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ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

(1)
 Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΜΙΝΩΙΚΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙ−
ΑΣ» και δ.τ. «ΜΙΝΩΙΚΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ.»

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Την 29/04/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 

Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η σύσταση της Ανώνυ−
μης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΙΝΩΙΚΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ 
ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΜΙΝΩΙΚΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΙ−
ΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ.» καθώς και το καταστατικό της όπως 
καταρτίσθηκε με την με αριθμό 7173/12−04−2010 πράξη 
της συμβολαιογράφου Αθηνών, ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΔΡΙΛΑΡΗ με 
βάση τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

Η παραπάνω Α.Ε. πήρε αριθμό MAE 69588/01/B/10/168.
Περίληψη του Καταστατικού της έχει ως εξής:
Επωνυμία: Η επωνυμία της εταιρείας ορίζεται: «ΜΙΝΩ−

ΙΚΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» διακριτικός 
τίτλος «ΜΙΝΩΙΚΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ». Για 
τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία και 
ο διακριτικός τίτλος θα χρησιμοποιούνται σε πιστή με−
τάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος «Αθη−
ναίων»

Σκοπός: Σκοπός της εταιρείας είναι:
− Η παραγωγή, εκμετάλλευση και εμπορία κάθε μορ−

φής ενέργειας που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας καθώς και κάθε δραστηριότητα, που αναφέ−
ρεται στην ενέργεια εν ευρεία εννοία και περιλαμβάνει, 
χωρίς η απαρίθμηση να είναι περιοριστική, την απόκτη−
ση και την πώληση καθώς και την παραγωγή − κατα−
σκευή − εκμετάλλευση και εμπορία ηλεκτρικών σταθμών 
με αιολική ενέργεια, βιομάζα, υδροηλεκτρική ενέργεια, 
ηλιακή ενέργεια (φωτοβολταϊκά) και κάθε σταθμού, που 
θέτει σε εφαρμογή ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η 
εμπορία της παραγόμενης ενέργειας.

−Κάθε δραστηριότητα απόκτησης και πώλησης, προ−
ώθησης − κατασκευής − εκμετάλλευσης εργοστασίων 
διαχείρισης, μεταχείρισης, αξιολόγησης και αντιμετώ−
πισης απορριμμάτων, που σχετίζονται ή όχι με την πα−
ραγωγή ενέργειας.

−Η παραγωγή, η επιχειρηματική δραστηριότητα ή 
κάθε συναλλαγή πάσης φύσεως, που σχετίζεται με την 
ενέργεια με την πιο ευρεία έννοια του όρου, με τη με−
ταχείριση των απορριμμάτων και γενικότερα οτιδήποτε 
αναφέρεται σε δραστηριότητες, που συνδέονται με το 
περιβάλλον.

−Κάθε δραστηριότητα έρευνας, σύλληψης, ανάπτυξης, 
ανάληψης έργων, πραγματοποίησης και εκτέλεσης, εκ−
μετάλλευσης άμεσης ή έμμεσης, συντήρησης, καθώς και 
κάθε παροχή συμβουλών και εξειδικευμένων γνώσεων 
για λογαριασμό τρίτων πάνω στα ανωτέρω θέματα.

−Οτιδήποτε άμεσα ή έμμεσα για λογαριασμό της 
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εταιρείας ή για λογαριασμό τρίτων και γενικότερα 
κάθε δραστηριότητα οποιασδήποτε φύσεως, οικο−
νομική, νομική, χρηματοδοτική, αστική ή εμπορική, 
δύναται να άπτεται άμεσα ή έμμεσα αυτού του σκο−
πού ή σκοπών παρόμοιων, συνδεδεμένων ή συμπλη−
ρωματικών.

−Η σύναψη συμβάσεων δανείων με εταιρείες συνδε−
δεμένες, τράπεζες και πιστωτικούς οργανισμούς στο 
πλαίσιο του σκοπού που αναφέρθηκε ανωτέρω.

Για την επίτευξη του σκοπού της αυτού η Εταιρεία 
μπορεί:

α. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο 
ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, 
στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

β. Να συμμετέχει είτε με εισφορές είτε με απόκτη−
ση τίτλων στην σύσταση και να συνιστά εταιρείες και 
κοινοπραξίες, να προβαίνει σε εξαγορά επιχειρήσεων 
οποιασδήποτε νομικής μορφής με οποιοδήποτε τρόπο 
καθώς και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο στην ημεδαπή 
ή αλλοδαπή.

γ. Να συνάπτει δανειακές συμβάσεις με συγγενείς 
εταιρείες, τράπεζες και χρηματοπιστωτικούς οργανι−
σμούς.

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

Ποσό και Τρόπος Καταβολής του Μετοχικού Κεφα−
λαίου:

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε 
«60.000» ευρώ, καταβλητέο σε μετρητά.

Μετοχές − Είδος Μετοχών: Το μετοχικό κεφάλαιο δι−
αιρείται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ονομαστικές και 
δεσμευμένες μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ 
εκάστης.

Ημερομηνία έναρξης και λήξης της Εταιρικής Χρή−
σης:

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

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την «31−
12−2011».

Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Θητεία 
αυτού:

Το ΔΣ αποτελείται από «3» έως «7» μέλη, με «5ετή» 
θητεία.

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, Θητεία αυτού:
Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας απο−

τελείται από τους:
1. Γεώργιο Μαυροσκότη του Ανδρέα και της Δέσποι−

νας, πολιτικό μηχανικό, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 
1966, κάτοικο Αθηνών, οδός Ευτυχίδου αρ. 45, κάτοχο 
του υπ’ αριθμόν Ν.061454/8−12−1986 δελτίου ταυτότητας, 
εκδοθέντος από το Ι΄ Τ.Α. Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 027799104, 
Δ.Ο.Υ. ΙΖ΄ Αθηνών.

2. Ιωάννη Κωνσταντινόπουλο του Ιωάννη και της Βα−
σιλικής, πολιτικό μηχανικό, γεννημένο στην Τρίπολη Αρ−
καδίας το έτος 1946, κάτοικο Αθηνών, οδός Ευτυχίδου 
αρ. 45, κάτοχο του υπ’ αριθμόν ΑΒ−224120/23−2−2006 
δελτίου ταυτότητας, εκδοθέντος από το Τ.Α. Ερυθραίας, 
με Α.Φ.Μ. 008916516, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.

3. Ιωάννη Ζολώτα του Μιχαήλ και της Ευφημίας − Αλκ−
μήνης, χημικό μηχανικό, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 
1967, κάτοικο Αθηνών, οδός Ευτυχίδου αρ. 45, κάτοχο 
του υπ’ αριθμόν Χ−214279/27−5−2003 δελτίου ταυτότη−

τας, εκδοθέντος από το Α.Τ. Συντάγματος, με Α.Φ.Μ. 
061955125, Δ.Ο.Υ. Ι΄ Αθηνών.

4. Βασίλειο Αγγελάκη του Θεμιστοκλή και της Φωτει−
νής, επιχειρηματία, κάτοικο Αθηνών, οδός Αμαλιάδος αρ. 
17, κάτοχο του υπ’ αριθμ. Φ.018145/13−11−2000 δελτίου 
ταυτότητας, εκδοθέντος από το Α.Τ. Φιλοθέης, με Α.Φ.Μ. 
135219639, Δ.Ο.Υ Χανίων.

5. Ευαγγελία Παπαντωνοπούλου του Αριστείδου και 
της Μαγδαλινής, που γεννήθηκε στην Κορώνη Μεσσηνί−
ας, το έτος 1966, δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών, οδός Ακαδη−
μίας, αριθμός 25, κάτοχο δελτίου ταυτότητος του Τμή−
ματος Ασφαλείας Κορώνης με αριθμό Χ.935394/6.3.2004, 
με Α.Φ.Μ 043932009, Δ.Ο.Υ Δ΄ Αθηνών .

6. Ιωάννη Βαρδινογιάννη του Ιωσήφ και της Ελένης, 
που γεννήθηκε στην Επισκοπή Ρεθύμνου, το έτος 1957, 
επιχειρηματία, κάτοικο Ψυχικού Αττικής, οδός 25ης 
Μαρτίου, αριθμός 25, κάτοχο δελτίου ταυτότητος του 
Τμήματος Ρεθύμνης με αριθμό Π. 966572/25.11.1993, με 
Α.Φ.Μ 028060670, Δ.Ο.Υ Ρεθύμνου.

7. Σταύρο Αγγελιδάκη του Ιωάννου και της Ευαγγελί−
ας, που γεννήθηκε στα Πηγαηδάκια Ηρακλείου Κρήτης, 
το έτος 1963 κάτοικο Πειραιώς, Ακτή Μιαούλη, αριθμός 
22, κάτοχο δελτίου ταυτότητος του Τμήματος Ασφα−
λείας Πειραιώς με αριθμό Τ.5473876/26.6.2000, με Α.Φ.Μ 
035705270, Δ.Ο.Υ Γ΄ Πειραιώς.

Όλα τα ανωτέρω μέλη του Δ.Σ. είναι Έλληνες υπή−
κοοι.

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται 
μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων 
της εταιρείας που θα συγκληθεί μέσα στο α΄ εξάμηνο 
από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης.

Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης:
α) Τακτικοί οι:
1) ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΕΩΠΑΣ του Εμμανουήλ, οικονομολόγος, 

πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., γεννημένος στην Αθήνα το έτος 
1958, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Πλαπούτα αρ. 1, 
κάτοχος του υπ’ αριθμόν Χ.613335/2005 δελτίου ταυτό−
τητας, εκδοθέντος από το Τ.Α. Παλ. Φαλήρου, με ΑΦΜ 
026965870, Δ.Ο.Υ. Α΄ Καλλιθέας και με αριθμό αδείας 
ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 0992 021119, 
λογιστής Α΄ τάξης 51, ελληνικής ιθαγένειας και υπηκο−
ότητας, και

2) ΜΑΡΙΑ ΓΡΑΤΣΙΑ του Στυλιανού, οικονομολόγος, 
πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., γεννημένη στην Αθήνα το έτος 
1972, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Λάδωνος αρ. 
3, κάτοχος του υπ’ αριθμόν ΑΒ−606915/2006 δελτίου 
ταυτότητας, εκδοθέντος από το Α.Τ. Βριλησσίων, με 
ΑΦΜ 055452996, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου και με αριθμό αδείας 
ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 999 7046635, 
λογίστρια Α΄ τάξης 28436, ελληνικής ιθαγένειας και υπη−
κοότητας.

β) Αναπληρωματικοί:
1) ΑΡΙΣΤΕΑ ΠΗΤΤΑ του Γεωργίου, οικονομολόγος, 

πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, γεννημένη στην Αμυγδαλιά Αχαΐ−
ας το έτος 1961 κάτοικος Αθηνών, οδός Αλκαίου αρ. 21, 
κάτοχος του υπ’ αριθμόν Ν.143846/1994 δελτίου ταυ−
τότητας, εκδοθέντος από το ΙΔ΄ Παρ. Ασφ. Αθηνών, με 
ΑΦΜ 030193086, Δ.Ο.Υ. IB΄ Αθηνών και με αριθμό αδείας 
ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 9992 028058, 
λογίστρια Α΄ τάξης 19930, ελληνικής ιθαγένειας και υπη−
κοότητας, και

2) ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΗ του Γεωργίου, οικονομολό−
γος, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 
1973, κάτοικος Αθηνών, οδός Ευτυχίας αρ. 8−10, κάτοχος 
του υπ’ αριθμόν ΑΒ−026102/16−11−2005 δελτίου ταυτότη−
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τας, εκδοθέντος από το Α.Τ. Αγίου Παντελεήμονα, με 
ΑΦΜ 073178962, Δ.Ο.Υ. ΙΓ΄ Αθηνών και με αριθμό αδείας 
ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 9903069206, 
λογίστρια Α΄ τάξης 34619, ελληνικής ιθαγένειας και υπη−
κοότητας.

   Αθήνα, 29 Απριλίου 2010 

Με εντολή Νομάρχη 
Ο Διευθυντής 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ
F

 (2)
   Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗ−
ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» και δ.τ. «ΔΗ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Ι.».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 Την 24/03/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ−
μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας και πήρε αριθμό 
Μητρώου 69444/42/Β/10/0005 η Ανώνυμη Εταιρεία με 
την επωνυμία   «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗ−
ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» και δ.τ. «ΔΗ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Ι.» καθώς επίσης 
και η με αριθμ. 1218/24−3−2010 Απόφαση του Νομάρχη 
Ιωαννίνων με την οποία δόθηκε άδεια σύστασης και 
εγκρίθηκε το καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας όπως 
αυτό καταρτήσθηκε με την αριθμ. 14.850/18−02−2010 συμ−
βολαιογραφική πράξη του συμβολαιογράφου Ιωαννίνων 
Ιωάννη Παππά.

Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ιωαννι−
τών.

Σκοπός: Σκοπός της εταιρείας είναι:
Σκοποί και αντικείμενο της εταιρείας είναι:
1. Η αξιοποίηση των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων 

του Δήμου.
2. Η εκμετάλλευση των κοινόχρηστων χώρων.
Ειδικότεροι σκοποί της εταιρείας είναι:
1. Η αξιοποίηση της δημοτικής ακίνητης περιουσίας 

και συγκεκριμένα η συντήρηση, εκμετάλλευση και ανά−
πτυξη των ακινήτων που ανήκουν στην επιχείρηση ή 
παραχωρούνται στην επιχείρηση από το Δήμο.

2. Η εκμετάλλευση των κοινόχρηστων χώρων του Δή−
μου, η χρήση των οποίων θα παραχωρηθεί στην επι−
χείρηση.

3. Η κατασκευή, εκμετάλλευση, οργάνωση και διαχεί−
ριση χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων εκτός οδού.

4. Η οργάνωση, διαμόρφωση, εκμετάλλευση και δια−
χείριση θέσεων ελεγχόμενης στάθμευσης αυτοκινήτων 
επί του οδοστρώματος .

5. Η εκμετάλλευση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας με διασυνδεδεμένο φωτοβολταϊκό σύστη−
μα.

6. Η εκμετάλλευση της εμπορικής διαφήμισης στο 
Δήμο.

7. Η απόκτηση ακινήτων για ανάπτυξη και αξιοποί−
ηση.

8. Η διαχείριση και αξιοποίηση ακινήτων που ανήκουν 
σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε τρίτους.

9. Η παροχή τεχνικών και οικονομικών συμβουλών για 
θέματα αξιοποίησης ακινήτων.

10. Η οργάνωση, πραγματοποίηση και εκμετάλλευση 
πολιτιστικών, αθλητικών, τουριστικών, ψυχαγωγικών, 
ξενοδοχειακών, οικιστικών και άλλων επενδύσεων απ’ 
ευθείας ή και σε συνεργασία με άλλους φορείς.

11. Η πραγματοποίηση κτηματικών εργασιών και δρα−
στηριοτήτων.

12. Η εκπόνηση κάθε φύσεως μελετών και η παροχή 
συμβουλών για θέματα οργάνωσης και εκμετάλλευσης 
των παραπάνω επενδύσεων.

13. Η εξασφάλιση των απαιτούμενων χρηματοδοτή−
σεων για την απόκτηση γης και την πραγματοποίηση 
επενδύσεων.

14. Η υποβοήθηση του Δήμου για την είσπραξη απαι−
τήσεών του, που προέρχεται από την ένταξη περιοχών 
στο σχέδιο πόλης.

15. Οποιαδήποτε άλλη ενέργεια η οποία εξυπηρετεί 
και προάγει τις δύο πρώτες.

Προς υλοποίηση των ανωτέρω σκοπών της η συνιστώ−
μενη Ανώνυμη Εταιρεία θα αναλάβει την εκμετάλλευση 
των παρακάτω ακινήτων, όπως λεπτομερέστερα περι−
γράφονται στο άρθρο 6 του παρόντος:

α. Την εκμετάλλευση του οικοπέδου και των κτισμά−
των του Αθλητικού Ξενώνα ΚΕΚΩΠ.

β. Την εκμετάλλευση του εστιατορίου καφέ ΟΑΣΗ.
γ. Την εκμετάλλευση του αναψυκτηρίου Κυρά Φρο−

σύνη.
δ. Την εκμετάλλευση των κτισμάτων της Λαχαναγο−

ράς.
ε. Την εκμετάλλευση του αναψυκτηρίου Γυαλί Κα−

φενέ.
Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία μπορεί:
α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, με 

όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού 
τύπου,

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, στο εσωτερικό ή το 
εξωτερικό,

γ) Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία 
οπουδήποτε.

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημε−
δαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό Διάρ−
κεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) 
χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρησης 
στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

Ποσό και Τρόπος Καταβολής του Μετοχικού Κεφα−
λαίου:

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που καθορίζεται 
στο άρθρο 5 του καταστατικού σε ένδεκα εκατομμύρια 
επτακόσιες χιλιάδες (11.700.000,00) ευρώ, καλύπτεται 
από το μοναδικό μέτοχο Δήμο Ιωαννιτών:

α) αφενός μεν με την εισφορά της καθαρής περιουσί−
ας της μετατρεπόμενης δημοτικής επιχείρησης με την 
επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑ−
ΠΤΥΞΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Τ.Α.Ι.» 
κατά την 31.12.2008. έτσι όπως ποοσδιορίζεται από την 
17/3/2009 έκθεση εκτίμησης, η οποία συντάχθηκε και 
υποβλήθηκε από τους ορκωτούς ελεγκτές − λογιστές 
Εύα Αγγελίδη και Κωνσταντίνο Μπολολιά, προκειμέ−
νου με προσαρμογή του καταστατικού της, η Δ.Ε.Τ.Α.Ι. 
να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και η οποία, 
σύμφωνα με την ανωτέρω έκθεση ανέρχεται στο ποσό 
των δέκα εκατομμυρίων εξακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων 
εννιακοσίων τριάντα ευρώ και σαράντα ενός λεπτών 
(10.615.930,41€) ευρώ. β) αφετέρου με την εισφορά με−
τρητών ποσού ενός εκατομμυρίου ογδόντα τεσσάρων 
χιλιάδων εξήντα εννέα ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών 
(1.084.069,59 €) ευρώ.
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Μετοχές − Είδος Μετοχών: Εκατόν δέκα επτά χιλιάδες 
(117.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό 
(1.00) ευρώ η κάθε μία.

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

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

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την 
31/12/2010.

Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Θητεία 
αυτού:

Από 9μέλη τα οποία ορίζονται μαζί με τους αναπλη−
ρωτές τους. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορί−
ζεται σύμφωνα με τη θητεία του εκάστοτε Δημοτικού 
Συμβουλίου.

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και Θητεία αυτού:
Η Εταιρεία εκπροσωπείται σύμφωνα με το άρθρο του 

Κ.Ν. 2190/20 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» από το Διοικη−
τικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τους:

Τακτικά Μέλη:
1) Αναστάσιο Σιαφάκα του Θεμιστοκλέους και της 

Κλεοπάτρας, κάτοικο Ιωαννίνων (οδός Θυάμιδος 7), γεν−
νηθέντα την 23.12.1948 στην Κοσμηρά Ιωαννίνων, κάτοχο 
του Δ.Α.Τ. με αριθμό Δ 076798, με Α.Φ.Μ. 022419528 ΔΟΥ 
Α΄ Ιωαννίνων,

2) Κωνσταντίνο Αυδή του Ιωάννη και της Ελπινίκης, κά−
τοικο Ιωαννίνων, γεννηθέντα την 18.08.1973 στα Ιωάννινα, 
κάτοχο του Δ.Α.Τ. με αριθμό Χ 367864 που εκδόθηκε 
την 01.10.2002, με Α.Φ.Μ. 105313807,

3) Δημήτριο Θεμελή του Θωμά και της Αριστούλας, 
κάτοικο Ιωαννίνων, γεννηθέντα την 27.06.1955 στην Δω−
δώνη Ιωαννίνων, κάτοχο του Δ.Α.Τ. με αριθμό ΑΕ 275191, 
που εκδόθηκε την 22.02.07, με Α.Φ.Μ. 028932716 της Α΄ 
ΔΟΥ Ιωαννίνων,

4) Νικόλαο Παπαγιάννη του Γεωργίου και της Όλγας, 
κάτοικο Ιωαννίνων (οδός Φ. Γιώτη 5), γεννηθέντα την 
02.04.1949 στην Πλατανούσα Ιωαννίνων, κάτοχο του 
Δ.Α.Τ. με αριθμό ΑΕ 755835, που εκδόθηκε την 13.07.07, 
με Α.Φ.Μ. 016395374,

5) Αλεξάνδρα Φερεντίνου του Θεοδώρου και της Πα−
ναγιώτας, κάτοικο Σταυρακίου Ιωαννίνων, γεννηθείσα 
την 22.03.1963 στην Αυστραλία, κάτοχο του Δ.Α.Τ. με 
αριθμό ΑΓ 515471, που εκδόθηκε την 01.08.83, με Α.Φ.Μ. 
105607650 της Β΄ ΔΟΥ Ιωαννίνων,

6) Σταματία Μπασά του Γεωργίου και της Αικατερίνης, 
κάτοικο Ιωαννίνων (Χαρ. Τρικούπη 40), γεννηθείσα την 
28.02.1980 στα Ιωάννινα, κάτοχο του Δ.Α.Τ. με αριθμό Σ 
871526, που εκδόθηκε την 12.11.1996 και ΑΦΜ 145360876 
της Α΄ ΔΟΥ Ιωαννίνων

7) Γεώργιο Νίκα του Βασιλείου και της Όλγας, κάτοικο 
Νεοχωρόπουλου Ιωαννίνων, γεννηθέντα την 20.10.1957 
στο Βαρλαάμ Ιωαννίνων, κάτοχο του Δ.Α.Τ. με αριθ−
μό ΑΒ 408480, που εκδόθηκε την 10.04.2006, με Α.Φ.Μ. 
026353458 της Β΄ ΔΟΥ Ιωαννίνων,

8) Ευφροσύνη Νίκα του Δημητρίου και της Όλγας, 
κάτοικο Ιωαννίνων, γεννηθείσα την 01.09.1946 στα Κου−
κούλια Αγναντων Άρτης, κάτοχο του Δ.Α.Τ. με αριθμό 
ΑΒ 408036, που εκδόθηκε την 08.03.2006, με Α.Φ.Μ. 
063024210,

9) Αναστάσιο Καλογιάννη του Ιωάννη και της Θεοδού−
λης, κάτοικο Ιωαννίνων, γεννηθέντα την 15.08.1952 στα 
Ιωάννινα, κάτοχο του Δ.Α.Τ. με αριθμό ΑΒ 620005, που 
εκδόθηκε την 18.01.07, με Α.Φ.Μ. 016393067.

Αναπληρωματικά Μέλη:
1) Κωνσταντίνο Τσάγκα του Νικολάου και της Βασιλι−

κής, κάτοικο Ιωαννίνων (οδός Αλεξ. Νούτσου 4), γεννηθέ−
ντα την 23.11.1955 στα Μάρμαρα Ιωαννίνων, κάτοχο του 
δ.α.τ. με αριθμό ΑΓΜ 220466 που εκδόθηκε την 23.10.85, 
με Α.Φ.Μ. 022923444 της ΔΟΥ Α΄ Ιωαννίνων,

2) Γεώργιο Ανυφαντή του Σταύρου και της Σπυριδού−
λας, κάτοικο Ιωαννίνων (οδός Λύγκου 23), γεννηθέντα 
την 07.11.1955 στα Ιωάννινα, κάτοχο του Δ.Α.Τ. με αριθ−
μό Α 515988, που εκδόθηκε την 24.10.1980, με Α.Φ.Μ. 
024148105 ΔΟΥ Α΄ Ιωαννίνων,

3) Μωϋσή Ελισάφ του Σιέμου και της Άννας, κάτοικο 
Ιωαννίνων (οδός Πρεμετής 7), γεννηθέντα την 17.07.1954 
στα Ιωάννινα, ΑΔΤ ΑΒ 809762 και ΑΦΜ 026344019 της 
ΔΟΥ Α΄ Ιωαννίνων

4) Χρήστο Σπανό του Ιωάννη και της Σοφίας, κάτοικο 
Ιωαννίνων (οδός Μεγ. Αλεξάνδρου 71), γεννηθέντα την 
16.02.1949 στα Ιωάννινα, κάτοχο του Δ.Α.Τ. με αριθμό Σ 
873294, που εκδόθηκε το 1997, με Α.Φ.Μ. 021035314 της 
ΔΟΥ Α΄ Ιωαννίνων,

5) Βασιλική Μάντζιου του Αλεξάνδρου και της Ελπί−
δας, κάτοικο Σταυρακίου Ιωαννίνων, γεννηθείσα την 
04.05.1966 στα Ιωάννινα, κάτοχο του Δ.Α.Τ. με αριθ−
μό Ρ 842483, που εκδόθηκε την 23.07.96, με Α.Φ.Μ. 
137813697,

6) Αικατερίνη Τσιλίγκα του Μιχαήλ και της Ευδοξίας, 
κάτοικο Ιωαννίνων, γεννηθείσα την 15.09.1952 στο Σκα−
μνέλι Ιωαννίνων, κάτοχο του Δ.Α.Τ. με αριθμό ΑΗ 739290 
που εκδόθηκε την 05.12.2008, και με Α.Φ.Μ. 105625723,

7) Παναγιώτη Ιωαννίδη του Ιωάννη και της Αλεξάν−
δρας, κάτοικο Ιωαννίνων (οδός Βηλαρά 44), γεννηθέ−
ντα την 23.06.1933 στο Σκαμνέλι Ιωαννίνων, κάτοχο του 
Δ.Α.Τ. με αριθμό Δ 070468, που εκδόθηκε την 20.06.1961, 
με Α.Φ.Μ. 011221453,

8) Χρυσούλα Παύλου του Βασιλείου και της Αμαλίας, 
κάτοικο Ιωαννίνων (οδός Αιακιδών 55), γεννηθείσα την 
04.10.1948 στο Τετράκωμο Άρτας, κάτοχο του Δ.Α.Τ. με 
αριθμό Ι 504019, που εκδόθηκε την 10.10.1973, με Α.Φ.Μ. 
065323186,

9) Κων/νο Βασιλείου του Βασιλείου και της Αρετής, κά−
τοικο Μαρμάρων Ιωαννίνων, γεννηθέντα την 22.03.1938 
στα Μάρμαρα Ιωαννίνων, κάτοχο του Δ.Α.Τ. με αριθμό 
ΑΗ 230509 και ΑΦΜ 001356963.

Εξαιρετικά η θητεία του 1ου Διοικητικού Συμβουλίου 
λήγει την 30/06/2011.

Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης:
Ελεγκτές Πρώτης Εταιρικής Χρήσης
Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:
α) τακτική η Εύα Αγγελίδη, AM ΣΟΕΛ 15331
β) αναπληρωματικός ο Κωνσταντίνος Μπολολιάς του 

Παναγιώτη, AM ΣΟΕΛ 11441.

   Ιωάννινα, 30 Μαρτίου 2010 

Με εντολή Νομάρχη 
Ο Διευθυντής

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΓΕΝΑΣ
F

(3)
    Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «Ενέργεια − Περιβάλλον − Ανάπτυξη, ΑΝΑ−
ΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» και δ.τ. «ΕΠΑ−
ΑΝΑΕ ΟΤΑ».

   Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΞΑΝΘΗΣ

 Την 03/05/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας και πήρε αριθμό Μητρώου 



 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5

69597/66/Β/10/3 η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία  
«Ενέργεια − Περιβάλλον − Ανάπτυξη, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» και δ.τ. «ΕΠΑ − ΑΝΑΕ ΟΤΑ» το 
καταστατικό της οποίας καταρτίσθηκε με την αριθμ. 
15912 − 26/04/2010 συμβολαιογραφική πράξη της συμ−
βολαιογράφου Ελένης Θ. Κουμουλίδου (Ελ.Βενιζέλου 
84, Ξάνθη).

Περίληψη του Καταστατικού της έχει ως εξής:
Επωνυμία: «Ενέργεια − Περιβάλλον − Ανάπτυξη, ΑΝΑ−

ΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» και δ.τ. «ΕΠΑ − 
ΑΝΑΕΟΤΑ».

Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος ΞΑΝ−
ΘΗΣ

Σκοπός: Σκοπός της εταιρείας είναι:
1) Η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της Αυτο−

διοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού και άλλων φορέων Τοπικής 
(5ο φύλλο του 15912/2010 συμβολαίου) Αυτοδιοίκησης, 
των ενώσεών τους ή και της αποκεντρωμένης κρατικής 
διοίκησης.

2) Η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και 
γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης του Νομού και της 
Περιφέρειας, καθώς και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων 
προστασίας του περιβάλλοντος και εξοικονόμησης 
ενέργειας, η συμμετοχή σε αντίστοιχα προγράμματα 
ή η εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαδημοτικό ή σε 
ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.

3) Η εκπόνηση αναπτυξιακών και τεχνικών μελετών.
4) Η υλοποίηση Ευρωπαϊκών και Εθνικών Προγραμ−

μάτων, τα οποία προάγουν την οικονομική, κοινωνική 
και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής δικαιοδοσίας 
της Εταιρείας.

5) Η λειτουργία ως Ενδιάμεσου Φορέα.
6) Η λειτουργία, οργάνωση και ανάπτυξη του Περιφε−

ρειακού Ενεργειακού Γραφείου Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης.

7) Η συμμετοχή και διαχείριση αναπτυξιακών προ−
γραμμάτων.

8) Η συμμετοχή ή/και η διαχείριση Αναπτυξιακών Δο−
μών.

9) Η ανάπτυξη της υποδομής για πρόσβαση σε σχε−
τικές πληροφορίες, διαχείριση και διάχυση στοιχείων 
ερευνών και βάσεων δεδομένων.

10) Η ανάπτυξη συνεργασιών και υποστήριξη φορέων 
για την πολιτιστική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυ−
ξη.

11) Η συμμετοχή σε Πρωτοβουλίες που προάγουν την 
διαπεριφερειακή και συνοριακή συνεργασία.

12) Η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών 
σε θέματα σχετικά με το περιβάλλον, την ενέργεια και 
την ανάπτυξη.

13) Η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά περιβαλλοντικά και 
αναπτυξιακά προγράμματα.

14) Η ανάπτυξη συνεργασιών με σχετικούς φορείς 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

15) Η παροχή συνοδευτικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο 
προγραμμάτων με το αντικείμενο σχετικών της επι−
χείρησης, στους ανέργους και σε ειδικές ομάδες πλη−
θυσμού.

16) Η υλοποίηση προγραμμάτων προώθησης της ποι−
ότητας σε διάφορους τομείς.

17) Η υλοποίηση ερευνητικών, αναπτυξιακών, εκπαι−
δευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων. Ειδικότερα 
η Εταιρεία για να πραγματοποιήσει τους παραπάνω 
σκοπούς μπορεί να αναπτύξει ενδεικτικά τις παρακάτω 
δραστηριότητες:

α) Στον τομέα Τοπικής Ανάπτυξης
−Υλοποίηση προγραμμάτων ανάπτυξης αστικού και 

αγροτικού χώρου.
−Λοιπές σχετικές επιχειρησιακές δραστηριότητες και 

συμμετοχή σε άλλες υπηρεσίες και εταιρείες με σκοπό 
την ολοκληρωμένη ανάπτυξη του Νομού.

β) Στον τομέα Ενέργειας. −Υλοποίηση ενεργειακών 
ελέγχων σε κτίρια.

−Υποστήριξη φορέων για πιστοποίησή τους σε συστή−
ματα ποιότητας και διαχειριστικής επάρκειας.

− Μεταφορά τεχνολογίας σε φορείς και ΜΜΕ για εξοι−
κονόμηση και ορθολογική χρήση ενέργειας, καθώς και 
χρήση ΑΠΕ.

(6ο φύλλο του 15912/2010 συμβολαίου)
− Ανάπτυξη των δικτύων συνεργασίας με σχετικούς 

φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
− Λειτουργία του Κέντρου εφαρμογής και προβολής 

ενεργειακών συστημάτων στο κτίριο ιδιοκτησίας ΤΕΔΚ 
Ν. Ξάνθης.

γ) Στον Τομέα του Περιβάλλοντος.
−Οικο−ανάπτυξη Ροδόπης − Νέστου και ανάδειξη υδρο−

βιοτόπων του Νομού.
− Υλοποίηση διαχειριστικών σχεδίων Ν. Ξάνθης: ύδρευ−

σης − αποχέτευσης, αντιπλημμυρικών έργων και διαχεί−
ρισης αποβλήτων.

−Ανάπτυξη διασυνοριακών δράσεων για την προστα−
σία και ανάπτυξη της οροσειράς της Ροδόπης.

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

Ποσό και Τρόπος Καταβολής του Μετοχικού Κεφα−
λαίου:

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε 
130.000,00 ευρώ, εκ των οποίων 80.070,10 ευρώ προέρ−
χονται από την από 07/12/09 εκτίμηση της επιτροπής 
του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20 για τον προσδιορισμό 
της καθαρής θέσης της υπό μετατροπής επιχείρησης 
με την επωνυμία «ΑΜΙΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΔΚ Ν.ΞΑΝΘΗΣ 
− ΕΝΕΡΓΕΙΑ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΠΑ)», και το 
υπόλοιπο 49.929,90 καταβλητέο σε μετρητά.

Μετοχές − Είδος Μετοχών: 5200 κοινές, ονομαστικές 
και δεσμευμένες μετοχές ονομαστικής αξίας 25,00 ευρώ 
η κάθε μία.

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

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

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την 
31/12/2010.

Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Θητεία 
αυτού:

Από πέντε (5) μέλη με τετραετή (4) θητεία.
Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και Θητεία αυτού:
Η Εταιρεία εκπροσωπείται σύμφωνα με το άρθρο του 

Κ.Ν. 2190/20 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» από το Διοικη−
τικό Συμβούλιο η σύνθεση του οποίου είναι:

1. Στυλιανίδης Μιχαήλ του Χαριλάου και της Ελέ−
νης, Δήμαρχος Ξάνθης, που γεννήθηκε στην Ξάνθη το 
έτος 1944, κάτοικος Ξάνθης (οδός Αγ. Ελευθερίου 4), 
κάτοχος του με αριθμό ΑΒ.718529/10.11.2006 δελτίου 
αστυνομικής ταυτότητος που εκδόθηκε από το Τ.Α. 
Ξάνθης

2. Τσακίρη Ευανθία του Αχιλλέα και της Μαριγώς, 
Δήμαρχος Αβδήρων, που γεννήθηκε στα Άβδηρα Ξάνθης 
το έτος 1944, κάτοικος Αβδήρων Ξάνθης, κάτοχος του 
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με αριθμό ΑΒ.745242/27.11.2006 δελτίου ταυτότητος του 
Α.Τ. Γενισέας Ξάνθης

3. Χατζηευαγγέλου Στυλιανός του Χρήστου και της 
Ευδοκίας, Δήμαρχος Τοπείρου, που γεννήθηκε στο Όλ−
βιο Ξάνθης το έτος 1962, κάτοικος Ξάνθης (οδός Κο−
ραή 19−23), κάτοχος του με αριθμό ΑΕ.414100/18.01.2007 
δελτίου αστυνομικής ταυτότητος που εκδόθηκε από το 
Α.Τ. Περιφ. Ξάνθης

4. Μπαλαφούτης Πολυχρόνης του Γεωργίου και της 
Σοφίας, Οικονομολόγο, που γεννήθηκε στο Σέλινο Ξάνθης 
το έτος 1950, κάτοικος Ξάνθης (Νεάπολη Ο.Τ.12/3), κάτο−
χος του με αριθμό ΑΖ.898873/02.06.2008 δελτίου αστυνο−
μικής ταυτότητος που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ξάνθης

5. Φανουράκης Εμμανουήλ του Ιωάννη και της Στάλης, 
Δημοτικός Σύμβουλος, που γεννήθηκε στο Φλερσχάϊν 
Γερμανίας το έτος 1971, κάτοικος Ξάνθης (οδός Δ. Σο−
λωμού 1), κάτοχος του με αριθμό ΑΕ.413667/15.12.2006 
«δελτίου αστυνομικής ταυτότητος που εκδόθηκε από 
το Α.Τ. Περιφέρειας Ξάνθης Εξαιρετικά η θητεία του 
πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2011. 

Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης:
Τακτικοί:
α) Πατσιούρας Ιωάννης του Σπυρίδωνος και της Δέ−

σποινας, που γεννήθηκε στην Ξάνθη το έτος 1961, κά−
τοικος Ξάνθης (οδός Περικλέους αρ. 22), κάτοχος του 
με αριθμό ΑΕ.409423/15.12.2006 δελτίου αστυνομικής 
ταυτότητος που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ξάνθης, Οικονο−
μολόγος (αριθμός Μητρώου Οικονομικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδος 38663).

β) Δημαρέλης Ανδρέας του Νικολάου και της Δέσποι−
νας, που γεννήθηκε στους Τοξότες Ξάνθης το έτος 
1947, κάτοικος Ξάνθης (Κομνηνών 27), κάτοχος του με 
αριθμό ΑΒ.719003 δελτίου αστυνομικής ταυτότητος 
που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ξάνθης, Λογιστής Α΄ Τάξεως 
(αριθμός Μητρώου Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 
0195/013337).

Αναπληρωματικοί:
α) Κιρπιζίδης Νικόλαος του Λουκά και της Εύας, που 

γεννήθηκε στο Λευκώνα Σερρών το έτος 1950, κάτοικος 
Ξάνθης (Βουλγαροκτόνου 18), κάτοχος του με αριθμό ΑΕ. 
911073/21.6.2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητος που εκ−
δόθηκε από το Τ.Α. Ξάνθης, Οικονομολόγος (αριθμός Μη−
τρώου Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 34692) και

β) Γρηγόρη Άθως του Παντελή και της Πηνελόπης, που 
γεννήθηκε στο Ζαΐρ Αφρικής το έτος 1951, κάτοικος Ξάνθης 
(Βιζυηνού 5), κάτοχος του με αριθμό ΑΕ.409534/18.12.2006 
δελτίου αστυνομικής ταυτότητος που εκδόθηκε από το 
Τ.Α. Ξάνθης, Οικονομολόγος (αριθμός Μητρώου Οικονο−
μικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 12757).

  Ξάνθη, 3 Μαΐου 2010 

Με εντολή Νομάρχη
Ο Προϊστάμενος της Διευθύνσης 

ΒΑΚΙΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
F

 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚA

(4)
    Σύσταση Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης, με την 

επωνυμία «ΑΡΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «NICOLAS».

  Με το με αριθμό 14837/12.4.2010 συμβόλαιο του συμ/

φου Βόλου Βασιλείου Α. Μακρυγιάννη, που δημοσιεύθη−
κε σε περίληψη στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου 
Βόλου με αριθμό 693 /2010 οι:

1) Δήμητρα Καρανικόλα θυγατέρα του Οδυσσέως και 
της Σπυριδούλας και 2) Βασιλική Παπακώστα θυγατέρα 
του Γεωργίου και της Δήμητρας, και οι δύο έχουσες την 
Ελληνική ιθαγένεια, συνέστησαν μεταξύ τους Εταιρεία 
Περιωρισμένης Ευθύνης με τους εξής όρους:

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Βόλου, εται−
ρικό δε κατάστημα αυτής το μίσθιο που βρίσκεται στην 
οδό Μητροπ. Γρηγορίου αρ. 89, δύναται δε η εταιρεία 
στο μέλλον να ιδρύει υποκαταστήματα εντός ή εκτός 
της έδρας αυτής, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

2. Επωνυμία της Εταιρείας ορίσθηκε η «ΑΡΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικός 
τίτλος «NICOLAS»

3. Σκοπός της Εταιρείας είναι:
Η παραγωγή και η χονδρική ή και λιανική πώληση 

ειδών αρτοποιΐας, ζαχαροπλαστικής, διαφόρων ειδών 
νωπών και συντηρημένων ζυμαρικών, η πώληση των 
ανωτέρω ειδών με το σύστημα catering καθώς επίσης 
και η επί τόπου κατανάλωση παρασκευασμένων όλων 
των εν λόγω ειδών.

4. Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε το ποσό των 
ευρώ τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500,00), το 
οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς από τους εταίρους, 
διαιρείται δε σε εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερί−
δια, αξίας τριάντα (30,00) ευρώ έκαστο, συμμετέχει δε 
καθεμία από τους εταίρους με μία μερίδα συμμετοχής 
και με τα παρακάτω εταιρικά μερίδια: 1) Η Δήμητρα 
θυγατέρα Οδυσσέως Καρανικόλα με εκατόν σαράντα 
πέντε (145) εταιρικά μερίδια, αξίας ευρώ τεσσάρων χι−
λιάδων τριακοσίων πενήντα (4.350,00) και 2) η Βασιλική 
θυγατέρα Γεωργίου Παπακώστα με πέντε (5) εταιρικά 
μερίδια, αξίας ευρώ εκατόν πενήντα (150,00).

5. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίσθηκε τριακονταετής 
(30ετής), αρχομένη από της εκπληρώσεώς των στο άρ−
θρο 8 του Ν. 3190/1955 οριζομένων διατυπώσεων.

6. Η Εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και 
λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Εξαιρετικά 
η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την δημοσίευση 
του παρόντος στο τ. Α. Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2011.

7. Διαχειριστής και εκπρόσωπος της εταιρείας ορίζε−
ται η από τους εταίρους Βασιλική θυγατέρα Γεωργίου 
Παπακώστα.

   Βόλος, 12 Απριλίου 2010

Ο Συμβολαιογράφος
 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΓΗΣ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

F
 (5)

     Σύσταση Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επω−
νυμία «ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙ−
ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «Drasis EPE»

   Δια της υπ αριθμόν 67386/30.4.2010 πράξης της Συμ/
φου Θηβών ΑΣΗΜΙΝΑΣ ΣΥΖ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΣΤΗ το γέ−
νος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΚΟΓΚΟΥ, δημοσιευθείσης νομίμως στα 
βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Θηβών, με αυξ. αρ. 
Γενικό 81 και Ειδικό 22/2010.

Οι 1) ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ και της Αλί−
κης, φοιτητής, γεννημένος το έτος 1989 στην Λάρισσα 
κάτοικος Θηβών οδός Δίρκης αριθμός δ.τ. Χ−81529/2004 
ΤΑ Θηβών με ΑΦΜ 144976532 της ΔΟΥ Θήβας
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2) ΧΡΥΣΕΛΠΗ ΓΚΑΝΤΑΡΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ και της 
Βασιλικής, φοιτήτρια, γεννημένη το έτος 1989 στην Λά−
ρισσα, κάτοικος Θήβας οδός Δίρκης αριθμός δ.τ. ΑΖ−
082308/2007 Α.Τ. Πετρούπολης με ΑΦΜ 149155903 της 
ΔΟΥ Θήβας μοναδικοί εταίροι της εταιρείας περιορι−
σμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με 
τον διακριτικό τίτλο «Drasis EPE» μετέτρεψαν την Ο.Ε 
σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης

Την 23. Μαρτίου 2008, συνέταξαν Ομόρρυθμο εται−
ρεία και στη συνέχεια με τα από 1 Απριλίου 2009 και 
29 Μαρτίου 2010 ιδιωτικά συμφωνητικά συστάσεως 
ομορρύθμου εταιρείας νομίμως δημοσιευθέντων στα 
βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Θήβας με αριθμούς 
65/2008, 67/2009 και 70/2010 αντίστοιχα, τροποποίησαν 
αυτήν.

Σήμερα η μετατρεπομένη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευ−
θύνης επί της οδού Πινδάρου 10 του Νομού Βοιωτίας.

Διάρκεια: Η διάρκεια της λειτουργίας της ορίζεται 
σεπενήντα (50) χρόνια.

Σκοπός: Η εταιρεία ασχολείται με τη λειτουργία 
και εκμετάλλευση παιδικών εξοχών (κατασκηνώσεων) 
camping και ξενοδοχειακών μονάδων, τη διοργάνωση 
εκπαιδευτικών εκδηλώσεων, (σεμινάρια, συνέδρια επι−
μόρφωσης) την παροχή υπηρεσιών που έχει σχέση με 
την ασφάλεια, την προστασία και την ψυχαγωγία ατό−
μων που φιλοξενούνται και κατασκηνώνουν σε παιδικές 
εξοχές κ.λπ.

Εταιρικό Κεφάλαιο: Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρ−
χεται στο ποσόν των εκατόν σαράντα επτά χιλιάδων 
ευρών (147.000), διαιρείται σε 4.900 εταιρικά μερίδια 
ονομαστικής αξίας το κάθε ένα τριάντα (30) ευρώ και 
κάθε εταίρος συμμετέχει σ’ αυτό ως εξής:

Ο Ιωάννης Λάμπρου Κούτσικος με μία μερίδα συμμετο−
χής και 49.274,11 από την καθαρή θέση της μετατρεπο−
μένης εταιρείας που αντιστοιχεί στην κεφαλαιοποίηση 
μέρους αυτής αντίστοιχα με την αναλογία συμμετοχής 
στο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Η Χρύσελπη Χαραλάμπους με μία μερίδα συμμετοχής 
και 49.274,12 από την καθαρή θέση της μετατρεπομένης 
εταιρείας που αντιστοιχεί στην κεφαλοποίηση μέρους 
αυτής αντίστοιχα με την αναλογία συμμετοχής στο 
εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Και Μετρητά ευρώ 24.224.89. Ήτοι συνολικά εισφέρει 
73.500 ευρώ

   Θήβα, 4 Μαΐου 2010 

Ο Συμβολαιογράφος

ΑΣΗΜΙΝΑ Δ. ΚΩΣΤΗ

(6)
    Σύσταση Μονοπρόσωπη Εταιρείας Περιωρισμένης Ευ−

θύνης με την επωνυμία «ΔΡΟΥΓΚΑ ΡΟΥΜΠΙΝΗ ΜΟ−
ΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» 
και δ.τ. «FAR EAST PACK MON. Ε.Π.Ε.».

  Δυνάμει του με αριθμό 9.210/5−5−2010 συμβολαίου Σύ−
στάσης Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευ−
θύνης της Συμβολαιογράφου Πειραιά Μαίρης (Μαρίας) 
Πολονύφη− Τσακανίκα, που καταχωρήθηκε στα βιβλία 
του Πρωτοδικείου Αθηνών την 07/05/10 με γενικό αριθμό 
6931/2010 και ειδικό αριθμό 2200 συστήθηκε Μονοπρό−
σωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης:

ΕΤΑΙΡΟΣ: ΡΟΥΜΠΙΝΗ ΔΡΟΥΓΚΑ του Σωτηρίου και της 
Αθηνάς, οικοκυρά, που γεννήθηκε στον Πειραιά Αττικής 
στις 17−7−1965 και κατοικεί στη Γλυφάδα (Ν. Ζέρβα 60).

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Η επωνυμία της εταιρείας ορίζεται: «ΔΡΟΥ−
ΓΚΑ ΡΟΥΜΠΙΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕ−
ΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «FAR EAST 
PACK MON. Ε.Π.Ε.».

ΕΔΡΑ: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Βάρης 
Αττικής (Αναγυρούντος 45)

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της εταιρείας είναι: Λειτουργία και 
Εκμετάλλευση χώρων εστιάσεως, εστιατόριο, καφέ, κου−
ζίνα με σερβίρισμα και delivery.

Η απαρίθμηση των παραπάνω εργασιών και σκοπών 
της εταιρείας είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική υπό 
την έννοια ότι η εταιρεία μπορεί ελεύθερα και απερι−
όριστα ν’ αναλαμβάνει και άλλες πάσης φύσεως δρα−
στηριότητας συναφείς με τις παραπάνω, έστω και μη 
κατονομαζόμενες ρητά στο παρόν.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι 
πέντε (25) έτη και αρχίζει από της νομίμου Συστάσε−
ως της εταιρείας τηρουμένων των αναφερομένων στο 
άρθρο 8 του Ν. 3190/1955 και λήγει την αντίστοιχη ημε−
ρομηνία του έτους 2035 δυναμένης να παραταθεί με 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Το Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 
είκοσι χιλιάδες δέκα ευρώ (20.010), το οποίο ήδη έχει 
καταβληθεί στο Ταμείο της Εταιρείας κατά ρητή δήλω−
ση της παριστάμενης εταίρου, διαιρεμένο σε εξακόσια 
(667) εταιρικά μερίδια, αξίας εκάστου τριάντα (30) ευρώ 
τα οποία ανέλαβε η μοναδική εταίρος της εταιρείας 
Ρουμπίνη Δρούγκα του Σωτηρίου.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ και νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας 
ορίζεται η μοναδική εταίρος Ρουμπίνη Δρούγκα του 
Σωτηρίου, Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγενείας. 

  Πειραιάς, 5 Μαΐου 2010 

Η Συμβολαιογράφος
ΜΑΙΡΗ (ΜΑΡΙΑ) ΠΟΛΟΝΥΦΗ−ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ 
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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*11030660705100008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

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

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

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
 Σε μορφή DVD/CDμ ρφή

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

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

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − −

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − −

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

 Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

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

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

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

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

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

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

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

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

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−

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

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

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

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

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