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ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

(1)
  Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΓΟΥΒΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ».

  Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

  Την 29−12−2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας και πήρε αριθμό μητρώου 
70495/70/Β/10/53 η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία 
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΓΟΥΒΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ−



2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

ΡΙΑ ΟΤΑ» καθώς επίσης και η με αριθμό EM 10966/29−
12−2010 απόφαση της Νομάρχη Ηρακλείου με την οποία 
δόθηκε άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό 
της παραπάνω εταιρείας όπως καταρτίσθηκε με την υπ’ 
αριθμόν 21.936/28−12−2010 πράξη της Συμβολαιογράφου 
Ηρακλείου Κρήτης Κωνσταντινιάς Σταυρακάκη.

Περίληψη του καταστατικού αυτού έχει ως εξής:
1. Επωνυμία: «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΓΟΥΒΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ».
2. Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Γουβών 

του Νομού Ηρακλείου και τα γραφεία της θα βρίσκονται 
στον οικισμό Κάτω Γουβών (Δημαρχιακό Κατάστημα 
Δήμου Γουβών).

3. Σκoπός:
Σκοποί της εταιρείας είναι:
1) Η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη του Δήμου 

Γουβών αλλά και λοιπών Ο.Τ.Α., των ενώσεών τους, αλλά 
και όλων των φορέων που συμβάλλουν στην τοπική 
ανάπτυξη καθώς και της αποκέντρωσης κρατικής δι−
οίκησης.

2) Ο σχεδιασμός, προετοιμασία, σύνταξη και υλοποί−
ηση σχεδίων/μελετών/έργων/προγραμμάτων, για την 
ανάπτυξη του Δήμου Γουβών με προοπτική την ένταξη 
για χρηματοδότηση σε εθνικά ή άλλα ευρωπαϊκά προ−
γράμματα ή πρωτοβουλίες.

3) Η παρακολούθηση προγραμμάτων που αφορούν 
ενίσχυση μειονεκτικών και λιγότερο αναπτυγμένων πε−
ριοχών του Δήμου και διερεύνηση των δυνατοτήτων 
απορρόφησης πόρων για τις περιοχές αυτές.

4) Η σύνταξη επιχειρησιακών προγραμμάτων για ΟΤΑ 
και Περιφέρεια.

5) Η εταιρεία ως Αναθέτουσα Αρχή να αναλαμβάνει 
και να εκπονεί για λογαριασμό δημόσιων κρατικών ή 
αποκεντρωμένων νομικών υπηρεσιών μελέτες και να 
παρέχει συναφείς υπηρεσίες, που συνδέονται με δρά−
σεις χρηματοδοτούμενες από εθνικούς ή και κοινοτικούς 
πόρους. Επιπλέον, η εταιρεία μπορεί να δρα ως ενδιά−
μεσος φορέας διαχείρησης, αξιοποιώντας τις θεσμικές 
δυνατότητες που παρέχει το θεσμικό πλαίσιο.

6) Η προστασία του περιβάλλοντος και η προώθηση 
της κοινωνικής, τουριστικής, οικονομικής και περιβαλ−
λοντικής βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής.

7) Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων και προώθησης των 
εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών στον τομέα της 
ενέργειας.

8) Η ενημέρωση και υποστήριξη τελικών δικαιούχων 
δράσεων ή έργων.

9) Η κατάρτιση και υλοποίηση σχεδίου Βιώσιμης του−
ριστικής ανάπτυξης.

10) Ο σχεδιασμός προτύπων, προδιαγραφών και μεθο−
δολογιών για την προβολή του Δήμου Γουβών.

11) Ο σχεδιασμός προγραμμάτων/δράσεων υποστή−
ριξης και ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού της 
περιοχής του νόμου.

12) Η διαχείρηση της τεχνογνωσίας και διάχυση της 
στην αυτοδιοίκηση στους τοπικούς συντελεστές ανά−
πτυξης.

13) Η ανάπτυξη δικτύου διακρατικών συνεργασιών για 
την προώθηση των στόχων της εταιρείας και την κάλυ−
ψη των αναγκών των προγραμμάτων που υλοποιούνται 
από αυτήν.

14) Η ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Δημοτικού 

Γραφείου Τουρισμού.
15) Η συμμετοχή σε δίκτυα ανταλλαγής εμπειριών 

τόσο με την τοπική αυτοδιοίκηση, τους τοπικούς φορείς 
και τις αναπτυξιακές εταιρείες, όσο και σε συνεργασία 
με αντίστοιχους φορείς της χώρας και ευρύτερα της 
Ευρώπης.

4. Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 
εκατό (100) χρόνια και αρχίζει από την καταχώριση, 
στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια 
εποπτεύουσα αρχή, της διοικητικής απόφασης, για τη 
χορήγηση αδείας σύστασης της παρούσης εταιρείας 
και την έγκριση του παρόντος καταστατικού.

5. Ποσό και τρόπος καταβολής μετοχικού κεφαλαίου: 
Το κεφάλαιο της εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρ−
θρο 5 αυτού του καταστατικού, ανέρχεται σε εξήντα 
χιλιάδες ευρώ (60.000) και κατανέμεται σε δύο χιλιάδες 
(2.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30) 
η κάθε μια, θα καταβληθεί ολόκληρο από τους συμ−
βαλλόμενους ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο 
τρόπο:

1) Με την εισφορά της καθαρής θέσης της μετατρε−
πομένης δια του παραπάνω αναφερομένου συμβολαί−
ου Δημοτικής επιχείρησης «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΟΥΒΩΝ», 
που εκτιμήθηκε από την επιτροπή του άρθρου 9 του
K.N. 2190/20 με την από 9−11−2010 έκθεσή της από την 
οποία προκύπτουν τα παρακάτω στοιχεία:

Α) Σύνολο Ενεργητικού
κατά την 1/10/2010 31.506,40 ευρώ

Β) Σύνολο Παθητικού
κατά την 1/10/2010 1.076,70 ευρώ

Γ) Καθαρή θέση αυτής
κατά την 1/10/2010 30.429,70 ευρώ

2) με καταβολή μετρητών 29.572,30 ευρώ,
6. Μετοχές: Οι 2.000 μετοχές της εταιρείας είναι δε−

σμευμένες ονομαστικές, κοινές, μη προνομιούχες και 
μη εισαγόμενες στο χρηματιστήριο και υπογράφονται 
από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα 
μέλος του, οριζόμενο από αυτό.

7. Ημερομηνία λήξης εταιρικής χρήσης: Η 31η Δεκεμ−
βρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση 
αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει 
την 31 Δεκεμβρίου 2011.

8. Αριθμός μελών Δ.Σ. και θητεία αυτού: Πέντε (5) μέλη, 
εκ των οποίων 1 μέλος θα ορίζεται από τον Αγροτικό Συ−
νεταιρισμό Γουβών και 1 μέλος θα ορίζεται από τοπικούς 
φορείς, εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου του 
Δήμου ή Δημότες. Τα υπόλοιπα 3 μέλη θα προέρχονται 
από αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου (1 τουλάχιστον 
εξ’ αυτών από την μειοψηφία), με πενταετή θητεία.

9. Πρώτο Δ.Σ. και θητεία αυτού: Το πρώτο Διοικητικό 
Συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από τους:

1) Γεώργιο Χειρακάκη του Μιχαήλ και της Μαγδαλη−
νής, έμπορο, που γεννήθηκε στις 2−4−1961 στο Ηράκλειο 
Κρήτης και κατοικεί στις Κάτω Γούβες Πεδιάδος Ηρα−
κλείου του Δήμου Γουβών, κάτοχο του ΑΒ.181653/2006 
δελτίου ταυτότητας AT Χερσονήσου, ΑΦΜ 040481983 
ΔΟΥ Χερσονήσου, Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότη−
τας, ως Πρόεδρος.

2) Γεώργιο Νικολακάκη του Γεωργίου και της Φω−
τεινής, καθηγητή, που γεννήθηκε στις 28−2−1952 στο 
Ηράκλειο Κρήτης και κατοικεί στο Ηράκλειο Κρήτης, 
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οδός Διαδάλου 20, κάτοχο του ΑΕ.462234/2007 δελτίου 
ταυτότητας AT Χερσονήσου, ΑΦΜ 028947232 ΔΟΥ Β΄ 
Ηρακλείου, Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας, ως 
Αντιπρόεδρος.

3) Εμμανουήλ Πλευράκης του Γεωργίου και της Ελέ−
νης, έμπορο, που γεννήθηκε στις 24−7−1955 στο Ηράκλειο 
Κρήτης και κατοικεί στην Ανώπολη Πεδιάδος Ηρακλείου 
του Δήμου Γουβών, κάτοχο του Λ 973477/1980 δελτί−
ου ταυτότητας ΤΑ Ηρακλείου, ΑΦΜ 020507416 ΔΟΥ Β΄ 
Ηρακλείου, Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας, ως 
Μέλος.

4) Εμμανουήλ Αναγνωστάκης του Γεωργίου και της 
Αριστέας, αγρότη, που γεννήθηκε στις 22−7−1954 στο 
Ηράκλειο Κρήτης και κατοικεί στις Κάτω Γούβες Πε−
διάδος Ηρακλείου του Δήμου Γουβών, κάτοχο του Ξ 
935040/1986 δελτίου ταυτότητας AT Χερσονήσου, ΑΦΜ 
032549503 ΔΟΥ Χερσονήσου, Ελληνικής Ιθαγένειας και 
Υπηκοότητας, ως Μέλος και

5) Νίκη Γιαμαλάκη του Χριστόφορου και της Μαρίας, 
αγρότισσα, που γεννήθηκε στις 7−6−1956 στην Ανώπολη 
Πεδιάδος Ηρακλείου του Δήμου Γουβών και κατοικεί 
στον Βαθειανό Κάμπο του Δήμου Γουβών, κάτοχο του 
Χ 352121/2002 δελτίου ταυτότητας AT Περιφέρειας, ΑΦΜ 
043073968 ΔΟΥ Β΄ Ηρακλείου, Ελληνικής Ιθαγένειας και 
Υπηκοότητας, ως Μέλος.

Η θητεία αυτών ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική 
Γενική Συνέλευση, που θα συγκληθεί μέσα στο α΄ εξά−
μηνο του έτους 2012.

10. Ελεγκτές:
Τακτικοί:
1) Εμμανουήλ Καγιαμπάκης του Ιωάννη και της Ευ−

σταθίας, λογιστής, που γεννήθηκε το 1964 στα Χανιά 
Κρήτης και κατοικεί στο Ηράκλειο Κρήτης, οδός Οδυσ−
σέως 4, κάτοχος του Σ 415232/1995 δελτίου ταυτότητας 
ΥΑ Ηρακλείου, ΑΦΜ 030171832, με αριθμό αδείας Α΄ 
τάξης άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος 24970, 
Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας.

2) Αλέξανδρος Τροχαλάκης του Ιωάννη και της Μα−
ρίας, λογιστής, που γεννήθηκε το 1971 στο Ηράκλειο 
Κρήτης και κατοικεί στον Μοχό Πεδιάδος Ηρακλείου του 
Δήμου Μαλίων, κάτοχος του ΑΖ 960669/2007 δελτίου 
ταυτότητας AT Χερσονήσου, ΑΦΜ 074300967, με αριθμό 
αδείας Α΄ τάξης άσκησης οικονομολογικού επαγγέλμα−
τος 32812, Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας.

Αναπληρωματικοί:
1) Γεώργιος Μανιώρος του Ιωάννη και της Ελευθερίας, 

οικονομολόγος, που γεννήθηκε το 1960 στο Μεταξοχώ−
ρι Μονοφατσίου Ηρακλείου του Δήμου Ν. Καζαντζάκη 
και κατοικεί στο Ηράκλειο Κρήτης, οδός Καλαμά 10, 
κάτοχος του ΑΖ 467966/2007 δελτίου ταυτότητας ΥΑ 
Ηρακλείου, ΑΦΜ 044832778, ο οποίος είναι πτυχιούχος 
της ΑΒΣΘ, με αριθμός αδείας Α΄ τάξης άσκησης οικο−
νομολογικού επαγγέλματος 34516, Ελληνικής Ιθαγένειας 
και Υπηκοότητας.

2) Νικόλαος Πρινιωτάκης του Παναγιώτη και της Έλ−
σας, οικονομολόγος, που γεννήθηκε το 1963 στο Ηρά−
κλειο Κρήτης και κατοικεί στο Ηράκλειο Κρήτης, κάτο−
χος του Χ 855087 δελτίου ταυτότητας ΥΑ Ηράκλειου, 
ΑΦΜ 028872383, ο οποίος είναι πτυχιούχος του ΑΒΣΘ, 
με αριθμός αδείας Α΄ τάξης άσκησης οικονομολογικού 
επαγγέλματος 34440, Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπη−
κοότητας.

Η καταχώριση της εν λόγω Ανώνυμης Εταιρείας γί−
νεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2α 
και 7β παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920. 

 Ηράκλειο, 29 Δεκεμβρίου 2010

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής κ.α.α.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ

F

ANAKOINΩΣΕΙΣ
(2)

    Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε.».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

  Την 23/12/2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΤΟΜΙΚΗ 
Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΛΑΤΟΜΙΚΗ 
Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 25823/22/Β/92/1.

1) Οι οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης 
Διοικητικού Συμβουλίου και η έκθεση ορκωτών ελεγκτών 
για τη χρήση 2009.

2) Το από 30/06/2003 πρακτικό της Γενικής Συνέλευ−
σης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ορκωτοί ελε−
γκτές χρήσης 1.1. − 31.12.2010 οι εξής:

Τακτικός:
Κούση Αγάπη, με ΑΜ/ΣΟΕΛ 26731.
Αναπληρωματικός:
Βερναδάκης Δημήτριος, με ΑΜ/ΣΟΕΛ 10301,
μέλη της ελεγκτικής εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 

Α.Ε.».

  Πάτρα, 23 Δεκεμβρίου 2010

Με εντολή Νομάρχη
Η Διευθύντρια

Ε. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

F

(3)
    Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε.».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

  Την 23/12/2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΤΟΜΙΚΗ 
Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΛΑΤΟΜΙΚΗ 
Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 25823/22/Β/92/1.

1) Οι οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης 
Διοικητικού Συμβουλίου και η έκθεση ορκωτών ελεγκτών 
για τη χρήση 2008.

2) Το από 30/06/2009 πρακτικό της Γενικής Συνέλευ−
σης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ορκωτοί ελε−
γκτές χρήσης 1.1. − 31.12.2009 οι εξής:

Τακτικός:
Κούση Αγάπη, με ΑΜ/ΣΟΕΛ 26731.
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Αναπληρωματικός:
Βερναδάκης Δημήτριος, με ΑΜ/ΣΟΕΛ 10301,
μέλη της ελεγκτικής εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 

Α.Ε.». 

 Πάτρα, 23 Δεκεμβρίου 2010

Με εντολή Νομάρχη
Η Διευθύντρια

Ε. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
F

(4)
    Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «NEXT.COM ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ − ΗΛΕ−
ΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ − ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕ−
ΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  Την 28/12/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας το από 14/12/2010 πρακτικό 
του Δ.Σ με το οποίο αποφασίστηκε αύξηση του Μετο−
χικού Κεφαλαίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «NEXT.COM ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ − ΗΛΕΚΤΡΟ−
ΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ − ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 47423/42/
Β/00/0020 χωρίς τροποποίηση καταστατικού.

Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση το μετοχικό κε−
φάλαιο της εταιρείας εξ 129.134,00 ευρώ που διαιρεί−
ται σε 44.073 μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 2,93 
ευρώ μετά την αύξησή του κατά τριακόσιες χιλιάδες 
(300.000,00) ευρώ και την έκδοση εκατόν δύο χιλιάδων 
τριακοσίων ογδόντα εννέα (102.389) νέων ονομαστικών 
μετοχών ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα 
τριών λεπτών (2,93) η κάθε μία που αποφάσισε το Δ.Σ 
ανέρχεται σήμερα στο ποσό των τετρακοσίων είκοσι εν−
νέα χιλιάδων και εκατόν τριάντα τεσσάρων (429.134,00) 
ευρώ και διαιρείται σε εκατόν σαράντα έξι χιλιάδες 
τετρακόσιες εξήντα δύο (146.462) ονομαστικές μετοχές, 
ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών 
(2,93) ευρώ η κάθε μία.

  Ιωάννινα, 28 Δεκεμβρίου 2010

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΓΕΝΑΣ
F

(5)
    Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΒΛΑΧΑΣ Π. − Σ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
με δ.τ. «ΒΛΑΧΑΣ Π. − Σ. Α.Τ.Ε.».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  Την 20/12/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυ−
μων Εταιρειών της Υπηρεσίας το από 01/12/2010 πρα−
κτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με την οποία 
αποφασίστηκε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της 
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΛΑΧΑΣ Π.−Σ. 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΒΛΑΧΑΣ Π. − Σ. 
Α.Τ.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 51373/42/Β/02/0010 χωρίς 
τροποποίηση καταστατικού.

Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση το μετοχικό κε−
φάλαιο της εταιρείας εξ 614.000,00 ευρώ που διαιρείται 

σε 61.400 μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 10,00 
ευρώ μετά την αύξησή του κατά 186.000,00 ευρώ με την 
έκδοση 18.600 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10,00 € 
εκάστης που αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση 
ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 800.000,00 ευρώ και 
διαιρείται σε 80.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 10,00 
ευρώ η κάθε μία. 

 Ιωάννινα, 27 Δεκεμβρίου 2010

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΓΕΝΑΣ
F

(6)
    Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΒΙΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.Β.Ε. Δ. ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  Την 23/12/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 387/16−12−2010 
πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.Β.Ε. Δ. ΜΩΥ−
ΣΙΑΔΗΣ» και με αριθμό Μητρώου 10538/42/Β/86/0049, με 
το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της αύ−
ξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου 250.750,00 ευρώ που 
αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 
10/12/2010. 

 Ιωάννινα, 27 Δεκεμβρίου 2010

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΓΕΝΑΣ
F

(7)
    Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «Χ.Α. ΕΞΑΡΧΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  Την 17/12/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας το από 29/11/2010 πρακτικό του 
Δ.Σ με το οποίο αποφασίστηκε αύξηση του Μετοχικού 
Κεφαλαίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«Χ.Α. ΕΞΑΡΧΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙ−
ΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με αριθμό Μητρώου 67180/42/Β/08/30 
χωρίς τροποποίηση καταστατικού.

Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση το μετοχικό κε−
φάλαιο της εταιρείας εξ 975.750,00 ευρώ που διαιρείται 
σε 97.575 μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 10,00 
ευρώ μετά την αύξησή του κατά 300.000,00 ευρώ και 
την έκδοση 30.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 
εκάστης 10,00 που αποφάσισε το Δ.Σ ανέρχεται σή−
μερα στο ποσό των 1.275.750,00ευρώ και διαιρείται 
σε 127.575 μετοχές, ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ η 
κάθε μία.

  Ιωάννινα, 17 Δεκεμβρίου 2010

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΓΕΝΑΣ
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(8)
    Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ − ΚΕΡ−
ΚΥΡΑΣ Α.Ε.» με δ.τ. «ΑΣΗΚ Α.Ε.».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  Την 17/12/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το υπ’αριθ. 102/19−6−2009 
πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 
ΗΠΕΙΡΟΥ − ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.» με δ.τ. «ΑΣΗΚ Α.Ε.» και με 
αριθμό Μητρώου 27805/42/Β/92/0017, με το οποίο πιστο−
ποιήθηκε η καταβολή μέρους του ποσού της αύξησης 
του Μετοχικού Κεφαλαίου 2.168,20 ευρώ που αποφασί−
σθηκε από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων 
στις 28/06/2006.

  Ιωάννινα, 20 Δεκεμβρίου 2010

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΓΕΝΑΣ
F

(9)
    Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «AGRIFREDA Α.Β.Ε.Ε. − ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟ−
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ − ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΛΛΑΣ

  Την 24−12−2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το υπ’ αριθμόν 82/11−12−
2010 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυ−
μης Εταιρείας με την επωνυμία «AGRIFREDA Α.Β.Ε.Ε. 
− ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ − 
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» με αριθμό 
μητρώου 46986/57/Β/00/06 με το οποίο πιστοποιήθηκε 
η καταβολή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κε−
φαλαίου της κατά το ποσό των 36.960,00 € (33.090,70 € 
με κεφαλαιοποίηση αφορολογήτου αποθεματικού του Ν. 
2065/92 που σχηματίστηκε στην χρήση 2008 και 3.869,30 
€ με την καταβολή μετρητών από τους μετόχους), με 
την έκδοση 880 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστι−
κής αξίας 42,00 € η κάθε μια, που αποφασίστηκε από 
την υπ’ αριθμ. 18/27−10−2010 Έκτακτη Γενική Συνέλευση 
των μετόχων της. 

 Έδεσσα, 24 Δεκεμβρίου 2010

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ
F

(10)
    Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» με 
δ.τ. «ΖΕΥΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ Α.Ε.».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

  Την 28−12−2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το υπ’ αριθ. 123/13−12−2010 

πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟ−
ΪΟΝΤΩΝ» με διακριτικό τίτλο «ΖΕΥΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ Α.Ε.» και 
με αριθμό Μητρώου 24616/58/Β/91/006, με το οποίο πι−
στοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της αύξησης του 
Μετοχικού Κεφαλαίου 196.891,08 ευρώ που αποφασίσθη−
κε από την Γενική Συνέλευση στις 12/12/2010.

  Κατερίνη, 28 Δεκεμβρίου 2010

Με εντολή Νομάρχη
Η Προϊσταμένη κ.α.α.

ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΔΑ

F

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

(11)
    Σύσταση της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την 

επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΑ ΖΩΩΝ −ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑ−
ΚΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. « TECOVET ΕΠΕ».

  Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 726/23−12−2010 Συμβολαι−
ογραφική πράξη της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης, 
ΑΝΝΑ ΤΣΑΝΤΗΛΑ του Γεωργίου − Χρήστου, που νόμι−
μα καταχωρήθηκε στο βιβλίο ΕΠΕ του Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης με αυξ. αριθμ. Δημ. 1309/29−12−2010 & 
AM 8210 συστήθηκε Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης 
ως κάτωθι:

ΕΤΑΙΡΟΙ: 1) ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΤΩΡΟΣ του Παναγιώτη και της 
Βασιλικής, ελεύθερος επαγγελματίας, που γεννήθηκε 
στις 1−6−1973 στην Αθήνα και κατοικεί στην Ν. Ερυθραία 
Αττικής οδός Κωνσταντινουπόλεως 11, κάτοχος του με 
αριθμό ΑΒ 593865/20−12−2006 δελτίου ταυτότητας εκ−
δόσεως του Τ.Α. Αγ. Στεφάνου, ΑΦΜ 047658697 − Δ.Ο.Υ. 
Ν. Ιωνίας,

2) ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΗΠΟΥΡΟΥ του Κοσμά και της Θωμαής, 
κτηνίατρος, που γεννήθηκε το έτος 1984 στη Θεσσαλο−
νίκη και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη, Μιαούλη 3, Καλαμα−
ριά, κάτοχος του υπ’ αριθμ. Σ 762055/19−5−1998, δελτίου 
ταυτότητας του Α΄ Τ.Α. Θεσσαλονίκης, ΑΦΜ 126376186 
Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης και

3) ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΗΠΟΥΡΟΣ του Κοσμά και της 
Θωμαής, έμπορος, που γεννήθηκε το έτος 1981 στη 
Θεσσαλονίκη και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη, Παπάγου 
21 Καλαμαριά, κάτοχος του υπ’ αριθμ. ΑΑ. 245384/24−
9−2004 δελτίου ταυτότητας του Α΄ Τ.Α. Θεσσαλονίκης, 
ΑΦΜ 113472265 Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, όλοι 
ελληνικής ιθαγένειας.

Η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που συστήνεται με 
το παρόν, θα λειτουργεί υπό την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΑ 
ΖΩΩΝ − ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό 
τίτλο « TECOVET ΕΠΕ».

Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό η εταιρεία θα 
χρησιμοποιεί την επωνυμία σε μετάφραση ή με λατινικά 
στοιχεία.

Ως έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Θεσσαλονί−
κης του Νομού Θεσσαλονίκης και ειδικότερα το μίσθιο 
ακίνητο που βρίσκεται στην οδό Τέρμα 26ης Οκτωβρίου 
(χωρίς αρίθμηση), περιοχή Σφαγείων.



6 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται τριακονταετής.
Σκοποί της εταιρείας είναι:
1) Η εκτροφή και εμπορία κάθε είδους ζώων.
2) Η εκτροφή και εμπορία αυγών εκκόλαψης πτηνών.
3) Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία κτηνιατρικών 

φαρμάκων και συναφών ειδών.
4) Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία κάθε είδους ζω−

οτροφών.
5) Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία πάσης φύσεως 

μηχανημάτων, εξαρτημάτων και εν γένει εξοπλισμού 
σχετικού με τις παραπάνω δραστηριότητες.

6) Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα ξένων οίκων για 
τα παραπάνω είδη και προϊόντα &

7) Κάθε συναφής δραστηριότητα, με τις παραπάνω 
αναφερόμενες, οι οποίες θα πραγματοποιούνται τόσο 
στην Ελλάδα, όσο και σε όλες τις χώρες της Ευρώπης 
και του Εξωτερικού.

Στα πλαίσια του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να 
συνεργάζεται με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κα−
θώς επίσης να μετέχει ως μέλος σε εταιρείες και κοι−
νοπραξίες που έχουν συναφείς, με τους δικούς της, 
σκοπούς.

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε έξι χιλιάδες 
(6.000) ευρώ και διαιρείται σε διακόσια (200) εταιρικά 
μερίδια. Η αξία του εταιρικού μεριδίου και επομένως 
το ελάχιστο όριο κάθε μερίδας συμμετοχές ορίζεται 
σε τριάντα (30) ευρώ.

Το παραπάνω κεφάλαιο κατανέμεται μεταξύ των 
εταίρων ως εξής: α) Ο πρώτος συμβαλλόμενος Ιωάν−
νης Τετώρος του Παναγιώτη, κατέβαλε στο ταμείο της 
εταιρείας τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ και μετέχει στην 
εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται 
από εκατό εταιρικά μερίδια.

β) Ο καθένας από τους λοιπούς συμβαλλόμενους κα−
τέβαλε στο ταμείο της εταιρείας χίλια πεντακόσια ευρώ 
(1.500 ευρώ) και μετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα 
συμμετοχής που αποτελείται από πενήντα εταιρικά 
μερίδια.

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εν 
γένει εκπροσώπηση της εταιρείας στις σχέσεις και 
συναλλαγές της με τρίτους, ανατίθεται με το παρόν 
καταστατικό, για όλη τη διάρκεια της εταιρείας, στον 
Κοσμά Κηπουρό του Χρυσοστόμου και της Αννούλας, 
που γεννήθηκε το έτος 1951 στο Μύστακα Ροδόπης, 
κάτοικο Θεσσαλονίκης οδός Μιαούλη 3 Καλαμαριά, 
κάτοχος του με αριθμό Χ 267978/8−10−2002 δελτίου 
ταυτότητας εκδόσεως του Α΄ Τ.Α. Θεσσαλονίκης, ΑΦΜ 
022023073 Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, ο οποίος 
θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει την εταιρεία σε όλες 
τις συναλλαγές της με τρίτους.

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη Ιανουαρίου κάθε 
χρόνου και λήγει την 31 η Δεκεμβρίου κάθε έτους, εκτός 
της πρώτης που αρχίζει την ημέρα σύστασης της πα−
ρούσης εταιρείας κατά το άρθρο 1 του παρόντος και 
λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2011.

  Θεσσαλονίκη, 29 Δεκεμβρίου 2010

Η Συμβολαιογράφος
ΑΝΝΑ ΤΣΑΝΤΗΛΑ

(12)
    Τροποποίηση του καταστατικού της Μονοπρόσωπης Εται−

ρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «SOHNE 
KOTSIOVOU ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕ−
ΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» −«ZONE ΚΟΤΣΙΟΒΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»με δ.τ. «SOHNE 
KOTSIOVOU ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» − «ZONE ΚΟΤΣΙΟ−
ΒΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ».

  Με το 13802/30 Δεκεμβρίου 2010 συμβόλαιο που 
συντάχθηκε σε μένα το Συμβολαιογράφο Τρίπολης 
Κωνσταντίνο Ιωάννου Μητρόπουλο το οποίο δημοσι−
εύθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου 
Τρίπολης στις 30 Δεκεμβρίου 2010 και καταχωρήθηκε 
την ίδια ημέρα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτο−
δικείου Τρίπολης με αύξοντα αριθμό 19 αυξήθηκε το 
κεφάλαιο της παραπάνω εταιρείας, που εδρεύει στο 
τοπικό διαμέρισμα Βλαχοκερασιάς του Δήμου Σκιρί−
τιδας Αρκαδίας και με αριθμό φορολογικού μητρώου 
998488612, κατά εξακόσιες χιλιάδες (600.000) Ευρώ 
το οποίο καλύφθηκε με την καταβολή μετρητών από 
την μοναδική εταίρο Ιωάννα Νικολάου Κοτσιοβού στο 
Ταμείο της Εταιρείας.

Ύστερα από την αύξηση αυτή το εταιρικό κεφάλαιο 
της παραπάνω εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο 
τριάντα μία χιλιάδες οκτακόσια είκοσι (1031820) Συνε−
πώς το άρθρο 5 του αρχικού καταστατικού, ύστερα από 
την παραπάνω τροποποίηση θα έχει ως εξής.

Άρθρο 5

Το εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται σε ένα εκατομμύριο 
τριάντα μία χιλιάδες οκτακόσια είκοσι (1031820) Ευρώ, 
διηρημένο σε τριάντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια ενε−
νήντα τέσσερα (34394) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής 
αξίας τριάντα (30) ευρώ καθενός. Κατά ρητή δήλωση και 
βεβαίωση της μοναδικού εταίρου, η οποία και συμμετέ−
χει στην εταιρεία με μια εταιρική μερίδα συμμετοχής 
αποτελούμενη από τριάντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια 
ενενήντα τέσσερα (34394)εταιρικά μερίδια ολόκληρο 
το εταιρικό κεφάλαιο έχει ολοσχερώς καταβληθεί από 
την μοναδική αυτή εταίρο με κατάθεση σε μετρητά στο 
Ταμείο της εταιρείας. 

 Τρίπολη, 30 Δεκεμβρίου 2010

Ο Συμβολαιογράφος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 

F
(13)

    Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιο−
ρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Ε. ΔΕΔΑΣ ΚΑΙ 
ΣΙΑ − ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

  Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 20530/23−12−2010 συμβολαι−
ογραφική πράξη της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης 
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΑΡΔΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, που ενεργεί ως 
μέλος της εταιρείας συμβολαιογράφων με την επωνυμία 
«Εταιρεία συμβολαιογράφων Φαρδή − Πανταζή ,Γεωργία 
Πατέλη» με δ.τ. «NOTATION» που νόμιμα καταχωρήθηκε 
στο βιβλίο ΕΠΕ του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με αυξ. 
αριθμ. Δημ. 1300/28−12−2010 & AM 1618.

α) Η εκ των εταίρων της άνω εταιρείας Ελευθερία 
Δέδα τα ανήκοντα σ’ αυτήν διακόσια πενήντα (250) 
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εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ 
το καθένα, παρέχει λόγω γονικής παροχής προς τους 
γιούς της Δημήτριο Δέδα και Βασίλειο Δέδα, από κοι−
νού και κατά ίση μοίρα και ειδικώτερα εκατόν είκοσι 
πέντε (125) εταιρικά μερίδια στον καθένα, κατά πλήρη 
κυριότητα και με όλα γενικά τα επ’ αυτών και από αυτά 
απορρέοντα δικαιώματά του, αξιώσεις και υποχρεώσεις 
του στα κέρδη ή ζημίες της εταιρείας, με το σκοπό 
δημιουργίας της οικογενειακής και οικονομικής τους 
αυτοτέλειας κατά τις διατάξεις του άρθρου 1509 του 
συμβαλλόμενης και εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμι−
σα στους συμβαλλομένους τις διατάξεις των άρθρων 
112, 117 και τις υπόλοιπες διατάξεις του Ν.Δ. 118/73 όπως 
σήμερα ισχύει.

Για την εν λόγω γονική παροχή οι συμβαλλόμενοι 
υπέβαλαν δηλώσεις φόρου γονικής παροχής στην Ζ΄ 
Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης που καταχωρήθηκαν με αριθμούς 
4030/Φακ Ζ 3850/2010 και 4031/Φακ Ζ 3851/2010 της 
13−12−2010 αντίγραφα των οποίων θεωρημένα από την 
πιο πάνω ΔΟΥ προσαρτώνται στο παρόν από τις οποίες 
προκύπτει ότι η αξία των εταιρικών μεριδίων ανέρχεται 
συνολικά στο ποσό των ογδόντα έξι χιλιάδων εξακοσίων 
είκοσι (86.620,00) ευρώ ήτοι σε σαράντα τρεις χιλιάδες 
τριακόσια δέκα (43.310,00) ευρώ για καθένα από τους 
Δημήτριο και Βασίλειο Δέδα. 

Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι η 
με το παρόν γενομένη μεταβίβαση θα ισχύει από την 
εγγραφή της στο κατά το άρθρο 25 παρ. 1 του Νόμου 
3190/1955 βιβλίο των εταίρων της εταιρείας στο οποίο 
θα καταχωρηθεί μετά από αίτηση των αφ’ ετέρου συμ−
βαλλομένων, οι οποίοι υποχρεούνται κατά το άρθρο 
28 παρ. 3 να προσκομίσουν αντίγραφο της παρούσας 
σύμβασης.

β) Οι εκ των εταίρων της άνω εταιρείας: 1) Μετά την 
ως άνω μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων λόγω γονικής 
παροχής από την Ελευθερία Δέδα και την αποχώρησή 
της από την εταιρεία τροποποιούν το άρθρο «5» του 
καταστατικού της παραπάνω εταιρείας το οποίο στο 
εξής θα έχει ως ακολούθως:

Άρθρο 5

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των τρι−
άντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ το οποίο διαιρείται σε 
χίλια (1000) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) ευρώ 
το καθένα και έχει καταβληθεί εξ’ ολοκλήρου σε μετρη−
τά. Στο κεφάλαιο της εταιρείας συμμετέχουν οι εταίροι 
Δημήτριος Δέδας και Βασίλειος Δέδας ως εξής:

α) Ο Δημήτριος Δέδας του Ευριπίδη με πεντακό−
σια (500) εταιρικά μερίδια αξίας δεκαπέντε χιλιάδων 
(15.000,00) ευρώ και

δ) ο Βασίλειος Δέδας του Ευριπίδη με πεντακό−
σια (500) εταιρικά μερίδια αξίας δεκαπέντε χιλιάδων 
(15.000,00) ευρώ.

και 2) προβαίνουν στην προσθήκη του διακριτικού 
τίτλου «SOLARBEST» και στην τροποποίηση του σχε−
τικού άρθρου «1» του καταστατικού το οποίο θα έχει 
ως εξής:

Άρθρο 1

Συνιστάται με το παρόν Εταιρεία Περιορισμένης 
Ευθύνης με την επωνυμία «Ε. ΔΕΔΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ−ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο 
«SOLARBEST» (ΣΟΛΑΡΜΠΕΣΤ). Για τις σχέσεις της με 

την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρείας δύναται να 
αποδοθεί πιστά στην αντίστοιχη ξένη γλώσσα».

  Θεσσαλονίκη, 28 Δεκεμβρίου 2010

Η Συμβολαιογράφος
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΑΡΔΗ
F

(14)
    Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιορι−

σμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΚΩΝ−
ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

  Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 13765/23−12−2010 συμβολαι−
ογραφική πράξη της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης 
Στέλλα Στοϊλοπούλου του Γεωργίου συζ. Κων/νου Μα−
ναβή, που νόμιμα καταχωρήθηκε στο βιβλίο ΕΠΕ του 
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με αυξ. αριθμ. Δημ. 1322/30−
12−2010 & AM 6840 οι εταίροι της ως άνω εταιρείας:

Α) οι εταίροι της ως άνω εταιρείας:
1) Ιωάννης ΣΕΒΑΣΛΙΔΗΣ του Κωνσταντίνου και της 

Φανής,
2) Γεώργιος ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ του Αντωνίου και της Ανα−

στασίας και
3) Γεώργιος ΓΡΑΒΑΝΗΣ του Κωνσταντίνου και της 

Χριστίνας, πωλούν, εκχωρούν και μεταβιβάζουν στον 
Κωνσταντίνο ΚΩΣΤΑΡΑ του Σωτηρίου και της Ανθού−
λας τα ανήκοντα σ’ αυτούς τριάντα πέντε (35) εταιρικά 
μερίδια αξίας εκατόν ογδόντα ευρώ (180€) το καθένα 
και ειδικότερα:

α) ο Ιωάννης Σεβασλίδης τα ανήκοντα σ’ αυτόν επτά 
(7) εταιρικά συνολικής αξίας χιλίων διακοσίων εξήντα 
ευρώ (1.260 €),

β) ο Γεώργιος Οικονόμου τα ανήκοντα σ’ αυτόν δε−
κατέσσερα (14) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας δύο 
χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι (2.520 €) και

γ) ο Γεώργιος Γραβάνης τα ανήκοντα σ’ αυτόν δε−
κατέσσερα (14) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας δύο 
χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι (2.520 €), με όλα τα σ’ 
αυτά και απ’ αυτά αντίστοιχα δικαιώματά τους και τις 
αντίστοιχες υποχρεώσεις τους, με συνολικό τίμημα το 
ποσό των έξι χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (6.300 €)

Ύστερα από την μεταβίβαση αυτή, στην εταιρεία με−
τέχουν ως εταίροι οι:

α) Κωνταντίνος Κωσταράς και β) Νικόλαος Ζαφείρκος 
και

Β) έπειτα από τα παραπάνω, οι Κωνσταντίνος Κωστα−
ράς και Νικόλαος Ζαφείρκος κωδικοποιούν το άρθρο 5 
του καταστατικού αυτής, ως εξής:

Άρθρο 5

Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 
δέκα οκτώ χιλιάδων ευρώ (18.000€). Το κεφάλαιο αυτό 
διαιρείται σε εκατό (100) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής 
αξίας εκατόν ογδόντα ευρώ (180 €) το καθένα.

Στην εταιρεία αυτή μετέχουν:
α) ο Κωνσταντίνος Κωσταράς με μία εταιρική μερίδα, 

αποτελούμενη από ενενήντα (90) εταιρικά μερίδια, συ−
νολικής αξίας δεκαέξι χιλιάδων διακοσίων ευρώ (16.200 
€), δηλαδή συμμετέχει κατά ποσοστό ενενήντα τοις 
εκατό (90%) και

β) ο Νικόλαος Ζαφείρκος με μία εταιρική μερίδα, απο−
τελούμενη από δέκα (10) εταιρικά μερίδια, συνολικής 
αξίας χιλίων οκτακοσίων ευρώ (1.800 €), δηλαδή συμ−
μετέχει κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).



8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Τα εταιρικά μερίδια μπορούν να μεταβιβασθούν ελεύ−
θερα με πράξη εν ζωή στους υπόλοιπους εταίρους της 
ίδιας εταιρείας και η αξία τους βρίσκεται από την κα−
θαρή θέση της εταιρείας και τον προσδιορισμό βάσει 
αυτής, ελευθέρως μεταξύ του εκχωρητή και του εκ−
δοχέα. Για την μεταβίβαση ή εκχώρηση των εταιρικών 
μεριδίων προς τρίτους θα παρέχεται με δήλωση ενώ−
πιον Συμβολαιογράφου και τη σύνταξη της σχετικής 

συμβολαιογραφικής πράξης. Χωρίς την τήρηση αυτής 
της διαδικασίας η εν ζωή μεταβίβαση ή εκχώρηση εί−
ναι άκυρη και ανίσχυρη, χωρίς κανένα αποτέλεσμα και 
χωρίς να δημιουργεί δικαιώματα.

  Θεσσαλονίκη, 30 Δεκεμβρίου 2010

Η Συμβολαιογράφος
ΣΤΕΛΛΑ ΣΤΟΪΛΟΠΟΥΛΟΥ  
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