και του Ν. 1297/72, σε συνδυασμό με την από 
10.12.2009 έκθεση Εκτίμησης των περιουσιακών στοιχεί−
ων της Επιτροπής του Άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20, με την 
έκδοση 25,000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής 
αξίας 10 ευρώ εκάστης. Ο ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ έλαβε 
25.000 μετοχές.

2. ......................................................

  Ρέθυμνο, 21 Απριλίου 2010

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής

ΑΝ. ΤΡΙΠΟΔΙΑΝΑΚΗΣ
F

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
(5)

      Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΤΟΒΑΚ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ − ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ & ΕΚΜΕ−
ΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. 
«TOVAK REAL ESTATE AE».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

  Την 7.5.2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 4.9.2010 Πρακτικό 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας 
με την επωνυμία «ΤΟΒΑΚ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 
& ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και 
δ.τ. «TOVAK REAL ESTATE AE» και με αριθμό Μητρώου 

66385/02/Β/08/82, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή 
του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου εκ 60.000,00 ευρώ.

Με το ίδιο πρακτικό ορίζεται ως διεύθυνση των γρα−
φείων της εταιρείας, η οδός Σμολένσκυ αρ. 37, Τ.Κ. 
18547, ΠΕΙΡΑΙΑΣ.

  Πειραιάς, 7 Μαΐου 2010

Με εντολή Νομάρχη
Η Διευθύντρια
ΕΥΛ. ΣΙΟΥΤΑ
F

(6)
      Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων 

Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία «ΣΤΑΔΙΟ Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ» 
και δ.τ. «ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΑΕ».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

  Την 6.5.2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 14.4.2010 Πρακτικό 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία «ΣΤΑΔΙΟ Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ» και δ.τ. 
«ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΑΕ» με αριθμό Μητρώου 53906/02/Β/03/31, 
με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της 
αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου 1.500.000,00 ευρώ που 
αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση στις 31.10.2009.

  Πειραιάς, 6 Μαΐου 2010

Με εντολή Νομάρχη
Η Διευθύντρια
ΕΥΛ. ΣΙΟΥΤΑ
F

(7)
      Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΤΖΑΓΚΟΥΑΡ ΕΛΛΑΣ Ανώνυμος εμπορική 
Εταιρεία Αυτοκινήτων και Ανταλλακτικών» και δ.τ. 
«ΤΖΑΓΚΟΥΑΡ ΕΛΛΑΣ».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

  Την 22.4.2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία 
της Υπό Εκκαθάρισης Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΤΖΑΓΚΟΥΑΡ ΕΛΛΑΣ Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία 
Αυτοκινήτων και Ανταλλακτικών» και δ.τ. «ΤΖΑΓΚΟΥΑΡ 
ΕΛΛΑΣ» και αριθμό Μητρώου 28469/02/Β/93/367(1993):

1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι−
σης Εκκαθαριστών και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση 
1.10.2008−30.9.2009.

2) Το από 30.3.2010 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέ−
λευσης των μετόχων σύμφωνα με το οποίο ορίστηκαν ορ−
κωτοί ελεγκτές χρήσης 1.10.2009 έως 30.9.2010 οι εξής:

Τακτικός:
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝ., με Α.Μ.Σ.Ο.Ε. 16651.
Αναπληρωματικός:
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, με Α.Μ.Σ.Ο.Ε. 14771.

  Πειραιάς, 22 Απριλίου 2010

Με εντολή Νομάρχη
Η Διευθύντρια
ΕΥΛ. ΣΙΟΥΤΑ
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(8)
      Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΓΗ,ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ −ΤΟΥ−
ΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΓΗ Α.ΞΕ.ΤΕ».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

  Την 8.4.2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 10.3.2010 Πρα−
κτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 
καθώς και το από 10.3.2010 Πρακτικό του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΓΗ,ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ −ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΓΗ Α.ΞΕ.ΤΕ» και αριθ−
μό Μητρώου 58657/02/Β/05/51 που εδρεύει στο Δήμο 
ΠΕΙΡΑΙΑ (Γούναρη 39) από το οποίο προκύπτει ότι το 
Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπά−
νω Ε.Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι 10.3.2015 
συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Βλάσιος Πολυχρονόπουλος του Γεωργίου και της 
Μαρίας, γεννηθείς στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας το έτος 
1968, κάτοικος Αθήνας, οδός Βαθέως 19−21, με Α.Δ.Τ. 
Μ 465489, ΑΦΜ 032755439 ως Πρόεδρος του Δ.Σ. και 
Διευθύνων Σύμβουλος.

2. Δέσποινα Φαρασοπούλου του Πολυκάρπου και της 
Ουρανίας, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1970, κάτοι−
κος Καλλιθέας Αττικής, οδός Ξενοφώντος 94, με Α.Δ.Τ. 
Χ 574419, ΑΦΜ 067330517, ως Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

3. Αγγελική Στίκα του Γεωργίου και της Βασιλικής, 
γεννηθείσα στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας το έτος 1988, κά−
τοικος Ξυλοκάστρου, οδός Αντωνοπούλου 22, με Α.Δ.Τ. 
ΑΖ 226165, ΑΦΜ 302155390 ως Μέλος του Δ.Σ.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Το Διοικητικό Συμβού−
λιο αναθέτει όλες τις εξουσίες, σύμφωνα με το άρθρο 
19 παρ 2 και άρθρο 20 του καταστατικού, στον Πρόεδρο 
και Διευθύνοντα Σύμβουλο Βλάσιο Πολυχρονόπουλο 
του Γεωργίου, ο οποίος δεσμεύει την εταιρεία με την 
υπογραφή του.

  Πειραιάς, 8 Απριλίου 2010
Με εντολή Νομάρχη

Η Διευθύντρια
ΕΥΛ. ΣΙΟΥΤΑ
F

(9)
      Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων 

Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία «ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΜΑΛΕΦΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥ−
ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. 
«ΜΑΛΕΦΑΚΗΣ A.E».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

  Την 8.4.2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 22.3.2010 Πρακτικό 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία «ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΜΑΛΕΦΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΜΑΛΕ−
ΦΑΚΗΣ Α.Ε» με αριθμό Μητρώου 39166/02/Β/97/128, με 
το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της 
αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου 420.000,00 ευρώ που 
αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση στις 30.9.09.

  Πειραιάς, 8 Απριλίου 2010

Με εντολή Νομάρχη
Η Διευθύντρια
ΕΥΛ. ΣΙΟΥΤΑ

(10)
      Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «Μ. ΝΙΚΟΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΠΛΩΝ» και δ.τ. «DIGITAL CINEMA’S CENTER».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

  Την 8.4.2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 18.3.2010 Πρακτικό 
Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 19.3.2010 Πρακτικό 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας 
με την επωνυμία «Μ. ΝΙΚΟΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 
ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ» και το δ.τ. «DIGITAL CINEMA’S CENTER» 
και με αριθμό Μητρώου 16946/02/Β/88/81 που εδρεύει 
στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΑ (Γρ. Λαμπράκη 90−96) από το οποίο 
προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε 
από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία 
μέχρι 18/03/2015 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Μιχαήλ Νικολιουδάκης του Χαρίδημου, κάτοικος 
Κηφισιάς, Λεωφ. Κηφισίας αρ. 188, κάτοχος του Δ.Α.Τ. 
με αριθμ. Ξ 282408/8.11.1988 εκδοθέντος από το Τ.Α. 
Κηφισιάς και με Α.Φ.Μ. 004455728 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, 
ως Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της 
εταιρείας.

2. Ελπίς Κοτσασιάν του Χαρουτίου, κάτοικος Πειραιά, 
οδός Νεοσοίκων αρ. 49−51, κάτοχος του Δ.Α.Τ. με αριθμ. 
ΑΕ 141648/14.3.2007 εκδοθέντος από το Α.Τ. Πειραιώς 
και με Α.Φ.Μ. 058415275 της ΑΒ΄ Δ.Ο.Υ. Περαιά, ως Αντι−
πρόεδρος του Δ.Σ.

3. Ευτύχιος Νικολιουδάκης του Μιχαήλ, κάτοικος Πει−
ραιά, οδός Μάνου αρ. 3, κάτοχος του Δ.Α.Τ. με αριθμ. ΑΖ 
596468/21.3.2008 εκδοθέντος από το Α.Τ. Πειραιώς και 
με Α.Φ.Μ. 028495493 της ΑΒ΄ Δ.Ο.Υ. Πειραιά, ως Μέλος 
του Δ.Σ.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με την υπο−

γραφή του θέτοντας της κάτω από την εταιρική επω−
νυμία ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος 
της εταιρείας Μιχαήλ Νικολιουδάκης.

Σε περίπτωση κωλύματος του λόγω ασθένειας, 
θανάτου ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, δύναται να 
αντικατασταθεί από την Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. Ελπίδα 
Κοτσασιάν.

  Πειραιάς, 8 Απριλίου 2010

Με εντολή Νομάρχη
Η Διευθύντρια
ΕΥΛ. ΣΙΟΥΤΑ
F

(11)
          Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙ−
ΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ» και δ.τ. 
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΑΕ».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

  Την 28.4.2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 23.3.2009 πρακτικό 
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του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας 
με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ» και 
δ.τ. «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΑΕ» και με αριθμό Μη−
τρώου 66975/02/Β/08/120, με το οποίο πιστοποιήθηκε η 
καταβολή του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου 60.000,00 
ευρώ.

  Πειραιάς, 28 Απριλίου 2010

Με εντολή Νομάρχη
Η Διευθύντρια
ΕΥΛ. ΣΙΟΥΤΑ
F

(12)
      Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «SOL (ΣΟΛ) ΕΛΛΑΣ−ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑ−
ΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και 
δ.τ. «SOL HELLAS A.E.».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

  Την 3.5.2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SOL (ΣΟΛ) 
ΕΛΛΑΣ−ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΙΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SOL HELLAS A.E.» και 
αριθμό Μητρώου 6652/02/Β/86/533:

1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι−
σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για 
τη χρήση 31.12.2009.

2) Το από 22.4.2010 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συ−
νέλευσης των μετόχων σύμφωνα με το οποίο ορίστηκε 
για τη χρήση 1.1−31.12.2010, η ελεγκτική εταιρεία με την 
επωνυμία BDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε. με 
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 111.

  Πειραιάς, 3 Μαΐου 2010

Με εντολή Νομάρχη
Η Διευθύντρια
ΕΥΛ. ΣΙΟΥΤΑ
F

(13)
      Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων του υποκαταστήματος στην Ελλάδα 
της Αλλοδαπής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ−
μία «“L.S.A. − UNION” S.A.».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

  Την 3.5.2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανώνυ−
μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας οι από 10.11.2009 
και 28.4.2010 αιτήσεις με όλα τα συνημμένα σε αυτές 
δικαιολογητικά του υποκαταστήματος στην Ελλάδα της 
Αλλοδαπής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «“L.
S.A. − UNION” S.A.» με αριθμό Μητρώου 66429/02/Β/08/85 
και έδρα το δήμο ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ (Αιγάλεω 55), σύμφω−
να με τα οποία σε αντικατάσταση του Μπακολουκά 
Στυλιανού του Γεωργίου, ορίσθηκε ειδικός πληρεξού−
σιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος της εταιρείας για 
τις εργασίες του υποκαταστήματός της στην Ελλάδα 
ο ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του Λεωνίδα και της 
Σταυρούλας, έμπορος, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, 

οδός Παπαμιχαήλ αρ. 9, με Α.Δ.Τ. Φ 109283 και ΑΦΜ 
013845612, βάσει του από 1.10.2009 πρακτικού του Διοι−
κητικού Συμβουλίου της εταιρείας «“L.S.A.−UNION” SA» 
και του με αριθμό 12503/24.4.2010 πληρεξουσίου της 
συμβολαιογράφου Αθηνών Στρατηγούλας Κασκαβέλη − 
Πεχλιβανίδη.

  Πειραιάς, 3 Μαΐου 2010

Με εντολή Νομάρχη
Η Διευθύντρια

Ε. ΣΙΟΥΤΑ
F

(14)
   Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙ−
ΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ» και δ.τ. 
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΑΕ».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

  Την 28.4.2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 9.3.2009 πρακτικό 
Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 11.3.2009 πρακτικό 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας 
με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ» και 
δ.τ. «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΑΕ» και αριθμό Μητρώου 
66975/02/Β/08/120 που εδρεύει στο Δήμο Αγ. Ι. Ρέντη από 
το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που 
εκλέχθηκε από την παραπάνω Γενική Συνέλευση και θα 
διοικήσει την εταιρεία για 5/ετή θητεία, συγκροτήθηκε 
σε σώμα ως εξής:

1) Γεώργιος Σακελλάρης του Χαραλάμπους και της 
Παρασκευής, έμπορος, που γεννήθηκε στην Χαλκίδα 
Εύβοιας το έτος 1955 και κατοικεί στον Πειραιά στην 
οδό Β. Αθανασίου αριθμός 48−50, κάτοχος του με αριθμό 
ΑΖ 102483/9.10.2007 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Πει−
ραιά με αριθμό φορολογικού μητρώου 013342744 (Δ.Ο.Υ. 
Γ΄ Πειραιά), ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

2) Παναγιώτα Μαντζουράνη του Δημητρίου και της 
Αμερσούλας, που γεννήθηκε στην Μυτιλήνη Λέσβου 
το έτος 1971 και κατοικεί στον Πειραιά στην οδό Β. 
Αθανασίου αριθμός 48−50, κάτοχος του με αριθμό 
ΑΖ 927282/2008 δελτίου ταυτότητας της ΥΑ Μυτιλή−
νης Λέσβου, με αριθμό φορολογικού μητρώου 111078226 
(Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης), ως Αντιπρόεδρος.

3) Νικόλαος Νικολάου του Ιωάννη και της Άννας, ελεύ−
θερος επαγγελματίας, γεννημένος στη Χαλκίδα Ευβοίας 
το έτος 1956 κάτοικος Πειραιά οδός Β. Αθανασίου 10, 
κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΕ 983924/7.5.2007/Α.Τ. Χαλκίδος 
και με ΑΦΜ 022056633 Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, ως Μέλος του 
Δ.Σ.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει έναντι παντός 

τρίτου δια μόνης της υπογραφής, ο Πρόεδρος και Διευ−
θύνων Σύμβουλος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ.

 Πειραιάς, 28 Απριλίου 2010

Με εντολή Νομάρχη
Η Διευθύντρια
ΕΥΛ. ΣΙΟΥΤΑ
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ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

(15)
      Σύσταση Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επω−

νυμία «ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΕΡ−
ΚΥΡΑΣ− Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και δ.τ. 
«CORFU MEAT Ε.Π.Ε.».

  Δυνάμει του υπ’ αριθμ. 1484/27.4.2010 συμβολαίου των 
πράξεων της Συμβολαιογράφου Κέρκυρας ΔΗΜΗΤΡΑΣ 
Ε. ΠΙΠΕΡΑΚΗ, αντίγραφο του οποίου κατατέθηκε στον 
Γραμματέα του Πρωτοδικείου Κέρκυρας και καταχω−
ρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου αυτού 
με αριθμό 33/7.5.2010 συνεστήθη Εταιρεία Περιωρι−
σμένης Ευθύνης μεταξύ των: 1) Σπυριδούλας− Ελένης 
Αλαμάνου του Αναστασίου και της Διαμαντίνης συζύ−
γου Νικολάου Μπότση, οικοκυράς, που γεννήθηκε στις 
30.11.1972 στην Κέρκυρα, όπου και κατοικεί (Κανάλια), 
(Α.Δ.Τ. ΑΖ 757802/11−5−2009 Υ.Α. Κέρκυρας), με Α.Φ.Μ. 
114623309, αρμοδιότητας Β΄ Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας και 2) 
Θεόδωρου Κιούλου του Δημητρίου και της Αστέρως, 
εργολάβου οικοδομών, που γεννήθηκε στις 13.11.1967 
στην Τρίπολη Αρκαδίας και κατοικεί στην Άφρα Κέρ−
κυρας, (Α.Δ.Τ. Φ 269706/16.11.2000 Κέρκυρας) με Α.Φ.Μ. 
044927792, αρμοδιότητας Β΄ Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΕΜΠΟΡΙΑ 
ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ− Εταιρεία Πε−
ριορισμένης Ευθύνης» και το διακριτικό τίτλο «CORFU 
MEAT Ε.Π.Ε.». Στις σχέσεις της εταιρείας με την αλλο−
δαπή η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται «CORFU MEAT 
LTD».

ΕΔΡΑ: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κερκυ−
ραίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε 
πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, διαιρούμενο σε πεντα−
κόσια (500) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκατό 
(100) ευρώ το καθένα, στο οποίο μετέχουν α) η εκ των 
εταίρων Σπυριδούλα− Ελένη Αλαμανού του Αναστασίου 
και της Διαμαντίνης με διακόσια σαράντα πέντε (245) 
εταιρικά μερίδια και β) ο εκ των εταίρων Θεόδωρος 
Κιούλος του Δημητρίου και της Αστέρως με διακόσια 
πενήντα πέντε (255) εταιρικά μερίδια.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε τριά−
ντα (30) χρόνια και αρχίζει από την καταχώριση περίλη−
ψης του παρόντος καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων 
Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της 
Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Η διάρκεια της εταιρεί−
ας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης 
των Εταίρων.

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της εταιρείας είναι: Εισαγωγές και 
εξαγωγές προϊόντων, ως και η άσκηση, χονδρικώς και 
λιανικώς, γενικού εμπορίου, ιδία δε η εισαγωγή και εξα−
γωγή, αγορά και πώληση, χονδρικώς και λιανικώς: νωπού 
και κατεψυγμένου κρέατος, αγροτικών προϊόντων, υβρι−
δίων, φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων, φρούτων, γεωργικών 
μηχανημάτων και εργαλείων, ελαιοδίκτων, αγροτικού 
εξοπλισμού, καυσόξυλων, ξυλοκάρβουνων, κτηνοτρο−
φικών προϊόντων, ζωοτροφών και ζώων. Η ίδρυση και 
λειτουργία εργαστηρίων επεξεργασίας κρέατος, κτηνο−
τροφικών μονάδων, η εμπόρια ζώντων ζώων. Ωσαύτως, 
χάρτου και προϊόντων χάρτου και συσκευασίας, ξενοδο−
χειακού εξοπλισμού και εξοπλισμού εστιατορίων, οίνου, 

ζύθου, ποτών και αναψυκτικών, φρούτων, λαχανικών, 
δημητριακών και εσπεριδοειδών, ελαιολάδου, ενδυμά−
των εν γένει και υποδημάτων, ειδών οικιακού εξοπλι−
σμού, επίπλων, ειδών καθαρισμού, ειδών αλουμινίου, 
οικοδομικών υλικών, ειδών καθαρισμού, ειδών δώρου και 
διακοσμήσεως, επίπλων, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, 
εξοπλισμού γραφείου, ηλεκτρονικών ειδών. Η διενέργεια 
γενικών μεταφορών εντός και εκτός ελληνικής επικρά−
τειας. Η ανάληψη της αντιπροσώπευσης στην Ελλάδα 
οίκων του εξωτερικού και ελληνικών οίκων στην Κέρκυ−
ρα και την ευρύτερη περιοχή. Η ανάληψη εργολαβικώς 
της κατασκευής οικοδομών και εν γένει ιδιωτικών κα−
τασκευαστικών έργων. Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς 
δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών για την προμήθεια 
εξοπλισμού, αναλώσιμων υλικών και κατασκευή έργων. 
Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να 
ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία, τόσο 
στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και να μετέχει σε 
άλλες εταιρείες οιασδήποτε μορφής που έχουν το ίδιο 
ή παρεμφερή σκοπό. Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει 
σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ και ΑΕ 
με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμ−
μετέχει, εκπροσωπεί, συνεργάζεται ή συγχωνεύεται με 
άλλες επιχειρήσεις ήδη υφιστάμενες ή που πρόκειται να 
συσταθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και οι οποίες 
επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της 
παρούσης εταιρείας.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων 
και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το 
παρόν και καθ’ όλη τη διάρκεια της εταιρείας στον εκ 
των εταίρων Θεόδωρο Κιούλο του Δημητρίου και της 
Αστέρως.

  Κέρκυρα, 7 Μαΐου 2010

Η Συμβολαιογράφος
ΔΗΜΗΤΡΑ Ε. ΠΙΠΕΡΑΚΗ

F
(16)

      Τροποποίηση του καταστατικού της Μονοπρόσωπης 
Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία 
«ITALIAN PROFILE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙ−
ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

  Με το υπ’ αριθμόν 6563/22.3.2010 συμβόλαιό μου αντί−
γραφο του οποίου καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των 
Εταιρειών Ε.Π.Ε. του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα 
γενικό αριθμό 6975 και ειδικό 2216 έγινε:

Α) Πώληση των συνολικών δύο χιλιάδων (2000) εται−
ρικών μεριδίων από τη μοναδική εταίρο της άνω εται−
ρείας Ξανθίππη Μπρέκα του Ιωάννη και της Φωτεινής 
προς το Γεώργιο Μιχαλόπουλο του Σταύρου και της 
Ελευθερίας και τροποποιούνται α) το άρθρο 5 σχετικά 
με το κεφάλαιο της εταιρείας καθώς και β) το άρθρο 12 
σχετικά με τη διαχείριση − εκπροσώπηση της εταιρείας,  
τα οποία έχουν ως εξής:

Άρθρο 5ο
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ − ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Το κεφαλαίο της εταιρείας ορίζεται σε εξήντα χιλιά−
δες Ευρώ (60.000), διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2000) 
εταιρικά μερίδια. Η αξία κάθε μεριδίου ορίζεται σε τρι−
άντα ευρώ (30,00), το δε κεφάλαιο είναι καταβεβλη−
μένο σε μετρητά χρήματα στο Ταμείο της Εταιρείας 
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σύμφωνα με το άρθρο 8 του Νόμου 3190/1955. Η κάλυψη 
των μεριδίων και η καταβολή του συνολικού εταιρικού 
κεφαλαίου των εξήντα χιλιάδων (60.000) ΕΥΡΩ γίνεται 
από το μοναδικό εταίρο, Γεώργιο Μιχαλόπουλο του 
Σταύρου και της Ελευθερίας, ο οποίος υπεισήλθε κα−
τόπιν μεταβίβασης στα δικαιώματα και υποχρεώσεις 
της Ξανθίππης Μπρέκα.

Άρθρο 12ο
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ − ΕΞΟΥΣΙΑ − ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Η Διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπρο−
σώπηση της εταιρείας ανατίθεται στο μοναδικό εταίρο 
Γεώργιο Μιχαλόπουλο του Σταύρου και της Ελευθερίας 
γεννημένο στις 14.2.1952 στην Καλαμαριά Μεσσηνίας, 
ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Ν. Περάμου Αττικής (οδός 
Μ. Παπαδοπούλου αριθμός 26) κάτοχο του με αριθμό Χ 
550675/17.10.2003 δελτίου ταυτότητας του Α΄ Αστυνο−
μικού Τμήματος Αιγάλεω με ΑΦΜ 044297556 της Δ.Ο.Υ. 
Μεγάρων ο οποίος θα εκπροσωπεί την εταιρεία θέτο−
ντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυ−
μία για το σύνολο των υποθέσεων της έναντι οιουδή−
ποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, υπάλληλο 

δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, δικαστηρίων, δημόσιων 
υπηρεσιών, Τραπεζών ή Πιστωτικών Οργανισμών. 

2. Αποφάσεις που τροποποιούν το καταστατικό πρέπει 
να γίνονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο.

3. Κάθε τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μαζί με 
ολόκληρο το νέο κείμενο της σύμβασης, υποβάλλεται 
στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 
του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα, μετά 
την τροποποίηση του από το Π.Δ. 419/1986 (άρθρο 4).

4. Πριν από την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων 
η τροποποίηση δεν παράγει αποτελέσματα.

Β) Κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμε−
νο

Κατά τα λοιπά στοιχεία ισχύει το υπ’ αριθμόν 5959/ 
18.12.2008 κωδικοποιημένο συμβόλαιο μου που καταχω−
ρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου 
Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 892 και ειδικό 285 
περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 
520/21−1−2009 Φ.Ε.Κ. (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

  Αθηνά, 22 Μαρτίου 2010

Η Συμβολαιογράφος
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝ. ΤΟΥΜΠΑ  
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