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ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

 (1)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟ−
ΡΙΑΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑ ΑΡΕΝΑ ΣΟΛΑΡ» 
και δ.τ. «ΛΑΡΙΣΑ ΑΡΕΝΑ ΣΟΛΑΡ Α.Ε.».

Την 22/12/2011 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο, η με αριθμό 8533/2011 πράξη της Συμβολαιο−
γράφου Αθηνών Αλεξάνδρας Αθανασίου ίδρυσης της 
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΛΑΡΙΣΑ ΑΡΕΝΑ ΣΟΛΑΡ» με δ.τ. «ΛΑΡΙΣΑ ΑΡΕΝΑ ΣΟΛΑΡ 
Α.Ε.»

Η ως άνω Ανώνυμη Εταιρεία έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 
118917001000 και κωδικό αριθμό καταχώρισης στο 
Γ.Ε.ΜΗ. 118917001000.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ − ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
                                   ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 13558
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2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 

Περίληψη του καταστατικού έχει ως εξής:
1. Επωνυμία − Διακριτικός τίτλος: «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΑ−
ΡΙΣΑ ΑΡΕΝΑ ΣΟΛΑΡ» και δ.τ. «ΛΑΡΙΣΑ ΑΡΕΝΑ ΣΟΛΑΡ 
Α.Ε.».

2. Έδρα: Χαλάνδρι Αττικής
3. Σκοπός: α) Η παραγωγή, εμπορία και διάθεση ηλε−

κτρικού ρεύματος παραγόμενο από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας.

β) Η ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων, φιλικών 
προς το περιβάλλον, μεθόδων και τεχνικών στους το−
μείς παραγωγής, αποθήκευσης, μεταφοράς και εκμε−
τάλλευσης ενέργειας.

γ) Η υλοποίηση και ανάπτυξη φωτοβολταϊκών πάρκων 
και εν γένει η κατασκευή και εκμετάλλευση σταθμών 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πη−
γές ενέργειας και η εμπορία εν γένει ηλεκτρικής ενέρ−
γειας παραγόμενη από σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής 
με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

δ) Η συμμετοχή σε επενδύσεις κατασκευής, λειτουρ−
γίας και εκμετάλλευσης σταθμών και εγκαταστάσεων 
ηλεκτροπαραγωγής και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Προκειμένου να επιτύχει τον σκοπό της η εταιρεία 
δύναται:

Α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο 
ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

Β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

Γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημε−
δαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

4. Διάρκεια: 50 έτη
5. Ποσό και τρόπος καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου: 

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε εξήντα 
χιλιάδες (60.000,00), ευρώ και θα καταβληθεί ολόκληρο 
σε μετρητά από τους ιδρυτές.

6. Μετοχές (αριθμός, είδος, ονομαστική αξία): Έξι χιλι−
άδες (6.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 
δέκα (10) ευρώ ανά μετοχή.

7. Ημερομηνία λήξης εταιρικής χρήσης: 31/12
8. Αριθμός μελών Δ.Σ. και θητεία αυτού: 3 έως 7 μέλη 

με πενταετή θητεία
9. Πρώτο Δ.Σ. και θητεία αυτού: Το πρώτο Διοικητικό 

Συμβούλιο, η θητεία του οποίου θα είναι μέχρι το τέλος 
του Α΄ εξαμήνου του 2013 αποτελείται από τα ακόλουθα 
τρία (3) μέλη:

1] Παναγιώτη Αλουπογιάννη του Ομήρου και της Ελέ−
νης, φυσικό, που γεννήθηκε στο Αστρος Αρκαδίας το 
έτος 1959, κάτοικο Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής οδός 
Σύλλης αρ. 13, κάτοχο του υπ’ αριθμ. Τ.108832/21.6.2000 
δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. Εξαρχείων, με Α.Φ.Μ. 
037179157, της Δ.Ο.Υ. Νέας Φιλαδέλφειας. Πρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.

2] Αγαμέμνονα Κολιάτσο του Ελευθερίου και της Αλε−
ξάνδρας, οικονομολόγο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 
1959 κάτοικο Αθηνών οδός Μαιάνδρου αρ. 23, κάτοχο 
του υπ’ αριθμ. Σ.205166/19.9.1997 δελτίου ταυτότητας 
του Α.Τ. Συντάγματος, με Α.Φ.Μ. 026818764 της Δ.Ο.Υ. 
Ζωγράφου. Αντιπρόεδρος.

3] Γεώργιο Αχειλαρά του Ιωάννη και της Μεταξίας, 
ηλεκτρολόγο μηχανικό, που γεννήθηκε στο Συδνεϋ Αυ−
στραλίας το έτος 1949, κάτοικο Γλυφάδας (Παλμύρας 
αριθμός 24) κάτοχο του υπ’ αριθμ. ΑΕ.067584/2.2.2007 
δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Γλυφάδας, με Α.Φ.Μ. 

015322789 της Δ.Ο.Υ Γλυφάδας. Μέλος. 10. Ελεγκτές 
πρώτης εταιρικής χρήσης: ΔΕΝ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2011

Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών
Η Συμβολαιογράφος

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
F

(2)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΜΕΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΜΕΔΕΩΝ ΑΕ».

Την 22−12−2011 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο, η με αριθμό 2072/22−12−2011 πράξη της Συμβο−
λαιογράφου Αθηνών Ιουλίας Σακελλάρη περί ίδρυσης 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΔΕΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δι−
ακριτικό τίτλο «ΜΕΔΕΩΝ ΑΕ» και το καταστατικό της.

H ως άνω Aνώνυμη Eταιρεία έλαβε αριθμό Γ.E.MH 
118917202000 και Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης στο 
Γ.Ε.ΜΗ 118917202000.

Περίληψη του καταστατικού έχει ως εξής:
1. Επωνυμία «ΜΕΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩ−

ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
2. Διακριτικός τίτλος: «ΜΕΛΕΩΝ ΑΕ»
3. Έδρα: ο Δήμος Αθηναίων
4. Σκοπός: α) Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 

φωτοβολταϊκούς σταθμούς, μονάδες και φωτοβολταϊ−
κά συστήματα β) Εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας στην 
ημεδαπή και αλλοδαπή

5. Διάρκεια: 50 έτη
6. Ποσό και τρόπος καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου: 

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο ορίζεται 
σε εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ευρώ, θα καλυφθεί, και θα 
καταβληθεί ολοσχερώς όπως λεπτομερώς αναφέρεται 
στο άρθρο 36 του παρόντος καταστατικού, ως εξής: 
Α) Ο Γεράσιμος Φλώρος κατέβαλε, δώδεκα χιλιάδες 
εξακόσια (12.600,00) ευρώ και λαμβάνει χίλιες διακό−
σιες εξήντα (1.260) μετοχές. Β) Ο Νικόλαος Κονιδάρης 
κατέβαλε είκοσι εννέα χιλιάδες τετρακόσια (29.400,00) 
ευρώ και λαμβάνει δύο χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα 
(2.940) μετοχές. Γ) Ο Φώτιος Φλώρος κατέβαλε εννέα 
χιλιάδες (9.000,00) ευρώ και λαμβάνει εννιακόσιες (900) 
μετοχές. Δ) Η Ευανθία Φλώρου κατέβαλε εννέα χιλιάδες 
(9.000,00) ευρώ και λαμβάνει εννιακόσιες (900).

7. Μετοχές (αριθμός, είδος, ονομαστική αξία): έξι χιλιά−
δες (6.000,00) Ονομαστικές (αποχές, η κάθε μία από τις 
οποίες έχει ονομαστική αξία δέκα (10.00) ευρώ.

8. Ημερομηνία λήξης πρώτης εταιρικής χρήσης: 
31/12/2012

9. Αριθμός μελών Δ.Σ. και θητεία αυτού: 3−7 μέλη με 
πενταετή θητεία

10. Πρώτο Δ.Σ. και θητεία αυτού:
α) ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΛΩΡΟΣ του Γεωργίου και της Ευ−

σταθίας, Α.Φ.Μ. 013433562, Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, που 
γεννήθηκε στον Στανό Αιτ/νίας το 1946, και κατοικεί 
στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Ευριπίδου αρ. 16. κάτοχος 
του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ’ αριθμ. I 106915 
που εκδόθηκε την 8/3/2000 από το AT Αμπελοκήπων, ο 
οποίος θα είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

β) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ του Γερασίμου και της 
Πολυξένης, Α.Φ.Μ. 036265638. Δ.Ο.Υ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ, που 
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γεννήθηκε στην Αθήνα το 1966, και κατοικεί στου Ζω−
γράφου Αττικής, οδός Δαβάκη Πίνδου αρ. 25. κάτο−
χος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ’ αριθμ.
ΑΒ 242728 που εκδόθηκε την 27/4/2006 από το ΤΑ ΖΩ−
ΓΡΑΦΟΥ, ο οποίος θα είναι Αντιπρόεδρος.

γ) ΦΩΤΙΟΣ ΦΛΩΡΟΣ του Γεράσιμου και της Μαρίας, 
Α.Φ.Μ. 139298826. Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, που γεννήθηκε 
στο Αμαρούσιο Αττικής το 1988 και κατοικεί στο Χα−
λάνδρι Αττικής, οδός Ευριπίδου αρ. 16, κάτοχος του 
Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ’ αριθμ. Χ 625882 
που εκδόθηκε την 21/4/2004 οπό το AT Χαλανδρίου ο 
οποίος θα είναι μέλος.

6) ΕΥΑΝΘΙΑ ΦΛΩΡΟΥ του Γεράσιμου και της Μαρίας, 
Α.Φ.Μ. 133222220, ΔΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, που γεννήθηκε 
στο Μαρούσι Αττικής το 1986, και κατοικεί στο Χα−
λάνδρι Αττικής, οδός Γυριπίδου αρ. 16, κάτοχος του 
Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ’ αριθμ. Φ 004768 
που εκδόθηκε την 30/11/2000 από το ΑΤ Αμπελοκήπων 
η οποία είναι μέλος.

Η θητεία των μελών του πρώτου Διοικητικού Συμβου−
λίου ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση 
που θα συγκληθεί μέχρι 30−6−2013.

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2011

Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών
Η Συμβολαιογράφος
ΙΟΥΛΙΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ

F
(3)

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 
της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ−ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΟ ΦΑΡΜΑ ΛΗ−
ΜΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο 
«ΦΑΡΜΑ ΛΗΜΝΟΥ Α.Ε.».

Την 22−12−2011 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο, η με αριθμό 2.953/21−12−2011 πράξη, σύστασης 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΥΡΟΚΟ−
ΜΕΙΟ−ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΟ ΦΑΡΜΑ ΛΗΜΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΦΑΡΜΑ ΛΗΜΝΟΥ 
Α.Ε.», της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Φαρμακίδου 
του Ιωάννη.

Η ως άνω Ανώνυμη Εταιρεία έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 
118915442000 και Κωδικό Αριθμό καταχώρισης στο 
Γ.Ε.ΜΗ. 118915442000

Περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής:
1) Αριθμός Συμβολαίου: 2 953/21−12−2011
2) Συμβολαιογράφος: ΕΛΕΝΗ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ του Ιω−

άννη
3) Επωνυμία «ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ−ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΟ ΦΑΡΜΑ 

ΛΗΜΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικός τίτλος 
«ΦΑΡΜΑ ΛΗΜΝΟΥ Α.Ε.».

4) Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Τοπική Κοινό−
τητα ΛΥΧΝΩΝ της Δημοτικής Ενότητας ΜΟΥΝΔΡΟΥ του 
Δήμου ΛΗΜΝΟΥ της Περιφερειακής Ενότητας ΛΗΜΝΟΥ 
της Περιφέρειας ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟ.

5) Σκοπός: 1) Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευ−
ση μονάδων τυροκομείου και επεξεργασίας γάλακτος 
γενικά. 2) Η αγορά, πώληση, μίσθωση και εκμίσθωση 
ακινήτων και οικοπέδων που είναι απαραίτητα για την 
εγκατάσταση και οργάνωση των παραπάνω μονάδων. 

3) Η αντιπροσώπευση Ελληνικών ή Αλλοδαπών οίκων 
ή Εταιρειών, Ελληνικών ή Αλλοδαπών που έχουν ίδιο 

σκοπό με το σκοπό της Εταιρείας. 4) Η αντιπροσώπευ−
ση στην Ελλάδα και το εξωτερικό οίκων, εταιρειών, 
επιχειρήσεων του εσωτερικού και εξωτερικού, οποιασ−
δήποτε νομικής μορφής για κάθε είδους εμπορικές και 
παραγωγικές εργασίες σχετικά με τα παραπάνω προ−
ϊόντα και υπηρεσίες. 5) Η δημιουργία ή συμμετοχή σε 
άλλες παρεμφερείς εταιρίες και επιχειρήσεις γενικά, 
που εδρεύουν στην Ελλάδα ή και σε άλλες χώρες και 
έχουν συναφή με την εταιρεία σκοπό οποιασδήποτε 
νομικής μορφής (Α.Ε., Ε.Π.Ε., κ.τ.λ.). 6) Η ανάπτυξη κάθε 
δραστηριότητας που είναι σχετική με όσα αναφέρθηκαν 
παραπάνω. 7) Για να μπορέσει δε η εταιρεία να πετύχει 
τους πιο πάνω σκοπούς της θα μπορεί: α) Να συνάπτει 
κάθε είδους συμβάσεις με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, β) Να παίρνει μέρος σε 
κάθε είδους διαγωνισμούς, μειοδοτικούς ή πλειοδοτι−
κούς κ.λπ. γ) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση 
με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού 
τύπου και να ασχολείται με την παροχή υπηρεσιών 
που έχουν σχέσεις με τις άνω δραστηριότητες καθώς 
επίσης και την εμπορία, δ) Να συνεργάζεται με οποιοδή−
ποτε τρόπο με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο,
ε) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε 
στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, στ) Να αντιπροσωπεύει, 
εκπροσωπεί ή διαχειρίζεται ή και να αποκτά στο σύνολο 
της ή κατά ένα μόνο μέρος της, οποιαδήποτε επιχείρηση 
φυσικού ή νομικού προσώπου Ελληνική ή ξένη, με όμοιο 
ή παρεμφερή σκοπό ή που κατέχει περιουσιακά στοιχεία 
χρήσιμα για το σκοπό της εταιρείας και ζ) Να συμμε−
τέχει σε άλλες επιχειρήσεις και εταιρείες με αγορά ή 
πώληση μετοχών, ονομαστικών ή μη, ανωνύμων ή άλλης 
μορφής εταιρείας, για την επέκταση των εμπορικών ερ−
γασιών της εταιρείας, σε οποιουσδήποτε άλλης πάσης 
φύσεως κλάδους και τομείς του εμπορίου.

6) Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε ενε−
νήντα εννέα (99) έτη και αρχίζει από την καταχώριση 
της ιδρυτικής πράξης με το καταστατικό της εταιρείας 
στο οικείο Μητρώο Α.Ε. από την εποπτεύουσα αρχή.

7) Ποσό και τρόπος καταβολής Μετοχικού Κεφα−
λαίου: Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται 
σε εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ευρώ και διαιρείται 
σε τριάντα χιλιάδες (30.000) μετοχές ονομαστικής 
αξίας δύο (2,00) ευρώ εκάστης, καταβάλλεται δε εξ 
ολοκλήρου σε μετρητά σύμφωνα με το άρθρο 35 του 
καταστατικού.

8) Μετοχές: Τριάντα χιλιάδες (30.000) Ονομαστικές 
μετοχές ονομαστικής αξίας δύο (2,00) ευρώ εκάστης,

9) Ημερομηνία λήξης εταιρικής χρήσης: Η εταιρική 
χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την 
πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη 
(31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

10) Αριθμός μελών Δ.Σ. και θητεία αυτού: Η εταιρεία 
διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται 
από τρία (3) έως επτά (7) μέλη που μπορεί να είναι και 
νομικά πρόσωπα. 2. Με την επιφύλαξη του εδαφίου 2 
της παρούσης παραγράφου τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των 
μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, που πα−
ρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας 
εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη 
τακτική Γενική Συνέλευση, ουδέποτε, όμως, δύναται να 
υπερβαίνει τα έξι (6) έτη.



4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 

11) Πρώτο Δ.Σ. και θητεία αυτού: Το πρώτο Διοικητικό 
Συμβούλιο αποτελείται από τους:

1) ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΜΥΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟ του Κωνσταντίνου και 
της Ευγενίας, πολιτικό μηχανικό − Ε.Δ.Ε., γεννημένο στο 
Μαρούσι Αττικής το έτος 1983, κάτοικο Άνω Βούλας Ατ−
τικής στην οδό Θεσσαλίας αριθμός 54, κάτοχο Δελτίου 
Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Σ−614884/25−06−1998 
του Α.Τ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 
116294799 της Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ, έλληνα υπήκοο ως 
Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο.

2) ΠΑΥΛΟ ΒΑΒΟΛΑ του Γεωργίου και της Δέσποινας, 
ιδιωτικό υπάλληλο, γεννημένο στη Νίκαια Αττικής το 
έτος 1978, κάτοικο Αθηνών στην οδό Σιγανέου αριθμός 
86, κάτοχο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό 
Τ−013637/15−10−1998 του Α.Τ. Ανω Πατησίων, με Αριθμό 
Φορολογικού Μητρώου 126810167 της Δ.Ο.Υ. ΙΔ΄ ΑΘΗ−
ΝΩΝ, έλληνα υπήκοο ως Μέλος και

3) ΝΙΚΟΛΙΝΑ ΜΥΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ του Κωνσταντίνου 
και της Ευγενίας, φοιτήτρια, γεννημένη στο Μαρούσι 
Αττικής το έτος 1986, κάτοικο Ανω Βούλας Αττικής στην 
οδό Θεσσαλίας αριθμός 54, κάτοχο Δελτίου Αστυνομι−
κής Ταυτότητας με αριθμό Χ−202147/07−01−2003 του Α.Τ. 
ΒΟΥΛΑΣ, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 140907639 
της Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ελληνίδα υπήκοο ως Μέλος.

Η θητεία των μελών του πρώτου Διοικητικού Συμβου−
λίου, ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευ−
ση των μετόχων της εταιρείας, η οποία θα συνέλθει την 
30η Ιουνίου του έτους 2013.

Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει ο Πρόεδρος και 
Διευθύνων Σύμβουλος ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΥΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
του Κωνσταντίνου και της Ευγενίας, ο οποίος εκπροσω−
πεί την Εταιρεία και η υπογραφή του οποίου κάτω από 
την εταιρική επωνυμία δεσμεύει την Εταιρεία πλήρως 
και απολύτως σε όλες τις σχέσεις της με τρίτους αδια−
κρίτως, ως καθορίζεται παραπάνω από το καταστατικό 
και το νόμο.

12) Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης: ΔΕΝ ΟΡΙΖΟ−
ΝΤΑΙ

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2011

Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών
Η Συμβολαιογράφος
ΕΛΕΝΗ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ

F
(4)

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 
της σύστασης της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύ−
νης με την επωνυμία «KIKU ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΕΣΤΙΑ−
ΤΟΡΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «KIKU ΕΠΕ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την 20−12−2011 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1970, 
η με αριθμό 547/14−12−2011 πράξης της Συμβολαιογράφου 
Πειραιά ΑΝΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΚΑΡΙΜΠΑ, περί σύστασης 
Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με επωνυμία «KIKU 
ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «KIKU ΕΠΕ», σύμφω−
να με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως ισχύει, η 
οποία έλαβε αριθμό ΓΕΜΗ 118854701000.

Η περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής:
Η εταιρεία με την επωνυμία «ΡΑΣΙΜΟ ΙΝΒΕΣΤΜΕΝΤΣ 

ΛΙΜΙΤΕΝΤ» (RASSIMO INVESTMENTS LIMITED) εδρεύου−
σα στη Λεμεσό Κύπρου και επί της οδού Καραϊσκάκη 
13, Τ.Κ. 3032, με Α.Φ.Μ. −997517362 της ΔΟΥ ΦΑΕ Πει−
ραιώς, συνιστά Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης 
Ευθύνης με:

Επωνυμία «KIKU ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΜΟΝΟ−
ΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

Διακριτικό τίτλο: «KIKU ΕΠΕ»
Έδρα: Δήμος Χαλανδρίου Αττικής, επί των οδών Πίν−

δου 58 & Κηφισίας 342.
Σκοπό: Α/ Σκοπός της εταιρείας είναι:
1) Η ίδρυση, λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευ−

ση εστιατορίων και καφέ μπαρ καθώς και η εμπορεία 
τροφίμων, αναψυκτικών και ποτών στα πλαίσια αυτών.

2) Η διοργάνωση εκδηλώσεων και παροχή υπηρεσι−
ών εστίασης εκτός του καταστήματος λειτουργίας της 
επιχείρησης της (υπηρεσίες catering).

3) Η αντιπροσώπευση αλλοδαπών οίκων της αγοράς 
τροφίμων και ποτών και η εισαγωγή και εξαγωγή αντί−
στοιχων προϊόντων. Και

4) Η παραχώρηση προς χρήση και εκμετάλλευση σε 
αόριστο αριθμό επιχειρήσεων δικαιωμάτων δικαιόχρη−
σης (τεχνογνωσίας, σημάτων, διακριτικών τίτλων, εμπο−
ρικών επωνυμιών, σχεδίων και υποδειγμάτων) συναφών 
με την επαγγελματική δραστηριότητα που θα αναπτύξει 
η Εταιρεία (franchising) αλλά και η χρήση και εκμε−
τάλλευση δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής 
ιδιοκτησίας κατά παραχώρηση από άλλες ημεδαπές ή 
αλλοδαπές επιχειρήσεις.

Β) Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία, με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, δύναται: α) να 
συμμετέχει σε οποιεσδήποτε επιχειρήσεις ημεδαπές ή 
αλλοδαπές με παρεμφερείς σκοπούς και με οποιοδή−
ποτε εταιρικό τύπο, β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο ημεδαπό ή αλλοδαπό και να 
ιδρύει καταστήματα στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, 
γ) να αντιπροσωπεύσει στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό 
οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση ή εταιρεία ημεδαπή ή 
αλλοδαπή.

Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πε−
νήντα (50) έτη.

Εταιρικό Κεφάλαιο: Το κεφάλαιο της Εταιρείας ορί−
ζεται σε τριάντα χιλιάδες (30.000,00) ευρώ και διαιρεί−
ται σε χίλια (1.000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 
εκάστου τριάντα (30,00) ευρώ. Η κάλυψη των μεριδίων 
και η καταβολή του κεφαλαίου γίνεται από την μονα−
δική εταίρο εταιρεία, στην οποία ανήκουν και τα χίλια 
(1.000) εταιρικά μερίδια, τα οποία αποτελούν τη μερίδα 
της συμμετοχής της στην εταιρεία.

Διαχείριση: Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υπο−
θέσεων, καθώς και η εκπροσώπηση της Εταιρείας στα 
δικαστήρια και εκτός, ανατίθεται στον Γεώργιο Αν−
δρίτσο του Κωνσταντίνου, γεννηθέντα στο Μαρούσι 
Αττικής στις 23−7−1985 και κάτοχο του υπ’ αριθμ. ΑΙ 
019136 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Νέου 
Ψυχικού.

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2011

Με εντολή Προέδρου
Ο Ειδικός Σύμβουλος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
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(5)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυ−
μης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ − ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ − ΕΜΠΟΡΙΚΗ − ΔΙΑΦΗ−
ΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και δ.τ. 
«ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΓΝΩ−
ΣΗ Α.Ε.».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Την 08/12/2011 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η από 30/11/2011 απόφαση 
της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εται−
ρείας με την επωνυμία «ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥ−
ΤΙΚΗ − ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ − ΕΜΠΟΡΙΚΗ − ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και δ.τ. «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥ−
ΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 
35932/04/Β/96/110(2010), με την οποία αποφασίστηκε η 
τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της.

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

Η εν λόγω τροποποίηση έχει ως εξής: (σε περίληψη):

Άρθρο 2
Σκοπός της Εταιρείας είναι:
α) Να ιδρύει και λειτουργεί εκπαιδευτικές σχολές πα−

ντός είδους.
β) Να αποκτά δικαιώματα Βιομηχανικής, εμπορικής 

και πνευματικής ιδιοκτησίας και να διαχειρίζεται τέτοια 
δικαιώματα. Ενδεικτικά να αποκτά δικαιώματα επί και 
εκ σημάτων, διακριτικών γνωρισμάτων, διασχηματισμών, 
επωνυμιών, αρχιτεκτονικών σχεδίων, τεχνογνωσιών και 
να λαμβάνει άδειες χρήσεως αυτών, όσον αφορά την 
παροχή υπηρεσιών, τη διεύθυνση ή διοργάνωση επιχει−
ρήσεων, ιδίως εκπαιδευτικών. Να συμβάλλεται με τρί−
τους ως προς τέτοιου είδους δικαιώματα παρέχοντας 
περιορισμένα δικαιώματα χρήσης αυτών και ειδικότερα 
να συμβάλλεται με τρίτους κατά το σύστημα δικαιό−
χρησης ως προς τέτοια δικαιώματα.

γ) Να προβαίνει στην έρευνα και εκπόνηση μελετών 
και έκδοση εκπαιδευτικών εντύπων εφημερίδων, περιο−
δικών και Βιβλίων σχετικών με τα πιο πάνω στην εμπο−
ρική των εκμετάλλευση, καθώς και στην εκπαίδευση 
τεχνικοί και Βοηθητικού προσωπικού.

δ) Να προβαίνει στην παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή 
και γενικά εμπορία οιουδήποτε είδους αγαθών και ει−
δικότερα εκπαιδευτικού υλικού αναγκαίων για την εξυ−
πηρέτηση των σκοπών της ως και στην άσκηση κάθε 
παρεμφερούς επιχείρησης.

ε) Να παρέχει οιουδήποτε είδους διαφημιστικές υπη−
ρεσίες.

στ) Να προβαίνει στην αντιπροσώπευση οίκων και επι−
χειρήσεων του εσωτερικού και εξωτερικού με όμοιους 
ή παρεμφερείς σκοπούς με τους δικούς της.

ζ) Κατασκευαστικές Εργασίες Διαμόρφωσης Επαγ−
γελματικών Κτιρίων.

2. Προς επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας μπορεί:
α) Να ιδρύει υποκαταστήματα στην αλλοδαπή και 

ημεδαπή.
β) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε, υφιστάμενη ή ιδρυ−

όμενη επιχείρηση, ομοίου ή παρεμφερούς σκοπού με 
οποιονδήποτε εταιρικό τύπο.

γ) Να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα, που επιδιώκουν σκοπούς όμοιους ή 
παρεμφερείς με τους δικούς της.

δ) Να αποκτά και να εκμεταλλεύεται με οποιονδήποτε 
τρόπο κάθε δικαίωμα ή προνόμιο αναγκαίο ή χρήσιμο 
για τον επιδιωκόμενο σκοπό της.

ε) Να προβαίνει σε κάθε πράξη ή δοσοληψία που συμ−
βάλλει στην εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού, όπως 
αυτός προσδιορίζεται στις παραπάνω παραγράφους.

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

Παλλήνη, 19 Δεκεμβρίου 2011

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΞΕΝΙΑ ΚΟΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

F
(6)

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ−
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΤΩΝ» και δ.τ. 
«IMA BEVERAGES A.E.».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Την 12/12/2011 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύ−
μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η από 12/12/2011 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΤΩΝ» και δ.τ. 
«IMA BEVERAGES A.E.» και αριθμό Μητρώου 67376/04/
Β/08/55(2011), με την οποία αποφασίστηκε η τροποποί−
ηση του άρθρου 2 του καταστατικού της.

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

Η εν λόγω τροποποίηση έχει (σε περίληψη) ως εξής:

Άρθρο 2
Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η εισαγωγή, εμπορία και διακίνηση κάθε είδους 
ποτών, οινοπνευματωδών ή μη, συνπεριλαμβανομένων 
κάθε είδους αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών,

2. Η παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού, ανάπτυξης, στρα−
τηγικής πωλήσεων και κάθε εν γένει υπηρεσία, σχετική 
με την προώθηση των πωλήσεων προϊόντων, άλλων 
επιχειρήσεων, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτε−
ρικό.

3. Η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρίες, τόσο 
στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, που επιδιώκουν 
τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, καθώς και η αντι−
προσώπευση αυτών.

4. Η οινοποίηση καθώς και η παρασκευή και εμπορία 
κάθε είδους οίνων και οινοπνευματωδών ποτών,

5. Η αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού και εξωτε−
ρικού,

6. Η εμπορία και τυποποίηση ξηρών καρπών, μπαχα−
ρικών, καφέ και κάθε είδους φυσικών χυμών, ποτών και 
τροφίμων,

7. Η συσκευασία, επανασυσκευασία και κάθε είδους 
τυποποίηση των παραπάνω προϊόντων,

8. Η εισαγωγή, εμπορία και διακίνηση ειδών προσω−
πικής υγειινής και φροντίδας,
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9. Η παροχή υπηρεσιών αποθηκεύσεως, διακινήσε−
ως και γενικότερα η παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής 
αλυσίδας (logistic support), κάθε είδους προϊόντων και 
εμπορευμάτων τρίτων.

10. Η εμπορία ειδών ενδύσεως, υποδήσεως, αξεσουάρ 
ενδύσεως εν γένει, δερματίνων ειδών, ειδών ταξιδιού και 
ειδών αθλητικού εξοπλισμού.

11. Η παροχή υπηρεσιών υπηρεσιών διοίκησης, λογι−
στηρίου και οργάνωσης επιχειρήσεων.

12. Η ανάπτυξη και εμπορία εμπορικών σημάτων, αδει−
ών, τεχνογνωσίας (know−how), ευρασιτεχνιών και άλλων 
δικαιωμάτων πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας.

13. Κάθε άλλη εμπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό.

Η εταιρεία για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών 
δύναται:

• Να αποκτά, εκμισθώνει, υπεκμισθώνει ή υπομισθώνει 
ακίνητα δικά της ή τρίτων στην Ελλάδα ή το εξωτε−
ρικό ή συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, σε οποιαδήποτε 
επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιο ή 
παρεμφερή−σκοπό,

• Να προβαίνει στην έκδοση κάθε είδους εντύπων, 
σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

• Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

• Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

• Να ενεργεί ως αντιπρόσωπος οποιασδήποτε επιχεί−
ρησης ημεδαπής ή αλλοδαπής με όμοιο ή παρεμφερή 
σκοπό.

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

Παλλήνη, 20 Δεκεμβρίου 2011

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΞΕΝΙΑ ΚΟΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

F
(7)

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ−
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΠΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩ−
ΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» και δ.τ. 
«ΥΗΣ ΠΕΠΟΝΙΑΣ Α.Ε.».

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

Την 10/11/2011 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύ−
μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 24/10/2011 
πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΥΔΡΟΗΛΕ−
ΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΠΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» 
και δ.τ. «ΥΗΣ ΠΕΠΟΝΙΑΣ Α.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 
54713/01ΑΤ/Β/03/191(2008), που εδρεύει στο δήμο Αμα−
ρουσίου Αττικής, με το οποίο πιστοποιήθηκε η μερική 
καταβολή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κε−
φαλαίου που αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση 
στις 30/06/2011 και συγκεκριμένα καταβλήθηκε το ποσό 
των € 41.250,00. 

Με το ίδιο ως άνω πρακτικό Δ.Σ. το νέο κείμενο του 
άρθρου 5 διαμορφώνεται πλέον ως εξής:

Άρθρο 5

Δυνάμει της από 30/06/2011 απόφασης της τακτικής 
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το 
Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά σαράντα εννέα χι−
λιάδες επτακόσια πενήντα (49.750) ευρώ με καταβολή 
μετρητών και την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσί−
ων εβδομήντα πέντε (4.975) νέων μετοχών ονομαστικής 
αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστη. Λόγω μερικής κάλυψης 
της ως άνω αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου μέχρι 
του ποσού σαράντα μία χιλιάδων διακοσίων πενήντα 
(41.250) ευρώ, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας 
ανέρχεται πλέον σε πεντακόσιες τριάντα οκτώ χιλιά−
δες επτακόσια πενήντα (538.750,00) ευρώ διαιρούμενο 
σε πενήντα τρεις χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα πέντε 
(53.875) Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα 
ευρώ (10,00) εκάστη.

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

Αγία Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2011

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης κ.α.α.
ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ

F
(8)

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ−
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «GREEN TEAM 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΔΩΡΩΝ» και δ.τ. «GREEN TEAM AE».

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

Την 22/11/2011 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 31/10/2011 πρακτικό 
της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία «GREEN TEAM ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΩΡΩΝ» 
και δ.τ. «GREEN TEAM AE» και με αριθμό Μητρώου 
59345/01ΑΤ/Β/05/388, που εδρεύει στο δήμο Αμαρουσί−
ου Αττικής, με το οποίο αποφασίστηκε η τροποποίηση 
του άρθρου 4 του καταστατικού της.

Η παραπάνω τροποποίηση έχει σε περίληψη ως ακο−
λούθως:

Άρθρο 4
Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι:
1. Η παραγωγή, εμπορία, αγορά, πώληση και διάθεση, 

εισαγωγή και εξαγωγή ειδών ρουχισμού και υπόδησης, 
αθλητικών ειδών και ειδών δώρου και λοιπών παρεμ−
φερών ειδών.

2. Η διεξαγωγή ερευνών αγοράς αναφορικά με την 
εγχώρια και διεθνή αγορά ποδοσφαίρου και εν γένει 
αθλητισμού, η εξεύρεση ποδοσφαιριστών και άλλων 
αθλητών και η διαμεσολάβηση για την σύναψη συμβο−
λαίων από αυτούς με αθλητικές ομάδες καθώς επίσης 
και με διαφημιστικές εταιρείες ή/ και χορηγούς.

3. Η εξεύρεση και υπόδειξη χορηγών (sponsors) για 
ποδοσφαιρικές και εν γένει αθλητικές ομάδες καθώς 
και η σύναψη σχετικών συμφωνιών.
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4. Η παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης, διαχεί−
ρισης και παρακολούθησης υλοποίησης χορηγικών 
προγραμμάτων για αθλητικές και πολιτιστικές εκ−
δηλώσεις.

5. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με 
την διαμόρφωση, ανάπτυξη και παρακολούθηση υλο−
ποίησης της εμπορικής και επικοινωνιακής στρατηγικής 
αθλητικών ομάδων,

6. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την 
εμπορική εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων.

7. Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ιστοσελίδων στο 
διαδίκτυο και η εμπορική εκμετάλλευση αυτών καθώς 
και η παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μέσω χρή−
σης του δημόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου καθώς 
και η χρήση κυψελοειδούς τηλεφωνίας και συναφών 
τρόπων μετάδοσης.

8. Η παροχή υπηρεσιών οργάνωσης αθλητικών και 
πολιτιστικών εκδηλώσεων, συνεδρίων και catering.

9. Η παροχή υπηρεσιών κράτησης (booking) και δι−
άθεσης εισιτηρίων αθλητικών και πολιτιστικών εκδη−
λώσεων.

10. Η παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών και η μεσολά−
βηση για παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών.

11. Η άσκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση για λογα−
ριασμό αθλητικών ομάδων, αθλητών ή αθλητικών οργα−
νώσεων των δικαιωμάτων τους για ραδιοφωνική ή/και 
τηλεοπτική κάλυψη και αναμετάδοση των αθλητικών 
γεγονότων στα οποία αυτοί μετέχουν καθώς και η με−
σολάβηση, για λογαριασμό τους, για την σύναψη των 
σχετικών συμφωνιών με μέσα μαζικής ενημέρωσης.

12. Η εμπορική εκμετάλλευση περιοδικών και λοιπών 
εντύπων καθημερινής, εβδομαδιαίας ή μηνιαίας κυκλο−
φορίας.

13. Διοργάνωση ταξιδιών συναφών με αθλητικές και 
πολιτιστικές δραστηριότητες.

14. Η κατοχή και απόκτηση, κατοχύρωση και παροχή 
άδειας χρήσης και εκμετάλλευσης ή η με οποιονδήπο−
τε άλλο τρόπο κατοχή ή/και εκμετάλλευση εμπορικών 
σημάτων, προϊόντων βιομηχανικής και πνευματικής ιδι−
οκτησίας, δικαιωμάτων εικόνας (image rights) αθλητών, 
διπλωμάτων ή προνομίων ευρεσιτεχνίας (πατέντες), με−
θόδων επεξεργασίας/προετοιμασίας σχεδίων, σχεδίων 
μελετών, μεθόδων παραγωγής τεχνογνωσίας (know 
how) κ.λπ.

15. Η για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών και 
σε συνάρτηση με αυτούς αγορά, εκμίσθωση ή μίσθωση 
κινητών και ακινήτων συμπεριλαμβανομένων καταστη−
μάτων, χώρων γραφείων, μηχανημάτων, εξοπλισμού, 
οχημάτων κλπ.

16. Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα και το εξωτερι−
κό συναφών οίκων ή εταιρειών, ημεδαπών και αλλο−
δαπών.

17. Η ίδρυση εταιρειών οποιασδήποτε μορφής με 
σκοπούς όμοιους, παρεμφερείς ή συμπληρωματικούς ή 
απλώς χρησίμους (με έμμεσο ή άμεσο τρόπο) για την 
πραγματοποίηση του σκοπού της Εταιρείας Επίσης, 
η δημιουργία δικτύου αντιπροσωπείας, διανομής και 
δικαιόχρησης (franchising) αναφορικά με τα είδη που 
παράγει, εμπορεύεται, εισάγει και εξάγει η Εταιρεία.

18. Η συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες εταιρείες, 
οποιασδήποτε νομικής μορφής καθώς και σε ατομικές 
επιχειρήσεις που υφίστανται ή πρόκειται να συσταθούν 
στο μέλλον και η συνεργασία με αυτές.»,

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

Αγία Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2011

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης κ.α.α.
ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ

F
(9)

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 
της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΣΤΗ−
ΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
και δ.τ. «S.K.E.».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την 12−12−2011 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο (ΓΕΜΗ), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1943, 
το υπ’ αριθμ. 1/8−12−2011 πρακτικό της Αυτόκλητης έκτα−
κτης Γενικής Συνέλευσης των ιδρυτών της Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ−
ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και 
δ.τ. «S.K.E.» και αριθμό ΓΕΜΗ 117677301000, από το οποίο 
προκύπτει η τροποποίηση του άρθρου 36 του κατα−
στατικού της ως προς την κάλυψη και καταβολή του 
Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας, το οποίο διαμορ−
φώνεται ως ακολούθως:

«Άρθρο 36ο
ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το κεφάλαιο της εταιρείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 
5 του καταστατικού, το οποίο ανέρχεται σε εβδομήντα 
πέντε χιλιάδες (75.000,00) ευρώ και διαιρείται σε επτά 
χιλιάδες πεντακόσιες (7.500) Ονομαστικές μετοχές, ονο−
μαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία, καλύπτεται 
(αναλαμβάνεται) Ολοσχερώς από τους εμφανισθέντες 
με την καταβολή από αυτούς σε μετρητά του συνολικού 
ποσού των εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000,00) ευρώ 
και ειδικότερα, κατά σαφή και κατηγορηματική δήλωση 
και ομολογία αυτών, κατά το κατωτέρω αναφερόμενο 
για τον καθένα ποσό, με τον ακόλουθο τρόπο:

1) Ο Βασίλειος ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΣ του Σπυρογιάννη και της 
Βιργινίας, θα καταβάλει σε μετρητά 4.800 ευρώ και θα 
λάβει 480 μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας 
10 ευρώ και θα αντιπροσωπεύει ποσοστό 6,40% του 
κεφαλαίου της με το παρόν συσταθησομένης Ανωνύμου 
Εταιρείας,

2) Η Χάιδω σύζυγος Ηλία ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, θυγατέρα 
Δημητρίου και Δήμητρας ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ, θα καταβά−
λει σε μετρητά 4.800 ευρώ και θα λάβει 480 μετοχές, 
ονομαστικής αξίας της κάθε μίας 10 ευρώ και θα αντι−
προσωπεύει ποσοστό 6,40% του κεφαλαίου της με το 
παρόν συσταθησομένης Ανωνύμου Εταιρείας,

3) Ο Αθανάσιος ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ του Βλασίου και της 
Αικατερίνης, θα καταβάλει σε μετρητά 2.400 ευρώ και 
θα λάβει 240 μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας 
10 ευρώ και θα αντιπροσωπεύει ποσοστό 3,20% του 
κεφαλαίου της με το παρόν συσταθησομένης Ανωνύμου 
Εταιρείας,

4) Ο Ανέστης ΜΕΓΑΡΙΤΗΣ του Παναγιώτη και της 
Σωτηρίας, θα καταβάλει μετρητά 2.400 ευρώ και θα 
λάβει 240 μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας 
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10 ευρώ και θα αντιπροσωπεύει ποσοστό 3,20% του 
κεφαλαίου της με το παρόν συσταθησομένης Ανωνύμου 
Εταιρείας,

5) Ο Μάρκος ΚΑΛΑΘΑΚΗΣ του Εμμανουήλ και της 
Κρυστάλης, θα καταβάλει σε μετρητά 4.800 ευρώ και 
θα λάβει 480 μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας 
10 ευρώ και θα αντιπροσωπεύει ποσοστό 6.40% του 
κεφαλαίου της με το παρόν συσταθησομένης Ανωνύμου 
Εταιρείας,

6) Η Βικτώρια ΜΥΡΙΛΛΑ του Κωνσταντίνου και της 
Ελευθερίας, σύζυγος Σπυρίδωνος Πανδή, θα καταβάλει 
σε μετρητά 10.340 ευρώ και θα λάβει 1.034 μετοχές, 
ονομαστικής αξίας της κάθε μίας 10 ευρώ και θα αντι−
προσωπεύει ποσοστό 13,79% του κεφαλαίου της με το 
παρόν συσταθησομένης Ανωνύμου Εταιρείας.

7) Ο Αλέξανδρος ΒΑΣΙΑΔΗΣ του Ευαγγέλου και της 
Ειρήνης, θα καταβάλει σε μετρητά 4.800 ευρώ και θα 
λάβει 480 μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας 
10 ευρώ και θα αντιπροσωπεύει ποσοστό 6,40% του 
κεφαλαίου της με το παρόν συσταθησομένης Ανωνύμου 
Εταιρείας.

8) Ο Βασίλειος ΚΟΥΚΟΥΤΟΣ του Μιχαήλ και της Πε−
λαγίας, θα καταβάλει σε μετρητά 8250 ευρώ και θα 
λάβει 825 μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας 
10 ευρώ και θα αντιπροσωπεύει ποσοστό 11,00% του 
κεφαλαίου της με το παρόν συσταθησομένης Ανωνύμου 
Εταιρείας.

9) Ο Χρήστος − Κωνσταντίνος ΚΟΥΚΟΥΤΟΣ του Μι−
χαήλ και της Πελαγίας, θα καταβάλει σε μετρητά 2.090 
ευρώ και θα λάβει 209 μετοχές, ονομαστικής αξίας της 
κάθε μίας 10 ευρώ και θα αντιπροσωπεύει ποσοστό 
2,79% του κεφαλαίου της με το παρόν συσταθησομένης 
Ανωνύμου Εταιρείας.

10) Ο Δημήτριος ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ του Μιχαήλ και της 
Μαρίας, θα καταβάλει σε μετρητά 5.580 ευρώ και θα 
λάβει 558 μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας 
10 ευρώ και θα αντιπροσωπεύει ποσοστό 7,44% του 
κεφαλαίου της με το παρόν συσταθησομένης Ανωνύμου 
Εταιρείας.

11) Ο Κωνσταντίνος ΤΣΙΟΥΡΗΣ του Νικολάου και της 
Βικτωρίας, θα καταβάλει σε μετρητά 15.140 ευρώ και θα 
λάβει 1.514 μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας 
10 ευρώ και θα αντιπροσωπεύει ποσοστό 20,19% του 
κεφαλαίου της με το παρόν συσταθησομένης Ανωνύμου 
Εταιρείας.

12) Ο Στέφανος ΤΣΩΤΣΗΣ του Δημητρίου και της Βι−
κτωρίας, θα καταβάλει σε μετρητά 4.800 ευρώ και θα 
λάβει 480 μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας 
10 ευρώ και θα αντιπροσωπεύει ποσοστό 6,40% του 
κεφαλαίου της με το παρόν συσταθησομένης Ανωνύμου 
Εταιρείας και

13) Η Ομόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΟΥΛ−
ΛΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ − ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ O.E.», θα 
καταβάλει σε μετρητά 4.800 ευρώ και θα λάβει 480 
μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας 10 ευρώ και 
θα αντιπρόσωπε!)ει ποσοστό 6,40% του κεφαλαίου της 
με το παρόν συσταθησομένης Ανωνύμου Εταιρείας.

Οι ιδρυτές υποχρεούνται να καταθέσουν σε τραπεζικό 
λογαριασμό επ’ ονόματι της εταιρείας, το αντίτιμο των 
ανωτέρω μετοχών αμέσως μετά την καταχώριση στο 
Γενικό Εμπορικό Μητρώο της διοικητικής αποφάσεως 

για την παροχή αδείας συστάσεως της εταιρείας και 
την έγκριση του παρόντος καταστατικού της από την 
αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε (χωρίς έλεγχο 
βάσει του Ν.3604/2007) και ολόκληρο το νέο κείμενο 
του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά την 
κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του.

Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2011

Με εντολή Προέδρου
Ο Ειδικός Σύμβουλος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
(10)

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «GREEN TEAM ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ−
ΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΩΡΩΝ» και δ.τ. «GREEN 
TEAM AE».

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

Την 15/12/2011 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύ−
μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 30/09/2011 
πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία «GREEN TEAM ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΩΡΩΝ» και 
δ.τ. «GREEN TEAM AE» και με αριθμό Μητρώου 59345/0 
lAT/B/05/388 που εδρεύει στο δήμο Αμαρουσίου Αττι−
κής, με το οποίο εκλέχθηκε νέο μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου ο Σωτήρης Λουμίδης σε αντικατάσταση του 
πα ραιτηθέντος Ευάγγελου Σαμαρά και το ΔΣ ανασυ−
γκροτήθηκε σε σώμα.

Μετά από τα παραπάνω, η νέα σύνθεση του Διοικη−
τικού Συμβουλίου, του οποίου η θητεία λήγει στις 3 
0/06/2012, έχει ως κατωτέρω:

1. Δημήτριος Γόντικας του Γεωργίου, κάτοικος Νέας 
Κηφισιάς (Νικηταρά 14), κάτοχος του. Α.Δ.Τ. Σ 563830 και 
ΑΦΜ: 026280369 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Πρόεδρος.

2. Βασίλειος Παρθενόπουλος του Κωνσταντίνου, κά−
τοικος Αμαρουσίου Αττικής (Δροσίνη 8), κάτοχος του 
Α.Δ.Τ.: Χ 076670 και ΑΦΜ: 025668759 της Δ.Ο.Υ. Αμαρου−
σίου, Διευθύνων Σύμβουλος.

3. Παναγιώτης Δάβαρης του Κωνσταντίνου, κάτοικος 
Μάνδρας Αττικής (25ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών − Κορίνθου), 
κάτοχος του ΑΔΤ: Ρ 618641 και ΑΦΜ: 026280289 της 
Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Μέλος.

4. Σωτήρης Λουμίδης του Ιάσωνα, κάτοικος Κηφισιάς 
Αττικής (Λ. Κηφισίας 313) κάτοχος του ΑΔΤ: ΑΚ 121270 
και ΑΦΜ: 004475205 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Μέλος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να παραμείνει 
ως έχει η διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας, 
σύμφωνα δηλαδή με το από 10/11/2010 πρακτικό συγκρό−
τησης του Δ.Σ. σε σώμα, το οποίο δημοσιεύτηκε στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) αρ. 
φύλλου 285/28.01.2011.

Αγία Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2011

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης κ.α.α.
ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ
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(11)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΙΔΗΡΟΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΕ».

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

Την 25/11/2011 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, τα κατωτέρω στοιχεία 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΣΙΔΗΡΟΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΕ» και αριθμό Μητρώου 976/01ΑΤ/
Β/86/576(2008), που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Ατ−
τικής:

1. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι−
σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για 
τη χρήση 2010.

2. Το από 07/06/2011 πρακτικό τακτικής Γενικής Συνέ−
λευσης των μετόχων, με το οποίο ορίστηκαν ελεγκτές 
για την επόμενη χρήση 2011 οι εξής:

Τακτικοί:
1. ΜΟΣΤΡΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με αριθμό 

Μητρώου O.E. 9992036478 και αριθμό αδείας Α΄ Τάξης 
Λογιστή/Φοροτεχνικού 712.

2. ΔΙΟΜΗ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΤΕΛΗ με αριθμό Μητρώου 
O.E. 9998050709 και αριθμό αδείας Α΄ Τάξης Λογιστή/
Φοροτεχνικού 29624.

Αναπληρωματικοί:
1. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ με αριθμό Μη−

τρώου O.E. 9901062159 και αριθμό αδείας Α΄ Τάξης Λο−
γιστή/Φοροτεχνικού 16074.

2. ΠΕΤΑΛΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με αριθμό 
Μητρώου O.E. 9997029877 και αριθμό αδείας Α΄ Τάξης 
Λογιστή/Φοροτεχνικού 27180. 

Αγία Παρασκευή, 25 Δεκεμβρίου 2011

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης κ.α.α.
ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ

(12)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «PROPERTIES CORFU ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙ−
ΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «PROPERTIES 
CORFU A.E.».

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

Την 19/12/2011 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, τα κατωτέρω στοιχεία 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROPERTIES 
CORFU ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ» και δ.τ. «PROPERTIES CORFU A.E.» και αριθμό 
Μητρώου 66252/01ΑΤ/Β/08/306, που εδρεύει στο Δήμο 
Χαλανδρίου Αττικής:

1. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι−
σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για 
τη χρήση 2010.

2. Το από 30/06/2011 πρακτικό τακτικής Γενικής Συνέ−
λευσης των μετόχων, με το οποίο ορίστηκαν ελεγκτές 
για την επόμενη χρήση οι εξής:

Τακτικοί:
1. ΖΑΡΑ ΣΠΥΡΙΔΩ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με αριθμό Μητρώου 

O.E. 9900049246 και αριθμό αδείας Α΄ Τάξης Λογιστή/
Φοροτεχνικού 19445.

2. ΠΛΑΤΣΑΤΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ με 
αριθμό Μητρώου O.E. 9997047409 και αριθμό αδείας 
Α΄ Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού 14759.

Αναπληρωματικοί:
1. ΚΑΖΗΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ με αριθμό Μητρώου 

O.E. 9993027719 και αριθμό αδείας Α΄ Τάξης Λογιστή/
Φοροτεχνικού 8077.

2. ΣΤΡΙΓΚΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ με αριθμό Μητρώου O.E. 
9996044995.

Αγία Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2011

Με εντολή Διευθυντή
Η Προϊσταμένη κ.α.α.
ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ     
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

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.

. . .

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 επιστρέφονται.

•  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 τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές 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 έκ−
πτωση.

•   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 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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