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ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

(1)
 Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων 

Εταιρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας 
με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ − ΣΥΜ−
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» με δ.τ. «Ε.Α.Σ.Υ 
Α.Α.Ε. – ΟΤΑ».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Την 24.12.2008 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας και πήρε αριθμό Μητρώ−
ου 67487/01/Β/08/724 η Ανώνυμη Εταιρεία με την επω−
νυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ − ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» η οποία προήλθε από μετατροπή της 
Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 
ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ − ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΦΑ−
ΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ», σύμφωνα με την από 
15.10.2008 Έκθεση Εκτίμησης της επιτροπής του άρθρου 
9 του κ.ν. 2190/1920 και τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, 
όπως ισχύει, και του ν. 3463/2006, καθώς επίσης και η 
υπ’ αριθμ. 37568/24.12.2008 απόφαση του Νομάρχη Αθη−
νών με την οποία δόθηκε άδεια σύστασης και εγκρίθη−
κε το καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας όπως αυτό 
καταρτίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 29864 −19.12.2008 πράξη 
του συμβολαιογράφου Αθηνών ΣΤΑΜΑΤΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 
ΚΑΤΑΠΟΔΗ με βάση τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, 
όπως ισχύει:
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Περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής:
Επωνυμία: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ − ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙ−

ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥ−
ΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» με δ.τ. «Ε.Α.Σ.Υ Α.Α.Ε. – ΟΤΑ»

Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος ΑΘΗ−
ΝΑΙΩΝ

Σκοπός: Σκοπός της εταιρείας είναι:
Αποκλειστικός σκοπός της εταιρείας είναι η επιστημο−

νική και τεχνική υποστήριξη των Ο.Τ.Α. και των ενώσεων 
τους ή και της αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης, η 
προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικό−
τερα βιώσιμης ανάπτυξης των Δήμων και Κοινοτήτων, 
η ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλ−
λοντος, η συμμετοχή της σε αντίστοιχα προγράμματα 
και η εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαδημοτικό ή 
σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.

Ειδικότερα αντικείμενο της εταιρείας είναι:
1. Να παρέχει επιστημονική και τεχνική υποστήριξη 

στην προστασία κινητής και ακίνητης περιουσίας των 
ΟΤΑ, στην ανάλυση και αξιολόγηση των διαφόρων κιν−
δύνων που αντιμετωπίζουν αυτοί υποβάλλοντας προ−
τάσεις για την ορθολογική και συστηματική διαχείρισή 
τους, στην εξασφάλιση της αστικής τους ευθύνης, στην 
οικονομική κάλυψη τυχόν υποχρεώσεων τους από πα−
ράβαση της νομοθεσίας για την προστασία του περι−
βάλλοντος αλλά και της παροχής εξειδικευμένων συμ−
βουλών για την μείωση της τρωτότητας από φυσικές 
ή άλλες καταστροφές κτηριακών τους εγκαταστάσεων 
και λειτουργιών με τη μελέτη της αγοράς, τόσο του 
στενού όσο και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και της 
τοπικής αυτοδιοίκησης.

2. Να παρουσιάζει, προτείνει, προπαρασκευάζει, προ−
συπογράφει ή συνάπτει, η ίδια ή διαμέσου άλλων δια−
μεσολαβούντων, για λογαριασμό μιας ή περισσοτέρων 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων, ασφαλιστικές συμβάσεις 
έναντι προμήθειας. Επίσης να παρέχει στον ασφαλι−
σμένο κάθε αναγκαία συνδρομή κατά τη διάρκεια της 
ασφαλιστικής σύμβασης και ιδιαίτερα μετά την επέλευ−
ση ασφαλιστικής περίπτωσης.

3. Να μελετά την αγορά, να παρουσιάζει και να προτεί−
νει λύσεις ασφαλιστικής κάλυψης των αναγκών των πε−
λατών με ασφαλιστικές συμβάσεις, για λογαριασμό των 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή ασφαλιστικών πρακτόρων 
ή μεσιτών ή συντονιστών ασφαλιστικών συμβούλων για 
την πρόσκτηση εργασιών, επί τη βάσει συμβάσεων χω−
ρίς να έχει δικαίωμα υπογραφής και χωρίς να εκπρο−
σωπεί την ασφαλιστική επιχείρηση ή τον ασφαλιστικό 
πράκτορα ή τον μεσίτη.

4. Να συνάπτει ιδιωτικά συμφωνητικά συνεργασίας 
με ασφαλιστικούς πράκτορες ή μεσίτες ή συντονιστές 
ασφαλιστικών συμβούλων για τη διεύρυνση των εργα−
σιών της, έναντι αμοιβής.

Οι υπηρεσίες θα παρέχονται σε ευρύτερο διαδημοτι−
κό και γεωγραφικό χώρο τόσο προς τους ΟΤΑ και τις 
ενώσεις τους όσο και προς την αποκεντρωμένη κρατική 
διοίκηση συμβάλλοντας στην οικονομική και γενικότερα 
βιώσιμη ανάπτυξη των Δήμων και των πολιτών τους.

Στο πλαίσιο του σκοπού της η επιχείρηση μπορεί 
ενδεικτικά α) να υποστηρίζει τεχνικά τους ΟΤΑ, διενερ−
γώντας και πραγματογνωμοσύνες, με στόχο την εξα−
σφάλιση της αστικής τους ευθύνης, την υποβοήθησή 
τους στη σύνταξη όρων ασφάλισης μελετών και έργων 
φορέων αυτοδιοίκησης που πραγματοποιούνται είτε με 
αυτεπιστασία ή με εργολαβίες, την ασφάλιση έργων τέ−

χνης και ειδικών συλλογών, την ασφάλιση πολιτιστικών 
εκδηλώσεων, την ασφάλιση προσωπικού ΝΠΙΔ, μελών 
εργασιακών σωματείων και ταμείων επαγγελματικής 
ασφάλισης της αυτοδιοίκησης και να παρέχει υπηρεσίες 
αξιολόγησης και ανάλυσης κινδύνου, β) να πιστοποιεί−
ται σαν φορέας εκπαίδευσης διαμεσολαβούντων, γ) να 
συντάσσει μελέτες αναπτυξιακού χαρακτήρα και ολο−
κληρωμένα αναπτυξιακά προγράμματα, δ) να συντάσσει 
τεχνικές εκθέσεις και μελέτες διαγνωστικού χαρακτήρα 
ήτοι εμπειρογνωμοσύνες και εργασίες τεκμηρίωσης με 
την μορφή προμελετών, ε) να σχεδιάζει προγράμματα 
και να υποβάλλει φακέλους στο πλαίσιο των ΚΠΣ, στ) 
να υποστηρίζει το αντισεισμικό επιχειρησιακό σχέδιο 
του Δήμου Αθηναίων αλλά και όποιου άλλου φορέα του 
ζητηθεί η σύνταξη ή η υποστήριξη.

Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 50 
χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρησης 
στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

Ποσό και Τρόπος Καταβολής του Μετοχικού Κεφα−
λαίου:

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε 
985.000 ευρώ καταβλητέο κατά 443.710,43 με κεφαλαι−
οποίηση καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης Δημοτικής 
Επιχείρησης και κατά 541.289,57 με μετρητά

Μετοχές − Είδος Μετοχών: 19.700 ονομαστικές μετο−
χές ονομαστικής αξίας 50 ευρώ η κάθε μία.

Ημερομηνία έναρξης και λήξης της Εταιρικής Χρή−
σης:

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρ−
χίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 
του ιδίου έτους.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την 
31.12.2008.

Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Θητεία 
αυτού:

Το Δ.Σ. αποτελείται από 7−11 μέλη με 4ετή θητεία.
Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και Θητεία αυτού:
Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας , η θη−

τεία του οποίου λήγει την 30.6.2009 αποτελείται από 
τους παρακάτω:

1) Γεώργιος Ξεπαπαδάκος του Πέτρου, με Α.Φ.Μ. 
037302741 της Δ.Ο.Υ. ΙΖ Αθηνών, που γεννήθηκε στην 
Αθήνα το 1962, και κατοικεί στην Αθήνα, οδός Πρατίνου, 
αριθμός 30, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτό−
τητας υπ’ αριθμ. Μ. 037665/24.8.1983 που εκδόθηκε από 
το Τ.Α. Παγκρατίου.

2) Διονύσιος Παπαδόγγονας του Αλεξάνδρου, με Α.Φ.Μ. 
064947862 της Δ.Ο.Υ. Πλοίων Πειραιά, που γεννήθηκε 
στο Μαρούσι Αττικής το 1977, και κατοικεί στην Αθήνα, 
οδός Νίκης, αριθμός 11, κάτοχος του Δελτίου Αστυνο−
μικής Ταυτότητας υπ’ αριθμ. Π. 357094/10.12.1993 που 
εκδόθηκε από το Τ.Α. Ραφήνας.

3) Λεωνίδας Ζεϊμπέκης του Παναγιώτη, με Α.Φ.Μ. 
031914722 της Δ.Ο.Υ. Β Περιστερίου, που γεννήθηκε στην 
Αθήνα το 1965, και κατοικεί στα Βρηλίσσια Αττικής, 
οδός Δ. Βερνάρδου, αριθμός 37, κάτοχος του Δελτίου 
Αστυνομικής Ταυτότητας υπ’ αριθμ. Σ. 685939/2.3.1999 
που εκδόθηκε από το Τ.Α. Περιστερίου.

4) Ιωάννης Παραράς του Πέτρου, με Α.Φ.Μ. 069306181 
της Δ.Ο.Υ. ΙΑ Αθηνών, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 
1975 και κατοικεί στην Αθήνα, οδός Πατησίων, αριθμός 
46, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ’ 
αριθμ. ΑΖ. 109541/5.11.2007 που εκδόθηκε από το Τ.Α. 
Αγίου Παντελεήμονα.
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5) Αντώνιος Μπακατσιάς του Γεωργίου, με Α.Φ.Μ. 
042199174 της Δ.Ο.Υ. ΚΑ Αθηνών, που γεννήθηκε στην 
Αθήνα το 1965, και κατοικεί στην Αθήνα, οδός Πανόρμου, 
αριθμός 32, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτό−
τητας υπ’ αριθμ. ΑΕ. 055081/12.1.2007 που εκδόθηκε από 
το Τ.Α. Αμπελοκήπων.

6) Μαρία Γκλαβά του Πέτρου, με Α.Φ.Μ. 018495424 της 
Δ.Ο.Υ. Ι Αθηνών, που γεννήθηκε στο Γαϊτάνι Ζακύνθου 
το 1950, και κατοικεί στην Αθήνα, οδός Μαυρομιχάλη, 
αριθμός 109, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτό−
τητας υπ’ αριθμ. Χ. 680828/11.2.2005 που εκδόθηκε από 
το Τ.Α. Εξαρχείων.

7) Νεκταρία Δαβία Κόκκαλη του Διονυσίου, με Α.Φ.Μ. 
063860212 της Δ.Ο.Υ. Κ Αθηνών, που γεννήθηκε στην 
Αθήνα το 1948, και κατοικεί στην Αθήνα, οδός Κειριαδών, 
αριθμός 56, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότη−
τας υπ’ αριθμ. ΑΒ. 347366/20.7.2006 που εκδόθηκε από 
το Τ.Α. Βούλας Αττικής.

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο οποίος θα 
είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος για την άσκηση δραστηριο−
τήτων ασφαλιστικού πράκτορα και συμβούλου ο οποίος 
είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επαγγελματικό Επιμε−
λητήριο και στο πρόσωπό του πληρούνται οι προϋπο−
θέσεις του υπ’ αριθμ. 4 π.δ. 190/2006 είναι ο:

8) Ιωάννης Αγγελόπουλος του Μιχαήλ, με Α.Φ.Μ. 
025220873 της Δ.Ο.Υ. KB Αθηνών που γεννήθηκε στην 
Αθήνα το 1951, και κατοικεί στην Αθήνα οδός Ισμήνης, 
αριθμός 24, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτό−
τητας υπ’ αριθμ. AE 026899/26.2.2007 που εκδόθηκε από 
το Τ.Α. Κολωνού, με αριθμό μητρώο Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου Αθηνών 278227 και με απόφαση του Δ.Σ. 
της ΚΕΔΚΕ ορίζεται ως ένατο μέλος ο:

9) Βασίλειος Κορομάντζος του Γεωργίου, με Α.Φ.Μ. 
031314570 της Δ.Ο.Υ. Α Αθηνών, που γεννήθηκε στην Αθήνα 
το 1956, και κατοικεί στην Αθήνα, οδός Κρατίνου, αριθμός 7, 
κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ’ αριθμ. 
ΑΖ. 518058/ 4.12.2007 που εκδόθηκε από AT Ν. Κόσμου.

Ορκωτοί Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση 
διορίζονται:

Τακτικός:
Νικόλαος Ζαχαριάς του Γεωργίου με AM ΣΟΕΛ 15831.
Αναπληρωματικός:
Νεκτάριος Εμμανουήλ Πατατούκας του Παναγιώτη 

με AM ΣΟΕΛ 11891.

  Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2008

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ

F 
(2)

   Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΕΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΓΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ 
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ − ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ − 
ΕΙΔΩΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΕΩΣ − ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ−
ΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ − ΑΓΡΟΤΟΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 
− ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» με δ.τ. «ΕΛΙΚΗ κμσπ».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Την 22.12.2008 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας:

α. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 5341 – 11.12.2008 αίτηση και τα 
συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά για την ίδρυση Ανώ−
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΓΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙ−
ΜΩΝ − ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ − ΕΙΔΩΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΕΩΣ − ΟΙΚΙΑΚΟΥ 
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ − ΑΓΡΟΤΟΓΕΩΡ−
ΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ − ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟ−
ΛΟΓΙΚΩΝ» με δ.τ. «ΕΛΙΚΗ κμσπ».

β. το καταστατικό της οποίας καταρτίσθηκε με την 
υπ’ αριθμ. 26519 − 26.11.2008 συμβολαιογραφική πράξη 
της συμβολαιογράφου Αθηνών ΜΑΡΙΝΑΣ − ΕΛΕΝΗΣ, θυγ. 
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΜΑΓΚΛΑΡΗ.

Η ως άνω Ανώνυμη Εταιρεία έλαβε αριθμό Μητρώου 
67451/03/Β/08/78.

Περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής:
Επωνυμία: «ΕΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΓΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ 

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ − ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ − ΕΙ−
ΔΩΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΕΩΣ − ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ − ΑΓΡΟΤΟΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ − ΣΥΣΤΗΜΑ−
ΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ» με δ.τ. «ΕΛΙΚΗ 
κμσπ» 

Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ασπρό−
πυργου Αττικής.

Σκοπός: Σκοπός της εταιρείας είναι:
Α. Εισαγωγή από την αλλοδαπή και εξαγωγή σε αυτή 

καθώς και η εμπορία των ακολούθως αναφερόμενων 
ειδών:

1) Οικιακός & ξενοδοχειακός εξοπλισμός συμπεριλαμ−
βανομένων επίπλων και ηλεκτρικών συσκευών

2) Ηλεκτρικοί λαμπτήρες & παντός τύπου ηλεκτρολο−
γικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός Οικιών, Επαγγελμα−
τικών χώρων & μέσων μαζικής μεταφοράς

3) Μπαταρίες (ξηρών στοιχείων)
4) Πλαστικά & γυάλινα είδη συμπεριλαμβανομένων 

ειδών συσκευασίας
5) Χαρτικά
6) Απορρυπαντικά & παντός είδους καθαριστικά
7) Καλλυντικά και προϊόντα προσωπικής φροντίδας
8) Τρόφιμα − Ποτά − Καφέδες − Τσάγια − Κακάο − Νερό 

& Ζαχαρώδη προϊόντα
9) Ελαστικά παντός είδους οχημάτων
10) Χημικά προϊόντα και α’ ύλες για παραγωγή αυτών
11) Α’ ύλες παραγωγής ζωοτροφών – ιχθυοτροφών −  

τροφών κατοικίδιων ζώων
12) Πλήρεις ζωοτροφές − ιχθυοτροφές − τροφές κα−

τοικίδιων
13) Συσκευασμένες τροφές κατοικίδιων ζώων (κον−

σέρβες)
14) Προσθετικά ζωοτροφών − Βιταμινικά − Ιχνοστοιχεία 

− Αμινοξέα
15) Ανθρώπινα & Κτηνιατρικά φάρμακα καθώς και Α’ 

ύλες παραγωγής αυτών (ανθρώπινων & κτηνιατρικών 
φαρμάκων)

16) Δημητριακά
17) Α’ ύλες βιομηχανίας παραγωγής τροφίμων και πο−

τών καθώς και τρόφιμα − ποτά
18) Μηχανήματα παραγωγής ζωοτροφών – ιχθυοτρο−

φών − τροφών κατοικίδιων
19) Λίπη και Έλαια προοριζόμενα για ανθρώπινη και 

ζωοτροφική χρήση
20) Πετρελαιοειδή & παράγωγα αυτού
21) Λιπάσματα − Σπόροι − Τύρφες − Εμπλουτισμένα φυ−

τοχώματα − Είδη κηπουρικής και αγροτικών εργασιών.
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22) Κερί μελισσών
23) Αναλώσιμα ιατρικά είδη
24) Είδη ένδυσης και υπόδησης
25) Μάρμαρα
26) Συστήματα ηλεκτρονικών τεχνολογικών εφαρμο−

γών γενικού εμπορίου
27) Προσφορά υπηρεσιών για έρευνα και μελέτες στην 

αλλοδαπή που αφορούν κλάδους, εταιρείες, πρόσωπα, 
φορείς, που έχουν σχέση με τα ως άνω είδη.

Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται από την 
ημερομηνία καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών μέχρι την 31.12.2029.

Ποσό και Τρόπος Καταβολής του Μετοχικού Κεφα−
λαίου:

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε 
60.000 ευρώ καταβλητέο ολοσχερώς με μετρητά.

Μετοχές − Είδος Μετοχών: 600 ανώνυμες μετοχές 
ονομαστικής αξίας 100 ευρώ η κάθε μία.

Ημερομηνία Λήξης της Εταιρικής Χρήσης:
Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρ−

χίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 
του ιδίου έτους.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την 
31.12.2009.

Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Θητεία 
αυτού:

Από 3−7 μέλη με 5ετή θητεία.
Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και Θητεία αυτού:
Η Εταιρεία εκπροσωπείται από το Διοικητικό Συμβού−

λιο η σύνθεση του οποίου είναι:
1) Παναγιώτης Κορμάς του Σωτήριου, έμπορος, κάτοι−

κο Αλίμου, οδός Κανάρη αριθμ. 57 κάτοχος του ΑΔΤ Χ 
605687/29.11.2004 του Τ.Α. Αλίμου, με ΑΦΜ 031039308 
της Δ.Ο.Υ. Αγίου Δημητρίου Αττικής.

2) Αλέξανδρος Μελάς του Ιωάννη, επιχειρηματίας, κά−
τοικος Γλυκών Νερών Αττικής, οδός Κανάρη αριθμ. 36, 
κάτοχος του ΑΔΤ Χ. 002779/25.10.2005 του Τ.Α. Ακρόπο−
λης με ΑΦΜ 034256529 της Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών

3) Παναγιώτης Γεωργάς του Δημητρίου, δικηγόρος, 
κάτοικος Αθηνών, οδός Κυδαθηναίων αριθμ. 3, κάτοχος 
του ΑΔΤ ΑΒ 779586/8.12.2006 του Α.Τ. Παραλίου Άστρους, 
με ΑΦΜ 015145744 της Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών.

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

Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης:
Τακτικοί:
1. Ιωάννης Βλάσσης του Κωνσταντίνου, κάτοικος Νέας 

Σμύρνης Αττικής, οδός Δεπάστα αριθμός 11, κάτοχος 
της υπ’ αριθμ. 950 άδειας άσκησης οικονομολογικού 
επαγγέλματος από το Οικον. Επιμ. Ελλ. 9992024960.

2) Αικατερίνη Ιορδανίδου του Παντελεήμονος, κάτοικος 
Αγίου Δημητρίου Αττικής, οδός Μακεδονίας αριθμ. 4, 
κάτοχος της υπ’ αριθμ. 0036867 άδειας άσκησης οικο−
νομολογικού επαγγέλματος από το Οικον. Επιμ. Ελλ. 
9996028552.

Αναπληρωματικοί:
1) Θεοφανώ Αναγνωστοπούλου του Θεοδώρου, κάτοι−

κος Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Χρυσουπόλεως αριθμός 
7, κάτοχος της υπ’ αριθμ. 17821 άδειας άσκησης οικο−
νομολογικού επαγγέλματος από το Οικον. Επιμ. Ελλ. 
9998016896

2) Γεωργία Καπετάνιου του Κωνσταντίνου, κάτοι−
κος Ηλιούπολης Αττικής, οδός Κεφαλληνίας αριθμ. 14, 
κάτοχος της υπ’ αριθμ. 029301 άδειας άσκησης οικο−
νομολογικού επαγγέλματος από το Οικον. Επιμ. Ελλ. 
9996030320.

Η καταχώρηση της εν λόγω ανώνυμης εταιρείας γί−
νεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2α 
και 7β υπ’ αριθμ. 1 του 2190/1920.

  Ελευσίνα, 22 Δεκεμβρίου 2008

Με εντολή Νομάρχη
Η Διευθύντρια

Ε. ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗ

F 
(3)

   Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ−
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΟΔΟ−
ΝΤΙΑΤΡΕΙΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με 
δ.τ. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

  Την 19.12.2008 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ−
μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ’ αριθμ. πρωτ. 
2853/19.12.2008 αίτηση και το συνυποβαλλόμενο από 
2/3.12.2008 πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων Συνέλευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την Επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑ−
ΤΡΙΚΗ Α.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 66768/56/Β/08/13 με 
την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 3,6 
παρ. 6 − παρ. 7, 11 παρ. 1 και 42 του καταστατικού της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε και ολόκληρο το 
νέο κείμενο του καταστατικού της. Η τροποποίηση που 
εγκρίθηκε έχει ως εξής:

Άρθρο 3°

Σκοπός.

Σκοπός της εταιρείας είναι: Η ίδρυση, οργάνωση και 
λειτουργία ιδιωτικής προληπτικής, διαγνωστικής και θε−
ραπευτικής μονάδας εξειδικευμένων γναθοχειρουργικών 
εργασιών και τοποθέτησης εμφυτευμάτων στην οποία 
θα παρέχονται υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας, ο εξοπλισμός αυτής με όλα τα αναγκαία επιστη−
μονικά και τεχνικά μέσα και τμήματα και η λειτουργία 
και εκμετάλλευση αυτής κατά τρόπο ανταποκρινόμενο 
πλήρως στις σύγχρονες απαιτήσεις της οδοντιατρι−
κής επιστήμης και δεοντολογίας. Και ειδικότερα: 1. Η 
διενέργεια εξειδικευμένων οδοντιατρικών εργασιών 
και όλως ενδεικτικώς στοματογναθοχειρουργικών και 
τοποθέτηση εμφυτευμάτων, οι οποίες θεωρούνται από 
την Εταιρεία πρόσφορες για την επίτευξη των σκοπών 
της και εντάσσονται στα πλαίσια παροχής υπηρεσιών 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. 2. Η ίδρυση διαγνω−
στικού εργαστηρίου απεικονίσεων με την λειτουργία 
ορθοπαντογράφου και κεφαλομετρικού μηχανήματος 
σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και 
της υπ’ αριθμ. 1014 (ΦΟΡ) 94 κοινής απόφασης των 
Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης Εργασίας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας και Πρόνοιας για 
την έγκριση κανονισμών ακτινοπροστασίας και την 
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189/15.5.2002 Συνεδρία της τριμελούς επιτροπής ιοντι−
ζουσών ακτινοβολιών. 3. Με απόφαση του διοικητικού 
συμβουλίου μπορεί να εξειδικεύεται ή να διευρύνεται 
το αντικείμενο της εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο π.δ. 84/2001 και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις 
περί ιατρικών − οδοντιατρικών εταιρειών.

Άρθρο 6ο

6. Στη σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου της εται−
ρείας μετέχουν αφ’ ενός οδοντίατροι (ή οδοντίατροι 
ειδικευμένοι μελλοντικά) και αφ’ ετέρου φυσικά ή νο−
μικά πρόσωπα εκτός του τομέα υγείας. Το κατώτατο 
ποσοστό της πρώτης κατηγορίας είναι 51% και το ανώ−
τατο ποσοστό της δεύτερης κατηγορίας είναι 49%. Οι 
αναλογίες αυτές τηρούνται και σε περίπτωση αύξησης 
ή μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο π.δ. 84/2001, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει σήμερα.

7. Οι μετοχές που αντιστοιχούν στο ποσοστό (51%) 
των ειδικευμένων οδοντιάτρων είναι προνομιούχες με 
δικαίωμα ψήφου και δεν είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες. 
Οι μετοχές αυτές μεταβιβάζονται εγκύρως, με πράξη 
στη ζωή ή με αναγκαστική εκποίηση, μόνο σε πρόσωπα 
με τις ίδιες ιδιότητες, δεν είναι δυνατή η σύσταση επ’ 
αυτών ενεχύρου ή επικαρπίας υπέρ τρίτων εκτός αν 
πρόκειται για πρόσωπα με τις ίδιες ιδιότητες και δεν 
εισάγονται στο χρηματιστήριο. 

Οι κοινές μετοχές, που αντιστοιχούν στο ποσοστό 
49% του μετοχικού κεφαλαίου, είναι ελεύθερα δια−
πραγματεύσιμες και επιτρέπεται η εισαγωγή τους στο 
χρηματιστήριο, εφ’ όσον συντρέχουν οι λοιπές νόμιμες 
προϋποθέσεις. Το αυτό ισχύει και στην περίπτωση συμ−
μετοχής αφενός οδοντιάτρων και αφετέρου φυσικών ή 
νομικών προσώπων εκτός του τομέα υγείας.

Άρθρο 11ο

1. Για κάθε παροχή υπηρεσίας Πρωτοβάθμιας Φροντί−
δας Υγείας ορίζεται, ως επιστημονικά υπεύθυνος, οδο−
ντίατρος, εταίρος ή μη, που έχει αποδεδειγμένη διετή 
τουλάχιστον άσκηση στην ειδικότητα σύμφωνα με τα 
οριζόμενα από τις ισχύουσες εκάστοτε ειδικές διατάξεις 
και από τις διατάξεις του π. δ. 84/2001.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ − ΟΡΙ−
ΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΟΥ «άρθρου 42, 
περίπτωση ε)»

Κατά την σύσταση της εταιρείας επιστημονικά υπεύ−
θυνος ορίστηκε ο Αλέξιος Λιοσάτος του Σπυρίδωνα και 
της Ευαγγελίας.

Ήδη με το παρόν ορίζεται ως επιστημονικά υπεύθυνος η Ευ−
θυμία Σαββίδου του Γεωργίου, σύζυγος Γεωργίου Σαλτσίδη.

Επίσης με την παρούσα τροποποίηση διορθώνεται 
το καταστατικό της εταιρείας ως προς το δηλωθέν 
επάγγελμα της εκ των μετόχων Ιωάννας Σαλτσίδου του 
Γεωργίου και της Ευθυμίας η οποία δεν έχει την ιδιότητα 
του οδοντιάτρου, αλλά το ορθό είναι ότι το επάγγελμα 
αυτής είναι «φοιτήτρια».

  Κοζάνη, 19 Δεκεμβρίου 2008

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής κ.α.α.

Γ. ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ

 (4)
   Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων 

Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΡΚΟΣ 
ΜΠΑΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

  Την 19.12.2008 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ−
μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ’ αριθμ. πρωτ. 
2851/19.12.2008 αίτηση και η συνυποβαλλόμενη από 
30.11.2008 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΑ−
ΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑ−
ΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με αριθμό Μητρώου 37602/56/Β/97/06, 
με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 
5 του καταστατικού της. Την ίδια ημερομηνία καταχω−
ρήθηκε και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού 
της. Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει ως εξής:

Άρθρο 5

Το κατά σύσταση Μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 
δέκα πέντε εκατομμύρια (15.000.000) δρχ. διαιρούμενο 
σε χίλιες πεντακόσιες ονομαστικές (1500) μετοχές ονο−
μαστικής αξίας χιλίων (10.000) δρχ. η κάθε μία, σύμφωνα 
με το υπ’ αριθμ. 8439 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου 
Κοζάνης ΕΛΕΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.

Με την από 4.8.1997 απόφαση του Δ.Σ. το μετοχικό 
κεφάλαιο αυξάνεται κατά σαράντα πέντε εκατομμύρια 
(45.000.000) Δρχ. εκδίδοντας τέσσερις χιλιάδες πεντα−
κόσιες (4.500) νέες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα 
χιλιάδων (10.000) Δρχ. έκαστη.

Με την από 29.4.1999 απόφαση του Δ.Σ. το κεφάλαιο 
αυξήθηκε κατά 85.900.000 δρχ δια της απορροφήσεως 
της ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΑΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. με την έκ−
δοση 8.590 ονομαστικών μετοχών 10.000 δρχ εκάστη.

Με την από 13.1.2000 απόφαση Δ.Σ. το Μετοχικό κεφά−
λαιο αυξήθηκε κατά 15.100.000 δρχ. με την έκδοση 1510 
ονομαστικών μετοχών αξίας 10.000 δρχ. εκάστη.

Με την 29.12.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 
αποφασίστηκε: η αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξί−
ας της μετοχής σε 30 ΕΥΡΩ από 10.000 δρχ.= 29,34703 
ΕΥΡΩ και η διαφορά 16100 χ 0,65297= 10512,82 € ΕΥΡΩ 
αποτελεί αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και καλύπτε−
ται από το ποσό του λογαριασμού 43.00 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 
ΜΕΤΟΧΩΝ.

Με την ίδια απόφαση εγκρίθηκε η αύξηση του κεφα−
λαίου στο ποσό των 90000,00 € ευρώ με την έκδοση 
τριών χιλιάδων ονομαστικών μετοχών αξίας 30,00 € 
ευρώ έκαστη.

Με την απόφαση (20.12.2006) της Γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού 
κεφαλαίου κατά 67.200,00 € ευρώ η οποία προέρχεται 
από την κεφαλαιοποίηση της αναπροσαρμογής αξίας 
ακινήτων την 31.12.2004 εκδίδοντας 2240 νέες μετοχές 
ονομαστικής αξίας 30,00 € ευρώ εκάστη. Με την σημε−
ρινή απόφαση της Γενικής συνέλευσης των μετόχων 
αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 
60.000,00 € με την έκδοση 2000 νέων ονομαστικών με−
τοχών αξίας 30,00 € έκαστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται 
πλέον σε 700.200,00 € ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε 23340 με−
τοχές ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ η καθεμία.
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Με την ίδια ως άνω απόφαση της έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης 30.11.2008, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό 
Συμβούλιο της εταιρείας να αυξάνει εφάπαξ ή τμηματικά 
το Μετοχικό Κεφάλαιο μέχρι ύψους του ήδη καταβε−
βλημένου με απόφασή του λαμβανομένη με πλειοψηφία 
των 2/3 του συνόλου των μελών του. Η εξουσιοδότηση 
ισχύει για μία πενταετία από την απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης και μπορεί να ανανεωθεί μόνο μετά τη λήξη 
της πενταετίας.

Εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα 
τέταρτο (1/4) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, 
τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευ−
σης, με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 
15 του παρόντος.

  Κοζάνη, 19 Δεκεμβρίου 2008

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής κ.α.α.

Γ. ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ
F

 (5)
   Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΒΕΜΕΞΥΛ Α.Ε. Βιομηχανία − Εμπόριον Μεταλ−
λουργικών και Ξυλουργικών Προϊόντων».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Την 19.12.2008 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της 
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΕΜΕΞΥΛ Α.Ε. 
Βιομηχανία − Εμπόριον Μεταλλουργικών και Ξυλουργι−
κών Προϊόντων» και αριθμό Μητρώου 28/01/Β/86/28 που 
εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ:

1) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2007
2) Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου 

για τη χρήση 2007
3) Η έκθεση ελεγκτών για τη χρήση 2007
όπως εγκρίθηκαν από την Γενική Συνέλευση των με−

τόχων της 10.6.2008.

  Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2008

Με εντολή Νομάρχη
Η Τμηματάρχης

ΛΥΓ. ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ
F 

(6)
    Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΜΥΚΟΝΟΣ Ανώνυμος Ναυτική Εταιρεία».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Την 19.12.2008 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της 
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΥΚΟΝΟΣ Ανώ−
νυμος Ναυτική Εταιρεία και αριθμό Μητρώου 2528/01/
Β/86/2527 που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ:

1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι−
σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για 
τη χρήση 2007

2) Το από 25.6.2008 πρακτικό της επαναληπτικής τα−
κτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο 

ορίστηκαν ελεγκτές για την επόμενη χρήση 1.1−31.12.2008 
οι εξής:

Τακτικοί:
ΚΑΣΒΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ με αριθμό 

μητρώου Ο.Ε. 9996004169 και αριθμό αδείας Α Τάξης 
Λογιστή/ Φοροτεχνικού 1493

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ με αριθμό 
μητρώου Ο.Ε. 9996046116 και αριθμό αδείας Α Τάξης 
Λογιστή/Φοροτεχνικού 1553

Αναπληρωματικοί:
ΠΕΤΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ με αριθμό μητρώου 

Ο.Ε. 9996004139 και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/ 
Φοροτεχνικού

ΛΥΤΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ με αριθμό μητρώου 
Ο.Ε. 9996046229 και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/ 
Φοροτεχνικού

  Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2008

Με εντολή Νομάρχη
Η Τμηματάρχης

ΛΥΓ. ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ
F

 (7) 
 Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «WARRANTY − ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΑ−
ΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με δ.τ. 
«WARRANTY Α.Ε.».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Την 23.12.2008 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «WARRANTY 
− ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με δ.τ. «WARRANTY Α.Ε.» και αριθμό 
Μητρώου 35622/01/Β/96/322(2008) που εδρεύει στο Δήμο 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ:

1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι−
σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για 
τη χρήση 2007

2) Το από 30.6.2008 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συ−
νέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ελεγκτές 
για την επόμενη χρήση 1.1−31.12.2008 οι εξής:

Τακτικοί:
ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ με αριθμό μητρώου Ο.Ε. 

9995044036 και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φο−
ροτεχνικού 14939

ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ με αριθμό μη−
τρώου Ο.Ε. 900055527

Αναπληρωματικοί:
ΙΩΑΚΕΙΜ ΧΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ με αριθμό μητρώου Ο.Ε. 

9993000424 και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/ Φο−
ροτεχνικού 2714

ΚΑΡΚΑΛΕΜΗΣ Π. ΙΩΑΝΝΗΣ με αριθμό μητρώου Ο.Ε. 
9996045453 και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/ Φο−
ροτεχνικού 29013.

  Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2008

Με εντολή Νομάρχη
Η Τμηματάρχης

ΛΥΓ. ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ
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 (8)
   Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙ−
ΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ−
ΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΚΤΗ−
ΜΑΤΙΚΗ − ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΒΕΤΕ».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Την 18.12.2008 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 28.11.2008 πρακτικό 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία «ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙ−
ΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ 
− ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΒΕΤΕ» και με αριθμό Μητρώου 23147/01/
Β/90/652, που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑ με το οποίο 
πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της αύξησης του 
Μετοχικού Κεφαλαίου 600.000,00 ευρώ που αποφασί−
σθηκε από την Γενική Συνέλευση στις 24.7.2008.

  Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2008

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ
 F

 (9)
Σύσταση Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευ−

θύνης με την επωνυμία «ΑΘΟΛ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙ−
ΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟ−
ΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

  Αριθμός Συμβολαίου: 5.372/18.12.2008
Συμβολαιογράφος: ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ
Χαρακτηρισμός: Σύσταση και καταστατικό Μονοπρό−

σωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επω−
νυμία «ΑΘΟΛ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΜΟΝΟ−
ΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

Μοναδικός Εταίρος: Yuksel (Γιουκσέλ) Sahin (Σαχίν) 
του Rusit (Ρουσίτ), που γεννήθηκε στο Razgrad, το έτος 
1967, κάτοικος Τουρκίας, κάτοχος του υπ’ αριθμό TR−P 
452931 τούρκικου διαβατηρίου.

Επωνυμία: Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιωρισμένης 
Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΘΟΛ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕ−
ΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και σε πιστή μετάφραση στην αγγλική 
γλώσσα «ATHOLL GREECE INVESTMENT SHIPPING LTD» 
με δ.τ. «ΑΘΟΛ ΕΛΛΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.»» και σε πιστή μετάφρα−
ση στην αγγλική γλώσσα «ATHOLL GREECE LTD.», δι−
επόμενη από τις διατάξεις του ν. 3190/1955, όπως αυ−
τός τροποποιήθηκε από το π.δ. 419/25.11.1986, το νόμο 
2065/30.6.1992 και τον νόμο 3166/2008, τις κάθε φορά 
τροποποιήσεις αυτού, καθώς και από τις διατάξεις του 
π.δ. 279/8.7.1993, το οποίο δημοσιεύθηκε στο με αριθ−
μό 122/27.7.1993 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α’), με το οποίο έγινε 
προσαρμογή του ν. 3190/1955 και του άρθρου 38 του 
β.δ. της 16.6.1910 προς τις διατάξεις της Ε.Ε και από τις 
παρακάτω αρχές και όρους που θα αποτελούν και το 
καταστατικό της, το οποίο έχει ως εξής:

Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παλαιού 
Φαλήρου.

Σκοπός: Σκοπός της εταιρείας θα είναι:
Α) Οι πάσης φύσεως ναυτιλιακές εργασίες, ενδεικτικά 

δε: Η αγοραπωλησία τουριστικών ή μη πλοίων και πλοια−
ρίων, η εκμετάλλευση των ανωτέρω σκαφών ιδιοκτησίας 
της εταιρείας ή τρίτων πελατών. Η συντήρηση και επι−
σκευή σκαφών και πλοιαρίων, η διενέργεια Ναυτιλιακών 
Επιχειρήσεων, ναυλώσεων και μεσολάβησης σε ναυ−
λώσεις. Η αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών 
εμπορικών οίκων συναφών με τα σκάφη αναψυχής ή μη 
και τον θαλάσσιο τουρισμό. Η εισαγωγή και εμπορία 
κάθε είδους εξοπλισμού σκαφών και πλοίων και κάθε 
συναφής εμπορική πράξη, Η αγορά και ενοικίαση και 
εν γένει διαχείριση και εκμετάλλευση επαγγελματικών, 
τουριστικών ή μη σκαφών.

Β) Η επί προμήθεια εμπορική διαμεσολάβηση για κάθε 
είδους προϊόντα και υπηρεσίες, η μεσιτεία, καθώς και 
η διαμεσολάβηση σε μεταφορές χερσαίες, θαλάσσιες 
και εναέριες.

Γ) Η διενέργεια πάσης φύσεως επενδυτικών δραστη−
ριοτήτων για λογαριασμό της εταιρείας ή τρίτων, εν−
δεικτικά δε: Επενδύσεις παγκοσμίως σε οργανωμένες 
χρηματαγορές, χρηματιστήρια κάθε είδους, πολύτιμα 
αγαθά, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής της ως 
μετόχου ή επενδυτού σε εμπορικές επιχειρήσεις, εται−
ρείες κάθε μορφής ή κοινοπραξίες κάθε είδους, καθώς 
και της αγοράς, πώλησης, μεταβίβασης, ανταλλαγής, 
διάθεσης, χρηματοδότησης, κατοχής, διαχείρισης, 
υποθήκευσης, εξασφάλισης δια προνομίων, μίσθωσης, 
χρήσης, νομής ή κατοχής κάθε είδους περιουσίας κι−
νητής ή ακίνητης, μετοχών, ομολόγων, χρεογράφων ή 
δικαιωμάτων εμπορικής ιδιοκτησίας.

Δ) Εισαγωγή − Εξαγωγή − Αντιπροσωπείες − Εμπορία 
και διάθεση χονδρική και λιανική, πώληση και εκμίσθω−
ση παντός είδους και παροχή κάθε είδους υπηρεσιών 
σχετικών με τα εν λόγω προϊόντα, ιδίως δε συντήρηση, 
αναβάθμιση και service.

Ε) Παροχή κάθε είδους συμβουλευτικών υπηρεσιών, 
καθώς και υπηρεσιών διαφήμισης, έρευνας αγοράς, 
μετρήσεων, διενέργειας οικονομοτεχνικών μελετών, 
επικοινωνίας, διοργάνωση εκδηλώσεων και εκθέσεων, 
ηλεκτρονικών πωλήσεων προς κάθε τρίτο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

ΣΤ) Η αγορά, πώληση, εκμίσθωση, μίσθωση, ανάπτυ−
ξη και εκμετάλλευση γης, ακινήτων, οικοδομών, τουρι−
στικών καταλυμάτων, ξενοδοχείων, κατοικιών, σκαφών 
αναψυχής και ταχυπλόων.

Ζ) Ανάληψη κάθε είδους αντιπροσωπειών οίκων της 
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Η) Κάθε δραστηριότητα τουριστικής επιχείρησης, 
ενδεικτικά δε: Η οργάνωση ταξιδιών, εκδρομών και πε−
ριηγήσεων, η μεταφορά τουριστών, η πρακτορεία και 
αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών τουριστι−
κών επιχειρήσεων, η αγορά, ενοικίαση και εκμετάλλευση 
χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων τουριστικών μέσων, 
η έκδοση εισιτηρίων χερσαίων, θαλάσσιων και εναέρι−
ων μέσων μεταφοράς, διενέργεια κρατήσεων τουριστι−
κών καταλυμάτων, η ίδρυση τουριστικών γραφείων και 
γραφείων τουρισμού. Για την επίτευξη των ανωτέρω 
σκοπών της η εταιρεία δύναται:

1) Να ιδρύει, αποκτά ή διοικεί οποιαδήποτε επιχείρηση 
ή νομικό πρόσωπο με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποι−
ουδήποτε εταιρικού τύπου στην Ελλάδα ή στο εξωτε−
ρικό, να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο στην Ελλάδα ή στο 
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εξωτερικό, και γενικά να ενεργεί με κάθε άλλο τρόπο 
που θα εξυπηρετεί το σκοπό της εταιρείας.

2) Να συμμετέχει είτε αυτοτελώς, είτε σε ένωση, κοι−
νοπραξία ή συνεργασία με οποιαδήποτε νομική μορφή 
με άλλα φυσικά ή και νομικά πρόσωπα σε διαγωνισμούς 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό, που προκηρύσσονται από 
οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα και να υποβάλλει 
προτάσεις, προσφορές και ολοκληρωμένα επιχειρημα−
τικά σχέδια για την ανάληψη και εκτέλεση συμβάσεων 
συναφών με τα ανωτέρω.

3) Να αναπτύσσει γενικά κάθε παρεμφερή προς τις 
ανωτέρω συμβουλευτικές υπηρεσίες με συμμετοχή ή 
σύμπραξη με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην Ελ−
λάδα και το εξωτερικό που επιδιώκουν τους αυτούς ή 
παρεμφερείς σκοπούς. Και

4) Να δανείζει, δανείζεται, αντλεί κεφάλαια, συμπερι−
λαμβανομένης και της έκδοσης ομολόγων και άλλων 
παρεμφερών τίτλων, συνάπτει συμβάσεις σχετικά με 
τα ανωτέρω και παρέχει εγγυήσεις υπέρ άλλων προσώ−
πων, εταιρειών και επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών, στις 
οποίες συμμετέχει ή συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρό−
πο παρέχοντας κάθε φύσεως ενοχική ή εμπράγματη 
ασφάλεια.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη 

και αρχίζει από την καταχώρηση περίληψης του κατα−
στατικού σύστασης της εταιρείας στο Τεύχος Ανωνύμων 
Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της 
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ − ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ − Κεφάλαιο
1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των 

τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (4.500 €), διαι−
ρούμενο σε σαράντα πέντε (45) εταιρικά μερίδια, ονο−
μαστικής αξίας ευρώ εκατό (100) το καθένα.

Η κάλυψη και καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου έγινε 
εξ ολοκλήρου από τον μοναδικό εταίρο Yuksel Sahin του 
Rusit σε μετρητά χρήματα, τα οποία υπάρχουν σήμερα 
στο εταιρικό ταμείο, κατά ρητή δήλωση του άνω μονα−
δικού εταίρου και ο οποίος ανέλαβε τα σαράντα πέντε 
(45) εταιρικά μερίδια τα οποία αποτελούν τη μερίδα 
συμμετοχής του στην εταιρεία.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική 

και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται 
στον Όλεγκ Σιζίδη του Βλαδίμηρου, κάτοικο Δήμου 
Βούλας Αττικής, οδός Παπανακολή αριθμ. 12, κάτοχο 
του Α.Δ.Τ. υπ’ αριθμ. ΑΗ140215, ο οποίος δεσμεύει και 
εκπροσωπεί την εταιρεία υπογράφοντας κάτω από την 
εταιρική επωνυμία.

Η ως άνω εταιρεία δημοσιεύεται στα βιβλία εται−
ρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στον γενικό αριθμό 
20914/2008 και ειδικό. 5981

  Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2008

Η Συμβολαιογράφος

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ    
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