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ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

(1) 
 Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ − ΓΚΑΖΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Ο.Τ.Α. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ −
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» και δ.τ. «ΤΕΧΝΟ−
ΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Την 2−2− 2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας και πήρε αριθμό Μητρώου 
69266/01/Β/10/59 η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυ−
μία «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ − ΓΚΑΖΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ − ΑΡΧΑΙ−
ΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» και δ.τ. «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ 
ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» καθώς επίσης και η με αριθμ. 
37481/09 (010) Απόφαση του Νομάρχη Αθηνών με την 
οποία δόθηκε άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το κατα−
στατικό της ανωτέρω εταιρίας όπως αυτό καταρτίσθηκε 
με την αριθμ. 34699/24−12−09 πράξη του συμβολαιογρά−
φου Αθηνών ΠΑΝΑΓΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥ−
ΛΟΥ και τη διορθωτική πράξη αριθ.34741/14−1−010 του 
ιδίου Συμβολαιογράφου με βάση τις διατάξεις του Κ.Ν. 
2190/20, όπως ισχύει.

Η ανωτέρω εταιρεία προέρχεται από τη μετατροπή 
της αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία 
ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ − ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 
ΑΘΗΝΩΝ «ΓΚΑΖΙ» (ΠΡΩΗΝ Δ.Ε.Φ.Α.) σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

Περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής:
Επωνυμία: «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ − ΓΚΑΖΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ο.Τ.Α. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ −
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» και δ.τ. «ΤΕΧΝΟ−
ΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.».

Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος ΑΘΗΝΑΙ−
ΩΝ και συγκεκριμένα η οδός Πειραιώς 100.

Σκοπός: Σκοπός της εταιρείας είναι:
Η προώθηση, η στήριξη και η συμμετοχή στην ολο−

κληρωμένη τοπική ανάπτυξη για την ανάδειξη της ευ−
ρύτερης περιοχής που επιτυγχάνεται:

Με την παροχή υπηρεσιών για την εκμετάλλευση της 
ακίνητης περιουσίας και την τεχνογνωσία για τη μελέτη, 
προώθηση, διαχείριση, υλοποίηση, παρακολούθηση και 
αξιολόγηση των προγραμμάτων και έργων ανάπτυξης 
σε αρμονική συνεργασία και συμπληρωματική δράση με 
τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του Δημοσίου 
και του Ιδιωτικού χώρου.

Με τη στήριξη των φορέων και των πολιτών, τη συνεχή 
ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση, την υποκίνηση, την 
ενεργοποίηση, τη συμβολή στη διαμόρφωση αναπτυ−
ξιακών στρατηγικών και το συντονισμό των ενεργειών 
για την εφαρμογή καινοτόμων αναπτυξιακών προγραμ−
μάτων.

Η συνεχής παρακολούθηση των εξελίξεων, καταγραφή 
των αναπτυξιακών δεδομένων, η διαρκής αναζήτηση 
προοπτικών − πρωτοβουλιών − νέων δυναμικών προσεγ−
γίσεων της ολοκληρωμένης τοπικής ανάπτυξης και η 
συμβολή στην παραγωγή αναπτυξιακής πολιτικής.

Η έγκαιρη υλοποίηση των αναπτυξιακών μελετών − 
προγραμμάτων υψηλής ποιότητας και ευέλικτου κό−
στους.

Η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στήριξης και 
εξυπηρέτησης των τοπικών φορέων και η συνεχής ανα−
ζήτηση και εφαρμογή μεθόδων για τη βελτίωση της 
ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών.

Η ανάπτυξη κάθε μορφής πνευματικής και εν γένει 
πολιτιστικής δραστηριότητας, η διάσωση και ανάδειξη 
της πολιτιστικής μας κληρονομιάς σε συνδυασμό με 
όλα τα νεώτερα πολιτιστικά ρεύματα.

Η διάθεση των χώρων της για διοργάνωση πολιτιστι−
κών εκδηλώσεων κάθε μορφής (μουσικές, θεατρικές, 
εικαστικές, χορευτικές κ.λ.π.).

Η παρουσίαση και η δράση όλων των νέων τάσεων 
και σύγχρονων μορφών τέχνης και ειδικότερα όπως εν−
δεικτικά αναφέρονται Εκθέσεις εικαστικής τέχνης, Γλυ−
πτικής, Φωτογραφίας, Video−Art, Τεχνολογίας, Συνέδρια, 
Ημερίδες, Διεθνή Φεστιβάλ, Συναυλίες, Θεατρικές και 
Χορευτικές παραστάσεις, Forum για την απασχόληση 
και την επιχειρηματικότητα, εκπαιδευτικά προγράμματα, 
παρουσιάσεις προϊόντων κ.λ.π..

Η αναβάθμιση μιας ιστορικής περιοχής της Αθήνας 
και η δημιουργία ενός ακόμη θετικού πόλου στην πολι−
τισμική ταυτότητα της Αθήνας.

Η συμβολή στην ανάπτυξη και στην προστασία του 
πολιτισμού και ο σεβασμός της εθνικής πολυμορφίας, 
η προβολή της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η δημιουργία σημείου αναφοράς στην ελληνική αλλά 
και διεθνή πολιτιστική σκηνή, μέσα από τη δημιουργία 
ισχυρής εταιρικής ταυτότητας, τη συστηματική φιλοξε−
νία και ανάδειξη υπαρχουσών πολιτιστικών δρώμενων 
και υπηρεσιών, αλλά και την ενθάρρυνση της συμμε−
τοχής του κοινού σε ποικίλες δραστηριότητες μοντέρ−
νας και σύγχρονης τέχνης. Απώτερος στόχος είναι η 
ανάδειξη του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού και η 
συμμετοχή σε ένα ευρύτερο δίκτυο συνεργασίας με 
αντίστοιχους φορείς της Ε.Ε.

Η εκπόνηση, προώθηση και διαχείριση προγραμμάτων 
ανθρωπιστικού και κοινωνικού χαρακτήρα κατόπιν δικής 
της πρωτοβουλίας, ή ύστερα από ανάθεση από Διεθνείς 
Οργανισμούς, φορείς που επιδιώκουν ίδιους ή αντίστοι−
χους με την κοινοπραξία σκοπούς και υπάγονται στο 
Δημόσιο ή Ιδιωτικό τομέα της Ελλάδος, των χωρών −
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών.

Η στήριξη των φορέων και των πολιτών.
Η διενέργεια οικονομικών, κοινωνικών ή οικονομοτε−

χνικών ερευνών, μελετών ή ειδικών εκθέσεων κατόπιν 
δικής της πρωτοβουλίας, ή ύστερα από ανάθεση από 
Διεθνείς Οργανισμούς, φορείς που επιδιώκουν ίδιους ή 
αντίστοιχους με την εταιρεία σκοπούς και υπάγονται 
στο Δημόσιο ή Ιδιωτικό τομέα της Ελλάδος, των χωρών −
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών.

Η προώθηση, κατάρτιση, υποστήριξη και διαχείριση 
δράσεων που στοχεύουν στη παροχή και διάχυση πλη−
ροφοριών, την διενέργεια ερευνών, μελετών, την κατάρ−
τιση ειδικών προγραμμάτων, εκθέσεων, ενημερωτικών 
δελτίων, την πραγματοποίηση σεμιναρίων συνεδρίων, 
διαλέξεων, συμποσίων, εκθέσεων, αποστολών, και άλ−
λων δραστηριοτήτων, και εκδηλώσεων τοπικού, εθνικού 
ή διακρατικού ενδιαφέροντος, βάσει προγράμματος ή 
κατόπιν ειδικού αιτήματος.
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Η εκμετάλλευση και αξιοποίηση της κινητής και ακίνη−
της περιουσίας της Δημοτικής Επιχείρησης Φωταερίου 
Αθηνών με απώτερο σκοπό την συνεισφορά της στην 
τεχνολογική και πολιτιστική ανάπτυξη της πόλεως των 
Αθηνών.

Η πραγματοποίηση εσόδων από την εκμετάλλευση και 
αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της με 
στόχο την προστασία και ανάδειξη του Βιομηχανικού 
και Αρχαιολογικού Πάρκου Αθηνών και την συνεισφορά 
της στην τεχνολογική και πολιτιστική ανάπτυξη της 
πόλεως των Αθηνών.

Η άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και σε άλ−
λους συναφείς τομείς για την καλύτερη εκμετάλλευση 
και αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας 
της, όπως η δημιουργία καταστημάτων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος, η ίδρυση νέων εταιρειών κάθε μορφής 
καθώς και η συνεργασία και συμμετοχή με άλλους 
φορείς, εταιρείες και κοινοπραξίες του εσωτερικού ή 
εξωτερικού που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς 
σκοπούς.

Η πραγματοποίηση εσόδων από την παροχή τεχνο−
γνωσίας που αφορούν όλους τους παραπάνω σκοπούς 
καθώς και τις επιμέρους διευθύνσεις και τμήματα της 
Τεχνόπολις σε φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δη−
μόσιο ή Ιδιωτικό Τομέα σε τοπικό, εθνικό και ευρωπα−
ϊκό δίκτυο με στόχο την προστασία και ανάδειξη του 
Βιομηχανικού και Αρχαιολογικού Πάρκου Αθηνών και 
την συνεισφορά της στην τεχνολογία και πολιτιστική 
ανάπτυξη της πόλης των Αθηνών.

Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 50 χρό−
νια και αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας.

Ποσό και Τρόπος Καταβολής του Μετοχικού Κεφα−
λαίου:

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε 
29.402.800, ευρώ και θα καλυφθεί ως κατωτέρω: Α) 
ποσό 29.402.728 76 ευρώ με εισφορά της προς κεφα−
λαιοποίηση καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης βάσει 
των διατάξεων του Ν. 3463/06 και του Κ.Ν. 2190/20 της 
αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία ΤΕ−
ΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ − ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 
ΑΘΗΝΩΝ « ΓΚΑΖΙ » (ΠΡΩΗΝ Δ.Ε.Φ.Α.), (η οποία αποτελεί 
και το μοναδικό μέτοχο) και εδρεύει στο δήμο Αθηναίων 
(Πειραιώς 100) σύμφωνα με την από 25−11−09 έκθεση της 
εκτιμητικής επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20 
καθώς και του Ν.Δ. 1297/72 Β) ποσό 71,24 ευρώ με κα−
ταβολή μετρητών.

Μετοχές − είδος Μετοχών: 294.028 ονομαστικές μετο−
χές ονομαστικής αξίας 100, 00 ευρώ η κάθε μία.

Ημερομηνία έναρξης και λήξης της Εταιρικής Χρή−
σης:

H 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:

Το Δ.Σ. αποτελείται από 7−15 μέλη με 4ετή θητεία.
Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και Θητεία αυτού:
Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, η θη−

τεία του οποίου ορίζεται τετραετής αποτελείται από 
τους παρακάτω:

1) Φώτης Ιγνατίου του Ιγνάτιου και της Φωτεινής, δη−
μοσιογράφος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1964, 
κάτοικος Αθηνών, Λεωφ. Πατησίων, αριθμ. 130, κάτο−
χος δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Κυψέλης, με αριθμό Χ 
623184 και με αριθμό φορολογικού Μητρώου 037447630 
της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Χαλανδρίου,

2) Ελευθέριος Μπουρνουσούζης του Δημητρίου και 
της Γεωργίας, φυσικοθεραπευτής, που γεννήθηκε στα 
Μελίσσια Αττικής το έτος 1973, κάτοικος Κάτω Πατησί−
ων Αθηνών, οδός Ζυμπρακάκη, αριθμ. 81, κάτοχος δελτί−
ου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Μελισσιών, με 
αριθμό AB 056150/9−12−2005 και με αριθμό φορολογικού 
Μητρώου 046290250 της Δημόσιας Οικονομικής Υπη−
ρεσίας Κ’ Αθηνών,

3) Γεώργιος Στάθης του Δημητρίου και της Ισιδώρας, 
υπάλληλος της Βουλής των Ελλήνων, που γεννήθηκε 
στην Αθήνα το έτος 1956, κάτοικος Πετραλώνων Αττικής, 
οδός Αλιμουσίων, αριθμ. 20, κάτοχος δελτίου ταυτό−
τητας του Θ’ Παραρτήματος Ασφαλείας, με αριθμό Π 
579475/31−05−1991 και με αριθμό φορολογικού Μητρώου 
033454850 της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας ΣΤ’ 
Αθηνών,

4) Ασπασία Ράλλη του Δημητρίου και της Μαρίας, 
επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 
1949, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Γούναρη, αριθμ. 
2, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του ΚΔ’ Παραρτήμα−
τος Ασφαλείας Αθηνών με αριθμό Α 542126/1967 και με 
αριθμό φορολογικού Μητρώου 032713909 της Δημόσιας 
Οικονομικής Υπηρεσίας Κηφισιάς,

5) Εμμανουήλ Γιαμπουράς του Γεωργίου και της Κυ−
ριακής, μηχανικός Η/Υ, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 
έτος 1969, κάτοικος Αθηνών, οδός Αγράφων, αριθμ. 21, 
κάτοχος δελτίου ταυτότητας του ΙΓ’ Αθηνών με αριθμό 
Π 014393/10−03−1989 και με αριθμό φορολογικού Μητρώ−
ου 051874133 της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Ε’ 
Αθηνών,

6) Ιωάννης Φωτόπουλος του Φωτίου και της Μαρίας, 
διοικητικό στέλεχος και σύμβουλος Διαμ., που γεννή−
θηκε στην Αθήνα το έτος 1976, κάτοικος Αμπελοκήπων 
Αττικής, οδός Φθιώτιδος, αριθμ. 26, κάτοχος δελτίου 
ταυτότητας του ΙΔ’ Αττικής με αριθμό Ρ 227794/14−12−
1993 και με αριθμό φορολογικού Μητρώου 301280062 
της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας ΚΑ’ Αθηνών,

7) Ευφροσύνη Ζαγορίτου του Γεράσιμου και της Ευ−
αγγελίας, δημοσιογράφος, που γεννήθηκε στη Ρόδο 
το έτος 1961, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός 
Εθνικής Αντιστάσεως, αριθμ. 99, κάτοχος δελτίου ταυτό−
τητας του Α.Τ. Νέας Ερυθραίας με αριθμό ΑΖ 549641/1−
04−2008 και με αριθμό φορολογικού Μητρώου 106408265 
της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Κηφισιάς,

8) Θωμάς Μισκίας του Σπυρίδωνος και της Γεωργίας, 
φαρμακοποιός, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1960, 
κάτοικος Κυψέλης Αττικής, οδός Πριγκηπονήσων, αριθμ. 
7, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του ΙΔ’ Παραρτήματος 
Ασφαλείας Αθηνών με αριθμό Ξ 028239/6−03−1989 και με 
αριθμό φορολογικού Μητρώου 031729786 της Δημόσιας 
Οικονομικής Υπηρεσίας Νέας Φιλαδέλφειας,

9) Μιχαήλ Ροκκάς του Σωτηρίου και της Σοφίας, ασφα−
λιστικός σύμβουλος, που γεννήθηκε στη Λάρισα το έτος 
1968, κάτοικος Νεάπολης Αττικής, οδός Λ. Κατσώνη, 
αριθμ. 38, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Τμήματος 
Ασφαλείας Εξαρχείων με αριθμό ΑΙ 100115/5−11−2009 και 
με αριθμό φορολογικού Μητρώου 052934771 της Δημό−
σιας Οικονομικής Υπηρεσίας ΚΑ’ Αθηνών,
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10) Όλγα Αβαδέλου του Νικολάου και της Αναστασίας, 
φαρμακοποιός, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1960, 
κάτοικος Αθηνών, οδός Μακρυγιάννη, αριθμ. 33, κάτοχος 
δελτίου ταυτότητας του Β’ Παραρτήματος Ασφαλείας 
Αθηνών με αριθμό Μ 001143/22−01−1981 και με αριθμό 
φορολογικού Μητρώου 029706563 της Δημόσιας Οικο−
νομικής Υπηρεσίας Ε’ Αθηνών,

11) Νικόλαος Λουλουδάκης του Ιωσήφ και της Χρύσας, 
ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στα Χανιά Κρήτης 
το έτος 1960, κάτοικος Αργυρούπολης Αττικής, οδός 
Κωνσταντινουπόλεως, αριθμ. 80Γ, κάτοχος δελτίου ταυ−
τότητας του Α.Τ. Αργυρούπολης με αριθμό Π 051758/22−
12−1989 και με αριθμό φορολογικού Μητρώου 017299199 
της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Αργυρούπολης,

12) Αικατερίνη Γιαβάση του Δημητρίου και της 
Αριάδνης, δημόσιος υπάλληλος, που γεννήθηκε στην 
Πάτρα το έτος 1945, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής, 
οδός Δαβάκη, αριθμ. 4, κάτοχος δελτίου ταυτότητας 
του KB’ Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών με αριθμό 
Ν 107206/1984 και με αριθμό φορολογικού Μητρώου 
028462007 της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Νέας 
Σμύρνης,

13) Ασήμω Φούντζουλα του Πέτρου και της Ολυμπί−
ας, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 
έτος 1961, κάτοικος Βοτανικού, οδός Ορφέως, αριθμ. 67, 
κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας 
Πετραλώνων με αριθμό AB 559858/22−11−2006 και με 
αριθμό φορολογικού Μητρώου 107166036 της Δημόσιας 
Οικονομικής Υπηρεσίας ΙΣΤ’ Αθηνών,

14) Παναγιώτης Σκούτας του Αποστόλου και της Χρυ−
σούλας, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Πάτρα 
το έτος 1957, κάτοικος Αθηνών, οδός Σταδίου, αριθμ. 
60, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του ΙΓ’ Παραρτήμα−
τος Ασφαλείας Αθηνών με αριθμό Ι 201929/1974 και με 
αριθμό φορολογικού Μητρώου 040038579 της Δημόσιας 
Οικονομικής Υπηρεσίας Ε’ Αθηνών,

15) Άννα Καλαμαρά−Μοσχονά του Ιωάννη − Φιλίππου 
και της Αδαμαντίας, γλύπτρια, που γεννήθηκε στην 
Αθήνα το 1946, κάτοικος Αθηνών, οδός Ελαιών, αριθμ. 
13, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Ηρακλείου 
Αττικής με αριθμό Α 2032084/2−08−2007 και με αριθμό 
φορολογικού Μητρώου 079173222 της Δημόσιας Οικονο−
μικής Υπηρεσίας Αχαρνών όλοι Ελληνικής Ιθαγένειας.

Ελεγκτές: (ορκωτοί)
Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται:
Τακτικός: Γεώργιος Λαζάρου του Παύλου και της Γε−

ωργίας, που γεννήθηκε στο Περιστέρι Αττικής το έτος 
1956, κάτοικος Ιλίου Αττικής (Αρκαδίας 09), Πτυχιούχος 
Α.Β.Σ.Π. (A/M ΣΟΕΛ 13721), κάτοχος δελτίου ταυτότητας 
με αριθμό δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ν−008862/1985 
του Η’ Τμήματος Ασφαλείας Αθηνών.

Αναπληρωματικός: Παναγιώτης Κυριακόπουλος του 
Ηλία και της Βασιλικής, που γεννήθηκε στην Αθήνα 
το έτος 1959, κάτοικος Αθήνας (Πυθίας 10 − Κυψέλη), 
Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ. (A/M ΣΟΕΛ 13661), κάτοχος δελτί−
ου ταυτότητας με αριθμό AB−595204/14−3−08  του Α.Τ. 
Κυψέλης.

  Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2010

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής

ΓΕΩΡΓ. ΚΩΒΑΙΟΣ

    (2) 
 Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ−
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ ΙΠΠΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ−
ΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ».

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

  Την 01−02−2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ−
μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 31/12/2009 
πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΠ−
ΠΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙ−
ΛΙΑΚΩΝ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ» και αριθμό Μητρώου 6017/06/Β/86 
/143 σύμφωνα με το οποίο αποφασίσθηκε η επαναφο−
ρά του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας στο πριν 
από την αύξηση με την απόφαση της έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης της 22/7/2009 ποσό, με αντίστοιχη τροπο−
ποίηση του «περί κεφαλαίου» άρθρου 5 του καταστατι−
κού της εταιρείας. Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε 
στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, 
ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με 
τις τροποποιήσεις του. Η τροποποίηση του άρθρου 5, 
έχει ως ακολούθως: Άρθρο 5 (προστίθενται οι κατωτέ−
ρω παράγραφοι στο τέλος του άρθρου) «Με την από 
31/12/2009 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
εταιρείας, αποφασίσθηκε η επαναφορά του Μετοχικού 
Κεφαλαίου λόγω μη υλοποίησης της αύξησης αυτού 
που αποφασίσθηκε στην από 22/07/2009 τακτική Γε−
νική Συνέλευση στο πριν την αύξηση ποσό. Κατόπιν 
της ανωτέρω απόφασης το Μετοχικό Κεφάλαιο της 
εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ πέντε εκατομμύρια τρι−
ακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες εξακόσια είκοσι οκτώ 
και ενενήντα λεπτά (5.369.628,90) και διαιρείται σε δέκα 
επτά εκατομμύρια οκτακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες 
επτακόσιες εξήντα τρεις (17.898.763) ανώνυμες, κοινές 
μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης με−
τοχής ευρώ τριάντα λεπτά (0,30)».

  Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2010

Με εντολή Υφυπουργού
Ο Διευθυντής

ΓΕΩΡΓ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ
F

(3)
    Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ−
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ ΙΠΠΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ−
ΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ».

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

 Την 01−02−2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ−
μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η με αριθμό Κ2−
985/01−02−2010 απόφαση μας, με την οποία εγκρίθηκε 
η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της 
ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ ΙΠΠΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 
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ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ» και αριθμό Μητρώου 6017/06/
Β/86/143 σύμφωνα με την από 11/01/2010 απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. Την ίδια ημερο−
μηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Α.Ε. ολόκληρο το 
νέο κείμενο καταστατικού με την τροποποίηση του. Η 
τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει ως εξής:

Άρθρο 5
(προστίθενται οι κατωτέρω παράγραφοι

στο τέλος του άρθρου)

«Με την από 11/01/2010 απόφαση της έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, ανανεώθηκε η 
από 22/07/2009 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευ−
σης των μετόχων για την αύξηση του Μετοχικού Κεφα−
λαίου της εταιρείας κατά 5.369.628,90 ευρώ και έκδοση 
17.898.763 νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας 
ευρώ 0,30 με τιμή διάθεσης ευρώ 0,60 ανά μετοχή.

Κατόπιν της ανωτέρω αύξησης το Μετοχικό Κεφάλαιο 
της εταιρείας ανέρχεται σε δέκα εκατομμύρια επτα−
κόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες διακόσια πενήντα επτά 
ευρώ και ογδόντα λεπτά (10.739.257,80) και διαιρείται σε 
τριάντα πέντε εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα επτά 
χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι έξι (35.797.526) ανώνυμες 
κοινές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 
τριάντα λεπτών (0,30) εκάστης».

  Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2010

Με εντολή Υφυπουργού
Ο Διευθυντής

ΓΕΩΡΓ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ
F

(4)
      Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ−
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Η ΔΟΞΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

  Την 29−1−2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η με αριθμό Κ2−649/29−
1−2010 απόφαση μας, με την οποία εγκρίθηκε η τροπο−
ποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού της ανώνυμης 
εταιρείας με την επωνυμία «ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΔΡΑΜΑΣ Η ΔΟΞΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
και αριθμό Μητρώου 68305/06/Β/09/1, σύμφωνα με την 
από 26−8−2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των 
μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο 
Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του 
καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Η τροπο−
ποίηση που εγκρίθηκε έχει ως εξής:

Άρθρο 7

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε στο 
ποσό του 1.500.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 300.000 ονο−
μαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 5,00 ευρώ εκά−
στη.

2. Με απόφαση της η Γενική Συνέλευση των μετόχων 
της εταιρείας στις 26/08/09, επικυρώνει την πιστοποί−
ηση μερικής καταβολής του Μετοχικού Κεφαλαίου της 
εταιρείας, ως προκύπτει από το από 23/07/09 πρακτικό 

του Προσωρινού Δ.Σ. Συμβουλίου αυτής κατά το ποσό 
των 1.032.000 Ευρώ και προσαρμόζει πλέον το Μετοχικό 
Κεφάλαιο της εταιρείας σύμφωνα με το Κ.Ν. 2190/20 και 
το Ν. 2725/99, στο ποσό των 1.032.000 ευρώ.

Κατόπιν της ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της 
εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του 1.032.000 ευρώ, δι−
αιρούμενο σε 206.400 ονομαστικές μετοχές ονομαστι−
κής αξίας 5,00 ευρώ εκάστη, εκ των οποίων οι 20.640 
μετοχές είναι προνομιούχες ονομαστικές μετά ψήφου 
και οι υπόλοιπες 185.760 μετοχές είναι κοινές ονομα−
στικές μετά ψήφου.

  Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2010

Με εντολή Υφυπουργού
Ο Διευθυντής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ
F

(5)
      Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων 

Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της 
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΤΚΟΣΟΦΤ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗ−
ΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Την 12/01/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 28/12/2009 πρακτι−
κό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΤΚΟΣΟΦΤ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑ−
ΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜ−
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥ−
ΣΗΣ» και με αριθμό Μητρώου 23748/01ΑΤ/Β/91/083(1996), 
που εδρεύει στο Δήμο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Αττικής, με το 
οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 21 
του καταστατικού της.

Η παραπάνω τροποποίηση έχει σε περίληψη ως ακο−
λούθως:

Άρθρο 21

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή 
του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας 
τον Πρόεδρο αυτού.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν 
διευθύνοντα σύμβουλο από τα μέλη του και μόνο, κα−
θορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες του.

3. Η ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβου−
λίου και εκείνη του Διευθύνοντος Συμβούλου δύνανται 
να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο.

4. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προε−
δρεύει των συνεδριάσεων αυτού. Τον πρόεδρο απόντα 
ή κωλυόμενο αναπληρώνει καθ’ όλη την έκταση των 
αρμοδιοτήτων του, ο εκάστοτε υπό του Διοικητικού 
Συμβουλίου οριζόμενος σύμβουλος

5. Ο πρόεδρος και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμ−
βουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ανακλητοί.

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

  Αγ. Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2010

Με εντολή Νομάρχη
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΠ. ΤΟΣΚΑΣ
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
(6)

      Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ» και 
δ.τ. «ΤΕΜΚΑΤ ΑΤΕΒΕ».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΙΛΚΙΣ

  Την 27−01−2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 18−12−09 πρα−
κτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟ−
ΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ» και δ.τ. «ΤΕΜΚΑΤ ΑΤΕΒΕ» και 
Αριθμό Μητρώου: 62092/55/Β/06/12 σύμφωνα με το οποίο 
εκλέγονται Ελεγκτές χρήσης 01−07−2009 − 30−06−2010 
οι εξής:

Τακτικοί:
1. ΚΑΣΚΑΜΑΝΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ του Ξενοφώντα, με AM. 

Οικ. Επιμ. 33678,
2. ΧΡΗΣΤΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Στεφάνου με AM. Οικ.

Επιμ. 36958.
Αναπληρωματικοί:
1. ΠΕΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Αθανασίου με AM. Οικ.

Επιμ. 39521,
2. ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου με AM. Οικ. 

Επιμ. 41972.

  Κιλκίς, 29 Ιανουαρίου 2010

Με εντολή Νομάρχη
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Κ.α.α.
ΣΤΕΦ. ΚΑΠΟΥΣΙΔΗΣ

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
    (7)

  Διορθώσεις σφαλμάτων στην ανακοίνωση καταχώρη−
σης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της 
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΙΑ ΦΑΡΜ 
Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία Φαρμάκων» και δ.τ. «ΛΙΑ 
ΦΑΡΜ Α.Ε.».

  Στην ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύ−
μων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία «ΛΙΑ ΦΑΡΜ Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία 
Φαρμάκων» και δ.τ. «ΛΙΑ ΦΑΡΜ Α.Ε.» που δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 14469/17.12.2009 τ.Α.Ε. – Ε.Π.Ε. επιφέρονται οι 
πιο κάτω διορθώσεις:

Α) Στις σελίδες: σελ. 1, στα περιεχόμενα, περιεχόμενο 
2, στίχο 13 εκ των άνω και σελίδα 3 στήλη α΄, θέμα 2, 
στίχους 28 και 34 εκ των άνω, διορθώνεται ο διακριτικός 
τίτλος από τον λανθασμένο «ΑΙΑ ΦΑΡΜ Α.Ε.» στον ορθό 
«ΛΙΑ ΦΑΡΜ Α.Ε.».

Β) Στη σελίδα 3, στήλη α΄, θέμα 2, στίχους 33, 34 εκ 
των άνω διορθώνεται η επωνυμία από την λανθασμένη 
«ΑΙΑ ΦΑΡΜ Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία Φαρμάκων» στην 
ορθή «ΛΙΑ ΦΑΡΜ Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία Φαρμά−
κων».

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

(8)
      Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιω−

ρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Τεχνική Κατα−
σκευαστική Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης 
Ευθύνης» και δ.τ. «ΤΕΚΑΤ ΕΠΕ».

  Περί της διορθώσεως της με αριθμό 2.596/13−3−2002 
πράξης της Συμβολαιογράφου Πειραιά ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥΜΠΑ ανακοινώνεται ότι:

Με την με αριθμό 4.397/21−3−2008 πράξη της Συμβολαι−
ογράφου Πειραιά Αλεξάνδρας Αθανασίου Τούμπα, που 
νόμιμα έχει δημοσιευθεί στα βιβλία Εταιρειών του Πρω−
τοδικείου Πειραιά με αριθμό 211, ο μοναδικός εταίρος 
της εδρεύουσας στο Δήμο Νίκαιας, οδός Ικτίνου αριθμός 
8, Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία 
«Τεχνική Κατασκευαστική Μονοπρόσωπη Εταιρία Περι−
ορισμένης Ευθύνης» και δ.τ. «ΤΕΚΑΤ ΕΠΕ», Εμμανουήλ 
Ζερβάκης του Γεωργίου και της Ειρήνης, επιχειρηματίας, 
γεννημένος στον Πειραιά το έτος 1957, κάτοικος Αρτέ−
μιδος − Αττικής, οδός Ιωαννίνων αρ. 11, που αποτελεί 
το σύνολο των εταίρων της εταιρείας και εκπροσωπεί 
ολόκληρο το καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο της 
εταιρείας, προέβη στην πράξη αυτή, στη διόρθωση του 
άρθρου 1° του κωδικοποιημένου καταστατικού της εν 
λόγω εταιρείας, στο οποίο εκ παραδρομής και εσφαλ−
μένα αναγράφηκε ως επωνυμία της εν λόγω εταιρείας 
«ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», αντί του ορθού «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙ−
ΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και κατά συνέπεια διορθώνεται το 
άρθρο 1° του κωδικοποιημένου καταστατικού της εν 
λόγω εταιρείας, το οποίο πλέον θα έχει ως εξής:

Άρθρο 1

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑ−
ΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥ−
ΝΗΣ». Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η 
επωνυμία θα είναι «TECHNICAL CONSTRUCTION SINGLE 
MEMBER COMPANY LIMITED». Διακριτικός τίτλος της 
εταιρείας θα είναι «ΤΕΚΑΤ Ε.Π.Ε» και ξενόγλωσσα «ΤΕ−
ΚΑΤ L.T.D.». Κατά τα λοιπά παραμένει εν ισχύ η ως άνω 
με αριθμό 2.596/13−3−2002 πράξη της συμβολαιογράφου 
Πειραιά Αλεξάνδρας Αθανασίου Τούμπα.

  Πειραιάς, 21 Μαρτίου 2008

Η Συμβολαιογράφος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΘΑΝ. ΤΟΥΜΠΑ

F
(9)

      Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της 
Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυ−
μία «ΗΛΙΟΔΥΝΑΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥ−
ΘΥΝΗΣ».

  Με το υπ’ αριθμόν 10.201/21−1−2010 συμβόλαιο εμού της 
Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Ρεμπέσκου − Πιτου−
ροπούλου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία των εταιρειών 
του Πρωτοδικείου Αθηνών υπ’ αύξοντα αριθμό Γενικό 
1605/2010 και ειδικό 528 της 2−2−2010, καταργήθηκαν 
από διαχειριστές της εις τον Δήμο Καλλιθέας Αττικής 
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επί της Λ. Συγγρού αρ.224, εδρεύουσας Εταιρείας Πε−
ριωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΗΛΙΟΔΥΝΑΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» οι 1) Δημήτριος 
Ραχιώτης του Βασιλείου και της Σπυριδούλας και 2) Γε−
ώργιος Ανεμοδουράς του Στυλιανού και της Αικατερίνης 
και ορίσθηκαν διαχειριστές της εταιρείας οι 1) Ηλίας 
Κεφάλας του Γεωργίου και της Αιμιλίας και 2) Εμίλ 
Αλάσης του Ίσσα και της Μαίρης, οι οποίοι θα ενεργούν 
πάντοτε από κοινού όλες τις πράξεις διαχείρισης και 
εκπροσώπησης της εταιρείας και με την υπογραφή τους 
θα δεσμεύεται η εταιρεία πλήρως και απολύτως σε όλες 
τις σχέσεις της με τρίτους αδιακρίτως, για αόριστο 
χρόνο και μέχρι αντικατάστασης τους με απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, τροποποιήθηκε δε 
αντίστοιχα το άρθρο 16 του καταστατικού της εταιρεί−
ας. Στη συνέχεια έγινε κωδικοποίηση του καταστατικού 
της εταιρείας.

  Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2010

Η Συμβολαιογράφος
ΕΛΕΝΗ ΡΕΜΠΕΣΚΟΥ − ΠΙΤΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

F
(10)

      Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της 
Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία 
«ΕΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ECONOMICA Ε.Π.Ε.».

  Με την υπ’ αριθμ. 21935/2010 πράξη της Συμβολαιο−
γράφου Αθηνών Ευαγ. Τρέζου − Διαμαντοπούλου, που 
δημοσιεύτηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτο−
δικείου Αθηνών, με γενικό αριθμό 1653/2010 και ειδικό 
548, τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό 
της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυ−
μία «ΕΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥ−
ΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ECONOMICA Ε.Π.Ε.».

Ειδικώτερα τροποποιήθηκε το άρθρο 17 του κατα−
στατικού που αφορά την διαχείριση της εταιρείας και 
κατόπιν αυτού, η διαχείριση της εταιρείας ανήκει στον 
εκ των εταίρων Βασίλειο Αγριτέλη του Ευαγγέλου και 
της Αθηνάς Αγριτέλη του Ευαγγέλου και της Αθηνάς, σε 
περίπτωση δε αντικειμενικής αδυναμίας του διαχειριστή, 
για την άσκηση των διαχειριστικών του καθηκόντων, 
ορίζεται αντικαταστάτης αυτού ο επίσης εταίρος Εμ−
μανουήλ Κασιμάτης του Παναγιώτη και της Άννας.

  Η Συμβολαιογράφος

ΕΥΑΓ. ΤΡΕΖΟΥ − ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
F

(11)
      Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της 

Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης 
με την επωνυμία «THE PREMIUM GIFTS ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΩΡΟΥ − ΕΝΔΥΣΗΣ − ΣΥΜΒΟΥ−
ΛΕΥΤΙΚΗ − ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕ−
ΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.» και δ.τ. «THE PREMIUM GIFTS ΜΟ−
ΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ». 

 Δια της με αριθμό 20.366/11.1.2010 πράξεως του συμβο−
λαιογράφου Αθηνών Αθανασίου Πετράκη, που καταχω−
ρήθηκε στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, 
με αριθμό γενικό 1418 και ειδικό 471 την 29.1.2010:

Α) Τροποποιείται το άρθρο 3 του καταστατικού που 
αφορά την έδρα της εταιρείας η οποία μεταφέρεται 
από τον Δήμο Περιστερίου Αττικής οδός Κρηνιδών 
αριθμός 11, στον Δήμο Αθηναίων επί της οδού Ηρούς 
αριθμός 22 και

Β) Κωδικοποιείται το καταστατικό σε ενιαίο κείμενο.

  Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2010

Ο Συμβολαιογράφος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ

F
(12)

      Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της 
Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυ−
μία «ΜΟΡΦΗ − ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟ−
ΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. 
«ΜΟΡΦΗ − ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.».

  Με την αριθ. 11.973/29−12−2009 Συμβολαιογραφική 
Πράξη της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ΣΟΦΙΑΣ 
ΓΥΦΤΑΚΗ − ΒΑΙΝΑ, που νόμιμα κατεχωρήθη στα βιβλία 
του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με αύξων αριθμό86/27−
01−2010 (A.M.: 6723) η μοναδική εταίρος της εταιρείας 
με την επωνυμία «ΜΟΡΦΗ − ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» 
και δ.τ. «ΜΟΡΦΗ − ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» και με την από 
15/12/2009 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 
της μοναδικής εταίρου της παραπάνω εταιρείας: Α) 
Αυξάνεται το κεφάλαιο της εταιρείας κατά διακόσιες 
χιλιάδες (200.000) ευρώ με ισόποση από την μοναδική 
εταίρο καταβολή μετρητών, κατόπιν της οποίας το κε−
φάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες χιλιά−
δες (300.000) ευρώ, με συμμετοχή της μοναδικής της 
εταίρου σ’ αυτό και στην εταιρεία εκατό τοις εκατό, 
το οποίο διαιρείται σε δέκα χιλιάδες (10.000) εταιρικά 
μερίδια, αξίας τριάντα (30) ευρώ του καθενός και με μία 
μερίδα συμμετοχής, τα οποία ανέλαβε η μοναδική εταί−
ρος αφού κατέβαλε − εισέφερε στο ταμείο της εταιρείας 
σε μετρητά το άνω χρηματικό ποσό των διακοσίων 
χιλιάδων (200.000) ευρώ. Β) Τροποποιείται σχετικά το 
με αριθμό 5 άρθρο του καταστατικού που αφορά το 
εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας ως εξής:

Άρθρο 5

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τριακόσιες 
χιλιάδες (300.000) ευρώ και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες 
(10.000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκάστου 
τριάντα (30) ευρώ και το οποίο, όπως δηλώνει ρητά η 
εμφανιζόμενη, έχει καταβληθεί στο ταμείο της εται−
ρείας σε μετρητά χρήματα. Η μοναδική εταίρος − Εται−
ρεία Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΔΗΛΙΟΣ 
LIMITED» − κατέβαλε ολόκληρο το ποσό των τριακοσίων 
χιλιάδων (300.000) ευρώ στο ταμείο της εταιρείας, το 
οποίο αντιστοιχεί στα δέκα χιλιάδες (10.000) εταιρικά 
μερίδια, ως μοναδική εταίρος της εταιρείας αυτής με 
ποσοστό συμμετοχής εκατό τοις εκατό (100%).

Μετά τις ως άνω τροποποιήσεις, το καταστατικό της 
εταιρίας κωδικοποιείται σε ενιαίο κείμενο.

  Θεσσαλονίκη, 27 Ιανουαρίου 2010

Η Συμβολαιογράφος
ΣΟΦΙΑ ΓΥΦΤΑΚΗ − ΒΑΙΝΑ
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
(13)

      Ανακοίνωση της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμέ−
νης Ευθύνης με την επωνυμία «SUN MEGAWATTS 
HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ & ΥΒΡΙ−
ΔΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «SUN MEGAWATTS 
HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ».

  Η εταιρεία «SUN MEGAWATTS HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩ−
ΠΗ ΕΠΕ» συστάθηκε με το με αριθμό 17.507/27.04.2007 
συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Αθανασίου 
Πετράκη, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία 

εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 
7469/2007 και ειδικό 2061 την 03.05.2007.

Με την από 19.01.2010 απόφαση Γενικής Συνέλευσης 
της εταιρείας, η οποία καταχωρήθηκε στις 22.01.2010 
στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύ−
ξοντα γενικό αριθμό 953/2010 και ειδικό αριθμό 340, δι−
ορίσθηκε ως μοναδικός για αόριστο χρόνο διαχειριστής 
της εταιρείας ο κος. Μπασίρ Ταμπάρα (Bachir Tabbara) 
του Μοχάμαντ Γουάφικ (Mohammad Waffic) και της Μέι 
(May), κάτοικος Αθηνών, οδός Δ. Σούτσου, αριθμός 38, 
με ΑΦΜ 153944556.

  Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2010

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΣΚΟΣ  
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