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ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

(1)
  Κήρυξη ανίσχυρου τίτλου

   Με την υπ’ αρ. 1278/2011 απόφαση του Μονομελούς Πρω−
τοδικείου Αθηνών, που εκδόθηκε κατά τη διαδικασία της 
εκούσιας δικαιοδοσίας, κηρύσσεται ανίσχυρη η υπ’αρ. ΓΓ 
58274405−9 τραπεζική επιταγή που εξέδωσε η Εθνική Τρά−
πεζα της Ελλάδος σε διαταγή της Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, ποσού 
5.800€, με ημερομηνία εκδόσεως 20−11−2008, και της οποίας 
νόμιμη κομίστρια ήταν η Ξανθή χήρα Γεωργίου Κανάβη.

   Παιανία, 21 Μαρτίου 2011

Η Πληρεξούσια Δικηγόρος
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚ. ΣΑΡΗΜΠΑΛΗ

F

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
(2)

    Πρόσκληση των μετοχών της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία «ΕΛΛΑΦΡΙΚ Α.Ε» σε ετήσια τακτική Γε−
νική Συνέλευση 

EΛΛΑΦΡΙΚ Α.Ε.
   (AΡΜΑ.Ε. 24228/01ΝΤ/Β/91/1420) 

   Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, 
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το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Εταιρεί−
ας με την επωνυμία « ΕΛΛΑΦΡΙΚ Α.Ε. » σε ετήσια Τακτική 
Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 15.04.2011 και ώρα 10:00 
στα γραφεία της Εταιρείας, Αγ. Αναργύρων 6, Π. Φάληρο, 
για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων 
ημερήσιας διάταξης:

1 Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για τη 
χρήση 01/01/2010 − 31/12/2010 (Ισολογισμός 31/12/2010).

2. Απαλλαγή των μελών του Δ..Σ. και ελεγκτών από 
κάθε ευθύνη για τη χρήση 1.1.2010 − 31.12.2010.

3. Εκλογή ελεγκτών νέας χρήσης.
4. Αμοιβή Δ. Σ.
5. Τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού ως 

προς τη διάρκεια της εταιρείας.
Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στη Γενι−

κή Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το κατα−
στατικό να καταθέσει τις μετοχές του στα γραφεία της 
Εταιρείας, πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία 
Σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης.

   Π. Φάληρο 15 Μαρτίου 2011

 Το Διοικητικό Συμβούλιο
F

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
(3)

     Ανακοίνωση καταχώρισης στα Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την 
επωνυμία «ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

  Την 30− 03 − 2011 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανω−
νύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 16/03/2011 
πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΤΛΑΝΤΤΚ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡ−
ΚΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό μητρώ−
ου 38657/06/Β/97/109 σύμφωνα με το οποίο έγινε δεκτή 
η από 16/3/2011 υποβληθείσα παραίτηση του εκτελεστι−
κού μέλους Περικλή Αποστόλου του Παναγιώτη.

   Αθήνα, 30 Μαρτίου 2011

Με εντολή Υφυπουργού 
Ο Διευθυντής

ΓΕΩΡΓ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ
F

(4)
    Aνακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων 

Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία «ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥ−
ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

     Την 24 − 3 − 2011 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανω−
νύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοι−
χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΗΡΑ−
ΚΛΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό 
μητρώου 99119/06/Β/86/93:

1) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση δια−
χείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η επ’ αυτών έκ−
θεση των ελεγκτών για τη χρήση 1/7/2008−30/6/2009.

2) Το από 31 − 12 − 2009 πρακτικό της Γενικής Συνέ−
λευσης των μετόχων σύμφωνα με το οποίο για τον 
έλεγχο της χρήσης 1/7/2009 − 30/6/2010, ορίσθηκε ως 
τακτικός ελεγκτής ο Γεώργιος Ξυδιάς του Δημητρίου 
ΑΜΣΟΕΛ 11561 και αναπληρωματικός η Ελένη Καπράνη 
του Ιωάννη ΑΜΣΟΕΛ 20171 της ελεγκτικής εταιρείας 
«ΝΕΧΙΑ EUROSTATUS A.E.». 

  Αθήνα, 24 Μαρτίου 2011

Με εντολή Υφυπουργού
Η Τμηματάρχης 

ΒΑΣ . ΜΑΝΤΑΛΟΒΑ 
F

(5)
   Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης της Ανώ−
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Αθλητικές Εγκα−
ταστάσεις Μεσογαίας Ανώνυμη Εταιρεία Αγοράς 
Ανάπτυξης και Εκμετάλλευσης Ακινήτων και Αθλη−
τικών Εγκαταστάσεων» και δ.τ. «Αθλητικές Εγκατα−
στάσεις Μεσογαίας Α.Ε.».

  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠEΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

   Την 23−3 −2011 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 18/02/2011 σχέδιο 
Σύμβασης Συγχώνευσης των Ανωνύμων Εταιρειών 1) 
Αθλητικές Εγκαταστάσεις Μεσογαίας Ανώνυμη Εται−
ρεία Αγοράς Ανάπτυξης και Εκμετάλλευσης Ακινήτων 
και Αθλητικών Εγκαταστάσεων» και δ. τ. «Αθλητικές 
Εγκαταστάσεις Μεσογαίας Α.Ε.» με έδρα το Δήμο Αμα−
ρουσίου και Αρ.Μ.Α.Ε. 65871/01ΑΤ/Β/08/509(2008) και 2) 
«ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΠΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» και δ.τ. «ΑΘΛΗΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΠΑΤΩΝ Α.Ε.» με έδρα το Δήμο Αθηναί−
ων και Αρ.Μ.Α.Ε 66188/01/Β/08/344 με απορρόφηση της 
δεύτερης από την πρώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 68−77 του ΚΝ.2190/20 , «περί Ανωνύμων Εταιρει−
ών» και τις διατάξεις των άρθρων 1−5 του Ν. 2166/93 .

   Αγία Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2011 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΠ. ΤΟΣΚΑΣ
F

(6)
    Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «WURTH SOLAR HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ» και δ. τ. «WURTH SOLAR HELLAS A.E.».

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠEΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Την 14/02/2011 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ−
μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 03/02/2011 
πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με 
την επωνυμία «WURTH SOLAR HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑ−
ΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «WURTH SOLAR 
HELLAS A.E.» και αριθμό Μητρώου A.E. 69811/04/Β/10/107 
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σύμφωνα με το οποίο για πρακτικούς λόγους και για τη 
διευκόλυνση της καθημερινής λειτουργίας της Εταιρεί−
ας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να εκχωρήσει 
εξουσίες και αρμοδιότητες για την εκπροσώπηση της 
εταιρείας ως εξής:

Χορηγείται γενική εξουσία στα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, ενεργώντας από κοινού ανά δύο, ή εναλ−
λακτικά σε κάθε ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
ενεργώντας από κοινού με τον Bernd Sprecher, του Otto 
Sprecher και της Hildegard Sprecher (το γένος Willging), 
γεννηθέντα στις 19.06.1963 στο Welzheim, Γερμανία, γερ−
μανικής υπηκοότητας, κάτοικο Fichtenberg, κάτοχο γερ−
μανικής ταυτότητας με αριθμό 628905181 που εκδόθηκε 
από το Δημαρχείο του Fichtenberg, να εκπροσωπούν 
και να δεσμεύουν την Εταιρεία, δεδομένου όμως, πως 
αυτό το δικαίωμα θα περιορίζεται κάθε φορά που τα 
ζητήματα πρέπει να αντιμετωπιστούν συλλογικά από 
το Διοικητικό Συμβούλιο ως σώμα, ή αν ανατεθεί ειδικά 
από το Διοικητικό Συμβούλιο σε άλλο πρόσωπο. Με 
την επιφύλαξη των παρακάτω περιορισμών, οι εξουσίες 
που ανατίθενται με το παρόν στα παραπάνω πρόσωπα 
περιλαμβάνουν ενδεικτικά και τις εξής:

1. Αντιπροσώπευση
Να αντιπροσωπεύουν και να δεσμεύουν την εταιρεία 

με την υπογραφή τους σε όλες τις εταιρικές υποθέσεις 
και ενώπιον όλων των δημοσίων, διοικητικών, φορολο−
γικών, τελωνειακών, αστυνομικών, δικαστικών ή άλλων 
αρχών, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων εταιρειών 
κοινής ωφελείας και να ενεργούν όλες τις αναγκαίες 
ενέργειες για την πραγματοποίηση των σκοπών της 
Εταιρείας.

2. Συμβάσεις
Να συνομολογούν, να υπογράφουν και να τροποποιούν 

συμβάσεις κάθε είδους με φυσικά και ή νομικά ιδιωτικού 
ή δημοσίου δικαίου, με οποιουσδήποτε όρους θεωρούν 
αναγκαίους ή επωφελείς για την εταιρεία συμπεριλαμ−
βανομένων και όρων προσφυγής σε Διαιτησία.

3. Δικαστική Εκπροσώπηση
Να παρίστανται και να εκπροσωπούν την Εταιρεία 

ενώπιον δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού και δικαι−
οδοσίας, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και 
των Διαιτητικών Δικαστηρίων.

Να υποβάλλουν μηνύσεις, να εγείρουν αγωγές, να 
ασκούν τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα συμπεριλαμβα−
νομένης και της αίτησης αναιρέσεως, να προβαίνουν 
σε αναγνώριση χρεών και να συμβιβάζονται δικαστικώς 
ή εξωδίκως με κάθε δανειστή ή οφειλέτη.

4. Ασφάλιση
Να ασφαλίζουν την εταιρική περιουσία κατά πυρός 

ή άλλων κινδύνων, να υπογράφουν τα σχετικά ασφαλι−
στήρια συμβόλαια και να εισπράττουν τις καταβλητέες 
στην Εταιρεία αποζημιώσεις.

5. Απαιτήσεις επιστροφής φόρων και δασμών
Να ζητούν την επιστροφή κάθε είδους δασμών και 

φόρων και να εισπράττουν κάθε ποσό που έχει κατα−
βληθεί από την Εταιρεία αχρεωστήτως.

6. Αλληλογραφία
Να λαμβάνουν και να απαντούν σε όλη την αλληλο−

γραφία, τα τηλεγραφήματα ή άλλο μέσο επικοινωνίας. 
Να εισπράττουν και να λαμβάνουν από τις αντίστοιχες 
υπηρεσίες κάθε είδους επιστολές, χρεώγραφα, χρη−
ματόγραφα, μετρητά και δέματα, να λαμβάνουν από 
τελωνεία και μεταφορικές ή σιδηροδρομικές εταιρείες 

εμπορεύματα ή δέματα που έχουν σταλεί στην εται−
ρεία και να καταθέτει για το σκοπό αυτό κάθε είδους 
αιτήσεις.

7. Εξουσιοδοτήσεις
Να παρέχουν κάθε αναγκαία πληρεξουσιότητα προς 

δικηγόρους, αντικλήτους και αντιπροσώπους.
8. Προσωπικό
Να προσλαμβάνουν και να απολύουν το προσωπικό 

της εταιρείας και να καθορίζουν τους όρους εργασίας 
του.

9. Κινητή και ακίνητη περιουσία
Να ενεργούν ο,τιδήποτε απαιτείται για τη διαχείρι−

ση της εταιρικής περιουσίας, κινητής και ακίνητης, να 
αγοράζουν και να πωλούν, να εκμισθώνουν και να μι−
σθώνουν, βαρύνουν με υποθήκη ή ενέχυρο και γενικά 
να ενεργούν οτιδήποτε απαιτείται προς όφελος της 
Εταιρείας σχετικά με την κινητή και ακίνητη περιουσία 
της Εταιρείας.

Τα ανωτέρω πρόσωπα, δηλ. τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, ενεργώντας από κοινού ανά δύο, ή εναλ−
λακτικά σε κάθε ένα μέλος του Διοικητικού Συμβου−
λίου ενεργώντας από κοινού με τον Bernd Sprecher, 
θα ασκούν τις ανωτέρω εξουσίες στο όνομα και για 
λογαριασμό της Εταιρείας και η Εταιρεία θα δεσμεύεται 
σε σχέση με όλα τα ανωτέρω περιγραφόμενα θέματα 
από την κοινή υπογραφή δύο εκ των ως άνω προσώπων. 
Τα ως άνω πρόσωπα θα έχουν την εξουσία να εξουσι−
οδοτήσουν περαιτέρω οιοδήποτε άλλο πρόσωπο (είτε 
εξουσιοδοτημένο με το παρόν είτε όχι) προκειμένου 
να εκπροσωπήσει την Εταιρεία είτε μόνο του είτε από 
κοινού με κάποιο άλλο πρόσωπο για συγκεκριμένες 
κάθε φορά πράξεις.

Τέλος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασί−
ζουν ότι οι ενέργειες του θα είναι πάντα εναρμονισμένες 
με την Πολιτική και τις Διαδικασίες του Ομίλου Wiirth 
[Policy and Procedures of the Wurth Group (PAP)].

Επιπροσθέτως, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει 
ότι για την κίνηση των λογαριασμών της Εταιρείας σε 
οποιαδήποτε Τράπεζα, Οργανισμό ή Ταμείο, το άνοιγμα 
νέων λογαριασμών, την έγκυρη έκδοση, οπισθογράφηση 
και πληρωμή επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων 
εις διαταγήν και άλλων εντολών πληρωμής, την κατά−
θεση και ανάληψη χρημάτων, την είσπραξη χρημάτων 
οφειλόμενων στην Εταιρεία, την εντολή για πληρωμές 
στους προμηθευτές καθώς και για πληρωμές μισθών, 
θα απαιτούνται οι υπογραφές οποιωνδήποτε δύο εκ 
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή ενός μέλους 
του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ιωάννη Λιανού, του 
Χρήστου και της Μαρίας, γεννηθέντα στην Αθήνα στις 
29 Δεκεμβρίου 1963, κατοίκου Ηλιουπόλεως, Βοσπόρου 
15, κατόχου του υπ’ αριθ. Φ 077325, που εκδόθηκε στις 
14/02/2001 από το Τμήμα Ασφαλείας Ηλιουπόλεως, κα−
τόχου του Α.Φ.Μ. 042439358 από κοινού, ή εναλλακτικά 
θα απαιτούνται οι υπογραφές ενός μέλους του Διοικη−
τικού Συμβουλίου ή του Ιωάννη Λιανού με ένα από τα 
παρακάτω πρόσωπα από κοινού:

(α) Ο Βασίλειος Ζορμπάς του Αγαθοκλή Ζορμπά και 
της Γεωργίας Καγκλή, γεννηθείς την 08.04.1974 στην 
Αθήνα, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος ΑΔΤ υπ’ αριθμ. 
Χ055188, που εκδόθηκε από το AT Βριλησσίων, ΑΦΜ 
055820700 ΔΟΥ Χαλανδρίου, επάγγελμα Μηχανικός,

(β) Η Κερασίνα Δημουλά, του Κωνσταντίνου Δημουλά 
και της Ζωής − Αθανασίας Δημουλά, γεννηθείσα την 
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25.06.1980 στο Μαρούσι Αττικής, Ελληνίδα υπήκοος, 
κάτοχος ΑΔΤ υπ’ αριθμ. ΑΒ642682, που εκδόθηκε από 
το AT Αργυρούπολης, ΑΦΜ 070428581, ΔΟΥ Γλυφάδας, 
επάγγελμα Μηχανικός

(γ) Ο Ηρακλής Παυλάτος του Δημητρίου Παυλάτου και 
της Μαρίας Παυλάτου, γεννηθείς την 20.05.1967 στην Αθή−
να, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος ΑΔΤ υπ’ αριθμ. Χ723390, 
που εκδόθηκε από το AT Ραφήνας, ΑΦΜ 036734908, ΔΟΥ 
Πλοίων Πειραιά, επάγγελμα Μηχανικός.

(δ) Ο Andreas Stecher του Siegfried Stecher και της Erika 
Stecher (γεν. Zanzinger), γεννηθείς στις 07.06.1968 στο 
Crailsheim, της Γερμανίας, Γερμανός πολίτης και κάτοι−
κος Untermuenkheim, Γερμανικής εθνικότητας, κάτοχος 
του γερμανικού δελτίου ταυτότητας No. 630604512, που 
εκδόθηκε από το Δημαρχείο του Untermuenkheim.

(ε) Η Bettina Farkas, του August Farkas και της Hedi 
Farkas (γεν. Maier), γεννηθείσα στις 28.02.1971 στο 
Heilbronn, Γερμανίας, Γερμανίδα πολίτης και κάτοικος 
Neulingen, Γερμανικής εθνικότητας, κάτοχος Γερμανικού 
δελτίου ταυτότητας No. 6567122241, που εκδόθηκε από 
το Δημαρχείο Pforzheim.

(στ) Η Nuria Rodriguez Feito, του Jose Luis Rodriguez 
Menendez και της Isabel Feito Galan, γεννηθείσα στις 
27.08.1973 στην Lucerne, Ελβετίας, Ισπανίδα πολίτης και 
κάτοικος Cornelia de Llobregat, Ισπανικής εθνικότητας, 
κάτοχος Ισπανικού δελτίου ταυτότητας No. 43563332−K, 
που εκδόθηκε από το Δημαρχείο της Cornelia.

(ζ) Ο Jose Antonio Benitez Mora, του Jose Antonio 
Benitez Caballero και της Francisca Mora Garcia, γεννη−
θείς στις 05.10.1978 στο Brackenheim Γερμανίας, Ισπανός 
πολίτης και κάτοικος Aranjuez, Ισπανικής εθνικότητας, 
κάτοχος Ισπανικού δελτίου ταυτότητας No. 50488298−
D, που εκδόθηκε από το Ισπανικό Υπουργείο Εσωτε−
ρικών.

Β. Πληρωμές μετρητών μέχρι του ποσού των Ευρώ 
3.000 από το ταμείο μετρητών της Εταιρείας

Η Κερασίνα Δημουλά, του Κωνσταντίνου Δημουλά 
και της Ζωής − Αθανασίας Δημουλά, γεννηθείσα την 
25.06.1980 στο Μαρούσι Αττικής,  Ελληνίδα υπήκοος, 
κάτοχος ΑΔΤ υπ’ αριθμ. ΑΒ642682 που εκδόθηκε από 
το AT Αργυρούπολης, ΑΦΜ 070428581, ΔΟΥ Γλυφάδας, 
επάγγελμα Μηχανικός, εξουσιοδοτείται να προβαίνει 
στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας σε πλη−
ρωμές μέχρι του ποσού των Ευρώ 3.000 με μετρητά από 
το ταμείο μετρητών της Εταιρείας και να παραλαμβάνει 
στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας αντίστοι−
χες αποδείξεις πληρωμής.

Τα ανωτέρω πρόσωπα θα προβαίνουν στις ανωτέρω 
ενέργειες για την εκπλήρωση των σχετικών εξουσι−
ών που τους έχουν δοθεί κατά τρόπο που θεωρούν 
κατάλληλο ή επωφελή για την Εταιρεία, αλλά δεν θα 
έχουν την εξουσία να εξουσιοδοτούν περαιτέρω άλλα 
πρόσωπα (είτε αυτά αναφέρονται στο παρόν είτε όχι) 
για την εκπροσώπηση της Εταιρείας μεμονωμένα ή από 
κοινού σε σχέση με συγκεκριμένες ενέργειες.

Τέλος, οι ενέργειες των ανωτέρω προσώπων θα είναι 
πάντα εναρμονισμένες με την Πολιτική και τις Διαδι−
κασίες του Ομίλου Wurth [Policy and Procedures of the 
Wiirth Group (PAP)].

Επιπλέον, παραχωρείται δικαίωμα υπογραφής για την 
υπογραφή διαφόρων συμβάσεωνως ακολούθως:

Α. Υπογραφή συμβάσεων μίσθωσης αυτοκινήτων και 
συμβάσεων κινητής τηλεφωνίας

(α) Ο Βασίλειος Ζορμπάς του Αγαθοκλή Ζορμπά και της 
Γεωργίας Καγκλή, γεννηθείς την 08.04.1974 στην Αθήνα, 
Έλληνας υπήκοος, κάτοχος ΑΔΤ υπ’ αριθμ. Χ055188 που 
εκδόθηκε από το AT Βριλησσίων, ΑΦΜ 055820700 ΔΟΥ 
Χαλανδρίου, επάγγελμα Μηχανικός και

(β) Ο Ηρακλής Παυλάτος του Δημητρίου Παυλάτου και 
της Μαρίας Παυλάτου, γεννηθείς την 20.05.1967 στην Αθή−
να, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος ΑΔΤ υπ’ αριθμ. Χ723390 
που εκδόθηκε από το AT Ραφήνας, ΑΦΜ 036734908, 
ΔΟΥ Πλοίων Πειραιά, επάγγελμα Μηχανικός, ενεργώντας 
από κοινού, εξουσιοδοτούνται όπως, κατόπιν έγγραφης 
εσωτερικής έγκρισης, δεσμεύουν και εκπροσωπούν την 
Εταιρεία με την κοινή τους υπογραφή αναφορικά με 
τη διαπραγμάτευση και υπογραφή στο όνομα και για 
λογαριασμό της Εταιρείας (α) συμβάσεων μίσθωσης αυ−
τοκινήτων και (β) συμβάσεων για την παροχή υπηρεσιών 
κινητής τηλεφωνίας (ομιλίας και δεδομένων) με όρους 
που θα κρίνουν κατάλληλους ή επωφελείς για την Εται−
ρεία. Οι εταιρείες μίσθωσης αυτοκινήτων και οι πάροχοι 
των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας δεν υποχρεούνται να 
ελέγχουν την χορήγηση της εσωτερικής έγκρισης.

Β. Υπογραφή συμβάσεων κοινής ωφέλειας
(α) Ο Βασίλειος Ζορμπάς του Αγαθοκλή Ζορμπά και της 

Γεωργίας Καγκλή, γεννηθείς την 08.04.1974 στην Αθήνα, 
Έλληνας υπήκοος, κάτοχος ΑΔΤ υπ’ αριθμ. Χ055188 που 
εκδόθηκε από το AT Βριλησσίων, ΑΦΜ 055820700 ΔΟΥ 
Χαλανδρίου, επάγγελμα Μηχανικός και

(β) Ο Ηρακλής Παυλάτος του Δημητρίου Παυλάτου 
και της Μαρίας Παυλάτου, γεννηθείς την 20.05.1967 
στην Αθήνα, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος ΑΔΤ υπ’ αριθμ. 
Χ723390 που εκδόθηκε από το AT Ραφήνας, ΑΦΜ 
036734908, ΔΟΥ Πλοίων Πειραιά, επάγγελμα Μηχανικός, 
ενεργώντας από κοινού εξουσιοδοτούνται να δεσμεύουν 
και να εκπροσωπούν την Εταιρεία με την υπογραφή 
τους αναφορικά με τη διαπραγμάτευση και υπογραφή 
κάθε σύμβασης κοινής ωφέλειας, ενδεικτικά με τη ΔΕΗ, 
ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ, με όρους που θεωρούν κατάλληλους 
ή επωφελείς για την Εταιρεία.

Τα ανωτέρω πρόσωπα θα προβαίνουν στις ανωτέρω 
ενέργειες για την εκπλήρωση των σχετικών εξουσι−
ών που τους έχουν δοθεί κατά τρόπο που θεωρούν 
κατάλληλο ή επωφελή για την Εταιρεία, αλλά δεν θα 
έχουν την εξουσία να εξουσιοδοτούν περαιτέρω άλλα 
πρόσωπα (είτε αυτά αναφέρονται στο παρόν είτε όχι) 
για την εκπροσώπηση της Εταιρείας μεμονωμένα ή από 
κοινού σε σχέση με συγκεκριμένες ενέργειες.

Τέλος, οι ενέργειες των ανωτέρω προσώπων θα είναι 
πάντα εναρμονισμένες με την Πολιτική και τις Διαδι−
κασίες του Ομίλου Wiirth [Policy and Procedures of the 
Wurth Group (PAP)].

   Παλλήνη, 14 Φεβρουαρίου 2011

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΞΕΝΙΑ ΚΟΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

F
(7)

    Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ριών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επω−
νυμία «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ» και δ.τ. «KORINTHIAN BIOENERGY».

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

   Την 21/03/2011 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
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Εταιριών της Υπηρεσίας μας το από 01/03/2011 Πρακτικό 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με 
την επωνυμία «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «KORINTHIAN BIOENERGY» και αριθμό 
Μητρώου 70678/24/Β/11/04 από το οποίο προκύπτει ότι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας συγκροτήται 
σε σώμα ως εξής:

1. Παπαβασιλείου Νικόλαος του Βασιλείου και της Ελέ−
νης που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1980 κάτοικος 
Κιάτου κάτοχος του υπ’ αριθμ. Σ908081 Δελτίου αστυνο−
μικής ταυτότητας του Α.Τ. Κιάτου Κορινθίας ελληνικής 
υπηκοότητας με ΑΦΜ 110546032 , ως Πρόεδρος..

2. Παπαβασιλείου Παναγιώτης του Βασιλείου και της 
Ελένης που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1984 κά−
τοικος Μεγ. Βάλτου Κορινθίας κάτοχος της υπ’ αριθμ. 
Χ899205 Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. 
Κιάτου Κορινθίας Ελληνικής υπηκοότητας με ΑΦΜ 
124214779, ως Αντιπρόεδρος.

3. Παπαβασιλείου Βασίλειος του Νικολάου και της 
Σωτηρίας, που γεννήθηκε στο Μεγ. Βάλτο το έτος 1956 
κάτοικος Μεγ. Βάλτου του υπ’αριθμ. ΑΙ.787192 Δελτίου 
αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Κιάτου Κορινθίας Ελ−
ληνικής υπηκοότητας με ΑΦΜ 029848239, ως Διευθύνων 
Σύμβουλος.

4. Παπαβασιλείου Ελένη του Παναγιώτη και της Μα−
ρίνας, που γεννήθηκε στην Μανωλάδα Ηλείας το έτος 
1959, κάτοικος Μεγ. Βάλτου κάτοχος του υπ’ αριθμ. 
Ν456521 Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. 
Κιάτου Κορινθίας Ελληνικής υπηκοότητας με ΑΦΜ 
046786520, ως Μέλος.

5. Καράς Χρήστος του Νικολάου και της Αθανασίας 
που γεννήθηκε στην Αλλαια Αργολίδας το έτος 1964, 
κάτοικος Άσσου Κορινθίας, κάτοχος του υπ’ αριθμ. 
Χ 399773 Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. 
Βραχατίου Κορινθίας, Ελληνικής υπηκοότητας με ΑΦΜ 
050564182. ως Μέλος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 20 παρ. 
2 του καταστατικού, αναθέτει στον Διευθύνοντα Σύμ−
βουλο Παπαβασιλείου Βασίλειο την ενάσκηση όλων 
των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του. Σε περίπτωση 
δε κωλύματος του, αναπληρωτής ορίζεται ο Πρόεδρος 
Παπαβασιλείου Νικόλαος.

Η Θητεία του Δ.Σ. ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική 
Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας που θα συγκληθεί μέσα 
στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2013. 

  Κόρινθος 21 Μαρτίου 2011 

Ο Περιφερειάρχης
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

F

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

(8)
    Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της 

Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυ−
μία: «NORTHGATE ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΦΕΣΤΙΑΤΟ−
ΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕ−
ΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», και με δ. τ. «NORTHGATE 
Ε.Π.Ε.».

   Δυνάμει του υπ’ αριθμ. 117/23−3−2011 συμβολαίου του 
συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννη Νικ. Χατζηγιάννη, που 

καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθη−
νών με αύξοντες αριθμούς Γενικό 5666/11 και Ειδικό 1608

Α.− Ο εκ των εταίρων της εταιρείας περιορισμένης 
ευθύνης με την επωνυμία: «NORTHGATE ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥ−
ΣΗ ΚΑΦΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», και με διακριτικό 
τίτλο «NORTHGATE Ε.Π.Ε.» που εδρεύει στην Κηφισιά 
Αττικής, με κεφάλαιο 18.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 600 
εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας το καθένα 30 ευρώ, 
Ιωάννης ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ του Αβραάμ και της Μαρίας, 
επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στον Βόλο το έτος 1962 
κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Μαζαράκη αρ. 66, ο 
οποίος συμμετείχε στο κεφάλαιο της εταιρείας με 240 
εταιρικά μερίδια, εκχώρησε, πώλησε και ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕ 
το σύνολο των ανηκόντων σ’ αυτόν 240 εταιρικών μερι−
δίων, συνολικής ονομαστικής αξίας 7.200,00 ευρώ προς 
τον Αλέξιο Παπαδόπουλο του Ιωάννη, επιχειρηματία και 
κάτοικο Κηφισιάς (Μαζαράκη 66), και έτσι ο Αλέξιος 
Παπαδόπουλος εισήλθε στην εταιρεία, ο δε Ιωάννης 
Παπαδόπουλος εξήλθε αυτής.

Β.− Κατόπιν της ανωτέρω μεταβίβασης εταιρικών με−
ριδίων, της αποχώρησης εταίρου από την εταιρεία και 
της εισόδου νέου εταί¬ρου σ’αυτήν, τροποποιήθηκαν:

1) το άρθρο ένα (1) του καταστατικού της εταιρείας 
που αφορά την επωνυμία αυτής και τους εταίρους της 
εταιρείας, το οποίο διαμορφώθηκε ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 1
ΕΤΑΙΡΟΙ − ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Εταίροι της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την   
επωνυμία «NORTHGATE ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΦΕΣΤΙΑΤΟ−
ΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΕΡΙΟΡΙ−
ΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», και με διακριτικό τίτλο NORTHGATE 
Ε.Π.Ε.» είναι οι: 1) ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ του Ιωάννη, 
2) ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ του Αβραάμ, 3) ΓΑΡΥ−
ΦΑΛΛΙΑ ΚΟΥΜΠΑ του Στυλιανού, 4) ΑΓΓΕΛΙΝΑ − ΜΑΡΙΑ 
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ του Κοσμά και 5) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΟΡΝΕ−
ΖΗΣ του Ιουλίου.

Στην Ελληνική γλώσσα η επωνυμία της εταιρείας θα 
αποδίδεται ως «ΝΟΡΘΓΚΕΪΤ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΦΕ−
ΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και ο διακριτικός τίτλος 
της «ΝΟΡΘΓΚΕΪΤ Ε.Π.Ε.», στα δε ξενόγλωσσα κείμενα 
η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας θα 
αποδίδονται σε ακριβή μετάφραση τους στην αγγλική 
γλώσσα».

2) το άρθρο πέντε (5) που αφορά το εταιρικό κεφά−
λαιο και τα εταιρικά μερίδια, το οποίο διαμορφώθηκε 
ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 5 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ − ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ
Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των δέκα 
οκτώ χιλιάδων (18.000,00) ευρώ, το οποίο διαιρείται σε 
εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια ονοματικής αξίας τρι−
άντα (30,00) ευρώ το καθένα, στο οποίο συμμετέχουν 
οι εταίροι ως ακολούθως:

α) Ο Αλέξιος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ του Ιωάννη, συμμε−
τέχει με διακόσια σαράντα (240) εταιρικά μερίδια, που 
αποτελούν την εταιρική του μερίδα, ονομαστικής αξίας 
επτά χιλιάδων διακοσίων (7.200,00) ευρώ.

β) Ο Χρήστος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ του Αβραάμ, συμ−
μετέχει με εκατόν είκοσι (120) εταιρικά μερίδια, που 
αποτελούν την εταιρική του μερίδα, ονομαστικής αξίας 
τριών χιλιάδων εξακοσίων (3.600,00) ευρώ.

γ) Η Γαρυφαλλιά ΚΟΥΜΠΑ του Στυλιανού, συμμετέχει 
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με ενενήντα (90) εταιρικά μερίδια, που αποτελούν την 
εταιρική της μερίδα, ονομαστικής αξίας δύο χιλιάδων 
επτακοσίων (2.700,00) ευρώ.

δ) Η Αγγελίνα − Μαρία ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ του Κοσμά, συμ−
μετέχει με εβδομήντα πέντε (75) εταιρικά μερίδια, που 
αποτελούν την εταιρική της μερίδα, ονομαστικής αξίας 
δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα (2.250,00) ευρώ.

ε) Ο Παναγιώτης ΦΟΡΝΕΖΗΣ του Ιουλίου, συμμετέχει 
με εβδομήντα πέντε (75) εταιρικά μερίδια, που αποτε−
λούν την εταιρική του μερίδα, ονομαστικής αξίας δύο 
χιλιάδων διακοσίων πενή¬ντα (2.250,00) ευρώ.»

3) Εξελέγη νέος διαχειριστής της εταιρείας ο Αλέξιος 
Παπαδόπουλος του Ιωάννη συνεπώς τροποποιήθηκε το 
άρθρο  δέκα τρία (13) που αφορά την διαχείριση της 
εταιρείας.

Γ. − ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ το καταστατικό της εταιρείας 
σε ενιαίο κείμενο που συμπεριέλαβε τις άνω τροπο−
ποιήσεις.

   Αθήνα, 23 Μαρτίου 2011

Ο Συμβολαιογράφος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ

F
(9)

Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της 
Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία: 
«    ΒΟΡΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟ−
ΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Εταιρεία Πε−
ριορισμένης Ευθύνης» και το δ.τ. «ΒΟΡΙΑΣ ΕΣΤΙΑ−
ΣΗ Ε.Π.Ε.».

  Δυνάμει του υπ’ αριθμ. 9086/20−1−2011 συμβολαίου του 
συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννη Νικ. Χατζηγιάννη, που 
καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου 
Αθηνών με αύξοντες αριθμούς Γενικό 5662/11 και Ειδικό 
1606 

Α.− Οι εκ των εταίρων της εταιρείας περιορισμένης 
ευθύνης με την επωνυμία με την επωνυμία: «ΒΟΡΙΑΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥ−
ΝΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύ−
νης» και τον διακριτικό τίτλο: «ΒΟΡΙΑΣ ΕΣΤΙΑΣΗ Ε.Π.Ε.» 
που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, με κεφάλαιο 18.000 
ευρώ, διαιρούμενο σε 600 εταιρικά μερίδια ονομαστικής 
αξίας το καθένα 30 ευρώ: α) Γεώργιος ΤΡΟΜΠΕΤΑΣ του 
Ηλία και της Αγορίτσας, επιχειρηματίας, κάτοικος Βύρω−
να Αττικής, οδός Φορμίωνος αρ. 268 και β) Αναστάσιος 
ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ του Νικολάου και της Γαρυφαλλιάς, 
ελεύθερος επαγγελματίας, κάτοικος Βύρωνα Αττικής, 
οδός Κύπρου, αρ. 111, οι οποίοι συμμετείχαν στο κεφά−
λαιο της εταιρείας με 135 εταιρικά μερίδια ο καθένας, 
εκχώρησαν, πώλησαν και ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΑΝ: 1) ο Γεώργιος 
Τρομπέτας σαράντα πέντε (45) εταιρικά μερίδια, συνολι−
κής ονομαστικής αξίας 1.350,00 ευρώ και συγκεκριμένα: 
α) προς την εταίρο Παρασκευή ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗ του 
Αθανασίου και της Σμαράγδας, ελεύθερη επαγγελμα−
τίας, κάτοικο Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Δελβίνου 
αρ. 6β, δέκα πέντε (15) εταιρικά μερίδια αντί τιμήματος 
450 ευρώ και β) προς τον Χρήστο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ του 
Αβραάμ και της Μαρίας, επιχειρηματία, κάτοικο Μαρα−
θώνα Αττικής, Λεωφ. Γραμματικού αρ. 20, τριάντα (30) 
εταιρικά μερίδια αντί τιμήματος 900 ευρώ και έτσι ο 
Χρήστος Παπαδόπουλος εισήλθε στην εταιρεία. Και 2) Ο 
Αναστάσιος Πρωτοπαππάς το σύνολο των ανηκόντων σ’ 

αυτόν εκατόν τριάντα πέντε (135) εταιρικών μεριδίων, 
συνολικής ονομαστικής αξίας 4.050,00 ευρώ και συγκε−
κριμένα: α) προς τον άνω νέο εταίρο Χρήστο Παπα−
δόπουλο τριάντα (30) εταιρικά μερίδια αντί τιμήματος 
900 ευρώ και β) προς την Γαρυφαλλιά ΚΟΥΜΠΑ του 
Στυλιανού και της Άννας, ιδιωτική υπάλληλο, κάτοικο 
Βύρωνα Αττικής, οδός Κύπρου αρ. 111−113), εκατόν πέ−
ντε (105) εταιρικά μερίδια αντί τιμήματος 3.150,00 ευρώ 
και έτσι η Γαρυφαλλιά Κούμπα εισήλθε στην εταιρεία, 
ο δε Αναστάσιος Πρωτοπαππάς εξήλθε της εταιρίας. 
Στη συνέχεια η νεοεισελθείσα εταίρος Γαρυφαλλιά 
Κούμπα, από τα ανήκοντα σ’αυτήν εκατόν πέντε (105) 
εταιρικά μερίδια, εκχώρησε, πώλησε και ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕ 
προς την εταίρο Αγγελίνα − Μαρία ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ του 
Κοσμά και της Εμμανουέλας, επιχειρηματία, κάτοικο 
Εκάλης Αττικής, οδός Θησέως αρ. 31, δέκα πέντε (15) 
εταιρικά μερίδια, αντί τιμήματος 450 ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω μεταβιβάσεων εταιρικών μεριδί−
ων, της αποχώρησης εταίρου από την εταιρεία και της 
εισόδου νέων εταίρων σ’αυτήν, τροποποιήθηκε το άρθρο 
5 του καταστατικού που αφορά το εταιρικό κεφάλαιο 
και τη συμμετοχή των εταίρων σ’αυτό, ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 5
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ − ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των 
δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000,00) ευρώ, το οποίο διαιρείται 
σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια ονοματικής αξίας 
τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, στο οποίο συμμετέχουν 
οι εταίροι ως ακολούθως:

α) Ο ΙΩΑΝΝΗΣ  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ του Αβραάμ, συμ−
μετέχει με εκατόν τριάντα πέντε (135) εταιρικά μερίδια,  
ονομαστικής αξίας τεσσάρων χιλιάδων πενήντα ευρώ  
(4.050,00), που αποτελούν μία (1) εταιρική μερίδα.

β) Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΟΜΠΕΤΑΣ του Ηλία, συμμετέχει με 
ενενήντα (90) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας δύο 
χιλιάδων επτακοσίων (2.700,00) ευρώ, που αποτελούν 
μία (1) εταιρική μερίδα.

γ) Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗ του Αθανασίου, 
συμμετέχει με εβδομήντα ττέντε (75) εταιρικά μερίδια, 
ονομαστικής αξίας δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα 
(2.250,00) ευρώ , που αποτελούν μία (1) εταιρική μερί−
δα.

δ) Η ΑΓΓΕΛΙΝΑ − ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ του Κοσμά, 
συμμετέχει με εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια, 
ονομαστικής αξίας τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων 
ευρώ (4.500,00), που αποτελούν μία (1) εταιρική μερίδα. 
ε) Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ του Αβραάμ συμμετέ−
χει με εξήντα (60) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 
χιλίων οκτακοσίων (1.800,00) ευρώ, που αποτελούν μία 
(1) εταιρική μερίδα.

στ) η ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΚΟΥΜΠΑ του Στυλιανού, συμμε−
τέχει με ενενήντα (90) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής 
αξίας δύο χιλιάδων επτακοσίων (2.700,00) ευρώ, που 
αποτελούν μία (1) εταιρική μερίδα.

Γ.− ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ το καταστατικό της εταιρείας 
σε ενιαίο κείμενο που συμπεριέλαβε τις άνω τροπο−
ποιήσεις.

Διαχειριστές της εταιρείας παραμένουν οι Γεώργιος 
Τρομπέτας και Παρασκευή Πολυκανδριώτη με διετή θη−
τεία που άρχισε την 17−6−2010, ημερομηνία δημοσίευσης 
της περίληψης του υπ’ αρ. 8977/14−6−2010 αρχικού κα−
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ταστατικό συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθήνας 
Ιωάννη Χατζηγιάννη, στο υπ’ αριθμόν 5149/2010 ΦΕΚ (τ. 
ΑΕ και ΕΠΕ).

  Ο Συμβολαιογράφος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ

F
(10)

Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της 
Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης 
με την επωνυμία: «    ΧΡΙ.ΣΑ − ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ − ΣΝΑΚ 
ΜΠΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ» και το δ.τ. «ΧΡΙ.ΣΑ Μ. ΕΠΕ».

  Με το με αριθμό 14.434/30−03−2011 συμβόλαιο του 
Συμβολαιογράφου Αθηνών Σπυρίδωνος Κωνσταντίνου 
Σπανδάγου, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία των 
εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 31−03−2011 
με αύξοντες αριθμούς: γενικό 5889/2011 και ειδικό 1656, 
τροποποιήθηκε το καταστατικό της Μονοπρόσωπης 
Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία 
«ΧΡΙ.ΣΑ − ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ − ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟ−
ΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον 
διακριτικό τίτλο «ΧΡΙ.ΣΑ Μ. ΕΠΕ», η οποία εδρεύει στο 
Αμαρούσιο Αττικής, στην οδό Νερατζιωτίσσης αριθ−
μός 3, έχει Α.Φ.Μ. 998571757 και φορολογείται στην 
Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου. Η άνω εταιρεία συστάθηκε δυ−
νάμει του υπ’ αριθμόν 15.542/19−12−2006 συμβολαίου 
της συμβολαιογράφου Αθηνών Περσεφόνης Αθανασο−
πούλου − Ρετσίνα − Κεχαγιά, το οποίο καταχωρήθηκε 
στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών 
στις 27−12−2006 με αύξοντες αριθμούς: γενικό 20.321 
και ειδικό 5.549 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο 
υπ’ αριθμόν 11/02−01−2007 τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε. του Φ.Ε.Κ. 
και εν συνεχεία τροποποιήθηκε, δι’ αυξήσεως του 
εταιρικού κεφαλαίου αυτής, διά του 14.424/10−03−2011 
συμβολαίου μου, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία 
των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 14−03−
2011 με αύξοντες αριθμούς: γενικό 4658/2011 και ειδικό 
1322  και κατατέθηκε στις 15−03−2011 προς δημοσίευση 
στο τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε. του Φ.Ε.Κ. με αριθμό πρωτ. 
Ε.26732/15−03−2011.

Οι τροποποιήσεις που έγιναν με το άνω με αριθμό 
14.434/30−03−2011 συμβόλαιο μου είναι οι εξής:

1) Η μοναδική εταίρος της άνω εταιρείας, Αναστα−
σία Σακαλίδου του Χρήστου και της Μαρίας, γεννη−
μένη στην Αθήνα στις 30−07−1954, έμπορος, κάτοικος 
Αμαρουσίου Αττικής, οδός Νερατζιωτίσσης αριθμός 
3, Α.Δ.Τ. ΑΒ.537090/12−9−2006 του Τ.Α. Καπανδριτίου, 
με Α.Φ.Μ. 040116285, Ελληνικής Ιθαγενείας και υπηκο−
ότητας, εξήλθε της εταιρείας και παραιτήθηκε από 
διαχειρίστρια αυτής, αφού εκχώρησε, πώλησε, μετα−
βίβασε και παρέδωσε ολόκληρη την εταιρική της με−
ρίδα, που αποτελείτο από επτακόσια (700) εταιρικά 
μερίδια αξίας εκάστου εξ αυτών εξήντα (60,00) Ευρώ 

και συνολικής αξίας σαράντα δύο χιλιάδων (42.000,00), 
αντί ισόποσου τιμήματος πωλήσεως, στην νεοεισελ−
θούσα εταίρο Γεωργία Χυτήρη του Σπυρίδωνος και 
της Παναγούλας, γεννημένη στην Νέα Ιωνία Αττικής 
στις 27−2−1970, έμπορο, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, 
οδός Μεθώνης αριθμός 6, α.δ.τ. ΑΒ.345010/15−6−2006 
του Τ.Α. Ηρακλείου Αττικής, με Α.Φ.Μ. 038892802, Ελ−
ληνικής Ιθαγενείας και υπηκοότητας, η οποία είναι εφ’ 
εξής η μοναδική εταίρος της εν λόγω Μονοπρόσωπης 
Ε.Π.Ε..

Σχετικά τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού 
της εταιρείας.

2) Τροποποιήθηκε το άρθρο 2 του καταστατικού της 
εταιρείας διά της προσθήκης στον εταιρικό σκοπό, της 
εμπορίας και πώλησης χονδρικώς και λιανικώς ζεστών 
φαγητών, της διανομής φαγητών και συναφών ειδών 
κατ’ οίκον (Delivery), της διάθεσης φαγητών και συναφών 
ειδών σε ομαδικές συνεστιάσεις εκτός καταστήματος 
(Catering) και της διοργάνωσης ειδικών βραδιών (Special 
nights) φαγητού και γενικά εστίασης εντός ή εκτός του 
εταιρικού καταστήματος.

3) Τροποποιήθηκε το άρθρο 10 του καταστατικού της 
εταιρείας και ανατέθηκε η διαχείριση και εκπροσώπηση 
της εταιρείας στην νέα μοναδική εταίρο της εταιρείας 
Γεωργία Χυτήρη του Σπυρίδωνος και της Παναγούλας, 
η οποία δεσμεύει την εταιρεία διά της υπογραφής της 
κάτω από την εταιρική επωνυμία και η οποία ορίσθηκε 
και ταμίας της εταιρείας.

Σχετικά έγινε κωδικοποίηση του καταστατικού σε 
ενιαίο κείμενο.

  Αθήνα, 31 Μαρτίου 2011 

Ο Συμβολαιογράφος 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΠΑΝΔΑΓΟΥ

F

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
(11)

    Ανακοίνωση της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με 
την επωνυμία «ATHENS ARENA ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙ−
ΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

   Με την από 4 Μαρτίου 2011 ομόφωνη απόφαση όλων 
των εταίρων κατά την τακτική Συνέλευση των Εταίρων 
της Εταιρείας, παρατάθηκε η θητεία του Διαχειριστού 
της Εταιρείας, Σωτήρη Σαρηγιάννη του Νικολάου, κα−
τοίκου Ν. Σμύρνης Αττικής (οδός Αγ. Φωτεινής, αρ. 16), 
μέχρι την λήξη της εταιρείας.

   Ταύρος, 4 Μαρτίου 2011 

Ο Διαχειριστής
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ



8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*11016450104110008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

. . .

 - .  227  23104 23956  -  1 25310 22858
 -  63 210 4135228 -  2410 597449

 -  327 2610 638109  -  2 2810 300781
 -  26510 87215 - .  1 22510 46654

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε.. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

•  Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. σε 5 € ανά έτος.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. . 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα..

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό 
Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επι−
στρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών 
και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγ−
γελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00
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