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ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

(1)
  Ανακοίνωση Καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗ−
ΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ Α.Ε.»

   Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΙΟΥ 

  Την 28/12/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας:

α. Η με αριθμό πρωτ. 1109/28−12−2010 αίτηση και τα 
συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά για την ίδρυση 
ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. 
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ Α.Ε.» 

β. το καταστατικό της οποίας καταρτίσθηκε με την 
αριθμ. 40277−20/12/2010 συμβολαιογραφική πράξη της 
συμβολαιογράφου ΧΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΝΑ−
ΡΙΟΥ συζύγου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΑΝΙΑΡΗ.

Η ως άνω ανώνυμη εταιρεία έλαβε αριθμό μητρώου 
70476/84/Β/10/05
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Περίληψη του Καταστατικού της έχει ως εξής: 
Επωνυμία: «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ Α.Ε.»

Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος ΧΙΟΥ
Σκοπός: Σκοπός της εταιρείας είναι: ΟΜΑΛΗ ΔΙΑΚΙ−

ΝΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ−ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΑΧΑΝΑ−
ΓΟΡΑΣ

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

Ποσό και Τρόπος Καταβολής του Μετοχικού Κεφα−
λαίου: 

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε 
60000 ευρώ καταβλητέο σε είδος Μετοχές − Είδος 
Μετοχών: 600 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 
31/12/2011.

Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Θητεία 
αυτού: 

Από 9 μέλη με 5 θητεία.
Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και Θητεία αυτού: 
Η Εταιρεία εκπροσωπείται από το Διοικητικό Συμβού−

λιο η σύνθεση του οποίου είναι: 
1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2. ΚΑΖΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3. ΡΟΔΙΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
4. ΜΙΧΑΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
5. ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
6. ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ 
7. ΚΥΔΩΝΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
8. ΡΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
9. ΓΑΝΝΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
Εξαιρετικά η θητεία του 1ου Διοικητικού Συμβουλίου 

λήγει με την σύγκλιση της 1ης Τακτικής Συνέλευσης των 
Μετόχων της 30−06−2012 ή με τη σύγκλιση Έκτακτης 
Γενικής Συνέλευσης με θέμα την αλλαγή των μελών του, 
σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο άρθρο 15 παρ. 2 
και 7 του καταστατικού.

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, 28 Δεκεμβρίου 2010 

Με εντολή Νομάρχη 
Ο Διευθυντής
Σ. ΚΑΚΑΡΙΝΟΣ 
F

(2)
    Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ−
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΟΥΤΖΙ ΦΙΛΜ ΕΛ−
ΛΑΣ Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία 
Φωτογραφικών Μαγνητικών και Χημικών Προϊόντων» 
και δ.τ. «FUJIFILM HELLAS AE.»

   Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

   Την 29/12/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 

Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ’ αριθμ. 15677/2010 
απόφαση μας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση 
του άρθρου 5 του Καταστατικού της Ανώνυμης Εται−
ρείας με την επωνυμία «ΦΟΥΤΖΙ ΦΙΛΜ ΕΛΛΑΣ Ανώνυ−
μη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Φωτογραφικών 
Μαγνητικών και Χημικών Προϊόντων» και δ.τ. «FUJIFILM 
HELLAS AE.» και με αριθμό μητρώου 7454/01ΝΤ/Β/86/224, 
σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των 
Μετόχων της. 

Η εν λόγω εγκριθείσα τροποποίηση έχει σε περίληψη 
ως ακολούθως:

Άρθρο 5
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας εκ 5.100,000 € που 

διαιρείται σε 170.000 μετοχές ονομαστικής αξίας εκά−
στης 30,00 € μετά την αύξηση του κατά 300.000,00 € με 
έκδοση 10.000 νέων ονομαστικών μετοχών, η οποία καλύ−
πτεται άφ’ ενός με κεφαλαιοποίηση του αφορολόγητου 
αποθεματικού του ν. 2065/92 ποσού 231.183,45 € (διακο−
σίων τριάντα μιας χιλιάδων εκατόν ογδόντα τριών ευρώ 
και σαράντα πέντε λεπτών) και αφ’ ετέρου με κεφαλαιο−
ποίηση μη αναληφθέντων μερισμάτων ποσού 68.816,55 € 
(εξήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων δέκα έξι ευρώ και 
πενήντα πέντε λεπτών).

Έτσι, μετά και την τελευταία αυτή αποφασισθείσα 
αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται 
σήμερα σε πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες 
ευρώ (5.400.000,00 €), ολοσχερώς καταβλημένο και δι−
αιρείται σε εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000) ελεύθερα 
μεταβιβάσιμες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 
κάθε μίας τριάντα ευρώ (30,00 €)

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

   Καλλιθέα, 30 Δεκεμβρίου 2010 

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
F

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
(3)

    Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «KAROYZOS PROPERTIES ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και  
δ.τ. «KAROUZOS PROPERTIES Α.E.» 

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

  Την 30/12/2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανω−
νύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 01/12/2010 
Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 1/12/2010 
Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία «KAROYZOS PROPERTIES 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΣ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και  δ.τ. «KAROUZOS PROPERTIES Α.E.» και 
αριθμό Μητρώου 59419/01ΝΤ/Β/05/165 που εδρεύει στο 
Δήμο ΓΛΥΦΑΔΑΣ (Λαζαράκη 45 Α) από το οποίο προ−
κύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από 
την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι 
30/11/2015 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 

1. ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Εμμανουήλ και της Αθη−
νάς, Αρχιτέκτων, γεννηθείς στο Ηράκλειο Κρήτης, 
στις 01/01/1955, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Λαζαράκη 



 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3

45, κάτοχος του με υπ’ αριθμόν Δελτίου Ταυτότητος 
Ξ 098701/20−3−1987, και εκδόσεως Α.Τ. Ζ’ ΠΑ Αθηνών, 
Α.Φ.Μ. 021895117 και Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Πρόεδρος και Δι−
ευθύνων Σύμβουλος. 

2. ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ του Κωνσταντίνου και της 
Μαρίας, Ιδιωτική Υπάλληλος, γεννηθείσα στο Ζαρό Ηρα−
κλείου Κρήτης, στις 9−9−1958, κάτοικος Γλυφάδας, οδός 
Λαζαράκη 44 κάτοχος του με υπ’ αριθμόν Δελτίου Ταυ−
τότητος ΑΖ 036879/ 14−02−2008, Τ.Α. Ελληνικού, Α.Φ.Μ 
063437004 και ΔΟΥ Γλυφάδας, Αντιπρόεδρος.

3. ΚΙΜΙΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Στυλιανού και της 
Ευτυχίας, Μεσίτης Αστικών Συμβάσεων, γεννηθείς στην 
Αθήνα, στις 4−5−1983, κάτοικος Ελληνικού, οδός Αμαζώ−
νων 36, κάτοχος του με υπ’ αριθμόν Δελτίου Ταυτότητος 
Σ 274421/ 23−5−1997, Τ.Α. Ελληνικού, Α.Φ.Μ 118739395 και 
ΔΟΥ Αργυρούπολης, Μέλος.

4. ΚΙΜΙΩΝΗ ΧΡΥΣΗ του Στυλιανού και της Ευτυχίας, 
Έμπορος, γεννηθείσα στο Ηράκλειο Κρήτης, στις 16−2−
1975, κάτοικος Άνω Γλυφάδας, οδός Σκιάθου 4, κάτοχος 
του με υπ’ αριθμόν Δελτίου Ταυτότητας Χ 528481/13−1−
2004, AT Ελληνικού, ΑΦΜ 046330412 και ΔΟΥ Γλυφάδας, 
Μέλος. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΑΙ−
ΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ότι την εταιρεία 
εκπροσωπεί ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Κα−
ρούζος Ιωάννης.

Ειδικότερα στον ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα 
όπως, με την υπογραφή του και για λογαριασμό της 
εταιρείας, εκπροσωπεί και αντιπροσωπεύει την εταιρεία 
ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής, 
οργανισμού ή Ιδρύματος, ταμείου Ι.ΚΑ και κάθε τρίτου 
Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.

Επίσης δέχεται και υπογράφει, υπό τη σφραγίδα της 
εταιρείας, κάθε έγγραφο, ενεργεί πληρωμές και εισπρά−
ξεις οποιουδήποτε ποσού, υπογράφει εξοφλητικές απο−
δείξεις, ανοίγει με μόνη υπογραφή του λογαριασμούς 
κάθε είδους στις τράπεζες, εκδίδει, αποδέχεται και 
οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια και επιτα−
γές, αναλαμβάνει χρηματόγραφα, χρήματα, μερισμα−
ταποδείξεις, παραλαμβάνει φορτωτικές, καταθέτει και 
εισπράττει χρήματα της εταιρείας, συνομολογεί δάνεια 
και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και γενικά συμ−
βάλλεται για λογαριασμό της εταιρείας και δεσμεύει 
αυτή στις σχέσεις της με τους τρίτους. 

  Καλλιθέα, 30 Δεκεμβρίου 2010 

Με εντολή Νομάρχη 
Ο Διευθυντής

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙANNAΚΟΠΟΥΛΟΣ 

F

(4)
   Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΤΑΝΓΟΥΙΡ ΓΙΟΥΡΟΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και 
δ.τ. «TANWEER EUROPE S.A.»

   Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

  Την 10/11/2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 26/10/2010 Πρα−
κτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 26/10/2010 

Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΝΓΟΥΙΡ ΓΙΟΥΡΟΠ ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «TANWEER EUROPE S.A.» και αριθμό 
Μητρώου 46280/01ΝΤ/Β/00/167 που εδρεύει στο Δήμο 
ΓΛΥΦΑΔΑ (Δράμας 11) από το οποίο προκύπτει ότι το 
Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπά−
νω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι 30/06/2015 
συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 

1. Τζώζεφ Σαμάν του Τζαμίλ και της Αβντόκια, γεννη−
μένο το έτος 1953 στη Δαμασκό Συρίας, κάτοικο Γλυ−
φάδας Αττικής, οδός Δράμας, αρ. 11, κάτοχο του υπ’ 
αριθ. Σ 135770/1999 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας 
του Α.Τ. Βουλιαγμένης Αττικής, με Α.Φ.Μ. 052060227, 
Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 

2. Μάζντ Μπασούρ του Μιχαήλ και της Αφιφέ, σύζυγο 
Τζώζεφ Σαμάν, γεννημένη το έτος 1962 στη Δαμασκό Συ−
ρίας, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, οδός Δράμας, αριθ. 11, 
κάτοχο του υπ’ αριθ. Σ 135771/1999 δελτίου αστυνομικής 
ταυτότητας του Α.Τ. Βουλιαγμένης Αττικής, με Α.Φ.Μ. 
052060227, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Αντιπρόεδρος.

3. Άσραφ Σαμάν του Τζώζεφ και της Μάζντ, γεννημέ−
νο το έτος 1991 στη Δαμασκό Συρίας, κάτοικο Βάρης 
Αττικής, οδός Μαρώτη, αριθ. 41, κάτοχο του υπ’ αρ. AB 
659790 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Βάρης, με Α.Φ.Μ. 
154090581, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Γραμματέας. 

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου 
του Δ.Σ., τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Αν 
αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από το 
Διευθύνοντα Σύμβουλο και σε περίπτωση απουσίας ή 
κωλύματος και του Δ/ντος Συμβούλου, αυτός αναπλη−
ρώνεται από έναν Σύμβουλο, που θα ορίσει το Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ως νόμιμο εκπρόσωπο 
της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του 
καταστατικού, τον Τζώζεφ Σαμάν, στον οποίο αναθέτει 
και μεταβιβάζει την ενάσκηση όλων των, κατά το άρθρο 
20 παρ. 1 του καταστατικού, αρμοδιοτήτων και εξουσιών 
του και προς τον οποίο παρέχει το δικαίωμα υπογραφής 
με βάση το άρθρο 20 παρ. 2 του καταστατικού, ως προς 
την εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας για όλα 
τα θέματα που ανάγονται σε αρμοδιότητες και εξουσίες 
του Δ.Σ., σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις 
του άρθρου 20 παρ. 1 και 2 του καταστατικού.

Ρητά καθορίζεται ότι στην περίπτωση αυτή, η εται−
ρεία δεσμεύεται και εκπροσωπείται με μία και μόνη 
υπογραφή του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος 
Συμβούλου Τζώζεφ Σαμάν. 

  Καλλιθέα, 28 Δεκεμβρίου 2010 

Με εντολή Νομάρχη 
Ο Διευθυντής

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

F

(5)
   Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «LAVRIOU 125 & ATTIKIS ΡΑΙΑΝΙΑ ΤΕΧΝΙ−
ΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» 
και δ.τ. «LAVRIOU 125 & ATTIKIS ΡΑΙΑΝΙΑ ΑΕ»

   Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

   Την 21/12/2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ−
μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 02/12/2010 
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Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 2/12/10 
Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία «LAVRIOU 125 & ATTIKIS 
ΡΑΙΑΝΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και δ.τ. «LAVRIOU 125 & ATTIKIS ΡΑΙΑΝΙΑ 
ΑΕ» και αριθμό Μητρώου 63490/01ΝΤ/Β/07/157 που 
εδρεύει στο Δήμο ΓΛΥΦΑΔΑ (Λαζαράκη 45Α) από το 
οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που 
εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει 
την εταιρεία μέχρι 01/12/2015 συγκροτήθηκε σε σώμα 
ως εξής: 

1. ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Εμμανουήλ και της Αθη−
νάς, Αρχιτέκτων, γεννηθείς στο Ηράκλειο Κρήτης, 
στις 01/01/1955, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Λαζαράκη 
45, κάτοχος του με υπ’ αριθμόν Δελτίου Ταυτότητος 
Ξ 098701/20−3−1987, και εκδόσεως AT. Ζ’ ΠΑ Αθηνών, 
Α.Φ.Μ. 021895117 και Δ.O.Y. Γλυφάδας, Πρόεδρος και Δι−
ευθύνων Σύμβουλος.

2. ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ του Κωνσταντίνου και της 
Μαρίας, Ιδιωτική Υπάλληλος, γεννηθείσα στο Ζαρό Ηρα−
κλείου Κρήτης, στις 9−9−1958, κάτοικος Γλυφάδας, οδός 
Λαζαράκη 44 κάτοχος του με υπ’ αριθμόν Δελτίου Ταυ−
τότητος ΑΖ 036879/ 14−02−2008, Τ.Α. Ελληνικού, Α.Φ.Μ 
063437004 και ΔΟΥ Γλυφάδας, Αντιπρόεδρος. 

3. ΚΙΜΙΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Στυλιανού και της 
Ευτυχίας, Μεσίτης Αστικών Συμβάσεων, γεννηθείς στην 
Αθήνα, στις 4−5−1983, κάτοικος Ελληνικού, οδός Αμαζώ−
νων 36, κάτοχος του με υπ’ αριθμ. Δελτίου Ταυτότητος 
Σ 274421/ 23−5−1997, Τ.Α. Ελληνικού, Α.Φ.Μ 118739395 και 
ΔΟΥ Αργυρούπολης, Μέλος. 

4. ΚΙΜΙΩΝΗ ΧΡΥΣΗ του Στυλιανού και της Ευτυχίας, 
Έμπορος, γεννηθείσα στο Ηράκλειο Κρήτης, στις 16−2−
1975, κάτοικος Άνω Γλυφάδας, οδός Σκιάθου 4, κάτοχος 
του με υπ’ αριθμ. Δελτίου Ταυτότητας Χ 528481/13−1−
2004, AT Ελληνικού, ΑΦΜ 046330412 και ΔΟΥ Γλυφάδας, 
Μέλος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ότι την εταιρεία 
εκπροσωπεί ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Κα−
ρούζος Ιωάννης.

Ειδικότερα στον ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα 
όπως, με την υπογραφή του και για λογαριασμό της 
εταιρείας, εκπροσωπεί και αντιπροσωπεύει την εταιρεία 
ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής, 
οργανισμού ή Ιδρύματος, ταμείου Ι.Κ.Α. και κάθε τρίτου 
Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.

Επίσης δέχεται και υπογράφει, υπό τη σφραγίδα 
της εταιρείας, κάθε έγγραφο, ενεργεί πληρωμές και 
εισπράξεις οποιουδήποτε ποσού, υπογράφει εξο−
φλητικές αποδείξεις, ανοίγει με μόνη υπογραφή του 
λογαριασμούς κάθε είδους στις τράπεζες, εκδίδει, 
αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, 
γραμμάτια και επιταγές, αναλαμβάνει χρηματόγραφα, 
χρήματα, μερισματαποδείξεις, παραλαμβάνει φορτω−
τικές, καταθέτει και εισπράττει χρήματα της εται−
ρείας, συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό 
λογαριασμό και γενικά συμβάλλεται για λογαριασμό 
της εταιρείας και δεσμεύει αυτή στις σχέσεις της 
με τους τρίτους. 

  Καλλιθέα, 28 Δεκεμβρίου 2010 

Με εντολή Νομάρχη 
Ο Διευθυντής

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

(6)
    Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «TRUST WORTH DEVELOPMENT ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ» και δ.τ. «TRUST WORTH DEVELOPMENT A.E.»

   Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

   Την 21/12/2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 02/12/2010 Πρακτι−
κό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 2/12/10 Πρακτι−
κό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας 
με την επωνυμία «TRUST WORTH DEVELOPMENT ΤΕ−
ΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «TRUST WORTH DEVELOPMENT A.E.» 
και αριθμό Μητρώου 59421/01ΝΤ/Β/05/167 που εδρεύει 
στο Δήμο ΓΛΥΦΑΔΑ (ΛΑΖΑΡΑΚΗ 45 Α) από το οποίο 
προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε 
από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία 
μέχρι 01/12/2015 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 

1. ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Εμμανουήλ και της Αθη−
νάς, Αρχιτέκτων, γεννηθείς στο Ηράκλειο Κρήτης, 
στις 01/01/1955, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Λαζαράκη 
45, κάτοχος του με υπ’ αριθμόν Δελτίου Ταυτότητος 
Ξ 098701/20−3−1987, και εκδόσεως Α.Τ. Ζ’ ΠΑ Αθηνών, 
Α.Φ.Μ. 021895117 και Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Πρόεδρος και Δι−
ευθύνων Σύμβουλος. 

2. ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ του Κωνσταντίνου και της 
Μαρίας, Ιδιωτική Υπάλληλος, γεννηθείσα στο Ζαρό Ηρα−
κλείου Κρήτης, στις 9−9−1958, κάτοικος Γλυφάδας, οδός 
Λαζαράκη 44 κάτοχος του με υπ’ αριθμόν Δελτίου Ταυ−
τότητος ΑΖ 036879/ 14−02−2008, Τ.Α. Ελληνικού, Α.Φ.Μ 
063437004 και ΔΟΥ Γλυφάδας, Αντιπρόεδρος. 

3. ΚΙΜΙΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Στυλιανού και της 
Ευτυχίας, Μεσίτης Αστικών Συμβάσεων, γεννηθείς στην 
Αθήνα, στις 4−5−1983, κάτοικος Ελληνικού, οδός Αμαζώ−
νων 36, κάτοχος του με υπ’ αριθμόν Δελτίου Ταυτότητος 
Σ 274421/ 23−5−1997, Τ.Α. Ελληνικού, Α.Φ.Μ 118739395 και 
ΔΟΥ Αργυρούπολης, Μέλος.

4. ΚΙΜΙΩΝΗ ΧΡΥΣΗ του Στυλιανού και της Ευτυχίας, 
Έμπορος, γεννηθείσα στο Ηράκλειο Κρήτης, στις 16−2−1975, 
κάτοικος Άνω Γλυφάδας, οδός Σκιάθου 4, κάτοχος του με 
υπ’ αριθμόν Δελτίου Ταυτότητας Χ 528481/13−1−2004, AT 
Ελληνικού, ΑΦΜ 046330412 και ΔΟΥ Γλυφάδας, Μέλος. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ότι την εταιρεία 
εκπροσωπεί ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Κα−
ρούζος Ιωάννης.

Ειδικότερα στον ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα 
όπως, με την υπογραφή του και για λογαριασμό της 
εταιρείας, εκπροσωπεί και αντιπροσωπεύει την εταιρεία 
ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής, 
οργανισμού ή Ιδρύματος, ταμείου ΙΚΑ και κάθε τρίτου 
Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.

Επίσης δέχεται και υπογράφει, υπό τη σφραγίδα της 
εταιρείας, κάθε έγγραφο, ενεργεί πληρωμές και εισπρά−
ξεις οποιουδήποτε ποσού, υπογράφει εξοφλητικές απο−
δείξεις, ανοίγει με μόνη υπογραφή του λογαριασμούς 
κάθε είδους στις τράπεζες, εκδίδει, αποδέχεται και 
οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια και επιτα−
γές, αναλαμβάνει χρηματόγραφα, χρήματα, μερισμα−
ταποδείξεις, παραλαμβάνει φορτωτικές, καταθέτει και 
εισπράττει χρήματα της εταιρείας, συνομολογεί δάνεια 
και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και γενικά συμ−
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βάλλεται για λογαριασμό της εταιρείας και δεσμεύει 
αυτή στις σχέσεις της με τους τρίτους. 

  Καλλιθέα, 28 Δεκεμβρίου 2010 

Με εντολή Νομάρχης
Ο Διευθυντής 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
F

(7)
    Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία 
Ηλεκτρολογικού Υλικού Μιχ. Κλαπάκης Α.Β.Ε.Ε.» 

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

  Την 27/12/2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ−
μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοι−
χεία της «Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία 
Ηλεκτρολογικού Υλικού Μιχ. Κλαπάκης Α.Β.Ε.Ε.» και αριθ−
μό Μητρώου 8085/03/Β/86/364:

1) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2009.
2) Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου 

για την χρήση 2009.
Όπως εγκρίθηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση 

των μετόχων της 30/06/2010.

   Ελευσίνα, 27 Δεκεμβρίου 2010 

Εντολή Νομάρχη 
Ο Διευθυντής 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ 
F

(8)
    Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων 

Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΡΟΔΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΟΔΟΣ Α.Ε.» 

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

  Την 30−06−2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 26−06−2009 Πρακτι−
κό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας 
με την επωνυμία «ΡΟΔΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΟΔΟΣ Α.Ε.» με αριθμό μητρώου 
41496/80/Β/98/24, από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικη−
τικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ύστερα από την 
εκλογή του, από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετό−
χων της 26−06−2009 με τριετή θητεία ως κατωτέρω:

1. ENRICO AIDAN του Alberto και της Julia, γεννηθείς 
το 1952 στο Μπένκασι Λιβύης, κάτοικος Ισραήλ Τελ ΑβΙβ, 
οδός Shaul Avigor 5, Ezorel Chen, προσωρινώς διαμένων 
στη Ρόδο, οδός Παπανικολάου, αρ. 4, κάτοχος του με 
αριθμό Ιταλικού Διαβατηρίου 986810 Ζ, με ΑΦΜ 112271304 
ΔΟΥ Ρόδου, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος

2. ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ του Σωτηρίου και της Μα−
ρίας, δικηγόρος, γεννηθείς το 1956 στην Αθήνα, κάτοι−
κος Αθηνών, οδός Βεντήρη, αριθμός 5, κάτοχος του με 
αριθμό Α.Δ.Τ. Φ 030293/2000 του Α.Τ. Παλαιού Φαλήρου, 
με ΑΦΜ 023239017 Δ’ ΔΟΥ Αθηνών, μέλος.

3. ΤΣΟΛΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Πάτροκλου και της 
Σταυρούλας, γεννηθείς το 1969 στην Αθήνα, κάτοικος 
Ρόδου, οδός Θερμοπυλών, αρ. 8, κάτοχος του με αριθμό 
Α.Δ.Τ. Τ300490/20.3.2001 της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας 
Ρόδου, με ΑΦΜ 039543243 ΔΟΥ Ρόδου, μέλος.

4. ΜΥΡΙΑΛΛΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του Χρυσοστόμου και 
της Μαρίας, γεννηθείς το 1961 στη Ρόδο, κάτοικος Ιαλυσού 
Ρόδου, κάτοχος του με αριθμό Α.Δ.Τ. Σ828069/05.03.1997 
της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου, με ΑΦΜ 028120486 
ΔΟΥ Ρόδου, μέλος.

5. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΑΛΑΜΑΡΑ του Αθανασίου και της 
Ευαγγελίας, γεννηθείσας το 1972 στην Αθήνα, κάτοικος 
Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Μ. Αλεξάνδρου, αρ. 47, κά−
τοχος του με αρ. Α.Δ.Τ. ΑΕ 533135 του Τ.Α. Συντάγματος, 
με ΑΦΜ 104305490 ΔΟΥ Νέας Σμύρνης, μέλος.

Τέλος, κατόπιν διαλογικής συζήτησης, ομόφωνα το 
Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε σύμφωνα με το άρ−
θρο 18 του Καταστατικού της Εταιρείας, την παροχή 
του δικαιώματος υπογραφής και εκπροσώπησης της 
Εταιρείας στον Enrico Aidan, Πρόεδρο του Διοικητικού 
Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Στον Enrico Aidan παρέχεται το δικαίωμα υπογραφής, 
ήτοι όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται 
από την σφραγίδα της Εταιρείας «ΡΟΔΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙ−
ΑΚΗ Α.Ε.» και την υπογραφή αυτού, αναλαμβάνει χρή−
ματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράπει 
χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλ−
λαγματικές και γραμμάτια, εκδίδει και οπισθογραφεί 
επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, συμβάλλεται με 
τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και 
την έκδοση εγγυητικών επιστολών και δίδει εντολές 
πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας.

θέμα 2°: Εξουσιοδότηση για την έκδοση αντιγράφου/
αποσπάσματος του παρόντος πρακτικού

Λαβών το λόγο το πρεσβύτερο μέλος Περικλής Κα−
μαρινός, αναφερόμενος στην απουσία από τη σημερινή 
συνεδρίαση του Προέδρου του σώματος Enrico Aidan, 
εισηγήθηκε την παροχή εξουσιοδότησης στο μέλος του 
Δ.Σ.  Βασίλειο Τσολέκα για την επικύρωση αποσπά−
σματος ή αντιγράφου του πρακτικού της παρούσας 
συνεδρίασης του σώματος σύμφωνα μετρ α. 16 του 
Καταστατικού της Εταιρείας.

Αφού ακολούθησε σύντομη διαλογική συζήτηση, κατά 
την οποία εδόθησαν όλες οι αιτηθείσες διευκρινήσεις 
και απαντήσεις, το διοικητικό συμβούλιο,

αποφάσισε ομόφωνα:
Εξουσιοδοτεί σύμφωνα με το α. 16 του Καταστατικού 

της Εταιρείας το μέλος του Δ.Σ. Βασίλειο Τσολέκα όπως 
επικυρώσει απόσπασμα ή αντίγραφο του παρόντος πρα−
κτικού του σώματος. 

  Ρόδος, 30 Ιουνίου 2010 

Με εντολή Νομάρχη 
Ο Διευθυντής 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ 
F

(9)
   Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «Ε.ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και δ.τ. «Ε.ΜΕΛ.
ΚΑΤ. ΑΕ» 

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

 Την 30/12/2010 καταχωρίσθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το 111/12−12−2010 Πρακτικό 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με 
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την επωνυμία «Ε.ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και δ.τ. «Ε.ΜΕΛ.ΚΑΤ. 
ΑΕ» και με αριθμό Μητρώου 41334/56/Β/98/22, με το 
οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της αύξη−
σης του Μετοχικού Κεφαλαίου 180.000 ευρώ που απο−
φασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση στις 12/12/2010. 

  Κοζάνη, 30 Δεκεμβρίου 2010 

Με εντολή Νομάρχη 
Ο Διευθυντής 

Δ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
F

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

(10)
    Τροποποίηση και Κωδικοποίηση του Καταστατικού της 

Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία 
«ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΚΑΖΑ − ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΕΚΜΕ−
ΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥ−
ΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «GOLDEN CASA Ε.Π.E.» 

  Δια του υπ’ αριθμόν 1.674/30−12−2010 συμβολαίου της 
Συμβολαιογράφου και κατοίκου Αθηνών ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ 
− ΛΗΔΑΣ ΛΑΒΔΑ, νομίμως δημοσιευθέντος στα βιβλία 
εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την …….… 201... και 
καταχωρηθέντος την ίδια μέρα στα βιβλία εταιρειών 
του Πρωτοδικείου Αθηνών υπό γενικό αριθμό …….. 

Οι: 1) ΕΛΕΝΗ ΞΑΝΘΟΥ του Αθανασίου και της Σουλτά−
νας, έμπορος, γεννημένη στον Σοχό Λαγκαδά Θεσσαλο−
νίκης, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Θεμιστοκλέους, 
αριθμός 12, κάτοχος του με αριθμό Σ.554470/1977 δελτί−
ου ταυτότητος του Α.Τ. Γλυφάδας, με Α.Φ.Μ. 032838374 
και Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Ελληνικής ιθαγενείας, και 2) ΝΙΚΟ−
ΛΑΟΣ ΤΣΟΥΣΗΣ του Γεωργίου και της Ελένης, ιδιωτικός 
υπάλληλος, γεννημένος στην Θεσσαλονίκη, το έτος 1977, 
κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Θεμιστοκλέους, αριθ−
μός 12, κάτοχος του με αριθμό Σ.682588/1998 δελτίου 
ταυτότητος του Α.Τ. Γλυφάδας, με Α.Φ.Μ. 062854000 και 
Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Ελληνικής ιθαγενείας, ως μοναδικοί 
εταίροι της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την 
επωνυμία «ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΚΑΖΑ − ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ 
− ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «GOLDEN CASA Ε.Π.Ε.», με έδρα το 
Δήμο Βούλας Αττικής και εταιρικό κατάστημα το επί 
της οδού Δραγατσανίου, αριθμός 8, (Α.Φ.Μ. 999114476 
και Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας), προέβησαν σε τροποποίηση του 
καταστατικού της ως άνω αναφερομένης εταιρείας, και 
κωδικοποίηση αυτού, σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση 
τους, η οποία περιέρχεται στο από 7ης Δεκεμβρίου 
2010 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων 
και αποφασίστηκαν ομόφωνα, τα εξής:

1) Η τροποποίηση του Άρθρου 5 του καταστατικού της 
εταιρείας για την αύξηση του κεφαλαίου.

Αυξάνεται το εταιρικό κεφάλαιο, λόγω του ότι, το 
υπόλοιπο της υπεραξίας της αναπροσαρμογής ακινήτων 
το οποίο ανέρχεται σε ποσό ευρώ ογδόντα μια χιλιά−
δες εξακόσια τριάντα επτά και ογδόντα επτά λεπτά 
(81.637,87 €) που προέκυψε την 31/12/2008 πρέπει να κε−
φαλαιοποιηθεί όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της 
παρ.2 του άρθρου 23 του Ν.2065/92 και συγκεκριμένα 
με αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου που πραγματοποι−
είται υποχρεωτικά με έκδοση νέων εταιρικών μεριδί−

ων τα οποία θα διανεμηθούν δωρεάν στους παλαιούς 
εταίρους κατ’ αναλογία των μεριδίων τους. Το ποσό 
όμως της διαφοράς αναπροσαρμογής που ανέρχεται σε 
ποσό ευρώ ογδόντα χιλιάδες εξακόσια τριάντα επτά και 
ογδόντα επτά λεπτά (80.637,87 €) διηρημένο σε ποσού 
ευρώ τριάντα (30,00 €) ονομαστικής αξίας εταιρικού 
μεριδίου ισούται με έκδοση 2.687,93 εταιρικών μεριδί−
ων. Για τον λόγο ότι δεν προκύπτει ακέραιος αριθμός 
έκδοσης εταιρικών μεριδίων και προτείνει την επιπλέ−
ον αύξηση του κεφαλαίου κατά ποσό ευρώ τριακόσια 
εξήντα δύο και δέκα τρία λεπτά (362,13 €) με καταβολή 
μετρητών από τους εταίρους κατ’ αναλογία των ποσο−
στών τους και την έκδοση δύο χιλιάδων επτακοσίων 
(2.700) εταιρικών μεριδίων. Έτσι το εταιρικό κεφάλαιο 
μετά την αύξηση θα ανέρχεται σε ποσό ευρώ ενενήντα 
εννέα χιλιάδες (99.000,00 €) διηρημένο σε τρεις χιλιάδες 
τριακόσια (3.300) εταιρικά μερίδια ονομαστικής ποσού 
ευρώ τριάντα (30,00 €) έκαστο και δημιουργήθηκε με 
καταβολή μετρητών ποσού ευρώ τριακοσίων εξήντα 
δύο και δέκα τριών λεπτών (362,13 €) και έκδοση δύο 
χιλιάδων επτακοσίων (2.700) εταιρικών μεριδίων ονο−
μαστικής αξίας ποσού ευρώ τριάντα (30,00 €) έκαστο 
και συγκεκριμένα: 

α) H Ελένη Ξάνθου του Αθανασίου ανέλαβε χίλια 
τριακόσια εβδομήντα επτά (1.377) εταιρικά μερίδια με 
καταβολή μετρητών ποσού ευρώ εκατόν ογδόντα τεσ−
σάρων και εξήντα εννέα λεπτών (184,69 €) και από την 
διαφορά της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων 
της ποσού ευρώ σαράντα μίας χιλιάδων εκατόν είκοσι 
πέντε και τριάντα ενός λεπτών (41.125,31 €). Έτσι συμ−
μετέχει στην εταιρεία με χίλια εξακόσια ογδόντα τρία 
(1.683) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ποσού ευρώ 
τριάντα (30,00 €) έκαστο. 

β) Ο Νικόλαος Τσούσης του Γεωργίου ανέλαβε χίλια 
τριακόσια είκοσι τρία (1.323) εταιρικά μερίδια με κατα−
βολή μετρητών ποσού ευρώ εκατόν εβδομήντα επτά 
και σαράντα τεσσάρων λεπτών (177,44 €) και από την 
αναπροσαρμογή της αξίας ποσού ευρώ τριάντα εννέα 
χιλιάδων πεντακοσίων δώδεκα και πενήντα έξι λεπτών 
(39.512,56 €). Έτσι συμμετέχει στην εταιρεία με χίλια 
εξακόσια δέκα επτά (1.617) εταιρικά μερίδια ονομαστι−
κής αξίας ποσού ευρώ τριάντα (30,00 €) έκαστο. Κατ’ 
ακολουθία των ανωτέρω το άρθρο 5 του καταστατικού 
της εταιρείας διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 5ο

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εν−
νέα χιλιάδες ευρώ (99.000,00 €), τούτο δε διαιρείται σε 
τρεις χιλιάδες τριακόσια (3.300) εταιρικά μερίδια των 
τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα. Η κάλυψη του εταιρικού 
κεφαλαίου γίνεται ως ακολούθως:

α) Η Ελένη Ξάνθου του Αθανασίου ανέλαβε χίλια εξα−
κόσια ογδόντα τρία (1.683) εταιρικά μερίδια των τριάντα 
(30,00) ευρώ συνολικής αξίας ποσού ευρώ πενήντα χι−
λιάδων τετρακοσίων ενενήντα (50.490,00 €) και συμμε−
τέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής.

β) Ο Νικόλαος Τσούσης του Γεωργίου ανέλαβε χίλια 
εξακόσια δεκαεπτά (1.617) εταιρικά μερίδια των τριάντα 
(30,00) ευρώ συνολικής αξίας ποσού ευρώ σαράντα οκτώ 
χιλιάδων πεντακοσίων δέκα (48.510,00 €) και συμμετέχει 
στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής.

Τα δικαιώματα που αναφέρονται στο εταιρικό μερίδιο 
και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις παρακολουθούν αυτά 
σε οποιαδήποτε μεταβίβαση. Οι δικαιούχοι του εται−
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ρικού μεριδίου, οι κληρονόμοι αυτού, οι αντιπρόσωποι 
του εταίρου ή οι πιστωτές τους δεν μπορούν να ζητή−
σουν την σφράγιση των εταιρικών πραγμάτων ή την 
διανομή και εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας. Εάν 
το εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερους δικαι−
ούχους, αυτοί έχουν την υποχρέωση να υποδείξουν με 
έγγραφο που απευθύνεται στην εταιρεία τον κοινό τους 
εκπρόσωπο και σε περίπτωση που δεν κάνουν αυτό, 
οι ανακοινώσεις της εταιρείας προς ένα από αυτούς 
επιφέρουν αποτελέσματα για όλους. Στην περίπτωση 
αυτή των περισσοτέρων δικαιούχων του εταιρικού με−
ριδίου, ο καθένας τους ευθύνεται «εις ολόκληρο» για 
τις υποχρεώσεις τους προς την εταιρεία.

2) Η τροποποίηση του Άρθρου 15 του καταστατικού 
της εταιρείας, για την αλλαγή της διαχειρίστριας της 
εταιρείας, καθόσον αποχωρεί από την διαχείριση της 
εταιρείας η Βασιλική Ρούσση του Δημητρίου και ορίζε−
ται νέα διαχειρίστρια η Ελένη Ξάνθου του Αθανασίου, 
το οποίο αντικαθίσταται ολόκληρο, ως κατωτέρω: 

Άρθρο 15ο

1) Διαχειρίστρια και εκπρόσωπος της εταιρείας ορί−
ζεται η εταίρος Ελένη Ξάνθου του Αθανασίου, καθ’ όλη 
τη διάρκεια της εταιρείας. Η διαχειρίστρια μπορεί να 
αναθέσει σε άλλο εταίρο όλες τις εξουσίες της ή μέρος 
αυτών σε άλλο εταίρο ή μη, με ειδικό συμβολαιογραφικό 
πληρεξούσιο ορισμένου ή αορίστου χρόνου.

2) Η διαχειρίστρια, εν γένει, μπορεί να ανακληθεί με 
απόφαση της Συνέλευσης − των εταίρων σε οποιοδή−
ποτε χρόνο, εφόσον συντρέχει οπωσδήποτε σπουδαίος 
λόγος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του 
Ν. 3190/1955 όπως τροποποιήθηκαν με τον αριθμό 9 
του ΠΔ 419/1986. Η ύπαρξη του σπουδαίου λόγου διαπι−
στώνεται με την προηγούμενη απόφαση του αρμοδίου 
δικαστηρίου.

3) Πράξεις της διαχειρίστριας, ακόμη και αν είναι εκτός 
του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι 
στους τρίτους, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι τρίτος 
γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να 
την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των 

διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή 
τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας της 
διαχειρίστριας της εταιρείας που προκύπτουν από το 
καταστατικό ή απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, 
δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμα και αν έχουν 
υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 
8 του Νόμου 3190/1955 όπως ισχύει. Ειδικότερα ή δια−
χειρίστρια της εταιρείας ενεργεί πράξεις και αναλήψεις 
χρημάτων από φυσικά πρόσωπα, Δημόσια Ταμεία, Οργα−
νισμούς, Τράπεζες και άλλα νομικά πρόσωπα, δίνοντας 
τις σχετικές εξοφλήσεις, εκπροσωπεί την εταιρεία στα 
Δικαστήρια και Δημόσιες Αρχές, δίνει τους επαγόμενους 
στην εταιρεία όρκους, υπογράφει έγγραφα, εξοφλεί 
τις υποχρεώσεις της εταιρείας, εκδίδει, αποδέχεται, 
τριτεγγυάται και οπισθογραφεί αξιόγραφα, υποβάλλει 
έγγραφες προσφορές αγοράς, προμήθειες, πωλήσεις 
προϊόντων και σχετικές συμβάσεις, συνάπτει συμβά−
σεις συστάσεως, μετάθεσης ή κατάργησης εμπραγμά−
των δικαιωμάτων σε ακίνητα, υπογράφει προσύμφωνα 
και οριστικά συμβόλαια, υπογράφοντας κάτω από την 
εταιρική επωνυμία. Οι παραπάνω ενέργειες αναφέρο−
νται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά και η διαχειρίστρια 
μπορεί να ενεργεί και κάθε άλλη πράξη ή δικαιοπραξία 
και αναλαμβάνει οποιασδήποτε φύσης υποχρεώσεις και 
δεσμεύσεις για την εταιρεία, εκτός από εκείνες για τις 
οποίες σύμφωνα με το Νόμο και το παρόν καταστατικό 
αρμόδια είναι μόνο η συνέλευση των εταίρων.

4) Η διαχειρίστρια εν γένει παρέχει τις υπηρεσίες 
της στην εταιρεία αμισθί εκτός αν η Γενική Συνέλευση 
αποφασίσει διαφορετικά οπότε θα καθορίσει και το 
ύψος της τυχόν αμοιβής της.

− Κατά τα λοιπά ισχύουν όλοι οι όροι του καταστα−
τικού, καθ’ ο μέρος δεν τροποποιούνται με την παρού−
σα. Στη συνέχεια κωδικοποίησαν το καταστατικό της 
εταιρείας. 

  Αθήνα, 30 Δεκεμβίου 2010 

Η Συμβολαιογράφος
ΑΘΑΝΑΣΙΑ – ΛΗΔΑ ΛΑΒΔΑ  
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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*11150823112100008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

. . .

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

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

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

Σε μορφή DVD/CD:

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

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

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η. − − 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.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

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

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

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

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

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογί−
ζεται πριν την έκπτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

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

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