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ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

(1)
   Ανακοίνωση καταχώρισης το Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥ−
ΣΙΑΣ −ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ−
ΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ»

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

   Την 10/10/2011 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο (ΓΕΜΗ) δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμε−
λητηρίου Τρικάλων η αριθμ. 1890/10−10−2011 απόφαση 
του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας με την οποία: α) δόθηκε 
άδεια σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ−
μία «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ − 
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ 
ΠΥΛΗΣ» η οποία έλαβε αριθμό Γ.Ε.Μ.Η 117949853000 
και κωδικό αριθμό καταχώρισης 117949853000 και 
β) εγκρίθηκε το καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας 
κατά τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό 
με τις ευεργετικές διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972 όπως 
ισχύουν, που καταρτίστηκε με την υπ’ αριθμ. 2686/
6−10−2011 συμβολαιογραφική πράξη της συμβολαιογρά−
φου Τρικάλων Παναγιώτας Κοντολάτη και από το οποίο 
(καταστατικό) προκύπτει ότι η κατά τα ανωτέρω συστα−
θείσα Α.Ε., προήλθε από μετατροπή της κοινοπραξίας 
«ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ».

Η Περίληψη του καταστατικού έχει ως εξής:
Επωνυμία
«ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ − 

ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ 
ΠΥΛΗΣ»

Έδρα: Η Εταιρεία εδρεύει στο Δήμο Πύλης (Δημαρ−
χείο)

Σκοπός:
Α. Σκοπός της εταιρείας είναι:
1. Η εκμετάλλευση και λειτουργία του Χιονοδρομι−

κού Κέντρου στη θέση «Περτουλιώτικα Λειβάδια», η 
οποία πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει το σκι λιφτ, τα 
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (σαλέ), τα 
καταστήματα ενοικιάσεων εξοπλισμού και πώλησης 
τοπικών προϊόντων, των χώρων ψυχαγωγίας−αναψυ−
χής− άθλησης.

2. Η εκμετάλλευση του κέντρου κανόε−καγιακ και 
άλλων δραστηριοτήτων εναλλακτικών μορφών τουρι−
σμού.

3. Η παραγωγή και διάδοση της χιονοδρομίας, η ορ−
γάνωση, αξιοποίηση και λειτουργία του Χιονοδρομικού 
Κέντρου, όπως βρίσκεται από σήμερα και όπως ήθελε 
διαμορφωθεί στο μέλλον, καθώς και η ανάπτυξη του 
ορεινού τουρισμού.

4. Η εκμετάλλευση και λειτουργία ορεινών περιπατι−
κών και ορειβατικών μονοπατιών, καθώς και των αθλη−
τικών και λοιπών εγκαταστάσεων σε αυτά.

5. Η οργάνωση, αξιοποίηση και λειτουργία ορεινών 
καταφυγίων.

6. Η συνεργασία για την τοπική ανάπτυξη με όρους 
πρωτοβουλίας και συνυπευθυνότητας.

7. Ο εμπλουτισμός, η αναβάθμιση της ποιότητας και 
η προώθηση του τοπικού τουριστικού προϊόντος, της 
χιονοδρομίας, της ορεσίβιας διάσωσης και αναψυχής.

8. Η δημιουργία δικτύων μεταξύ των δημοσίων Κέ−
ντρων, μεταξύ των συναρτώμενων ιδιωτικών επιχειρήσε−
ων, μεταξύ Κέντρων και ιδιωτικών επιχειρήσεων, καθώς 
και η διασύνδεση των επιχειρήσεων με την ευρύτερη 
αγορά τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

9. Η από κοινού προβολή των επιχειρήσεων της περι−
οχής και των δυνατοτήτων που προσφέρει στους κα−
ταναλωτές και τους επισκέπτες καθώς και η διεύρυνση 
της αγοράς.

10. Η διοργάνωση και συμμετοχή σε εκθέσεις, συνέ−
δρια, παρουσιάσεις, σεμινάρια πάσης φύσεως πανελλη−
νίου πανευρωπαϊκού και παγκοσμίου ενδιαφέροντος.

11. Η συνεργασία με φορείς του Δημοσίου (ΝΠΔΔ), 
ΝΠΙΔ, και φυσικά πρόσωπα καθώς και διακρατική συνερ−
γασία, στα πλαίσια κατάρτισης, εφαρμογής και αξιοποί−
ησης εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων.

12. Η ανάληψη συλλογικών πρωτοβουλιών για την προ−
στασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος.

13. Η συντονισμένη επιδίωξη θεσμοθέτησης επιστημο−
νικών συνεδρίων και παρεμφερών εκδηλώσεων μόνιμης 
εάν είναι δυνατόν συγκρότησής τους στον τόπο μας, σε 
συνεργασία με πανεπιστημιακά και κολεγιακά ιδρύματα 
ιδιωτικά ή δημόσια της Ελλάδος και του εξωτερικού.

14. Η εκμετάλλευση χώρων στάθμευσης.
15. Η εκμετάλλευση της υπαίθριας διαφήμισης στα 

όρια του Δήμου Πύλης.
16. Η εκμετάλλευση ακινήτων (κτίρια, υπαίθριοι χώ−

ροι, οικόπεδα, αγροτεμάχια), κοινοχρήστων χώρων 
(πεζόδρομοι, πλατείες κ.λπ.), καθώς και οι επισκευές, 
ανακαινίσεις, συντηρήσεις των παραπάνω που τυχόν 
παραχωρηθούν από το Δήμο Πύλης.

17. Δημιουργία και εκμετάλλευση αυτοτελώς ή με συ−
νεργασίες έργων παραγωγής και εκμετάλλευσης Ανα−
νεώσιμων πηγών ενέργειας.

18. Η εκμετάλλευση των δημοτικών σφαγείων. 
Διάρκεια:
Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) 

χρόνια.
Ποσό και Τρόπος Καταβολής του Μετονικού Κεφα−

λαίου:
1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας, ορίζεται σε 

τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000,00 €), ήτοι αποτε−
λείται: α) από το ποσό των 253.099,96 ευρώ, το οποίο 
αποτελεί την καθαρή θέση της εταιρείας κατά την 
30−06−2011, όπως προκύπτει από την από 02−08−2011 
έκθεση της επιτροπής του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920, 
β) από το ποσό των 30.000,00 ευρώ το οποίο θα κα−
λυφθεί από το Δήμο Πύλης σε μετρητά μέχρι την 31η 
Δεκεμβρίου του έτους 2012 και γ) από το ποσό των 
16.900,04 ευρώ το οποίο θα καλυφθεί άμεσα σε μετρητά 
από το Δήμο Πύλης, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στο 
άρθρο 34 του παρόντος καταστατικού, κατανέμεται δε 
σε τριάντα χιλιάδες (30.000) μετοχές, η κάθε μία από τις 
οποίες έχει ονομαστική αξία δέκα (10,00 €) ευρώ.

Mετοχές − Είδος Μετοχών:
Τριάντα χιλιάδες (30.000,00) κοινές ονομαστικές με−

τοχές που κάθε μία θα είναι ονομαστικής αξίας δέκα 
(10,00) ευρώ.

Hμερομηνία Λήξης της εταιρικής χρήσης:
Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχί−

ζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του 
ιδίου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση λήγει 
την 31−12−2012.
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Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και θητεία 
αυτού:

1. Η εταιρεία διοικείται από 11 μελές Διοικητικό Συμ−
βούλιο που αποτελείται από:

• Τέσσερα (4) μέλη είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δή−
μου Πύλης και τουλάχιστον ένας εξ αυτών προέρχεται 
από τη μειοψηφία.

• ’Ενα (1) μέλος είναι εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου 
Τρικάλων.

• Ένα (1) μέλος είναι εκπρόσωπος της Ενωσης Ξενο−
δόχων Τρικάλων και ορεινού όγκου, ως εκπρόσωπος 
παραγωγικού ή κοινωνικού φορέα της περιοχής.

• Πέντε (5) μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου 
Πύλης, που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντι−
κείμενο της επιχείρησης.

• Ένα (1) μέλος είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων 
στην εταιρεία σε περίπτωση που αυτή απασχολεί πε−
ρισσότερους από είκοσι (20) εργαζομένους. Στην περί−
πτωση αυτή μειώνεται κατά έναν ο αριθμός των μελών 
των δημοτών − κατοίκων.

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και θητεία αυτού:
Η Εταιρεία εκπροσωπείται σύμφωνα με τα άρθρα 18 

και 22 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/20 «Περί Ανωνύμων Εταιρει−
ών» από το Διοικητικό Συμβούλιό της, η συγκρότηση 
του οποίου έχει ως εξής:

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 
τους:

1) Κωνσταντίνο Κουφογάζο του Δημητρίου και της 
Αγορίτσας, που γεννήθηκε στην Πύλη Τρικάλων στις 
17−12−1962, κάτοικο Πύλης Τρικάλων, οδός Ηρώων 1940 
αρ. 1, κάτοχο του υπ’ αριθμ. ΑΕ 798384 δελτίου ταυτό−
τητος που εκδόθηκε από Α.Τ. Πύλης, με αριθμό φορολο−
γικού Μητρώου 032401103, της Δ.Ο.Υ. Πύλης, Ελληνικής 
υπηκοότητας και ιθαγένειας, ο οποίος είναι Δήμαρχος 
και ορίζεται ως Πρόεδρος του Δ.Σ.

2) Πλαβός Αθανάσιος του Βασιλείου και της Βασι−
λικής, που γεννήθηκε στο Μυρόφυλλο Τρικάλων στις 
16−10−1964, κάτοικο Τρικάλων, οδός Ξάνθου αριθμός 10, 
κάτοχο του υπ’ αριθμ. ΑΑ 968117 δελτίου ταυτότητος 
που εκδόθηκε από Τ.Α. Τρικάλων, με αριθμό φορολογι−
κού Μητρώου 042954553 και Δ.Ο.Υ. Τρικάλων, Ελληνικής 
υπηκοότητας και ιθαγένειας, Δημοτικός Σύμβουλος, ο 
οποίος ορίζεται ως Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

3) Πλεξίδας Ευθύμιος του Δημητρίου και της Γεωργί−
ας, που γεννήθηκε στα Τρίκαλα στις 27−10−1959, κάτοι−
κο Τρικάλων, οδός Μικρού Α. 9, κάτοχο του υπ’ αριθμ. 
Χ 480240 δελτίου ταυτότητος που εκδόθηκε από Τ.Α. 
Τρικάλων, με αριθμό φορολογικού Μητρώου 042954669 
και Δ.Ο.Υ. Τρικάλων, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγέ−
νειας, Δημοτικός Σύμβουλος, ο οποίος ορίζεται Γραμ−
ματέας του Δ.Σ.

4) Αγορίτσα Δημητρούλα (Δήμητρα) του Αποστόλου 
και της Στεφανίας, που γεννήθηκε στο Γαρδίκι Τρικάλων 
το έτος 1952, κάτοικο Τρικάλων, οδός Μαυροκορδάτου 
αρ. 99, κάτοχο του υπ’ αριθμ. ΑΙ 299761 δελτίου ταυτό−
τητος που εκδόθηκε από το Τ.Α. Τρικάλων, με αριθμό 
φορολογικού Μητρώου 020117280 και Δ.Ο.Υ. Τρικάλων, 
Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, Δημοτική Σύμ−
βουλος της μείζονος μειοψηφίας.

5) Γιαγιάκος Βασίλειος του Βησσαρίωνος και της Ευ−
αγγελίας, που γεννήθηκε στα Τρίκαλα στις 01−09−1955, 
κάτοικο Ν.Π.Ο. Μεγαλοχωρίου, κάτοχο του υπ’ αριθμ. ΑΕ 
320220 δελτίου ταυτότητος που εκδόθηκε από Τ.Α. Τρι−

κάλων, με αριθμό φορολογικού Μητρώου 041677013 και 
Δ.Ο.Υ. Τρικάλων, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, 
Εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Τρικάλων, ως μέλος.

6) Χατζηγάκης Δημήτριος (ή Μαρίνος) του Μιχαήλ και 
της Ελισσάβετ, που γεννήθηκε στα Τρίκαλα στις 17−07−
1954, κάτοικο Τρικάλων, οδός Καποδιστρίου αριθμός 15, 
κάτοχο του υπ’ αριθμ. Αί 320428 δελτίου ταυτότητος 
που εκδόθηκε από Τ.Α. Τρικάλων, με αριθμό φορολογι−
κού Μητρώου 01610540 και Δ.Ο.Υ. Τρικάλων, Ελληνικής 
υπηκοότητας και ιθαγένειας, Εκπρόσωπος της Ένωσης 
Ξενοδόχων ορεινού όγκου Ν. Τρικάλων, ως μέλος.

7) Τσιούτσιας Χρυσοβαλάντης του Βασιλείου και της 
Μαρίας, που γεννήθηκε στα Τρίκαλα στις 24−05−1977, 
κάτοικο Λογγιων Κοτρωνίου, κάτοχο του υπ’ αριθμ. Χ 
479175 δελτίου ταυτότητος που εκδόθηκε από Τ.Α. Τρι−
κάλων, με αριθμό φορολογικού Μητρώου 130080789 και 
Δ.Ο.Υ. Πύλης, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, 
Δημότης, ως Διευθύνων Σύμβουλος.

8) Γκρέκος Χρήστος του Τριαντάφυλλου και της Ελέ−
νης, που γεννήθηκε στην Πύλη Τρικάλων στις 15−07−
1960, κάτοικο Πύλης Τρικάλων, κάτοχο του υπ’ αριθμ. 
AH 771599 δελτίου ταυτότητος που εκδόθηκε από Α.Τ. 
Πύλης, με αριθμό φορολογικού Μητρώου 045537714 και 
Δ.Ο.Υ. Πύλης, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, 
Δημότης, ο οποίος ορίζεται Ταμίας του Δ.Σ.

9) Κωνσταντίνος Βράκας του Αθανασίου και της Βι−
κτωρίας, Εμπορος, που γεννήθηκε στο Λεοντάρι Καρ−
δίτσης στις 08−07−1958, και κατοικεί στα Τρίκαλα, οδός 
Χρυσομηλιάς 14, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυ−
τότητας υπ’ αριθμόν Κ 742504 που εκδόθηκε την 1976 
από το Δ.Χ. Τρικάλων, με Α.Φ.Μ. 021866263 της Δ.Ο.Υ. 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, Δη−
μότης, ως μέλος.

10) Γιαννοτάκη Μαρία του Γεωργίου και της Βασιλι−
κής, που γεννήθηκε στη Φήκη Τρικάλων στις 19−09−1971, 
κάτοικο Τρικάλων, οδός Δαβάκη αρ. 20, κάτοχο του 
υπ’ αριθμ. Ξ 979870 δελτίου ταυτότητος που εκδόθηκε 
από Τ.Α. Τρικάλων, με αριθμό φορολογικού Μητρώου 
045537867 και Δ.Ο.Υ. Τρικάλων, Ελληνικής υπηκοότητας 
και ιθαγένειας, Δημότισσα, ως μέλος.

11) Κωματάς Δημήτριος του Νικολάου και της Αναστα−
σίας, που γεννήθηκε στη Μουριά Τρικάλων στις 07−08−
1952, κάτοικο Μουριάς Τρικάλων, κάτοχο του υπ’ αριθμ. 
Κ 745917 δελτίου ταυτότητος που εκδόθηκε από Τ.Α. 
Τρικάλων, με αριθμό φορολογικού Μητρώου 015059393 
και Δ.Ο.Υ. Τρικάλων, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγέ−
νειας, Δημότης, ως μέλος.

Αναπληρωτές ορίζονται οι:
1) Νικόλαος Τόλιας του Νέστορος και της Κυράτσως, 

που γεννήθηκε στη Μουριά Γόμφων Τρικάλων, στις 
15/5/1947, και κατοικεί στα Τρίκαλα, οδός Βούλγαρη αρ. 
44, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ’ 
αριθμόν AB 425840 που εκδόθηκε την 5/4/2006 από το 
ΤΑ Τρικάλων, με Α.Φ.Μ. 014076736 της Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ, 
ως αναπληρωτής Αντιδήμαρχος.

2) Μιχαήλ Κωστούλας του Κωνσταντίνου και της Αθα−
νασίας, που γεννήθηκε στην Αθαμανία Πύλης Τρικάλων, 
στις 10/1/1965, και κατοικεί στα Τρίκαλα, οδός Αριστο−
φάνους αρ. 10, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυ−
τότητας υπ’ αριθμό ΑΙ 852057 που εκδόθηκε την 5/4/2011 
από το ΤΑ Τρικάλων, με Α.Φ.Μ. 037070556 της Δ.Ο.Υ. 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ως αναπληρωτής Δημοτικός Σύμβουλος.
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3) Βασίλειος Αναγνώστου του Κωνσταντίνου και της 
Αναστασίας, που γεννήθηκε στο Παράμερο Πινδέων 
Τρικάλων στις 15/6/1958, και κατοικεί στα Τρίκαλα, οδός 
Δεληγιώργη αρ. 45, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομι−
κής Ταυτότητας υπ’ αριθμό ΑΙ 296903 που εκδόθηκε 
την 22/7/2010 από το AT Πύλης Τρικάλων, με Α.Φ.Μ. 
026469049 της Δ.Ο.Υ. Τρικάλων, ως αναπληρωτής Δη−
μοτικός Σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας και

4) Γρηγόριος Σαργιώτης του Νικολάου και της Σουλ−
τάνας, που γεννήθηκε στη Λυγαριά Τρικάλων στις 
23/5/1961, όπου και κατοικεί, κάτοχος του Δελτίου Αστυ−
νομικής Ταυτότητας υπ’ αριθμό Ν 845308 που εκδόθηκε 
την 6/5/1988 από το AT Πύλης, με Α.Φ.Μ. 030459053 της 
Δ.Ο.Υ Τρικάλων, ως αναπληρωτής Δημότης.

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται 
μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετό−
χων της εταιρείας που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο 
εξάμηνο του έτους 2012.

Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης:
Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται: 
Τακτικοί οι:
1) Στραγάλης Δημήτριος του Βασιλείου και της Άννας, 

πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς, 
κάτοχος του A.M. Αδείας 0792032944 άσκησης οικονο−
μολογικού επαγγέλματος από το Ο.Ε.Ε., που γεννήθηκε 
στο Ματσούκι Ιωαννίνων στις 07−04−1959, κάτοικος Τρι−
κάλων, οδός Χαριλάου Τρικούπη αριθμός 23, κάτοχος 
του υπ’ αριθμ. Π 246736 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. 
Τρικάλων, με αριθμό φορολογικού Μητρώου 031604535. 
Και

2) Γρηγορίου Θωμάς του Χρήστου και της Χρυσούλας, 
πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά, κά−
τοχος του A.M. Αδείας 26135/ Τάξη Α άσκησης οικονομο−
λογικού επαγγέλματος από το Ο.Ε.Ε., που γεννήθηκε στη 
Ναύπακτο Αιτωλοακαρνανίας στις 03−05−1957, κάτοικος 
Τρικάλων, οδός Χαριλάου Τρικούπη αρ. 1, κάτοχος του 
υπ’ αριθμ. Σ 718560 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Τρικά−
λων, με αριθμό φορολογικού Μητρώου 032634408.

Αναπληρωματικοί οι:
1) Στέφανος Κόκκαλης του Φωτίου και της Κωνστα−

ντίνιας, πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής 
Πειραιά, κάτοχος του A.M. Αδείας 0792006045 άσκη−
σης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Ο.Ε.Ε., που 
γεννήθηκε στην Κρηνίτσα Τρικάλων στις 03−08−1958, 
κάτοικος Τρικάλων, οδός Χαρ,. Τρικούπη αρ. 23, κά−
τοχος του υπ’ αριθμ. ΑΖ 768129 δελτίου ταυτότητας 
του Τ.Α. Τρικάλων, με αριθμό φορολογικού Μητρώου 
028621324. Και

2) Δημήτριος Βακαλόπουλος του Αποστόλου και της 
Αναστασίας, πτυχιούχος Οικονομικού Τμήματος Νομικής 
Θεσσαλονίκης, κάτοχος του A.M. Αδείας 29832/ Τάξη Α, 
άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Ο.Ε.Ε., 
που γεννήθηκε στην Ελευθερούπολη Καβάλας στις 19−
02−1961, κάτοικος Τρικάλων, οδός Ασκληπιού αρ. 24, κά−
τοχος του υπ’ αριθμό ΑΕ 313404 δελτίου ταυτότητας 
του Τ.Α. Τρικάλων, με αριθμό φορολογικού Μητρώου 
042954147.

Όλοι οι ανωτέρω είναι Ελληνικής υπηκοότητας και 
ιθαγένειας, έχουν άδεια άσκησης Οικονομολογικού 
επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της 
Ελλάδος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του 
Π. Δ./τος 475/1991 (ΦΕΚ 176Α’) και είναι κάτοχοι άδειας 
άσκησης επαγγέλματος Λογιστή−Φοροτεχνικού Α’ τάξης 

του Ν. 2515/1997 (Φ.Ε.Κ. 154 Α’). Η αμοιβή του καθενός 
από τους ελεγκτές που θα χρησιμοποιηθούν θα ορισθεί 
σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 2741/1999 και την υπ’ 
αριθμό Κ2−14054/14−1−2000 απόφαση του Υπουργείου 
Ανάπτυξης.

   Τρίκαλα, 11 Οκτωβρίου 2011

 Με εντολή Προέδρου του Μητρώου
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ

F

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
(2)

    Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία  «ΚΑΛΛΟΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΑΛΛΟΝΗ Α.Ε.»  

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

   Την 06/10/2011 καταχωρίσθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 010910 Πρακτικό 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας 
με την επωνυμία  «ΚΑΛΛΟΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και Δ.Τ.: «ΚΑΛΛΟΝΗ Α.Ε.» και 
με αριθμό Μητρώου 10773/66/Β/86/0007, με το οποίο 
πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της αύξησης του 
Μετοχικού Κεφαλαίου 417.505,00 ευρώ που αποφασίσθη−
κε από την Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30/06/2010.

   Ξάνθη, 7 Οκτωβρίου /2011

Με εντολή Περιφερειάρχη 
Η Προϊσταμένη Δ/νσης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΣΑΠΗ

F
(3)

     Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΦΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟ−
ΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» και δ.τ. «ΠΑΠΑ−
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΦΟΙ Α.Ε.»

   Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

   Την 03/10/2011 καταχωρίσθηκε στο Μητρώο Ανώνυ−
μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 16/09/2011 
Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΦΟΙ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» 
και δ.τ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΦΟΙ Α.Ε.» και με αριθμό Μη−
τρώου: 63622/22/Β/07/38, με το οποίο πιστοποιήθηκε 
η καταβολή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού 
Κεφαλαίου κατά 420.000,00 ευρώ ( με κεφαλαιοποίηση 
ποσού 181.873,11€ από υπεραξία αναπροσαρμογής αξίας 
ακινήτων, με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητου αποθεμα−
τικού του Ν. 1892/90 ποσού 233.410,24 € και με εισφορά 
σε μετρητά ποσού 4.716,65 €) που αποφασίσθηκε από 
την Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30/06/2011.

   Πάτρα, 3 Οκτωβρίου 2011

Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Π. ΠΑΓΙΑΣΛΗΣ
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(4)
     Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ AXΑΪΑΣ − ΑΝΩΝΥ−
ΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»

   Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

   Την 07/10/2011 καταχωρίσθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ−
μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοι−
χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΗ−
ΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ AXΑΪΑΣ − ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» − και αριθμό Μητρώου 
32576/22/Β/94/35.

1) Οι οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης 
Διοικητικού Συμβουλίου και η επ’ αυτών έκθεση των 
ελεγκτών για τη χρήση 2009.

2) Το από 30/06/2010 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο αποφασίσθηκε 
έγκριση αφ’ ενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των 
ετησίων οικονομικών καταστάσεων χωρίς καμία τρο−
ποποίησή τους.

   Πάτρα, 7 Οκτωβρίου 2011

Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Π. ΠΑΓΙΑΣΛΗΣ
F

(5)
    Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΠΑΤΡΑΣ» 
και δ.τ. «ΦΑΡΜ ΑΞΙΟΝ Α.Ε.»

   Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

   Την 06/10/2011 καταχωρίσθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ−
μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοι−
χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥ−
ΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΠΑΤΡΑΣ» και δ.τ. «ΦΑΡΜ 
ΑΞΙΟΝ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 53103/22/Β/02/51

1 ) Οι οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης 
Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2010.

2) Το από 29/06/2011 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων με το οποίο αποφασίσθηκε έγκριση αφ’ 
ενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των ετησίων 
οικονομικών καταστάσεων χωρίς καμία τροποποίησή 
τους.

   Πάτρα, 6 Οκτωβρίου 2011

Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Π. ΠΑΓΙΑΣΛΗΣ
F

(6)
    Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙ−
ΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΤΑ ΤΡΙΑ ΑΔΕΛ−
ΦΙΑ Α.Ε.»

   Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

   Την 04/10/2011 καταχωρίσθηκαν στο Μητρώο Ανω−

νύμων Εταιρειών της υπηρεσίας μας τα κατωτέρω 
στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΤΑ ΤΡΙΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Α.Ε.» και αριθμό 
μητρώου 65421/81/Β/08/02 ήτοι:

1) Προσάρτημα, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμ−
βουλίου για την χρήση 2010.

2) Το από 30/06/2011 πρακτικό της Γενικής Συνέλευ−
σης των μετόχων με το οποίο εγκρίθηκαν οι ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2010.

   Ερμούπολη, 4 Οκτωβρίου 2011 

Με εντολή Περιφερειάρχη 
Ο Προϊστάμενος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΓΑΛΑΣ
F

(7)
    Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΠΛΑΖΑ ΜΠΗΤΣ ΧΟΤΕΛ»

   Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

   Την 04/10/2011 καταχωρίσθηκαν στο Μητρώο Ανω−
νύμων Εταιρειών της υπηρεσίας μας τα κατωτέρω 
στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑ−
ΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΠΛΑΖΑ ΜΠΗΤΣ ΧΟΤΕΛ» 
και αριθμό μητρώου 48078/81/Β/01/4 ήτοι:

1) Προσάρτημα, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμ−
βουλίου για την χρήση 2010.

2) Το από 30/06/2011 πρακτικό της Γενικής Συνέλευ−
σης των μετόχων με το οποίο εγκρίθηκαν οι ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2010.

   Ερμούπολη, 4 Οκτωβρίου 2011 

Με εντολή Περιφερειάρχη 
Ο Προϊστάμενος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΓΑΛΑΣ
F

(8)
    Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΡΟΜΑΝΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟ−
ΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» και δ.τ. 
«ΡΟΜΑΝΙ TOURS» 

   Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

   Την 05/10/2011 καταχωρίσθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ−
μων Εταιρειών της υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοι−
χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΡΟΜΑΝΙ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» και δ.τ. «ΡΟΜΑΝΙ TOURS» και αριθμό μη−
τρώου 32881/81/Β/95/6 ήτοι:

1) Προσάρτημα, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμ−
βουλίου για την χρήση 2010.

2) Το από 30/06/2011 πρακτικό της Γενικής Συνέλευ−
σης των μετόχων με το οποίο εγκρίθηκαν οι ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2010.

   Ερμούπολη, 5 Οκτωβρίου 2011 

Με εντολή Περιφερειάρχη 
Ο Προϊστάμενος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΓΑΛΑΣ
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(9)
     Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΛΟΥΚΑΪΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ » και δ.τ. «ΛΟΥΚΑΪΤΗΣ Α.Ε.Ε»

   Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

   Την 6/10 /2011 καταχωρίσθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ−
μων Εταιριών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΟΥΚΑΪΤΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » και δ.τ. «ΛΟΥΚΑΪΤΗΣ 
Α.Ε.Ε» και αριθμό Μητρώου 42855/21/Β/99/007.

1) Οι οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχεί−
ρισης Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2010−
31/12/2010.

Το από 30/06/2011 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο αποφασίσθη−
κε έγκριση αφ’ ενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου 
των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χωρίς καμία 
τροποποίησή τους.

   Τρίπολη, 6 Οκτωβρίου 2011

Ο Περιφερειάρχης
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

F

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙOΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

(10)
Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων της Εταιρείας Περι−

ορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Κ & Ν Σύμ−
βουλοι Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕ−
ΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και στην αγγλική γλώσσα 
«C & Ν Hotell Consults Limited Company» και τον δ.τ. 
«C & Ν Hotell Consults ΕΠΕ», μετατροπή της σε Μονο−
πρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης και τρο−
ποποίηση του Καταστατικού της      

  Με το με αριθμό 2.655/28−9−2011 συμβόλαιο των πρά−
ξεων της συμβολαιογράφου Κέρκυρας ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 
− ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΣΠΙΓΓΟΥ, το οποίο κα−
ταχωρίσθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου 
Κέρκυρας με αριθμό 50/10−10−2011.

Α. Ο εταίρος Κωνσταντίνος Δενδρινός του Μιχαήλ και 
της Μαργαρίτας−Ίριδας μεταβίβασε με εκχώρηση λόγω 
πωλήσεως, τα 75 εταιρικά μερίδια που του ανήκαν ονο−
μαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30,00) ευρώ προς τον 
Νικόλαο Χαλικιόπουλο του Ιωάννη και της Σταματίας 
κάτοικο Πουλάδων Κέρκυρας ώστε αυτός να αποκτήσει 
το σύνολο των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας και να 
καταστεί μοναδικός εταίρος αυτής, συμμετέχων στην 
εταιρεία με το σύνολο των χιλίων διακοσίων εξήντα 
(1.260) εταιρικών μεριδίων της και εκπροσωπών το σύνο−
λο του εταιρικού κεφαλαίου από τριάντα επτά χιλιάδες 
οκτακόσια (37.800,00) ευρώ.

Β. Έγινε μετατροπή της άνω εταιρείας σε Μονοπρό−
σωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία 
«Κ & Ν Σύμβουλοι Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων ΜΟ−
ΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» 
και στην αγγλική γλώσσα «C & Ν Hotel Consults Single 
Member Limited Company» και τον διακριτικό τίτλο & 
«Ν Hotel Consults Μ. ΕΠΕ».» και

Γ. Έγινε τροποποίηση ή αντικατάσταση των άρθρων 1, 
2 εδ. 1, 5, 7, 8, 9, και 13 του καταστατικού της εταιρείας, 
ως εξής: Το άρθρο 2 εδ. 1 τροποποιείται ως εξής: 

«Άρθρο 2.εδάφιο.1.− Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Πε−
ριφερειακή Ενότητα Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων».

Το άρθρο 5 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 5.− 1.Το 
εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται σε τριάντα επτά χιλιάδες 
οκτακόσια (37.800,00) ευρώ. Το κεφάλαιο αυτό διαιρείται 
σε χίλια διακόσια εξήντα (1.260) εταιρικά μερίδια αξί−
ας του καθενός τριάντα (30) ευρώ. 2.0 μόνος εταίρος 
Νικόλαος Χαλικιόπουλος συμμετέχει στην εταιρεία με 
μία μερίδα συμμετοχής και αναλαμβάνει και τα χίλια 
διακόσια εξήντα (1.260) εταιρικά μερίδια, δηλαδή το 
σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου. Ολόκληρο το κεφά−
λαιο αυτό έχει καταβληθεί ολοσχερώς στο ταμείο της 
εταιρείας».

Το άρθρο 7 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 7− Όργανα 
της Εταιρείας: Όργανα της εταιρίας είναι ο μοναδικός 
εταίρος αυτής, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης 
των εταίρων, και ο διαχειριστής.

 Το άρθρο 8 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 8.− Μο−
ναδικός Εταίρος: 1. Ο μοναδικός εταίρος, που ασκεί 
τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, αποφασίζει 
για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα 
αφορά την εταιρία, για το οποίο σύμφωνα με το Νόμο 
ή το παρόν Καταστατικό απαιτείται απόφαση του μονα−
δικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης 
των εταίρων, η οποία με τη σειρά της είναι η μόνη 
αρμόδια να αποφασίζει: (α) Για την τροποποίηση του 
Καταστατικού, (β) Για το διορισμό διαχειριστών, (γ) Για 
την απαλλαγή των διαχειριστών από κάθε ευθύνη, (δ) 
Για την ανάκληση των διαχειριστών, (ε) Για την έγκρι−
ση του ισολογισμού και τη διανομή κερδών, (στ) Για 
την παράταση της διάρκειας της εταιρίας, τη διάλυση, 
τη συγχώνευση της και το διορισμό και την ανάκληση 
εκκαθαριστών, (ζ) Για την άσκηση αγωγής κατά των ορ−
γάνων της εταιρίας για αξιώσεις της εταιρίας για ζημιές 
από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά τη 
λειτουργία της εταιρίας, (θ) Για κάθε άλλο θέμα, για το 
οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και 
του Νόμου αποφασίζει ο μοναδικός εταίρος, που ασκεί 
τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, ή δεν μπορεί 
να αποφασίζουν οι διαχειριστές. 2. Οι αποφάσεις του 
μοναδικού εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο 
αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμε−
νο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της 
έδρας της εταιρείας. 

Το άρθρο 9 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 9,− Άσκη−
ση εξουσιών Συνέλευσης των Εταίρων: Ο μοναδικός 
εταίρος καλείται από τον ή τους διαχειριστές για την 
άσκηση των εξουσιών της Συνέλευσης των εταίρων 
υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας μία φορά το χρόνο 
και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής 
χρήσης ή όταν το ζητήσει ο μοναδικός εταίρος ή σε 
κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από το Νόμο ή 
το Καταστατικό. Εφόσον είναι σύμφωνος ο μοναδικός 
εταίρος, μπορεί να συνέλθει η συνέλευση, έστω και αν 
δεν έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις που προβλέπονται 
από το νόμο. Οι αποφάσεις, που λαμβάνονται από το 
μοναδικό εταίρο, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευ−
σης των εταίρων, καταγράφονται σε πρακτικό, που 
καταχωρίζεται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και προσυ−
πογράφεται κατά τα προαναφερθέντα αυθημερόν από 
παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας. 
Η αντιπροσώπευση εταίρου στη Συνέλευση μπορεί να 
γίνει από τρίτο, ο οποίος πρέπει να έχει ειδικό για το 
σκοπό αυτό πληρεξούσιο έγγραφο.

Το άρθρο 13 τροποποιείται ως εξής: «Άρθρο 13. παρ. 2 
Μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου. Επιτρέπεται ελεύθερα 
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η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων σε τρίτους, φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα, με πράξη εν ζωή ή αιτία θανάτου. Η 
εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποκτήσει 
τα δικά της εταιρικά μερίδια. Η συμμετοχή νέου εταίρου 
στην εταιρεία επάγεται αυτοδικαίως την προσχώρηση 
αυτού στους όρους του παρόντος καταστατικού και 
στις τυχόν τροποποιήσεις του, καθώς και στις αποφά−
σεις των συνελεύσεων.».

  Κέρκυρα, 10 Οκτωβρίου 2011

Η Συμβολαιογράφος
Γραμματέας Πρωτοδικών

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ − ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΣΠΙΓΓΟΥ
F

(11)
     Τροποποίηση του καταστατικού της Ιδιότυπης Μετα−

φορικής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την 
επωνυμία «ΙΔΙΟΤΥΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕ−
ΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ IME «ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣ» ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

   Δυνάμει του υπ’ αριθ. 1468/10−10−2011 Συμβολαίου του 
Συμβολαιογράφου Θήβας ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑ−
ΤΡΩΝΑ, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρει−
ών του Πρωτοδικείου Θήβας στις 11/10/2011 με αύξοντα 
αριθμό Γενικό 188 και Ειδικό 45 επαναλήφτηκε από 
τους εταίρους της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης 
Ν.383/76, που εδρεύει στη Θήβα, με την επωνυμία «ΙΔΙΟ−
ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
IME «ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣ» ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ», η απόφαση της από 26−9−2011 Έκτακτης 
Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της εταιρείας αυτής, 
με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του Καταστα−
τικού της λόγω απένταξης από την ίδια εταιρεία του 
ενταγμένου με αριθμό κυκλοφορίας ΕΚΒ−1396 Φ.Δ.Χ. 
Αυτοκινήτου, Μ.Β. 40 τόννων, ιδιοκτησίας του εταίρου 
Νικολάου Μπάϊκου του Γεωργίου και της Όλγας, Αυτο−
κινητιστή, κατοίκου Αλιάρτου Βοιωτίας, λόγω πώλησης 
του ανωτέρω Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτου, και η οποία απένταξη 
από την εταιρεία του αυτοκινήτου αυτού έχει ως συνέ−
πεια το μεν την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου της 
εταιρείας αυτής κατά το ποσό των ευρώ 117,20, το δε 
την έξοδο από την εταιρεία του πιο πάνω εταίρου και 
ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου αυτού Νικολάου Γεωργίου 
Μπάϊκου.−

Τώρα συνολικά το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται 
στο ποσό των ευρώ −1.875,20−

   Θήβα, 11 Oκτωβρίου 2011

Ο Συμβολαιογράφος
 ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΠΑΤΡΩΝΑΣ

F
(12)

    Τροποποίηση και κωδικοποίηση της Εταιρείας Περιο−
ρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Φαμάκο Ιατρι−
κή Φαρμακευτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» 
και τον δ.τ. «Φαμάκο ΕΠΕ». 

   Με την υπ’ αριθμ. 33.212/10.5.2011 πράξη του Συμβολαι−
ογράφου Αθηνών Σωτηρίου Πέτρου Δραγωνέα, νομίμως 
αναπληρούμενου, το οποίο δημοσιεύθηκε νόμιμα στα 
βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 7 Οκτω−
βρίου 2011 με αύξοντες αριθμούς Γενικό 15.717 και Ειδικό 
4.397 αυξήθηκε το κεφάλαιο της ΕΠΕ με την επωνυμία 
«Φαμακο Ιατρική Φαρμακευτική Εταιρεία Περιορισμένης 
Ευθύνης» και τον δ.τ. «Φαμακο ΕΠΕ» κατά ποσόν ΕΥΡΩ 
300.000,00, επίσης τροποποιήθηκε το άρθρο 6 (περί 

κεφαλαίου) και έγινε Κωδικοποίηση του Καταστατικού 
της Εταιρείας, τα οποία (άρθρο 6 και κωδικοποιημένο 
καταστατικό της εταιρείας) έχουν ως ακολούθως:

1.− Επωνυμία της εταιρείας είναι «Φαμάκο Ιατρική Φαρ−
μακευτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και τον 
δ.τ. «Φαμάκο ΕΠΕ» Στις σχέσεις της εταιρείας με την 
αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρείας αποδίδεται σε πι−
στή μετάφραση στην αλλοδαπή γλώσσα και ο δ.τ. της 
σε «Phamako LTD».

2.− Εταίροι της εταιρείας είναι οι α) Φωκίων Τσίντος 
του Αναστασίου και της Ηλέκτρας, δικηγόρος, κάτοι−
κος Φιλοθέης Αττικής, οδός Στεφάνου Στρέϊτ αριθμός 
37−39, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 19.05.1960, (ΑΦΜ 
040313293 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού), Ελληνικής υπηκοότητας, 
και β) η υπεράκτια Κυπριακή εταιρεία Περιορισμένης 
Ευθύνης με την επωνυμία MEDIMINT OVERSEAS LTD, 
η οποία εδρεύει στη Λεμεσό Κύπρου και εδρεύει στην 
οδό Ιωάννη Πολέμη αριθμός 3, Ρώσσος Κώρτ, Τ.Τ. 3502 
(Α.Φ.Μ. 098126380 της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε.Ε. Αθηνών).

3. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων του 
Νομού Αττικής, οδός Λουΐζης Ριανκούρ αριθμός 64.

 Η εταιρεία δύναται να εδρύει και διατηρεί υποκατα−
στήματα, γραφεία, αποθήκες, πρατήρια, σε οποιοδήποτε 
μέρος της Ελλάδος και της αλλοδαπής.

4.− Η Διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για χρονικό διά−
στημα πενήντα (50) ετών, η οποία αρχίζει από την ημέρα 
δημοσιεύσεως του αρχικού καταστατικού στο ΦΕΚ (ΤΑΕ 
και ΕΠΕ) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 
2047. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και τροπο−
ποίηση του άρθρου τούτου, δύναται να συντμηθεί ή να 
παραταθεί ο χρόνος διαρκείας της εταιρείας.

5.− Σκοπός της εταιρείας είναι:
Η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού ή/και του 

εξωτερικού. Η βιομηχανική ή βιοτεχνική παραγωγή, ει−
σαγωγή, συναρμολόγηση, τυποποίηση, επεξεργασία, 
εμπορία, προώθηση και διανομή παντός είδους και 
φύσεως προϊόντων, εμπορευμάτων και εν γένει αντι−
κειμένων δεκτικών συναλλαγής, όπως ιδία ιατρικών 
μηχανημάτων, εξοπλισμού ιατρικής και νοσοκομειακής 
χρήσεως, υγειονομικού υλικού αναλωσίμου ή μη κ.λπ. 
Η ανάληψη συντηρήσεως και επισκευής μηχανημάτων, 
οργάνων και εργαλείων ιατρικής ή/και γενικής χρήσε−
ως. Η αποθήκευση σε χώρους ίδιους ή χώρους τρίτων 
πάσης φύσεως προϊόντων ή εμπορευμάτων δικών της ή 
τρίτων, η διανομή τους με δικά της μεταφορικά μέσα ή 
μεταφορικά μέσα τρίτων. Η για την ευόδωση των σκο−
πών της εταιρείας διοργάνωση, διενέργεια, συμμετοχή, 
χρηματοδότηση και χορηγία σεμιναρίων, συνεδρίων, 
διαλέξεων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό σχετικών με 
την ιατρική επιστήμη και τεχνολογία ιατρικής εφαρμο−
γής, καθώς και η ανάληψη των αμοιβών και δαπανών 
των ιατρών και λοιπών ειδικών επιστημόνων που θα 
συμμετάσχουν σ’ αυτά.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων η εταιρεία δι−
καιούται: Να συμβάλλεται και να συνεργάζεται με οποι−
οδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Να συμμετέχει σε 
οποιαδήποτε επιχείρηση με όμορο ή παρεμφερή σκοπό, 
οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να συγχωνεύεται με 
άλλες εταιρίες. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επι−
χείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή 
σκοπό. Να αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριό−
τητα που έχει σχέση με τους ανωτέρω αναφερομένους 
σκοπούς, στους οποίους οι επί μέρους στόχοι και ενέρ−
γειες αναφέρονται ενδεικτικά καν όχι περιοριστικά.

6.− Το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ΕΥΡΩ εξακόσι−
ες χιλιάδες (600.00,00) και διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες 
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(20.000) εταιρικά μερίδια, αξίας ΕΥΡΩ τριάντα (30,00) 
το καθένα και έχει καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τους 
ανωτέρω εταίρους της Εταιρείας.

7.− Διαχείριση.− Η διαχείριση των εταιρικών υποθέ−
σεων και εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται σε 
διαχειριστή ή διαχειριστές εταίρους. Διαχειριστής και 
νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ορίζεται ο Νικόλαος 
Επιφάνης του Δημητρίου και της Αικατερίνης, επιχει−
ρηματίας, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Αγραύλης 
αριθμός 5, που γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 
έτος 1955 (ΑΦΜ 015456505, ΔΟΥ Κηφισιάς).

Ο διαχειριστής ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως και 
διοικήσεως αναγόμενη στον εταιρικό σκοπό, δεσμεύο−
ντας και υποχρεώνοντας την εταιρεία δια μόνης της 
υπογραφής του τιθεμένης κάτω από την εταιρική επω−
νυμία.

Ο διαχειριστής δύναται να αναθέτει με απόφαση του, 
η οποία όταν απαιτείται από τον Νόμο πρέπει να πε−
ριβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, 
την εκπροσώπηση της εταιρείας, την έγκυρη παρ’ αυτής 
ανάληψη υποχρεώσεων και την ενάσκηση συγκεκριμέ−
νων από τις στο παρόν αναφερόμενες εξουσίες του, τις 
αρμοδιότητές του, τα δικαιώματά του και τις υποχρεώ−
σεις του, στους λοιπούς εταίρους και προς οποιοδήποτε 
τρίτο πρόσωπο της επιλογής του.

   Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2011

Ο Συμβολαιογράφος
ΣΩΤΗΡΙΟΣ Π. ΔΡΑΓΩΝΕΑΣ

F
(13)

    Tροποποίηση και κωδικοποίηση της Εταιρείας Περιο−
ρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία    «LESTUS Αντι−
προσωπείες ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕ−
ΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον δ.τ. «LESTUS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
Ε.Π.Ε.» 

  Με την υπ’ αριθμ. 11.919/23−9−2011 πράξη μου που δη−
μοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδι−
κείου Αθηνών, με αύξοντα Γενικό 16169 και ειδικό 4525, 
ο εταίρος της μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης 
Ευθύνης με την επωνυμία «LESTUS Αντιπροσωπείες ΜΟ−
ΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και 
τον διακριτικό τίτλο «LESTUS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.», 
η οποία συνεστήθη αρχικά σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 
16785/1999 καταστατικό συμβόλαιο της Συμβολαιογρά−
φου Αθηνών Μαρίας Ζερβού που καταχωρίσθηκε στα 
βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύ−
ξοντα γενικό αριθμό 7857 και ειδικό 2832 και περίληψη 
αυτού δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 5875/21.7.1999 φύλλο 
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), τρο−
ποποιήθηκε επίσης με την υπ’ αριθμόν 14993/29.12.2003 
πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Δημητρίου 
Δρόσου−Κατσουράκη που καταχωρίσθηκε στα βιβλία 
των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα 
γενικό αριθμό 20295 και ειδικό 7597 και περίληψη αυ−
τού δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθμ. 13952/31.12.2003 φύλλο 
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ως 
επίσης και με την υπ’ αριθμόν 6707/2007 πράξη μου που 
καταχωρίσθηκε στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδι−
κείου Αθηνών με αύξοντα γενικό αριθμό 5443 και ειδικό 
1465 και περίληψη αυτού δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθμ. 
2071/27−3−2007 φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τ. 
Α.Ε. και Ε.Π.Ε) και τέλος η ως άνω εταιρεία με την υπ’ 
αριθμόν 7539/28.12.2009 πράξη μου που καταχωρίσθηκε 
στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών 

με αύξοντα γενικό αριθμό 877 και ειδικό 245 και περί−
ληψη αυτού δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθμ 358/17.1.2008 
φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) 
τροποποιήθηκε δια της μετατροπής της στην ως άνω 
μονοπρόσωπη εταιρεία.

Τέλος δυνάμει της υπ’ αριθ. 9486/30.7.2009 πράξης 
μου που καταχωρίσθηκε στα βιβλία των εταιρειών του 
Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα γενικό αριθμό 13420 
και ειδικό 4208 και περίληψη αυτού δημοσιεύτηκε στο 
υπ’ αριθμ. 9704/6−8−2009 φύλλο Εφημερίδας της Κυβερ−
νήσεως (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) τροποποιήθηκε το καταστα−
τικό αυτής που αφορά στο κεφάλαιο καθώς και στον 
σκοπό και κωδικοποιήθηκε, ο μόνος ΕΤΑΙΡΟΣ της άνω 
εταιρείας: Νικηφόρος Κροκίδης του Αθανασίου και της 
Κωνσταντίνος, επιχειρηματίας, γεννηθείς στο Αιγάλεω 
Αττικής, το έτος 1962, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός 
Κρέσνας αριθμ. 3, κάτοχος του υπ’ αριθμ. Π 312653/1990 
Δ.Α.Τ. του Α.Τ. Χαϊδαρίου με Α.Φ.Μ. 027750726, Ελληνικής 
Ιθαγενείας, προβαίνει στην τροποποίηση του άρθρου 
−2− που αφορά στην έδρα αυτής ως επίσης και στην 
κωδικοποίηση αυτού, το οποίο πλέον θα έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 2 «Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αι−
γάλεω Αττικής εις ακίνητο κείμενο επί της οδού Σάμου 
αριθμός 7. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα 
οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή με αποφά−
σεις της συνέλευσης των εταίρων, η οποία θα ορίζει λε−
πτομέρειες λειτουργίας των, τηρώντας τις διατάξεις του 
Ν. 3190/1955 όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν 
με το Π.Δ. 419/1986 κατά την ισχύουσα Νομοθεσία.»

Στη συνέχεια αποφάσισε την ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ του ως 
άνω Καταστατικού της εταιρείας.

 Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2011

 Η Συμβολαιογράφος
ΕΥΣΤΑΘΙΑ Η. ΜΠΟΛΤΣΗ

F
(14)

    Λύση της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επω−
νυμία «ΣΧΟΛΗ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΠΑΛΕΤΟΥ ΣΟΦΗ ΚΑ−
ΤΣΟΥΛΗ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης».

   Με την από 23.5.2011 εξώδικη καταγγελία του Ανδρέα 
Κατσούλη του Αθανασίου και της Σοφίας, κατοίκου Νέας 
Πεντέλης Αττικής (οδός Κυπρίων Ηρώων αρ.1), εταίρου 
και διαχειριστή της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης 
με την επωνυμία «ΣΧΟΛΗ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΠΑΛΕΤΟΥ 
ΣΟΦΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης», η 
οποία επιδόθηκε νόμιμα προς τον έτερο εταίρο, Ιωάν−
νη Κατσούλη του Αθανασίου και της Σοφίας, κάτοικο 
Χολαργού Αττικής (οδός Ασπασίας αρ.69Β’), σύμφωνα 
με την υπ’ αριθμ. 290Γ΄/26−5−2011 έκθεση επιδόσεως του 
δικαστικού επιμελητή Αθηνών Δημητρίου Παν. Λαγκα−
δινού, και η οποία καταγγελία δημοσιεύθηκε νόμιμα 
στα οικεία βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό 
αριθμό 15913/2011 και ειδικό αριθμό 4440 λύθηκε η ανω−
τέρω Εταιρεία, η οποία είχε συσταθεί με την υπ’ αριθμ. 
8914/1−11−1983 πράξη συστάσεως Εταιρείας Περιορισμέ−
νης Ευθύνης του Συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντί−
νου Ιωάννου Σαμαρόπουλου και είχε δημοσιευθεί νόμιμα 
στα βιβλία του Προτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 
16347/1983, ενώ περίληψη αυτής δημοσιεύθηκε στο υπ’ 
αριθμ. 2892/8−11−1983 ΦΕΚ (τ. ΑΕ & ΕΠΕ).

   Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2011

Για την εταιρεία
(υπογραφή)  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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