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ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

(1)
    Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύµων Εται−

ρειών της σύστασης της Ανώνυµης Εταιρείας µε την 
επωνυµία «ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΑΦΝΗΣ».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Την 29.12.2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας µας και πήρε αριθµό Μητρώου 
69107/01/Β/09/471 η Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυ−
µία «ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
∆ΑΦΝΗΣ» καθώς επίσης και η µε αριθµ. 37193/29.12.2009 
απόφαση του Νοµάρχη Αθηνών µε την οποία δόθηκε 
άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το Καταστατικό της 
ανωτέρω εταιρείας όπως αυτό καταρτίσθηκε µε την 
αριθµ. 16.516/15.12.2009 πράξη της συµβολαιογράφου 
Αθηνών Μαρίας Κοκκόση − Μολοχτού και την αριθµ. 
16.536/28.12.2009 διορθωτική πράξη της ιδίας συµβο−
λαιογράφου µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 266 του 
∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Π.∆. 3463/2006) και 
του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει:

Περίληψη του Καταστατικού της έχει ως εξής:
1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΑΦΝΗΣ».
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2. Ε∆ΡΑ: Ο ∆ήµος ∆άφνης Αττικής.
3. ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της εταιρείας είναι:
Η αξιοποίηση και η εκµετάλλευση γενικά της ακίνητης 

δηµοτικής περιουσίας, µε τη λειτουργία χώρων στάθ−
µευσης, κυλικείων, κέντρων αναψυχής και ψυχαγωγίας, 
µε την διοργάνωση εκθέσεων, συναυλιών, ψυχαγωγικών 
και λοιπών εκδηλώσεων στους διαµορφωµένους ειδικά 
χώρους και τη διαχείριση της διαφηµιστικής δραστη−
ριότητας.

Ειδικότεροι στόχοι της εταιρείας είναι:
(α) Η αύξηση των εσόδων από ακίνητη περιουσία του 

∆ήµου.
(β) Η καλύτερη εκµετάλλευση του κυλικείου του ∆η−

µοτικού Κοιµητηρίου ∆άφνης και η αύξηση των εσόδων 
του.

(γ) Ευπρεπισµός περιβάλλοντος χώρου κυλικείου.
(δ) Η εκµετάλλευση των υπαίθριων χώρων του ∆ήµου 

για διαφήµιση και η αύξηση των εσόδων.
(ε) ∆υνητικά, η εκµετάλλευση των δηµοτικών µισθωµέ−

νων οικοπέδων ως χώρων στάθµευσης και η λειτουργία 
του Θερινού ∆ηµοτικού κινηµατογράφου.

Για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών η εταιρεία 
µπορεί να αποδέχεται επιχορηγήσεις και δωρεές.

4. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ. Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από την 
ηµέρα καταχώρισης στο µητρώο Α.Ε. από την αρµόδια 
εποπτεύουσα αρχή της ∆ιοικητικής απόφασης για την 
χορήγηση αδείας συστάσεως της άνω εταιρείας και την 
έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη 
ηµεροµηνία του 2060 έτους.

5. ΠΟΣΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας είναι εβδοµήντα 
πέντε χιλιάδες (75.000,00) ευρώ και καλύπτεται εξ ολο−
κλήρου από το µοναδικό µέτοχο−ιδρυτή ∆ήµο ∆άφνης 
Αττικής ως εξής:

α) µε την καταβολή µετρητών 5.000 € και
β) µε την εισφορά της χρήσης για πέντε (5) χρόνια 

αξίας 70.000 € ακινήτου ιδιοκτησίας του σύµφωνα µε 
την από 20.11.2009 έκθεση εκτίµησης της Επιτροπής του 
άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20.

6. ΜΕΤΟΧΕΣ:
Το άνω µετοχικό κεφάλαιο διαιρείται σε επτακόσιες 

πενήντα (750) κοινές ονοµαστικές, αδιαίρετες και δε−
σµευµένες µετοχές, ονοµαστικής αξίας εκάστης εκατό 
(100,00) ευρώ.

7. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ.−
Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάµηνης διάρκειας αρχίζει 

από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η ∆εκεµβρίου 
κάθε χρόνου.

Εξαιρετικά η πρώτη Εταιρική χρήση αρχίζει από την 
νόµιµη σύσταση της εταιρείας και λήγει την 31 ∆εκεµ−
βρίου 2010.

8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ∆.Σ. ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΑΥΤΟΥ.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από εννέα (9) 

µέλη µε τους αναπληρωτές τους και εκλέγονται από 
τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας για 
τετράχρονη (4) θητεία.

9. ΠΡΩΤΟ ∆.Σ. ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΑΥΤΟΥ.
Το Πρώτο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας που 

θα διοικήσει την εταιρεία µέχρι την Τακτική Γενική Συ−
νέλευση των µετόχων που θα συγκληθεί µέσα στο α΄ 
εξάµηνο του 2011 έτους είναι εννεαµελές µε τους ανα−
πληρωτές τους και απαρτίζεται από τους:

1. Σταυριανάκο Βασίλειο του Ευαγγέλου και της Ευ−
ανθίας, Οικονοµολόγο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο, που γεν−
νήθηκε στο Βύρωνα Αττικής, το έτος 1935, είναι κάτοι−
κος ∆άφνης, οδός Κολοκοτρώνη αριθµός 4, κάτοχος 
του δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. ∆άφνης µε στοιχεία 
ΑΕ 025990/2007, ελληνικής ιθαγενείας και υπηκοότητας, 
µε αναπληρωµατικό µέλος τον Καρακώνη ∆ηµήτριο του 
Γεωργίου και της Παναγιώτας, Οικονοµολόγο, ∆ηµοτικό 
Σύµβουλο, που γεννήθηκε στην Ανάβρα Λοκρίδος, το 
έτος 1944, είναι κάτοικος ∆άφνης, οδός Μαυροκορδάτου 
αριθµός 18, κάτοχος του δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. 
∆άφνης µε στοιχεία Π 382034/1992, ελληνικής ιθαγενείας 
και υπηκοότητας.

2. Καράµπαµπα Αθανάσιο του Κων/νου και της Ευ−
φροσύνης, Πολιτικό Μηχανικό, ∆ηµοτικό Σύµβουλο, που 
γεννήθηκε στο Βύρωνα Αττικής, το έτος 1957, είναι 
κάτοικος ∆άφνης, οδός Αβέρωφ αριθµός 40, κάτοχος 
του δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. ∆άφνης µε στοιχεία 
Μ 125087/1981, ελληνικής ιθαγενείας και υπηκοότητας, 
µε αναπληρωµατικό µέλος τον Καλδίρη Γεώργιο του 
Παναγιώτη και της Αικατερίνης, Οδοντίατρο, ∆ηµοτικό 
Σύµβουλο, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1958, 
είναι κάτοικος ∆άφνης, οδός Μαυροµιχάλη αριθµός 
27, κάτοχος του δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. ∆άφνης 
µε στοιχεία ΑΕ 025636/2007, ελληνικής ιθαγενείας και 
υπηκοότητας.

3. Ζήση Ιωάννη του Αλεξάνδρου και της Γενοβέφας, ελεύ−
θερο επαγγελµατία, ∆ηµοτικό Σύµβουλο που γεννήθηκε 
στην Αθήνα, το έτος 1964, είναι κάτοικος ∆άφνης, οδός 
Μαυροµιχάλη αριθµός 18, κάτοχος του δελτίου ταυτότη−
τος του Α.Τ. Καλλιθέας µε στοιχεία ΑΒ 013579/29.12.2005, 
ελληνικής ιθαγενείας και υπηκοότητας, µε αναπληρω−
µατικό µέλος τον Λιακόπουλο Αλέξανδρο του Χρήστου 
και της Αλεξάνδρας, Υποστράτηγο ΕΛ.ΑΣ ε.α., ∆ηµοτικό 
Σύµβουλο που γεννήθηκε στην Κεφαλόβρυση Μεσσηνίας, 
το έτος 1946, είναι κάτοικος ∆άφνης, οδός Ζωοδόχου 
Πηγής αριθµός 48, κάτοχος του δελτίου ταυτότητος του 
Α.Τ. ∆άφνης µε στοιχεία Χ 122826/2002, ελληνικής ιθαγε−
νείας και υπηκοότητας.

4. Σαρτζετάκη Εµµανουήλ του Μανούσου και της Πα−
ρασκευής, µέλος του Συλλόγου Κρητών ∆άφνης «Το 
Αρκάδι» που γεννήθηκε στα Χανιά, το έτος 1953, είναι 
κάτοικος ∆άφνης, οδός Ναϊάδων αριθµός 19, κάτοχος 
του δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. ΛΒ΄ Π.Α. Αθηνών µε 
στοιχεία Μ 127483/84, ελληνικής ιθαγενείας και υπηκοό−
τητας, µε αναπληρωµατικό µέλος τον Λεφάκη ∆ιονύσιο 
του Ελευθερίου και της Μαρίας, Υπάλληλου ΟΤΕ, Μέλος 
του Συλλόγου Κρητών ∆άφνης «το Αρκάδι» που γεννή−
θηκε στην Αθήνα, το έτος 1956, είναι κάτοικος ∆άφνης, 
οδός Αρτέµιδος αριθµός 66, κάτοχος του δελτίου ταυ−
τότητος µε Α.Τ. ΛΒ΄ Αθηνών µε στοιχεία Ν 127942/87, 
ελληνικής ιθαγενείας και υπηκοότητας.

5. Κόκοτα Κωνσταντίνο του Αθανασίου και της Χρι−
στίνας, Συνταξιούχο ΟΑΣΑ, Πρόεδρο του Συλλόγου 
Αρκάδων ∆άφνης «Ο Θ. Κολοκοτρώνης» που γεννήθη−
κε στην Αθήνα Αττικής το έτος 1938, είναι κάτοικος 
∆άφνης, οδός Αλεξάνδρας αριθµός 53, κάτοχος του 
δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. 7565 ΛΒ΄ παρ. Ασφαλείας 
µε στοιχεία Α 618565/19.3.62, ελληνικής ιθαγενείας και 
υπηκοότητας, µε αναπληρωµατικό µέλος τον Τσιώλη 
Θεοφάνη−∆ηµήτριο του Χρήστου και της Μαρίας, Οδο−
ντίατρο, Μέλος του Συλλόγου Αρκάδων ∆άφνης «Ο Θ. 
Κολοκοτρώνης», που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 
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1959, είναι κάτοικος Ηλιούπολης, οδός Αλκαίου αριθµός 
1, κάτοχος του δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. ∆άφνης 
µε στοιχεία ΑΕ 147232/2007, ελληνικής ιθαγενείας και 
υπηκοότητας.

6. ∆έλλιου Ευφροσύνη του Ευσταθίου και της ∆ήµη−
τρας, Μηχανολόγο Μηχανικό, ∆ηµότη, που γεννήθηκε 
στη Λάρισα, το έτος 1959, είναι κάτοικος Υµηττού, οδός 
Κυµοθόης αριθµός 31, κάτοχος του δελτίου ταυτότη−
τος του Α.Τ. ∆άφνης µε στοιχεία Χ 122247/2001, ελληνι−
κής ιθαγενείας και υπηκοότητας, µε αναπληρωµατικό 
µέλος τον Λιούτα Χρήστο του Κωνσταντίνου και της 
Βασιλικής, επιχειρηµατία, ∆ηµότη που γεννήθηκε στην 
Κράψη ∆ωδώνης, το έτος 1937, είναι κάτοικος ∆άφνης, 
οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου αριθµός 13, κάτοχος του 
δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. Γλυφάδας µε στοιχεία 
Θ 235964/1964, ελληνικής ιθαγενείας και υπηκοότητας.

7. Νικολάου Ελένη του Θεοδώρου και της Βασιλικής, 
Οικονοµολόγο, ∆ηµότη που γεννήθηκε στην Αθήνα το 
έτος 1954, είναι κάτοικος ∆άφνης, οδός Αιγαίου αριθµός 
5, κάτοχος του δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. ∆άφνης 
µε στοιχεία ΑΒ 009648/2006 ελληνικής ιθαγενείας και 
υπηκοότητας, µε αναπληρωµατικό µέλος τον Κοτσώνη 
Νικόλαο του Παναγιώτη και της Λαµπρινής, Συνταξιού−
χο Αστυνοµίας Πόλεων, ∆ηµότη, που γεννήθηκε στην 
Κεραµίτσα Θεσπρωτίας το έτος 1936, είναι κάτοικος 
∆άφνης Αττικής, οδός Όλγας αριθµός 48, κάτοχος του 
Ξ 156287/1986 ελληνικής ιθαγενείας και υπηκοότητας.

8. Κοντογιάννη Σταµάτη του ∆ηµητρίου και της Ει−
ρήνης, Αρχιτέκτων Μηχανικό ∆ηµότη, που γεννήθηκε 
στην Αθήνα, το έτος 1962, είναι κάτοικος ∆άφνης, οδός 
Ισµήνης αριθµός 10 κάτοχος του δελτίου ταυτότητος 
του Α.Τ. ∆άφνης µε στοιχεία Χ. 167095/2002, ελληνικής 
ιθαγενείας και υπηκοότητας, µε αναπληρωµατικό µέλος 
την Πισιµίση Σταµατούλα του Νικολάου και της Αθανα−
σίας, Φιλόλογο Αγγλικών, ∆ηµότη, που γεννήθηκε στην 
Αθήνα, το έτος 1960, είναι κάτοικος ∆άφνης, οδός ∆ερ−
βενακίων αριθµός 20, κάτοχος του δελτίου ταυτότητος 
του Α.Τ. ∆άφνης µε στοιχεία ΑΙ 033447/2009 ελληνικής 
ιθαγενείας και υπηκοότητας.

9. Πισιµίση Ιωάννη του ∆ηµητρίου και της Χαραλαµπί−
ας, Αρχιτέκτων Μηχανικός, ∆ηµότη, που γεννήθηκε στην 
Αθήνα, το έτος 1949, είναι κάτοικος Αγ. ∆ηµητρίου, οδός 
Αρσινόης αριθµός 25, κάτοχος του δελτίου ταυτότητος 
του Α.Τ. ΛΒ΄ Αθηνών µε στοιχεία Μ 125935/1982, ελληνι−
κής ιθαγενείας και υπηκοότητας, µε αναπληρωµατικό 
µέλος τον Αποστόλου Θεόδωρο του ∆ηµοσθένη και της 
Γεωργίας, έµπορο, ∆ηµότη που γεννήθηκε στην Αθήνα, 
το έτος 1950, είναι κάτοικος Αργυρούπολης, οδός Αρι−
στάρχου αριθµός 17, κάτοχος του δελτίου ταυτότητος 
του Α.Τ. Αγ. ∆ηµητρίου µε στοιχεία Θ 242642/66, ελλη−
νικής ιθαγενείας και υπηκοότητας.

10. ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ελεγκτές για τη πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:
Τακτικοί:
1. Παναγιώτης Τζανάκος του Ιωάννη και της Βαρβά−

ρας, οικονοµολόγος, µε αριθµό Μητρώου Οικονοµικού 
Επιµελητηρίου Ελλάδος 45793, και αριθµό Μητρώου 
Αδείας 0021665.

2. Βασίλειος Κουτσοµιχάλης του Παναγιώτη και της 
Μαργαρίτας, οικονοµολόγος, µε αριθµό Μητρώου Οικο−
νοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδος 9997018272,

Αναπληρωµατικοί:
1. Βασίλειος Ζαφειρόπουλος του Αντωνίου και της 

Παναγιώτας, οικονοµολόγος, µε αριθµό Μητρώου Οικο−
νοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδος 4997046604, και αριθµό 
Μητρώου Αδείας 46604.

2. Ιωάννης Τζανάκος του Παναγιώτη και της ∆έσποι−
νας, οικονοµολόγος, µε αριθµό Μητρώου Οικονοµικού 
Επιµελητηρίου Ελλάδος 0080283/99, και αριθµό Μητρώ−
ου Αδείας 48099.

  Αθήνα, 29 ∆εκεµβρίου 2009

Με εντολή Νοµάρχη
Ο ∆ιευθυντής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ
F

(2)
      Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύµων Εται−

ρειών της σύστασης της Ανώνυµης Εταιρείας µε την 
επωνυµία «ΧΙΟΝΟ∆ΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» και δ.τ. «ΧΙΟΝΟ∆ΡΟΜΙ−
ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

  Την 29.12.2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας µας και πήρε αριθµό Μητρώου 
69106/22/Β/09/25 η Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία 
«ΧΙΟΝΟ∆ΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» και δ.τ. «ΧΙΟΝΟ∆ΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑ−
ΛΑΒΡΥΤΩΝ» καθώς επίσης και η µε αριθµ. 7386/29.12.09 
Απόφαση του Νοµάρχη Αχαΐας µε την οποία δόθηκε 
άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το Καταστατικό της 
ανωτέρω εταιρείας όπως αυτό καταρτίσθηκε µε την 
αριθµ. 10068/18.12.2009 συµβολαιογραφική πράξη της 
συµβολαιογράφου Πατρών Ειρήνης Μητροπούλου Κα−
ρακάση.

Περίληψη του Καταστατικού της έχει ως εξής:
1. Επωνυµία: «ΧΙΟΝΟ∆ΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» και δ.τ. «ΧΙΟΝΟ∆ΡΟΜΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ».

2. Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο ∆ήµος ΚΑ−
ΛΑΒΡΥΤΩΝ.

3. Σκοπός: Σκοπός της εταιρείας είναι: Η λειτουργία, 
ανάπτυξη και εκµετάλλευση του Χιονοδροµικού Κέντρου 
Καλαβρύτων και των εγκαταστάσεών του (υφισταµένων 
ή µελλοντικών), που ευρίσκονται στο όρος Χελµός.

Η µελέτη, δηµιουργία, λειτουργία, έλεγχος και εκµε−
τάλλευση κλειστών ή ανοικτών χώρων τουριστικών χιο−
νοδροµικών, ορειβατικών και αθλητικών εγκαταστάσεων 
για την ανάπτυξη του χειµερινού τουρισµού, τη βελτίω−
ση παροχής τουριστικών υπηρεσιών για την καλύτερη 
δυνατή εκµετάλλευση της τουριστικής περιόδου.

Η δηµιουργία πάσης φύσεως αθλητικών εγκαταστά−
σεων.

Η δηµιουργία, λειτουργία και εκµετάλλευση εγκατα−
στάσεων και εστίασης (εστιατόρια, καφέ µπαρ κ.λπ.).

Η δηµιουργία χώρων − καταστηµάτων προς εκµίσθω−
ση σε τρίτους για τη δηµιουργία, λειτουργία και εκµε−
τάλλευση δραστηριοτήτων συναφών µε τους ανωτέρω 
σκοπούς.

Η συνεργασία και συµµετοχή σε κοινά προγράµµατα 
µε τις ελληνικές και διεθνείς αρχές, οργανισµούς, ερευ−
νητικά ιδρύµατα, ΟΤΑ, επιχειρήσεις κ.λπ. για την αξιο−
ποίηση των εθνικών και ευρωπαϊκών προγραµµάτων.
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Η προστασία και αναβάθµιση του φυσικού και του 
ιστορικού − παραδοσιακού ανθρωπογενούς περιβάλ−
λοντος. Υποστήριξη παρεµβάσεων µε στόχο την ποι−
ότητα ζωής. Σχεδιασµός και έργα σε ενεργειακά και 
περιβαλλοντικά θέµατα (εκµετάλλευση ήπιων µορφών, 
ενέργειας, φυσικών πηγών κ.α.).

Η λειτουργία, εκµετάλλευση (είτε η ίδια είτε µε εκ−
µίσθωση σε τρίτο), καθώς και κάθε είδους αξιοποίηση 
του ξενοδοχείου Κερτέζης.

Κάθε άλλος σκοπός ακόµα και αν δεν ορίζεται ρητά 
δια του παρόντος µε τους ανωτέρω γενικότερους σκο−
πούς της εταιρείας.

4. ∆ιάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 
πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση 
του παρόντος καταστατικού στο Μητρώο Ανωνύµων 
Εταιρειών του Υπουργείου Εµπορίου και λήγει στην 
αντίστοιχη ηµεροµηνία συµπλήρωσης των πενήντα (50) 
χρόνων.

5. Μετοχικό Κεφάλαιο:
Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 

δύο εκατοµµύρια εξακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες 
(2.682.000,00) ευρώ και καλύφθηκε ολοσχερώς κατά 
τα αναφερόµενα στο άρθρο 32 του παρόντος, κατανέ−
µεται δε σε διακόσια εξήντα οκτώ χιλιάδες διακόσιες 
(268.200) κοινές, µη προνοµιούχες µετοχές, ονοµαστικής 
αξίας δέκα (10,00) ευρώ η καθεµία. Το κατά το άρθρο 
5 του παρόντος καταστατικού πιο πάνω µετοχικό κε−
φάλαιο καλύπτεται στο σύνολό του από τους ιδρυτές 
της εταιρείας, οι οποίοι αναλαµβάνουν και τις 268.200 
µετοχές αυτής αναλογικά µε την εισφορά τους κατά 
τον ακόλουθο τρόπο και ποσό:

1. Ο ∆ήµος Καλαβρύτων, σύµφωνα µε την µε αριθµό 
290/29.10.2009 απόφαση του ∆ηµοτικού του Συµβουλίου, 
καλύπτει το ποσό των δύο εκατοµµυρίων εξακοσίων 
ενός χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα (2.601.540,00) ευρώ 
και παίρνει διακόσιες εξήντα χιλιάδες εκατόν πενήντα 
τέσσερις (260.154) κοινές, µη προνοµιούχες ονοµαστικές 
µετοχές, ονοµαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε 
µία και συνολικής ονοµαστικής αξίας δύο εκατοµµυ−
ρίων εξακοσίων ενός χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα 
(2.601.540,00) ευρώ, δηλαδή ποσοστό 97% στο µετο−
χικό κεφάλαιο. Το άνω ποσόν ο ∆ήµος Καλαβρύτων 
καλύπτει ως εξής: α) ∆ια της εισφοράς της περιουσίας 
(καθαρής θέσης) της µετατρεποµένης αµιγούς δηµο−
τικής επιχείρησης µε την επωνυµία και τον διακριτικό 
τίτλο «Χιονοδροµικό Κέντρο Καλαβρύτων», της οποίας η 
εκτίµηση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοι−
χείων της ορίσθηκε σύµφωνα µε το Νόµο και µε την 
από 13.10.2009 εκτίµηση της επιτροπής του άρθρου 9 
του Ν.2190/20 στο ποσό των 2.547.702,00 ευρώ. Και β) 
∆ια της καταβολής πενήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων 
τριάντα οκτώ (53.838,00) ευρώ σε µετρητά.

2. Η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας, σύµφωνα µε 
την απόφαση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου µε αριθµό 
119/29.9.2008, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συµπληρώ−
θηκε µε την 112/11.11.2009 απόφασή του, καλύπτει σε µε−
τρητά το ποσό των πενήντα τριών εξακοσίων σαράντα 
(53.640,00) και παίρνει πέντε χιλιάδες τριακόσιες εξήντα 
τέσσερις (5.364) κοινές µη προνοµιούχες ονοµαστικές 
µετοχές, ονοµαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε 
µία και συνολικής ονοµαστικής πενήντα τριών χιλιάδων 
εξακοσίων σαράντα (53.640,00) ευρώ, δηλαδή ποσοστό 
2% στο µετοχικό κεφάλαιο.

3. Η Τοπική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων (ΤΕ∆Κ), Νο−
µού Αχαΐας σύµφωνα µε την απόφαση του ∆ιοικητικού 
της Συµβουλίου µε αριθµό 4 της συνεδρίασης µε αριθµό 
8/19.11.2009 καλύπτει σε µετρητά το ποσό των δέκα 
τριών χιλιάδων τετρακοσίων δέκα (13.410,00) ευρώ και 
παίρνει χίλιες τριακόσιες σαράντα µία (1.341) κοινές µη 
προνοµιούχες ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 
δέκα (10,00) ευρώ η κάθε µία και συνολικής ονοµαστικής 
δέκα τριών χιλιάδων τετρακοσίων δέκα (13.410,00) ευρώ, 
δηλαδή ποσοστό 0,5% στο µετοχικό κεφάλαιο. 

4. Ο ∆ήµος Κλειτορίας Νοµού Αχαΐας σύµφωνα µε την 
µε αριθµό 193/18.12.2009 απόφαση του ∆ηµοτικού του 
Συµβουλίου καλύπτει σε µετρητά το ποσό των δέκα 
τριών χιλιάδων τετρακοσίων δέκα (13.410,00) ευρώ και 
παίρνει χίλιες τριακόσιες σαράντα µία (1.341) κοινές µη 
προνοµιούχες ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 
δέκα (10,00) ευρώ η κάθε µία και συνολικής ονοµαστικής 
δέκα τριών χιλιάδων τετρακοσίων δέκα (13.410,00) ευρώ, 
δηλαδή ποσοστό 0,5% στο µετοχικό κεφάλαιο.

6. Ηµεροµηνία Λήξης της Εταιρικής Χρήσης:
Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάµηνης διάρκειας, αρχί−

ζει την 1η Ιουλίου κάθε χρόνου και λήγει την 30η Ιουνίου 
του εποµένου έτους.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την 
καταχώρηση του παρόντος στο οικείο Μητρώο Ανωνύ−
µων Εταιρειών µετά την έγκρισή του από την αρµοδία 
Εποπτεύουσα Αρχή και λήγει την 30η Ιουνίου 2010.

7. Αριθµός Μελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου και Θητεία αυ−
τού: Από τρία (3) ως επτά (7) µέλη µε τετραετή θητεία.

8. Πρώτο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και Θητεία αυτού:
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: Το πρώτο ∆ιοι−

κητικό Συµβούλιο θα διοικήσει την εταιρεία µέχρι την 
πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της 
εταιρείας, που θα συνέλθει το αργότερο µέχρι την 31η 
∆εκεµβρίου 2010, και αποτελείται από τους:

α) Γεώργιο Λαζουρά του Ανδρέα και της Λεµονιάς, 
δικηγόρο, που γεννήθηκε την 25.11.1963 στο τοπικό δια−
µέρισµα Άνω Βλασίας ∆ήµου Καλαβρύτων και κατοικεί 
στα Καλάβρυτα, κάτοχο Α.∆.Τ. ΑΒ 309924/28.9.2006 του 
Τ.Α. Εξαρχείων Αθηνών, ως Πρόεδρο του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου.

β) Ηλία Παπαζαφειρόπουλο του Χαραλάµπους και της 
Νικολίτσας, επιχειρηµατία, που γεννήθηκε το έτος 1958 
στους Ρωγούς Καλαβρύτων και κατοικεί εκεί, κάτοχος 
Α.∆.Τ. Σ 375704/27.5.1998 του Α.Τ. Καλαβρύτων, ως Αντι−
πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

γ) Γεώργιο Τσενέ του Ιωάννη και της Μαρίας, επιχει−
ρηµατία, που γεννήθηκε το έτος 1949 στο δηµοτικό δια−
µέρισµα Καλαβρύτων ∆ήµου Καλαβρύτων Νοµού Αχαΐας 
και κατοικεί εκεί, κάτοχο Α.∆.Τ. ΑΕ 231764/11.9.2008 του 
Α.Τ. Καλαβρύτων, ως Γραµµατέα του ∆ιοικητικού Συµ−
βουλίου.

δ) Φώτη Κοκότη του Βασιλείου και της Γεωργίας, συ−
νταξιούχο, που γεννήθηκε το έτος 1947 στο δηµοτικό δι−
αµέρισµα Καλαβρύτων ∆ήµου Καλαβρύτων Νοµού Αχα−
ΐας και κατοικεί εκεί, κάτοχος Α.∆.Τ. ΑΕ 231598/18.1.2008 
του Α.Τ. Καλαβρύτων.

ε) Ηλία Αρµπή του Νικολάου και της Σπυριδούλας, 
επιχειρηµατία, που γεννήθηκε το έτος 1959 στο Πλανη−
τέρο Καλαβρύτων και κατοικεί στο δηµοτικό διαµέρισµα 
Καλαβρύτων ∆ήµου Καλαβρύτων Νοµού Αχαΐας, οδός 
Κόσκορη αριθµός 3, κάτοχος Α.∆.Τ. ΑΕ 231709/19.7.2008 
του Α.Τ. Καλαβρύτων.
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στ) Ευθύµιο Βαζαίο του Ηλία και της Ελένης, µηχανο−
λόγος − ηλεκτρολόγος Ε.Μ.Π., που γεννήθηκε το έτος 
1949 στο Σκεπαστό Αχαΐας και κατοικεί στα Καλάβρυτα, 
κάτοχος Α.∆.Τ. ΑΑ 020851/31.1.2005 του Α.Τ. Χαλανδρί−
ου.

ζ) Παναγιώτη Τόλιο του Αθανασίου και της Ευδοκί−
ας, γεωπόνο, που γεννήθηκε το έτος 1951 στην Σαµο−
θράκη Έβρου και κατοικεί στην Ακράτα, κάτοχος Α.∆.Τ. 
Λ 655787/5.11.1980 του Τ.Α. Αλεξανδρούπολης.

9. Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης:
Τακτικός:
Γεώργιος Κουτρουµάνης του Ιωάννη και της Παρα−

σκευής, Α.Μ ΣΟΕΛ 13611, που γεννήθηκε το έτος 1957 στο 
Βασιλικό Αχαΐας και κατοικεί στην Πάτρα, οδός Καλα−
βρύτων αριθµός 46, κάτοχος Α.∆.Τ. ΑΖ 209063/16.1.2008 
της Υ.Α. Πατρών, µε αριθµό Μητρώου Οικονοµικού Επι−
µελητηρίου 07636/6.12.1984 και Α.Φ.Μ. 023175299 ∆.Ο.Υ. 
Γ΄ Πατρών

Αναπληρωµατικός:
Ευθύµιος Αναγνώστου του Χρίστου και της Γεωργίας, 

Α.Μ ΣΟΕΛ (12781) που γεννήθηκε στο Υψηλάντη Βοιω−
τίας, το έτος 1960, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής, οδός 
Κανάρη αριθµός 11, κάτοχος Α.∆.Τ. ΑΕ 491403/3.7.2007 
του Τ.Α. Λειβαδιάς, οικονοµολόγος, µε αριθµό Μητρώου 
Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδος 9992/24.8.1986, και 
Α.Φ.Μ. 027942957 ∆.Ο.Υ. ΚΓ΄ Αθηνών.

  Πάτρα, 29 ∆εκεµβρίου 2009

Με εντολή Νοµάρχη
Η ∆ιευθύντρια

Ε. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
F

(3)
      Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύµων Εται−

ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυ−
µης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΕΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕ−
ΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΑΕΛΛΗ ΑΕ».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Την 29.12.2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας µας το από 27.11.2009 πρακτικό 
της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Ανώνυµης 
Εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΕΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», δ.τ. «ΑΕΛΛΗ ΑΕ» και µε αριθµό 
Μητρώου 3223/01/Β/86/503(2005) που εδρεύει στο ∆ήµο 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ µε το οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση 
του/των άρθρου/ων 3 του Καταστατικού της. Η παρα−
πάνω τροποποίηση έχει σε περίληψη ως ακολούθως:

Άρθρο 3

Σκοποί της Εταιρείας είναι:
α) Η ανέγερσις επί ιδιοκτήτων οικοπέδων ως και επί 

οικοπέδων ανηκόντων κατά κυριότητα εις τρίτους ερ−
γολαβικώς κατά το σύστηµα της αντιπαροχής και επί 
κέρδει πώλησις ακινήτων ιδία δε πολυκατοικιών και δι−
αµερισµάτων αυτών.

β) Η συµµετοχή εις οµοίας ή παρεµφερείς επιχειρή−
σεις και

γ) Η εµπορία και διακίνηση πάσης φύσεως υλικών 
εγκαταστάσεων και εξοπλισµού µονάδων υδατοκαλ−
λιεργειών.

δ) Χονδρικό και λιανικό εµπόριο βιβλίων, περιοδικών 
και χαρτικών ειδών εν γένει.

ε) Υπηρεσίες προώθησης βιβλίων.
στ) Οργάνωση συνεδρίων, εµπορικών και καλλιτεχνι−

κών εκθέσεων.
Για την επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρεία δύναται 

να αντιπροσωπεύει οποιονδήποτε Οίκο του εσωτερι−
κού και εξωτερικού ο οποίος δραστηριοποιείται µε την 
παραγωγή ή την εµπορία των ειδών της προηγούµενης 
παραγράφου.

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

  Αθήνα, 29 ∆εκεµβρίου 2009

Με εντολή Νοµάρχη
Ο ∆ιευθυντής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ
F

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

(4)
      Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύµων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την 
επωνυµία «MARELLE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑ−
ΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Ε∆ΕΣΜΑ−
ΤΩΝ» και δ.τ. «MARELLE AE».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Την 21.12.2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ−
µων Εταιρειών της Υπηρεσίας µας το από 31.10.2009 
Πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης 
Εταιρείας µε την επωνυµία «MARELLE ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ Ε∆ΕΣΜΑΤΩΝ» και δ.τ. «MARELLE ΑΕ» και µε αριθµό 
Μητρώου 36244/01/Β/96/351 από το οποίο προκύπτει 
ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε την µεταφορά 
των γραφείων της έδρας της εταιρείας από την οδό 
25 ΜΑΡΤΙΟΥ 28, στην οδό ΑΡΧΙΜΗ∆ΟΥΣ 2 του ∆ήµου 
ΤΑΥΡΟΣ.

  Αθήνα, 21 ∆εκεµβρίου 2009

Με εντολή Νοµάρχη
Η Τµηµατάρχης κ.α.α.

Ν. ΝΙΚΑΚΗ
F

(5)
      Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύµων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επω−
νυµία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆.ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «COMART».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Την 28.12.2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυ−
µων Εταιρειών της Υπηρεσίας µας το από 18.12.2009 
Πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης 
Εταιρείας µε την επωνυµία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆.ΜΩΡΑΙΤΗΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙ−
ΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «COMART» και µε 
αριθµό Μητρώου 47390/01/Β/00/652, που εδρεύει στο 
∆ήµο ΤΑΥΡΟΣ µε το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβο−
λή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου 
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703.200,00 ευρώ που αποφασίσθηκε από τη Γενική Συ−
νέλευση στις 10.7.2009.

  Αθήνα, 28 ∆εκεµβρίου 2009

Με εντολή Νοµάρχη
Ο ∆ιευθυντής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ
F

(6)
      Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύµων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επω−
νυµία «ΣΕΙΡΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΣΕΙΡΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε.».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Την 24.12.2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας µας το από 18.12.2009 Πρακτικό 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε 
την επωνυµία «ΣΕΙΡΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
& ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΣΕΙΡΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» και αριθµό Μητρώου 
15491/01/Β/87/473(2003) που εδρεύει στο ∆ήµο ΑΘΗΝΑ µε 
το οποίο εκλέχθηκε νέο µέλος του ∆ιοικητικού Συµβου−
λίου η ΜΑΡΙΑ ΖΗΝΕΛΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ κάτοικος Πειραιά, 
οδός Μουτσοπούλου 28 µε Α.∆.Τ Μ 214685/1983 σε αντικα−
τάσταση του παραιτηθέντος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ.

Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου λήγει στις 29.6.2010.

  Αθήνα, 24 ∆εκεµβρίου 2009

Με εντολή Νοµάρχη
Ο ∆ιευθυντής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ
F

(7)
      Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύµων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επω−
νυµία «ALFA − PHARM Φαρµακαποθήκη, Εµπορία − ∆ια−
νοµή Φαρµάκων Καλλυντικών και παραφαρµακευτικών 
ειδών Ανώνυµη Εταιρεία» και δ.τ. «ALFA PHARM AE».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Την 17.12.2009 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ−
µων Εταιρειών της Υπηρεσίας µας τα κατωτέρω στοι−
χεία της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ALFA − 
PHARM Φαρµακαποθήκη, Εµπορία − ∆ιανοµή Φαρµάκων 
Καλλυντικών και παραφαρµακευτικών ειδών Ανώνυµη 
Εταιρεία» και δ.τ. «ALFA PHARM AE» και αριθµό Μητρώου 
33687/01/Β/95/340 που εδρεύει στο ∆ήµο ΑΘΗΝΑΙΩΝ:

1) Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι−
σης ∆ιοικητικού Συµβουλίου και έκθεση ορκωτών ελε−
γκτών για τη χρήση 1.1−31.12.2008.

2) Το από 30.6.2009 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συ−
νέλευσης των µετόχων µε το οποίο ορίστηκαν ορκωτοί 
ελεγκτές για την επόµενη χρήση 1.1−31.12.2009 οι εξής:

Τακτικός:
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, µε Α.Μ.Σ.Ο.Ε. 13881
της ελεγκτικής εταιρείας: Β & R Α.Ε.

  Αθήνα, 17 ∆εκεµβρίου 2009

Με εντολή Νοµάρχη
Η Τµηµατάρχης

Μ. ΒΟΥΖΟΥΝΕΡΑΚΗ
(8)

      Ανακοίνωση διαγραφής από το Μητρώο Ανωνύµων Εται−
ρειών της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΓΕΩΡ. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ−ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕ−
ΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΣΥΜΠΛΕΓ−
ΜΑ».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Την 28.12.2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ−
µων Εταιρειών της Υπηρεσίας µας, η διαγραφή από το 
Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της Υπηρεσίας µας, της 
Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΓΕΩΡ. ΠΑΡΑ−
ΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ−ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δ.τ. «ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ» και αριθ−
µό Μητρώου 45672/01/Β/00/188 που εδρεύει στο ∆ήµο 
ΑΘΗΝΑΣ, µετά την µετατροπή της σε Ετερόρρυθµη 
Εταιρεία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 66α 
του Κ.Ν. 2190/1920, όπως προκύπτει από το πρακτικό 
της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 16.12.2009 
και το από 16.12.2009 καταστατικό της ετερόρρυθµης 
εταιρείας το οποίο καταχωρήθηκε στο Πρωτοδικείο 
Αθηνών µε αύξοντα αριθµό 21382/2009.

  Αθήνα, 28 ∆εκεµβρίου 2009

Με εντολή Νοµάρχη
Ο ∆ιευθυντής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ
F

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

(9)
      Σύσταση Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισµένης Ευ−

θύνης µε την επωνυµία «ARC ΕΙ∆Η ∆ΩΡΩΝ, ΑΡΩΜΑ−
ΤΙΚΑ ΚΕΡΙΑ, ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΕΣΩΡΟΥΧΑ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥ−
ΝΗΣ».

  ∆υνάµει του υπ’ αριθµόν 4160/22.12.2009 συµβολαίου 
της συµβολαιογράφου Αθηνών ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΓΑΛΟΥΣΗ του 
Γεωργίου, που δηµοσιεύθηκε νόµιµα και καταχωρήθηκε 
στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, στις 
30.12.2009 µε αύξοντες αριθµούς Γενικό 21895/2009 και 
Ειδικό 6672, συνεστήθη Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιω−
ρισµένης ευθύνης µε τα ακόλουθα στοιχεία:

ΕΤΑΙΡΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ του Φώτη και της 
Μαρούλλας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην 
Λευκωσία της Κύπρου στις 14.10.1954 και κατοικεί στην 
Κηφισιά Αττικής, οδός Ροδόπης αριθµός 8, κάτοχος της 
κυπριακής ταυτότητας υπ’ αριθµόν 469173 που εκδόθηκε 
στις 24.7.2007 και λήγει στις 24.7.2017 µε ΑΦΜ 024432640 
της ∆.Ο.Υ. Κηφισιάς, έχων την κυπριακή ιθαγένεια και 
υπηκοότητα.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: «ARC ΕΙ∆Η ∆ΩΡΩΝ, ΑΡΩ−
ΜΑΤΙΚΑ ΚΕΡΙΑ, ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΕΣΩΡΟΥΧΑ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» 
και διακριτικός τίτλος «ARC Μ.Ε.Π.Ε».

Ε∆ΡΑ: Ο ∆ήµος Γέρακα Αττικής και τα γραφεία αυτής 
επί της οδού Αναπαύσεως αριθµός 72.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500,00) 
ευρώ, ολοσχερώς καταβεβληµένο, το οποίο διαιρείται 
σε εκατόν πενήντα (150) εταιρικά µερίδια των τριάντα 
(30,00) ευρώ το καθένα.

∆ΙΑΡΚΕΙΑ: Σαράντα (40) έτη αρχόµενη από την κα−
ταχώριση περίληψης του παρόντος καταστατικού στο 
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τεύχος Ανωνύµων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισµέ−
νης Ευθύνης της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως. 

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της εταιρείας είναι η εισαγωγή και 
εµπορία ειδών δώρου, χαρτικών, παιχνιδιών, αρωµατικών 
κεριών, γυναικείων αξεσουάρ, γυναικείων και αντρικών 
εσωρούχων, πυτζαµών, µικροεπίπλων, ειδών διακόσµη−
σης και η παροχή υπηρεσιών και οργάνωση δεξιώσεων, 
ψυχαγωγικών και άλλων συναφών εκδηλώσεων. Η εται−
ρεία δύναται να συµµετέχει σε εταιρείες οµόρρυθµες, 
ετερόρρυθµες, Ε.Π.Ε., εκτός από µονοπρόσωπες Ε.Π.Ε, 
και σε Α.Ε., µε οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς 
και να συµµετέχει, εκπροσωπεί και συνεργάζεται σε 
άλλες επιχειρήσεις, ήδη υφιστάµενες ή που πρόκειται να 
συσταθούν, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και οι οποίες 
επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεµφερή σκοπό µε αυτόν της 
παρούσης εταιρείας.

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: Ο µοναδικός εταίρος Γεώργιος Γεωργιά−
δης του Φώτη και της Μαρούλλας.

  Η Συµβολαιογράφος
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡ. ΓΑΛΟΥΣΗ

F

(10)
      Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιωρι−

σµένης Ευθύνης µε την επωνυµία «ΙΟΥΛΙΑ ΠΑΓΚΑΚΗ 
ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «SANTA MARINA LTD».

  Περίληψη της υπ’ αρ. 6977/23.12.2009 πράξης µου αύ−
ξησης εταιρικού κεφαλαίου Εταιρείας Περιορισµένης 
Ευθύνης κατά 243.600,00 ευρώ, τροποποίησης και κωδι−
κοποίησης καταστατικού της Εταιρείας Περιωρισµένης 
Ευθύνης µε την επωνυµία «ΙΟΥΛΙΑ ΠΑΓΚΑΚΗ ΚΑΙ ΑΓΓΕ−
ΛΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» 
και το διακριτικό τίτλο «SANTA MARINA LTD», µε ΑΦΜ 
099154014 της ∆.Ο.Υ. Λεχαινών, που εδρεύει στο δ.δ. 
Κάστρου του ∆ήµου Κάστρου − Κυλλήνης Ν. Ηλείας, µε 
ΑΦΜ 099154014 της ∆.Ο.Υ. Λεχαινών, η οποία συστήθηκε 
µε το υπ’ αριθµ. 6340/28.5.2008 συµβόλαιό µου, καταχω−
ρήθηκε στο ειδικό Βιβλίο δηµοσιεύσεως καταστατικών 
εταιρειών του Πρωτοδικείου Αµαλιάδας µε αυξ. αριθµό 
10/2008 και περίληψη του δηµοσιεύθηκε στην Εφηµε−
ρίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) µε αριθµό 
φύλλου 3448/2.6.2008 ΦΕΚ.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Το κεφάλαιο 
της εταιρείας είχε ορισθεί σε διακόσιες εξήντα τέσσε−
ρις χιλιάδες (264.000,00) ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε εξ 
ολοκλήρου στο ταµείο της εταιρείας. Το κεφάλαιο της 
εταιρείας διαιρείτο σε τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια 
(4.400) εταιρικά µερίδια των εξήντα (60,00) ευρώ το 
καθένα, τα οποία είχαν αναλάβει οι εταίροι.

Προς σχηµατισµό του κεφαλαίου η µεν Ιουλία θυγ. 
Κων/νου Παγκάκη συζ. Νικ. Πανταζή είχε καταβάλλει στο 
ταµείο της εταιρείας τοις µετρητοίς διακόσια πενήντα 
επτά ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά (257,48) και είχε 
εισφέρει επίσης ακίνητο αξίας, κατά την εκτίµηση της 
επιτροπής του αρθρ.9 του Κ.Ν.2190/20, ποσού εκατόν 
τριάντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα δύο 
ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (134.382,52), δηλαδή είχε 
εισφέρει συνολικά (εισφορά ακινήτου συν µετρητά) εκα−
τόν τριάντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια σαράντα ευρώ 
(134.640,00) και είχε αναλάβει δύο χιλιάδες διακόσια 
σαράντα τέσσερα (2.244) εταιρικά µερίδια, που απο−
τελούσαν την µερίδα συµµετοχής της, ο δε Άγγελος 
Πανταζής του ∆ιονυσίου είχε καταβάλει στο ταµείο της 

εταιρείας τοις µετρητοίς σαράντα δύο χιλιάδες εξακό−
σια ενενήντα ένα ευρώ και δέκα οκτώ λεπτά (42.691,18) 
και είχε εισφέρει επίσης ακίνητο αξίας, κατά την εκτί−
µηση της επιτροπής του αρθρ.9 του Κ.Ν.2190/20, ποσού 
ογδόντα έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και 
ογδόντα δύο λεπτών (86.668,82), δηλαδή είχε εισφέρει 
συνολικά (εισφορά ακινήτου συν µετρητά) εκατόν είκοσι 
εννέα χιλιάδες τριακόσια εξήντα ευρώ (129.360,00) και 
είχε αναλάβει δύο χιλιάδες εκατόν πενήντα έξι (2.156) 
εταιρικά µερίδια, που αποτελούσαν την µερίδα συµµε−
τοχής του.

ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: Το εταιρικό κεφά−
λαιο αυξάνεται κατά το ποσό των 243.600,00 ευρώ, 
µε σκοπό την κάλυψη µέρους της ιδίας συµµετοχής 
του επενδυτικού έργου, που εγκρίθηκε µε την υπ’ αρ. 
40602/ΥΠΕ/5/01004/Ε/Ν.3299/04 της 19ης−8−2009 απόφα−
ση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονοµίας και 
Οικονοµικών και που αφορά στην ίδρυση ξενοδοχειακής 
µονάδας κλασικού τύπου 4, δυναµικότητας 21 δωµατίων, 
49 κλινών, στον οικισµό Κάστρου − Λουτρών του ∆ήµου 
Κάστρου − Κυλλήνης του Νοµού Ηλείας, συνολικής επι−
χορηγούµενης δαπάνης τριών εκατοµµυρίων τετρακο−
σίων χιλιάδων (3.400.000,00) ευρώ, και ανέρχεται πλέον 
στο συνολικό ποσό των 507.600,00 ευρώ. Το ποσό της 
αύξησης διαιρείται σε 4.060 εταιρικά µερίδια των 60,00 
ευρώ το καθένα, τα οποία κατανεµήθηκαν και ανέλαβαν 
η µεν εκ των εταίρων Ιουλία Παγκάκη 2.070 εταιρικά 
µερίδια και κατέβαλε ποσό 124.200,00 ευρώ στο ταµείο 
της Εταιρείας, ο δε εκ των εταίρων Άγγελος Πανταζής 
1.990 εταιρικά µερίδια και κατέβαλε ποσό 119.400,00 
ευρώ στο ταµείο της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 6 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ (όπως ισχύει τροποποι−
ηθέν µετά την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου):

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των 
πεντακοσίων επτά χιλιάδων εξακοσίων (507.600,00) 
ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου στο ταµείο 
της εταιρείας. Το κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται 
σε οκτώ χιλιάδες τετρακόσια εξήντα (8.460) εταιρικά 
µερίδια των εξήντα (60,00) ευρώ το καθένα, τα οποία 
ανέλαβαν οι εταίροι.

Προς σχηµατισµό του κεφαλαίου η µεν Ιουλία θυγ. 
Κων/νου Παγκάκη συζ. Νικ. Πανταζή κατέβαλε στο ταµείο 
της εταιρείας τοις µετρητοίς κατά τη σύσταση διακόσια 
πενήντα επτά ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά (257,48) 
και εισέφερε επίσης ακίνητο αξίας, κατά την εκτίµηση 
της επιτροπής του αρθρ.9 του Κ.Ν.2190/20, ποσού εκα−
τόν τριάντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα 
δύο ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (134.382,52), δηλαδή 
εισέφερε συνολικά (εισφορά ακινήτου συν µετρητά) εκα−
τόν τριάντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια σαράντα ευρώ 
(134.640,00) και µε την αύξηση εισέφερε σε µετρητά 
χρήµατα το ποσό των εκατόν είκοσι τεσσάρων χιλιάδων 
διακοσίων (124.200,00) ευρώ και έτσι σε σύνολο εισέφε−
ρε στην ως άνω εταιρεία το ποσό των διακοσίων πε−
νήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα (258.840,00) 
ευρώ, και ανέλαβε συνολικά τέσσερις χιλιάδες τριακό−
σια δεκατέσσερα (4.314) εταιρικά µερίδια, αξίας εξήντα 
(60,00) ευρώ το καθένα, ο δε Άγγελος Πανταζής του 
∆ιονυσίου κατέβαλε στο ταµείο της εταιρείας κατά την 
σύσταση τοις µετρητοίς σαράντα δύο χιλιάδες εξακόσια 
ενενήντα ένα ευρώ και δέκα οκτώ λεπτά (42.691,18) και 
εισέφερε επίσης ακίνητο αξίας, κατά την εκτίµηση της 
επιτροπής του αρθρ.9 του Κ.Ν.2190/20, ποσού ογδόντα 
έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και ογδό−
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ντα δύο λεπτών (86.668,82), δηλαδή εισέφερε συνολικά 
(εισφορά ακινήτου συν µετρητά) εκατόν είκοσι εννέα 
χιλιάδες τριακόσια εξήντα ευρώ (129.360,00) και µε την 
αύξηση εισέφερε σε µετρητά χρήµατα το ποσό των 
εκατόν δεκαεννέα χιλιάδων τετρακοσίων (119.400,00) 
ευρώ και έτσι σε σύνολο εισέφερε στην ως άνω εταιρεία 
το ποσό των διακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων επτα−
κοσίων εξήντα (248.760,00) ευρώ, και ανέλαβε συνολικά 
τέσσερις χιλιάδες εκατόν σαράντα έξι (4.146) εταιρικά 
µερίδια, αξίας εξήντα (60,00) ευρώ το καθένα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: Η υπ’ αρ. 6977/23.12.2009 
πράξη µου δηµοσιεύτηκε στα Βιβλία Εταιρειών του Πρω−
τοδικείου Αµαλιάδος µε αύξοντα αριθµό, Γενικό 176/09 
και Ειδικό 27/2009.

  Η Συµβολαιογράφος
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΙΧ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

F

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

(11)
      Ανακοίνωση της Εταιρείας Περιωρισµένης Ευθύνης 

«ΕΜΠΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟ−
ΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

  Περίληψη του υπ’ αριθµό 16.941/15.12.2009 συµβολαίου 
της συµβολαιογράφου Πειραιά Μαρίας Ματθαίου − Στα−
θοπούλου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία Εταιρειών 

του Πρωτοδικείου Πειραιά µε αριθµό κατάθεσης 784/ 
21.12.2009, µε το οποίο εκχώρησε λόγω πωλήσεως η 
Άννα ∆ρακοπούλου του Γεωργίου και της Ιωάννας προς 
τον σύζυγο της Αντώνιο Κροντηρά του Νικολάου και της 
Παρασκευής ολόκληρη την εταιρική της µερίδα αποτε−
λούµενη από 284 εταιρικά µερίδια, αντί τιµήµατος 28.400 
και την ταυτόχρονη αποχώρησή της από την εταιρεία, 
µε την επωνυµία «ΕΜΠΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και για τις σχέσεις 
της µε το εξωτερικό «EMPROS SHIPPING AGENCIES 
COMPANY LIMITED», µε έδρα το ∆ήµο Πειραιά (οδός ∆. 
Γούναρη αριθ. 2), η οποία έχει συσταθεί µε το υπ’ αριθµό 
7970/9.8.1973 συµβόλαιο του συµβολαιογράφου Αθηνών 
Νικολάου ∆ιαµαντοπούλου, που καταχωρήθηκε νόµιµα 
στα βιβλία Ε.Π.Ε. του πρωτοδικείου Πειραιά µε αύξοντα 
αριθµό 338/ 14.8.1973 και περίληψή του δηµοσιεύθηκε 
στο υπ’ αριθ. 1563/18.8.1973 Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και 
µετά από γενόµενες τροποποιήσεις, κωδικοποιήθηκε 
µε την υπ’ αριθ. 15.245/15.12.2006 πράξη µου, που κα−
ταχωρήθηκε στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου 
Πειραιά µε αριθ. κατάθεσης 822/18.12.2006 και περίληψή 
του δηµοσιεύθηκε στο µε αριθ. 13691/19.12.2006 Φ.Ε.Κ. 
(τ. Α.Ε και Ε.Π.Ε).

  Πειραιάς, 21 ∆εκεµβρίου 2009

Η Συµβολαιογράφος
ΜΑΡΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥ − ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ  
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