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ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

(1)
 Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «Διαχείριση Απορριμμάτων Νοτίου Χίου 
Α.Ε.» με δ.τ. «Δι.Α.Νο.Χ. Α.Ε.».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΙΟΥ

  Την 4.2.2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας:

α. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 142/4.2.2009 αίτηση και τα συνυ−
ποβαλλόμενα δικαιολογητικά για την ίδρυση Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία Διαχείριση Απορριμμάτων 
Νοτίου Χίου Α.Ε.» με δ.τ. «Δι.Α.Νο.Χ. Α.Ε.».

β. το καταστατικό της οποίας καταρτίσθηκε με την υπ’ 
αριθμ. 36548 − 21.1.2009 συμβολαιογραφική πράξη της 
Συμβολαιογράφου Χίου ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΝΑ−
ΡΙΟΥ συζύγου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΑΝΙΑΡΗ.

Η ως άνω Ανώνυμη Εταιρεία έλαβε αριθμό μητρώου 
67676/84/Β/09/01

Περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής:
Επωνυμία: Διαχείριση Απορριμμάτων Νοτίου Χίου Α.Ε.» 

με δ.τ. «Δι.Α.Νο.Χ. Α.Ε.»
Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος ΜΑΣΤΙ−

ΧΟΧΩΡΙΩΝ
Σκοπός: Σκοπός της εταιρείας είναι: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΛΟ−

ΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜ−
ΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΧΙΟΥ

Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 40 
χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρησης 
στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

Ποσό και Τρόπος Καταβολής του Μετοχικού Κεφα−
λαίου:
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Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε 
60000 ευρώ καταβλητέο σε μετρητά.

Μετοχές − Είδος Μετοχών: 60000 μετοχές ονομαστι−
κής αξίας 1 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 
31.12.2010.

Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Θητεία 
αυτού:

Από 13 μέλη με 4 θητεία.
Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και Θητεία αυτού:
Η Εταιρεία εκπροσωπείται από το Διοικητικό Συμβού−

λιο η σύνθεση του οποίου είναι:
ΒΡΟΥΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΚΛΕΙΣΣΑΣ ΗΛΙΑΣ
ΜΠΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΣΟΥΡΕΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΚΑΡΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΜΠΕΛΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΞΕΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΒΕΡΓΙΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΠΑΝΤΕΛΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΚΡΑΚΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
ΑΓΑΠΟΥΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΚΑΜΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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:
Τακτικός:
Στυλιανός Ξενάκης με ΑΜΣΟΕΛ 11541
Αναπληρωματικός:
Νικόλαος Κανακίδης με ΑΜΣΟΕΛ 13321
Η καταχώρηση της εν λόγω Ανώνυμης Εταιρείας γί−

νεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2α 
και 7β παρ. 1 του 2190/1920.

  Χίος, 4 Φεβρουαρίου 2009

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής
Σ. ΚΑΚΑΡΙΝΟΣ
 F

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
(2)

   Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙ−
ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  Την 9.2.2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, το από 2.2.2009 πρακτικό 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμες Εταιρείας 
με την επωνυμία «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό μητρώου 602/06/Β/86/04, σύμφωνα 
με το οποίο:

1. Πιστοποιήθηκε η καταβολή ποσού 660.000 ευρώ, που 
αποτελεί μέρος της κατά 46.635.771 ευρώ αύξησης του 

Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας, που αποφασίσθηκε 
με την από 3.10.2008 απόφαση της συνέχισης της από 
19.9.2008 2ης επαναληπτικής έκτακτης Γενικής Συνέλευ−
σης των μετόχων της Εταιρείας και εγκρίθηκε με την 
Κ2 − 13183/2008 απόφασή μας, που καταχωρήθηκε στο 
Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών την 17.11.2008.

2. Αποφασίσθηκε η προσαρμογή του άρθρου 5 (Με−
τοχικό Κεφάλαιο) του καταστατικού της εταιρείας, ως 
εξής:

Άρθρο 5

(προσθήκη νέας παραγράφου 21)
21. Με την από 2.2.2009 απόφαση του Διοικητικού Συμ−

βουλίου της εταιρείας, κατ’ εφαρμογή της διάταξης της 
παρ. 2 του άρθρου 13α του κ.ν. 2190/1920, λόγω της με−
ρικής κάλυψης της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, 
που είχε αποφασισθεί με την από 3.10.2008 απόφαση 
της συνέχισης της από 19.9.2008 2ης επαναληπτικής 
έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρεί−
ας, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται κατά το ποσό των 
εξακοσίων εξήντα χιλιάδων (660.000) ευρώ, με κεφα−
λαιοποίηση υποχρεώσεων της εταιρείας με την έκδοση 
δύο εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (2.200.000) νέων 
κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετο¬χών, ονομαστικής 
αξίας και τιμής διάθεσης 0,30 ευρώ εκάστη.

Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται 
σήμερα σε επτά εκατομμύρια, διακόσιες ενενήντα πέντε 
χιλιάδες, επτακόσια εβδομήντα πέντε (7.295.775) ευρώ 
και διαιρείται σε είκοσι τέσσερα εκατομμύρια, τριακό−
σιες δέκα εννέα χιλιάδες, διακόσιες πενήντα (24.319.250) 
κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής 
αξίας 0,30€ εκάστη.

  Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2009

Με εντολή Υφυπουργού
Ο Διευθυντής

ΗΛΙΑΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
F

    (3) 
 Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥ−
ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 Την 6.2.2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 27.1.2009 πρακτικό 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό μητρώου 31836/06/Β/94/27 
σύμφωνα με το οποίο ανασυγκροτήθηκε το Διοικητικό 
Συμβούλιο σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκ−
προσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως κάτωθι:

1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Καθη−
γητής Πανεπιστημίου − Πολιτικός Μηχανικός κάτοικος 
Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου αρ. 
49, γεννηθείς το έτος 1948 στην Αθήνα, κάτοχος του υπ’ 
αριθμ. ΑΕ 019938 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, Έλ−
ληνας υπήκοος, ΠΡΟΕΔΡΟΣ − ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ.

2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, οικο−
νομολόγος − επιχειρηματίας, κάτοικος Νέας Σμύρνης 
Αττικής, οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου αριθμ. 49, γεννη−
θείς το έτος 1943 στην Αθήνα, κάτοχος του με αριθμό 
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ΑΒ 296541 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, Έλληνας 
υπήκοος, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ −
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ.

3. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, οι−
κονομολόγος, κάτοικος Νέας Πεντέλης Αττικής, οδός 
Βιθυνίας αριθμ. 12, γεννηθείς το έτος 1954 στην Αθήνα, 
κάτοχος του υπ’ αριθμ. ΑΒ 521401 δελτίου αστυνομικής 
ταυτότητας, Έλληνας υπήκοος, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ.

4. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΩΝΤΑΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, Ιχθυολόγος, 
κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Ερυθρών αριθμ. 
18, γεννηθείς το έτος 1971 στην Αθήνα, κάτοχος του 
υπ’ αριθμ. Χ 066197 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, 
Έλληνας υπήκοος, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ.

5. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΙΠΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, οικονομολό−
γος, κάτοικος Καπανδριτίου Αττικής, γεννηθείς το έτος 
1966 στην Φλώρινα, κάτοχος του υπ’ αριθμ. ΑΕ 138709 
δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, Έλληνας υπήκοος, 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ.

6. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΙΠΠΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ, Επιχει−
ρηματίας, κάτοικος Μυτιλήνης, γεννηθείς το έτος 1954 
στα Λουτρά Λέσβου, κάτοχος του υπ’ αριθμ. Χ918663 
δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Μυτιλήνης, 
Έλληνας υπήκοος, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ.

7. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΡΙΜΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, επιχειρημα−
τίας, κάτοικος Κοιλάδας Αργολίδος, γεννηθείς το έτος 
1954 στην Κοιλάδα Αργολίδος, κάτοχος του υπ’ αριθμ. 
Τ253410 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Κρα−
νιδίου, Έλληνας υπήκοος, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ.

8. ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, οικο−
νομολόγος, κάτοικος Λουτσέζας Καπανδριτίου Αττικής, 
γεννηθείς το έτος 1943 στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, 
κάτοχος του υπ’ αριθμ. Π330814 αστυνομικού δελτίου 
ταυτότητας του Α.Τ. Περισσού, Έλληνας υπήκοος, ΜΗ 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ.

9. ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΕΜΠΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ, Δικηγόρος, 
κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Ορέστη Μακρή, 
αριθμός 10, κάτοχος του υπ’ αριθμ. ΑΕ 559144 δελτίου 
αστυνομικής ταυτότητας, γεννηθείσα το έτος 1974 στην 
Αθήνα, Ελληνίδα υπήκοος, ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ.

10. SULEIMAN SALEH AL−SARRAF (ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ ΣΑ−
ΛΕΧ ΑΛ ΣΑΡΑΦ), επιχειρηματίας, κάτοικος Σαουδικής 
Αραβίας, πόλη Jazan, οδός Corniche, περιοχή Rawdah, 
γεννηθείς το έτος 1959 στην πόλη Dammam, κάτοχος 
δελτίου εγγραφής πολίτη υπ’ αριθμ. Ν.1018911832 εκ−
δόσεως των αρμοδίων αρχών της Σαουδικής Αραβίας, 
υπήκοος Σαουδικής Αραβίας, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ − ΜΗ ΕΚΤΕ−
ΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

11. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΨΟΥΡΗΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, Δικηγόρος, 
κάτοικος Αθηνών, οδός Βουκουρεστίου αρ. 25, γεννη−
θείς το έτος 1967 στην Αθήνα, κάτοχος του υπ’ αριθμ. 
Ν 243569 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, Έλληνας 
υπήκοος, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι 
μέχρι 4.2.2014. Εκπροσώπηση της εταιρείας.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ΟΜΟΦΩΝΑ ΚΑΙ 
ΠΑΜΨΗΦΕΙ αποφάσισαν:

1. Την εκχώρηση, σύμφωνα με το Νόμο και το Κατα−
στατικό της Εταιρείας, όλων των αρμοδιοτήτων πλην 
εκείνων που απαιτούν συλλογική ενέργεια, στον Αντι−
πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Ιωάννη Στεφανή 
του Κωνσταντίνου, ο οποίος θα δύναται δια μόνης της 
υπογραφής του, δηλαδή ενεργώντας μεμονωμένα:

α. να εκπροσωπεί έναντι του νόμου και να δεσμεύει 
την Εταιρεία ενώπιον οιουδήποτε φυσικού ή νομικού 
προσώπου,

β. να ασκεί οποιαδήποτε πράξη διοίκησης και διαχεί−
ρισης της περιουσίας της Εταιρείας κατά την επιδίωξη 
του σκοπού της και να δεσμεύει την εταιρία δια μόνης 
της υπογραφής του υπό την εταιρική επωνυμία κατά 
τις συναλλαγές της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, δυνάμενος να 
διορίζει έτερα πρόσωπα, συμβούλους του Δ.Σ. ή τρίτους, 
ως πληρεξουσίους αυτού δια την εκπλήρωση μέρους ή 
του συνόλου των καθηκόντων του.

2. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιπρο−
έδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου Ιωάννη Στεφανή, 
αυτόν θα αναπληροί στην άσκηση όλων των καθηκό−
ντων του, ο Βασίλειος Στεφανής του Κων/νου, Πρόεδρος 
του Δ.Σ.− εκτελεστικό μέλος. Σε περίπτωση απουσίας ή 
κωλύματος του Βασιλείου Στεφανή του Κων/νου, αυτόν 
θα αναπληροί στην άσκηση όλων των καθηκόντων του 
ο Ιωάννης Ανδριανόπουλος του Παναγιώτη, εκτελεστικό 
μέλος του Δ. Σ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος 
όλων των ανωτέρω, την εταιρία θα εκπροσωπούν και 
δεσμεύουν πάντα από κοινού ο Ευάγγελος Πίπας του 
Νικολάου, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και ο Ιωάννης 
Σιώντας του Στεφάνου εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Ειδικώς, ΟΜΟΦΩΝΑ ΚΑΙ ΠΑΜΨΗΦΕΙ αποφασίζονται οι 
κάτωθι περιορισμοί στην ανάθεση των αρμοδιοτήτων:

Α. Ειδικώς ο Γεώργιος Γρυππιώτης του Ευστρατίου, 
εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. εξουσιοδοτείται, για τις ανά−
γκες του Υποκαταστήματος της Μυτιλήνης:

α) Να εισπράττει μετρητά και επιταγές έναντι των 
απαιτήσεων της εταιρείας στη περιοχή της Λέσβου.

Να οπισθογραφεί εισπρακτέες επιταγές της εταιρείας 
με αποκλειστικό σκοπό την κατάθεση τους στους

λογαριασμούς όψεως της Εταιρείας.
Να κάνει αναλήψεις αποκλειστικά και μόνο από τους 

τραπεζικούς λογαριασμούς όψεως της Εταιρείας:
Της Τράπεζα Millennium bank με αριθμό Νο.805/ 

7726881 υποκαταστήματος Μυτιλήνης (805) και μόνο 
καθώς μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000,00) 
ευρώ αποκλειστικά για να πληρώνει απαιτήσεις προμη−
θευτών της τοπικής αγοράς της Μυτιλήνης αξίας κατά 
το μέγιστο δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€).

Της Τράπεζας Πειραιώς με αριθμό No. 5709−012408−568 
υποκαταστήματος Μυτιλήνης και μόνο μέχρι του ποσού 
των δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ αποκλειστικά για να 
πληρώνει απαιτήσεις προμηθευτών της τοπικής αγοράς 
της Μυτιλήνης αξίας κατά το μέγιστο δέκα χιλιάδων 
ευρώ (10.000€).

β). Σε ότι αφορά τη σύναψη συμβάσεων με οποιοδή−
ποτε φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή 
ιδιωτικού δικαίου, εδρεύον αποκλειστικά και μόνο στην 
τοπική αγορά της Μυτιλήνης, ο 

Γεώργιος Γρυππιώτης, θα έχει την εξουσία να εκπρο−
σωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία σε συμβάσεις οικονο−
μικού αντικειμένου μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων 
(10.000) Ευρώ, πέραν δε του ποσού αυτού, ενεργώντας 
πάντοτε από κοινού είτε με το εκτελεστικό μέλος, Ιωάν−
νη Σιώντα του Στεφάνου, είτε με το εκτελεστικό μέλος 
Ευάγγελο Πίπα του Νικολάου.

γ) να ενεργεί ατομικά και να εκπροσωπεί την Εταιρεία 
για το υποκατάστημα στη Νήσο Λέσβο ενώπιον κάθε 
Δικαστικής, Διοικητικής, Δημοτικής, Κοινοτικής Αρχής, 
Λιμεναρχείου, Φορολογικής και Τελωνειακής Αρχής κάθε 
βαθμού και δικαιοδοσίας, Εμπορικών και Βιομηχανικών 
Επιμελητηρίων, Εμπορικών Συλλόγων και Συνδέσμων, 
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Τραπεζών, Ασφαλιστικών Ταμείων, συμπεριλαμβανο−
μένου του Ι.Κ.Α., Επιθεωρήσεων Εργασίας, Υπουργείο 
Συγκοινωνιών, Ο.Α.Ε.Δ., Κτηνιατρικών και Υγειονομικών 
Αρχών, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Δ.Ε.Η., 
Ο.Τ.Ε., ΕΛ.ΤΑ., Ο.Σ.Ε.) και κάθε άλλου φυσικού ή νομικού 
προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

Α. 1. Αρμόδιος αγορανομικός εκπρόσωπος και υπεύθυ−
νος ασφαλείας για τις μονάδες πάχυνσης, το συσκευ−
αστήριο και τον ιχθυογεννητικό σταθμό της Εταιρείας 
στην Λάρυμνα Λοκρίδας ορίζεται ο Δημήτριος Πέττας 
του Ανδρέα, ιχθυολόγος, κάτοικος Θήβας Βοιωτίας, που 
γεννήθηκε το έτος 1970, κάτοχος του Α.Δ.Τ. υπ’αριθμ. 
Ξ301511.

Α. 2. Αρμόδιος αγορανομικός εκπρόσωπος και υπεύ−
θυνος ασφαλείας για τις μονάδες πάχυνσης και το 
συσκευαστήριο της Εταιρείας στην Εύβοια (Αλιβέρι) 
ορίζεται ο Αλέξιος Χήτος του Βασιλείου, ιχθυολόγος, 
κάτοικος Μαραθώνα Αττικής, γεννηθείς το έτος 1968, 
κάτοχος του Α.Δ.Τ. υπ’ αριθμ. Χ284473 του Α.Τ. Κρανι−
δίου.

Α.3.α. Αρμόδιος αγορανομικός εκπρόσωπος για τις 
μονάδες πάχυνσης, το συσκευαστήριο και τον ιχθυογεν−
νητικό σταθμό της Εταιρείας στην Μυτιλήνη ορίζεται ο 
Γεώργιος Γρυππιώτης του Ευστρατίου.

Α.3.β. Υπεύθυνος ασφαλείας για τις μονάδες πάχυν−
σης, το συσκευαστήριο και τον ιχθυογεννητικό σταθμό 
της Εταιρείας στην Μυτιλήνη ορίζεται ο Κων/νος Ξυ−
πτεράς, ιχθυολόγος, κάτοικος Πλαγιάς Μυτιλήνης, που 
γεννήθηκε το έτος 1973, κάτοχος του Α.Δ.Τ. υπ’ αριθμ 
ΑΒ 584354.

Β. Ο Πρόεδρος, Βασίλειος Στεφανής του Κων/νου θα 
έχει επίσης την εξουσία να επικυρώνει τα αντίγραφα 
των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

  Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2009

Με εντολή Υφυπουργού
Ο Διευθυντής

ΗΛΙΑΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ 
F  

(4)
   Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑ−
ΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ».

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  Την 6.2.2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, το από 2.2.2009 πρακτικό 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας 
με την επωνυμία «SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ» και αριθμό μητρώου 8406/06/
Β/86/15, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο 
ανακάλεσε κάθε εξουσία εκπροσώπησης και δέσμευσης 
της εταιρείας, η οποία είχε χορηγηθεί με προηγούμενες 
αποφάσεις του, προς τον τέως Εμπορικό Διευθυντή της 
εταιρείας Ευάγγελο Δοδοντζίδη, λόγω αποχώρησης του 
από την εταιρεία την 31.1.2009.

  Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2009

Με εντολή Υφυπουργού
Ο Διευθυντής

ΗΛΙΑΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

(5)
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων 

Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία    «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛ−
ΛΟΓΟΣ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΚΗ ΑΝΩΥΝΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Την 6.2.2009 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙ−
ΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ ΠΟ−
ΔΟΣΦΑΙΡΚΗ ΑΝΩΥΝΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό μητρώου 
58971/06/Β/05/6:

1) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση δι−
αχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η επ’ αυτών 
έκθεση των ελγκτών για την χρήση 1.7.2007−30.6.2008.

2) Το από 17.12.2008 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων σύμφωνα με το οποίο για τον έλεγχο της 
χρήσης 1.7.2008−30.6.2009 ορίσθηκαν

Τακτικός:
Κωνσταντίνος Καλόγηρος του Χρυσοστόμου ΑΜ 

ΣΟΕΛ 10571
Αναπληρωματικός:
Δημήτριος Ζιγκερίδης του Γεωργίου ΑΜ ΣΟΕΛ 15851

Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2009

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής

ΒΑΣ. ΜΑΝΤΑΛΟΒΑ
F

(6)
   Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετο−
χών, Ακινήτων, Κατασκευών».

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  Την 5.2.2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 23.1.2009 πρακτικό 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας 
με την επωνυμία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Ανώνυμη Εταιρεία Συμ−
μετοχών, Ακινήτων, Κατασκευών» και αριθμό μητρώου 
6044/06/Β/86/142 με το οποίο πιστοποιήθηκε η κατα−
βολή της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 
25.386.322,56 ευρώ, ήτοι κατά το ποσό του εισφερθέντος 
Μετοχικού Κεφαλαίου λόγω απορροφήσεως σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 81−86 του κ.ν. 2190/1920 και 
των άρθρων 1−5 του ν. 2166/1993 τμήματος της διασπα−
σθείσας ανώνυμης εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥ−
ΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με αριθμό 
MAE 1998/06/Β/86/10, ύψους 24.933.073,64 ευρώ, και πο−
σού 453.248,92 ευρώ λόγω κεφαλαιοποίησης (για σκο−
πούς στρογγυλοποίησης) τμήματος του λογαριασμού 
Υπόλοιπο κερδών χρήσεων εις νέον της Εταιρείας, που 
αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων 
της 18.11.2008 και εγκρίθηκε με την Κ2−15458/23.12.2008 
απόφασή μας που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ−
μων Εταιρειών στις 23.12.2008.

Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2009

  Με εντολή Νομάρχη

Ο Διευθυντής
ΗΛΙΑΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
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 (7)
   Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΑΣΤΕΡΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥ−
ΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΣΤΕΡΙΣ Α.ΞΕ.Τ.Ε.».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

  Την 26.1.2009 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΣΤΕΡΙΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
με δ.τ. «ΑΣΤΕΡΙΣ Α.Ξ Ε.Τ.Ε.» με αριθμό μητρώου 47182/93/
Β/00/03, ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (προσάρτη−
μα), έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου και 
έκθεση ελεγκτών για την δεύτερη εταιρική χρήση 
1.1/31.12.2008.

Το με από 30.6.2003 πρακτικό της 2ης τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ελε−
γκτές για την χρήση 1.1.2003 έως 31.12.2003 ως εξής:

Τακτικοί:
Α) Κοκκόσης Στέφανος του Νικολάου και της Ευαγγε−

λίας, γεννημένος το 1973 στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας, 
κάτοικος Αργοστολίου, οδός Αντ. Τρίτση και Κερκύρας, 
με Α.Δ.Τ. Ν 554209/6.7.1989 του Α.Τ. Σάμης, πτυχιούχος 
ΑΣΟΕΕ πέραν της πενταετίας, με αριθμό οικονομολο−
γικού μητρώου 1099052126.

Β) Αναστασία Σκλαβουνάκη του Διονυσίου και της 
Στάμως, λογίστρια, πτυχιούχο του Οικονομικού τμήμα−
τος του Πανεπιστημίου Αθήνας, με αριθμό οικονομολο−
γικού μητρώου 53641, κάτοικο Σιμωτάτων Κεφαλληνίας, 
με ΑΔΤΝ 533374/30.6.1993 του AT Αργοστολίου.

Αναπληρωματικοί:
Α) Κεκάτος Ιωάννης του Γεράσιμου και της Υακίνθης, 

λογιστή, πτυχιούχο του Πανεπιστημίου της Μακεδονί−
ας, με αριθμό οικονομολογικού μητρώου 1096038724, 
γεννημένο στο Ληξούρι Κεφαλονιάς το 1966, κάτοικο 
Λάσσης

Β) Ποδηματάς Κωνσταντίνος του Γεράσιμου και της 
Αγγελικής, γεννημένος το 1967 στο Αργοστόλι, κάτοικος 
Μουσάτων Κεφαλληνίας, με Α.Δ.Τ. Ν − 552626/8.1.1988 
του Α.Τ. Αργοστολίου, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ πέραν της 
πενταετίας, με αριθμό οικονομολογικού μητρώου 
1000042647.

  Αργοστόλι, 26 Ιανουαρίου 2009
Με εντολή Νομάρχη

Ο Διευθυντής
ΠΟΛΥΜΝΙΑ ΣΤΑΘΟΥΛΗ

 F
  (8)

 Ανακοίνωση των εταιρειών «AMERICAN LIFE INSURANCE 
COMPANY» και «EFG EUROLIFE Α.Ε.Α.Ζ.» κατ’ εφαρμο−
γή των διατάξεων του αριθμ. 59 του ν.δ. 400/1970.

  Ανακοινώνεται ότι η αμερικανική Ανώνυμη Ασφαλιστική 
Εταιρεία με την επωνυμία AMERICAN LIFE INSURANCE 
COMPANY διά του εν Ελλάδι υποκαταστήματος της 
με Αρ.Μ.ΑΕ 12949/05/Β/86/129 (Εκχωρήτρια Επιχείρηση) 
και η ελληνική Ανώνυμη ασφαλιστική Εταιρεία με την 
επωνυμία «EFG Eurolife Ανώνυμος Εταιρία Ασφαλίσεων 
Ζωής» με Αρ.Μ.ΑΕ 17288/05/Β/88/007 (Εκδοχέας) απο−
φάσισαν, σύμφωνα με την από 4.2.2009 απόφαση των 
διαχειριστών της νομίμου αντιπροσώπου της πρώτης εν 
Ελλάδι «AIG LIFE ΕΛΛΑΣ Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και 

Υπηρεσίες Αντιπροσώπευσης, Μονοπρόσωπη Εταιρεία 
Περιωρισμένης Ευθύνης» και την από 4.2.2009 απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου της δεύτερης, την μεταβί−
βαση του χαρτοφυλακίου των Ομαδικών Ασφαλιστηρίων 
υπ’ αριθμ. 50542/1 και 50612 μετά των προσθέτων πρά−
ξεων τους που αφορούν το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα 
του προσωπικού του Ομίλου της Τράπεζας με την επω−
νυμία «EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.» με όλα τα συναφή 
δικαιώματα και υποχρεώσεις, από την πρώτη εταιρεία 
στην δεύτερη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
59 του ν.δ. 400/1970 και προς το σκοπό αυτό υπεγράφη 
το από 5.2.2009 ιδιωτικό συμφωνητικό μεταβίβασης, το 
οποίο κατατέθηκε στις 6.2.2009 στην Επιτροπή Επο−
πτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης.

Καλούμε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 59 παρ. 
7 του ν.δ.400/70 κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει εντός 
προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της πα−
ρούσας τυχόν ενστάσεις του εγγράφως στην Επιτροπή 
Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, Διεύθυνση Διοικητικής 
Εποπτείας, Υπατίας 5, 105 57 Αθήνα.

Η παρούσα Ανακοίνωση αντικαθιστά την προηγούμενη 
σχετικά με την ως άνω μεταβίβαση η οποία δημοσιεύ−
θηκε στο ΦΕΚ 532/Τ.ΤΑΕ&ΕΠΕ/21.01.2009 καθώς και στις 
εφημερίδες ΕΣΤΙΑ και ΕΞΠΡΕΣ της 22.01.2009.

  Οι Εταιρείες

AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY EFG 
EUROLIFE A.E.A.Z.

 F

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

   (9) 
 Σύσταση Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευ−

θύνης με την επωνυμία «ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ − ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΟΙ−
ΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥ−
ΝΗΣ» με δ.τ. «ALPHA − ROBOT Μ. Ε.Π.Ε.».

  Με το υπ’ αριθμ. 11.726/2.2.2009 συμβόλαιο του Συμβο−
λαιογράφου Αθηνών ΠΑΝΤΕΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 
το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών 
του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό 2187/688 2009 συ−
στάθηκε Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύ−
νης με τα πιο κάτω στοιχεία:

Α) ΕΤΑΙΡΟΣ: Αθανάσιος Κορνέζος του Ιωάννη και 
της Χρυσούλας, οδηγός, γεννημένος στην Αθήνα τις 
3.2.1974, κάτοικος Αγίου Δημητρίου Αττικήςς οδός Χρυ−
σοστόμου Σμύρνης αριθμός 57, κάτοχος του με αριθμό
Π. 748355/30.1.1992 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Αγίου 
Δημητρίου Αττικής, και του με αριθμό 073940902 Φο−
ρολογικού Μητρώου της Δ.Ο.Υ. Αγίου Δημητρίου, Ελλη−
νικής υπηκοότητας και Ελληνικής Ιθαγένειας.

Β) ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται με το παρόν Μονοπρόσω−
πη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία 
«ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ − ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ALPHA − ROBOT 
Μ. Ε.Π.Ε.».

Για τις συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό θα 
χρησιμοποιείται η επωνυμία σε πιστή μετάφραση. 

Γ) ΕΔΡΑ: Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καλ−
λιθέας Αττικής και συγκεκριμένα το κατάστημα επί της 
οδού Συγγρού αριθμός 314.
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Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα τόσο 
στο Νομό Αττικής, όσο και στην ευρύτερη περιοχή της 
Ελλάδος.

Δ) ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της εταιρείας είναι: Η εισαγωγή, 
εξαγωγή, εμπορία, πώληση και εν γένει διάθεση λια−
νικής ή χονδρικής, οποιωνδήποτε αγαθών,εγχώριας ή 
αλλοδαπής προελεύσεως και η παροχή πάσης φύσεως 
υπηρεσιών.

Ειδικότερα σκοπός της εταιρείας είναι: Η εισαγωγή, 
εξαγωγή, και εμπορία παντός είδους οικιακού εξοπλι−
σμού και εξοπλισμού γραφείων (ηλεκτρικού ή ηλεκτρο−
νικού) κάθε χρήσης και σκοπού και εν γένει ηλεκτρικών 
ή ηλεκτρονικών συσκευών. Για την επίτευξη του σκοπού 
της η εταιρεία δύναται:

1) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο 
ή παρεμφερή σκοπό ή σκοπό που μπορεί να συνδυα−
σθεί με αυτούς της εταιρείας, οποιουδήποτε εταιρικού 
τύπου.

2) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο, με οποιοδήποτε τρόπο.

3) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γρα−
φεία, οπουδήποτε.

4) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημε−
δαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό ή να 
παρέχει τέτοιου είδους αντιπροσωπεύσεις σε τρίτους 
στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Προς ευόδωση του ανωτέρω σκοπού της η εταιρεία 
μπορεί ν

συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή συμφωνίες
συμπεριλαμβανομένων και δανειακών συμβάσεων.
Ε) ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται πε−

νήντα (50) έτη και αρχίζει από την νόμιμη δημοσίευση 
περιλήψεως του καταστατικού συμβολαίου στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών 
και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης) και λήγει την 
αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2059.

ΣΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται 
στο ποσό των ΕΥΡΩ τριάντα χιλιάδων (30.000) και δι−
αιρείται σε χίλια (1.000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής 
αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ το καθένα, τα οποία κατέχει εξ 
ολοκλήρου ο μοναδικός εταίρος της πιο πάνω εταιρείας 
Αθανάσιος Κορνέζος του Ιωάννη. Το ως άνω κεφάλαιο 
της εταιρείας κατά ρητή διαβεβαίωση του μοναδικού 
εταίρου της καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου στο ταμείο 
της εταιρείας.

Και Ζ) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: Η διαχείριση και εκπροσώπηση 
της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν στο μοναδικό 
εταίρο Αθανάσιο Κορνέζο του Ιωάννη, ο οποίος θα θέτει 
την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία και 
θα εκπροσωπεί την εταιρεία και θα ενεργεί επ ονόματι 
αυτής, κάθε πράξη διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως σε 
κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της εταιρικής 
επιχειρήσεως πλην εκείνων για τις οποίες βάσει του 
Νόμου και του παρόντος καταστατικού είναι αποκλει−
στικά αρμόδια η συνέλευση των εταίρων. Η θητεία του 
ορίζεται για όλον το καταστατικό χρόνο της εταιρείας 
χρόνο διαρκείας της.

  Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2009

Ο Συμβολαιογράφος

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

(   10) 
 Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περι−

ωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΝΙΚΟ − ΝΙΚΟ 
ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» με 
δ.τ. «ΝΙΚΟ − ΝΙΚΟ Ε.Π.Ε.».

  Δυνάμει του υπ’ αριθμ. 16336/16.1.2009 συμβολαίου 
της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ευσταθίας Μυζήθρα − 
Πορτοκαλάκη, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών 
του Πρωτοδικείου Αθηνών, στις 6.2.2009 με αύξοντες 
αριθμούς Γενικό 2100/2009 και Ειδικό 661 τροποποιήθηκε 
το καταστατικό της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης 
με την επωνυμία «ΝΙΚΟ − ΝΙΚΟ ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ Εταιρεία 
Περιορισμένης Ευθύνης» με δ.τ. «ΝΙΚΟ − ΝΙΚΟ Ε.Π.Ε.» 
που εδρεύει στον Δήμο Νέου Ψυχικού Αττικής, οδός 
Δημητρίου Βασιλείου αριθμός 7.

Συγκεκριμένα έγινε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου 
κατά οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ και ταυτόχρονη αύξηση 
του εταιρικού μεριδίου από εκατό (100) ευρώ σε εκατόν 
είκοσι (120) και ειδικώτερα:

α) Ο εταίρος Θεμιστοκλής Νικολαϊδης του Γεωργί−
ου κατέθεσε ευρώ τρεις χιλιάδες οκτακόσια σαράντα 
(3.840).

β) Ο εταίρος Νικόλαος Λεουνάκης του Γεωργίου, κα−
τέθεσε ευρώ χίλια εννιακόσια είκοσι (1.920).

γ) Ο εταίρος Νικόλαος Αλεξίου του Χρήστου κατέθεσε 
ευρώ χίλια εννιακόσια είκοσι (1.920).

δ) Ο εταίρος Κωνσταντίνος Παπαγιαννόπουλος του 
Χρήστου κατέθεσε ευρώ διακόσια σαράντα (240) και

ε) Ο εταίρος Χρήστος Παπαγιαννόπουλος του Κων−
σταντίνου κατέθεσε ευρώ ογδόντα (80).

Έτσι μετά την παραπάνω αύξηση του κεφαλαίου η 
εταιρεία έχει κεφάλαιο τετρακόσιες οκτώ χιλιάδες 
(408.000) ευρώ διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες τετρα−
κόσια (3400) εταιρικά μερίδια από εκατόν είκοσι (120) 
ευρώ το καθένα. Ακολούθως τροποποιήθηκε το άρθρο 
5 του αρχικού καταστατικού, και έχει ως εξής:

Άρθρο 5ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ − ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ
1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τετρακόσιες 

οκτώ χιλιάδες ευρώ (408.000), διαιρούμενο σε τρεις χι−
λιάδες τετρακόσια (3400) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής 
αξίας εκατό είκοσι (120) ευρώ το καθένα, και το οποίο 
κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση των συμβαλλομένων 
καταβλήθηκε ήδη / ολόκληρο στο ταμείο της εταιρείας, 
ως εξής:

α) Ο εταίρος Θεμιστοκλής Νικολαϊδης του Γεωργίου 
κατέθεσε ευρώ εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδες οκτα−
κόσια σαράντα (195.840) και συμμετέχει στην εταιρεία 
με χίλια εξακόσια τριάντα δύο (1632) εταιρικά μερίδια.

β) Ο εταίρος Νικόλαος Λεουνάκης του Γεωργίου, κα−
τέθεσε ευρώ ενενήντα επτά χιλιάδες εννιακόσια είκοσι 
(97.920) και συμμετέχει στην εταιρεία με οκτακόσια δέκα 
έξι (816) εταιρικά μερίδια.

γ) Ο εταίρος Νικόλαος Αλεξίου του Χρήστου κατέθεσε 
ευρώ ενενήντα επτά χιλιάδες εννιακόσια είκοσι (97.920) 
και συμμετέχει στην εταιρεία με οκτακόσια δέκα έξι 
(816) εταιρικά μερίδια.

δ) Ο εταίρος Κωνσταντίνος Παπαγιαννόπουλος του 
Χρήστου κατέθεσε ευρώ δώδεκα χιλιάδες διακόσια σα−
ράντα (12.240) και συμμετέχει στην εταιρεία με εκατόν 
δύο (102) εταιρικά μερίδια και
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ε) Ο εταίρος Χρήστος Παπαγιαννόπουλος του Κων−
σταντίνου κατέθεσε ευρώ τέσσερις χιλιάδες ογδόντα 
(4.080) και συμμετέχει στην εταιρεία με τριάντα τέσ−
σερα (34) εταιρικά μερίδια.

Ο καθένας από τους παραπάνω εταίρους συμμετέ−
χει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής, ώστε το 
εταιρικό κεφάλαιο εκπροσωπείται από πέντε (5) μερίδες 
συμμετοχής.

  Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2009

Η Συμβολαιογράφος
ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΜΥΖΗΘΡΑ − ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΚΗ

F
 (11)

   Τροποποίηση − κωδικοποίηση καταστατικού της Εταιρεί−
ας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «DOMA 
HELLAS ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕ−
ΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με δ.τ. «DOMA HELLAS Ε.Π.Ε.».

  Με το 7283/5.2.2009 συμβόλαιο του συμβ/φου Αθήνας 
Χαράλαμπου Δ. Μαρίνου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία 
Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθήνας στις 6.2.2009 με 
αριθμό 2099/660 οι εταίροι της Εταιρεία Περιωρισμένης 
Ευθύνης με την επωνυμία: «DOMA HELLAS ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με δ.τ. 
«DOMA HELLAS Ε.Π.Ε.», με έδρα τον Δήμο Κηφισιάς Αττι−
κής, δηλ: α) αλλοδαπή εμπορική Εταιρεία Περιωρισμένης 
Ευθύνης με την επωνυμία «STINA d.o.o» («ΣΤΙΝΑ ντι.οου.
οου»), με έδρα την πόλη Ζάγκρεμπ (Zagreb) της Κροα−
τίας, και β) αλλοδαπή εμπορική Εταιρεία Περιωρισμένης 
Ευθύνης με την επωνυμία «DOMA d.o.o» («ΝΤΟΜΑ ντι.οου.
οου.»), με έδρα την πόλη Ζάγκρεμπ (Zagreb) της Κροα−
τίας, προέβησαν σε τροποποίηση και κωδικοποίηση του 
καταστατικού της εταιρείας. Ειδικότερα:

1) Όλα τα ανήκοντα σ’αυτές συνολικά τρεις χιλιάδες 
τριακόσια τριάντα τέσσερα (3.334) εταιρικά μερίδια, 
συνολικής ονομαστικής αξίας εκατόν χιλιάδων είκοσι 
(100.020) ευρώ, δηλ. ολόκληρο το ποσοστό συμμετοχής 
τους στην παραπάνω εταιρεία «DOMA HELLAS ΜΕΣΙΤΙ−
ΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με 
δ.τ. «DOMA HELLAS Ε.Π.Ε.», με έδρα τον Δήμο Κηφισιάς 
Αττικής, πώλησαν και μεταβίβασαν κατά πλήρη κυριότη−
τα στην αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία 
«DOMA INTERNATIONAL INC» («ΝΤΟΜΑ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ 
INK»), με καταστατική έδρα την νήσο Nevis, μέλους της 
Βρετανικής Κοινοπολιτείας, αντί του συνολικού πραγμα−
τικού τιμήματος πέντε χιλιάδων ενός (5.001) ευρώ, (ήτοι 
1,50 ευρώ για κάθε μεταβιβαζόμενο εταιρικό μερίδιο), 
τροποποιουμένου αντίστοιχα του άρθρου 5 του κατα−
στατικού (καθόσον στην εταιρεία εισήλθε ως μόνος 
εταίρος η άνω αγοράστρια εταιρεία).

2) Τροποποιήθηκαν άρθρα του καταστατικού και έγινε 
εναρμόνιση των άρθρων του καταστατικού με τις δια−
τάξεις περί Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης 
Ευθύνης

3) κωδικοποιήθηκε το καταστατικό σε ενιαίο κείμενο, 
που σε περίληψη έχει ως εξής:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Η επωνυμία της εταιρείας είναι «DOMA 
HELLAS ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», ο δ.τ. είναι «DOMA HELLAS 
ΜΟΝ. ΕΠΕ».

ΕΤΑΙΡΟΣ: Μόνη εταίρος είναι η αλλοδαπή εταιρεία με 
την επωνυμία «DOMA INTERNATIONAL INC» («ΝΤΟΜΑ 
ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ INK») με καταστατική έδρα την νήσο 
Nevis (εθνικότητας Σεντ Κιτσς εντ Νεβις (Saint Kitts and 
Nevis), μέλους της Βρετανικής Κοινοπολιτείας).

ΕΔΡΑ: Ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοποί της Εταιρείας είναι: 1) Η αγορά, πώλη−

ση, μίσθωση, υπομίσθωση, διαχείριση, χρήση και εν γένει 
η με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση κάθε είδους 
ακινήτων (αστικών, αγροτικών, κατοικιών, γραφείων, κα−
ταστημάτων, αποθηκευτικών χώρων κ.λπ.), οπουδήποτε 
και αν βρίσκονται στην Ελλάδα. 2) Η διαμεσολάβηση για 
τη σύναψη των αστικού δικαίου συμβάσεων πώλησης, 
ανταλλαγής, μίσθωσης ακινήτων, η υπόδειξη ευκαιρίας 
για τη σύναψη τέτοιων συμβάσεων και εν γένει η παρο−
χή κάθε είδους μεσιτικών εργασιών, υπηρεσιών, συμβου−
λών κ.λπ. προς οποιοδήποτε φυσικό και/ή πρόσωπο σε 
σχέση με τις παραπάνω δραστηριότητες. 3) Η ενέργεια 
κάθε άλλης πράξης και η άσκηση κάθε άλλης επιχείρη−
σης σχετικής ή συμφυούς ή συναφούς ή παρεπόμενης 
ή εξυπηρετικής των παραπάνω σκοπών.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πενήντα 
(50) χρόνια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται σε εκατόν 
χιλιάδες είκοσι (100.020) ευρώ, που διαιρείται σε τρεις 
χιλιάδες τριακόσια τριάντα τέσσερα (3.334) εταιρικά 
μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το κα−
θένα. 2) Ο μόνος εταίρος δηλ η αλλοδαπή εταιρεία με 
την επωνυμία «DOMA INTERNATIONAL INC» («ΝΤΟΜΑ 
ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ INK») εθνικότητας Σεντ Κιτσς εντ Νε−
βις (Saint Kitts and Nevis), μέλους της Βρετανικής Κοι−
νοπολιτείας, μετέχει στην εταιρεία με τρεις χιλιάδες 
τριακόσια τριάντα τέσσερα (3.334) εταιρικά μερίδια, 
συνολικής ονομαστικής αξίας εκατόν χιλιάδων είκοσι 
(100.020) ευρώ, που αποτελούν την μερίδα συμμετοχής 
της σ’ αυτήν.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: Διαχειριστής και εκπρόσωπος της Εται−
ρείας είναι για αόριστο χρόνο: η Ειρήνη Βενέρη του Νι−
κολάου και της Ευγενίας, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος 
Παπάγου Αττικής, που εκπροσωπεί και δεσμεύει την 
εταιρεία με μόνη την υπογραφή της τιθέμενη κάτω απ’ 
την εταιρική επωνυμία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 8 του καταστατικού.

  Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2009

Ο Διαχειριστής

ΕΙΡΗΝΗ ΒΕΝΕΡΗ  



8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*11010740902090008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 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/CDμ ρφή

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. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 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. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• 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.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* 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 τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], 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 καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00
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