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2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 

 ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

(1)
 Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύµων Εται−

ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ−
νυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΒΙΟΡΕΞ ΚΤΗΜΑ−
ΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Την 17/03/2011 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ−
µων Εταιρειών της Υπηρεσίας µας το από 01/03/2011 
πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 
Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΒΙΟΡΕΞ ΚΤΗ−
ΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και µε αριθµό Μητρώου 
49898/01/Β/01/551 που εδρεύει στο ∆ήµο Αθηναίων µε 
το οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση των άρθρων 3 
και 5 του καταστατικού της.

Η παραπάνω τροποποίηση έχει σε περίληψη ως ακο−
λούθως:

Άρθρο 3
΄Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο ∆ήµος Αθηναίων.
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα τροπο−

ποιεί το άρθρο αυτό, µπορεί η εταιρεία να µεταφέρει 
την έδρα της σε άλλο ∆ήµο ή κοινότητα της χώρας.

Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί η 
εταιρεία να ιδρύει υποκατάστηµα οπουδήποτε στην 
Ελληνική Επικράτεια.

Άρθρο 5
Με την από 01/03/2011 απόφαση της Εκτακτης Γενικής 

Συνέλευσης των µετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της 
εταιρείας µειώθηκε κατά το ποσό των 45.495,00 € σε 
µετρητά, µε την ακύρωση 15.165 µετοχών των 3,00 € η 
κάθε µία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας 
ανέρχεται σε 180.000,00 € διαιρούµενο σε 60.000 ονοµα−
στικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 3,00 € η κάθε µία.

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

Επίσης, µε το ίδιο πρακτικό ορίσθηκε η νέα διεύθυν−
ση της εταιρείας επί της οδού ΚΑΡΝΕΑ∆ΟΥ 8, 106 75, 
ΑΘΗΝΑ. 

  Αθήνα, 23 Μαρτίου 2011

Με εντολή Περιφερειάρχη
Η ∆ιευθύντρια

ΕΙΡΗΝΗ ΠΟΡΤΑΛΙΟΥ 
Ö

(2)
   Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύµων Εται−

ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ−
νυµης Εταιρείας µε την επωνυµία « ΠΛΑΚΟΥΡΕΣ ΞΕ−
ΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

  Την 24/03/2011 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυ−
µων Εταιρειών της Υπηρεσίας µας, η τροποποίηση του 
άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυµης Εταιρείας 
µε την επωνυµία «ΠΛΑΚΟΥΡΕΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥ−
ΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και µε αριθµό Μητρώου 36884/73/Β/96/32 
που αποφάσισε η Γενική Συνέλευση των µετόχων της 
εταιρείας στις 30/06/2010.

Η τροποποίηση που αποφασίσθηκε, έχει σε περίληψη 
ως εξής:

Άρθρο 5
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας που ανέρχεται 

σε 1.238.400 € διαιρούµενο σε 41.280 µετοχές εκ των 
οποίων οι 11.266 µετοχές είναι ονοµαστικές και µη−µε−
ταβιβάσιµες κατά ποσοστό 75% και οι 30.014 µετοχές 
είναι ανώνυµες, ονοµαστικής αξίας 30,00 € η κάθε µία, 
αυξήθηκε ύστερα από απόφαση της 30/06/2010 τακτικής 
Γενικής Συνέλευσης των µετόχων κατά 276.540,00 € µε 
την κεφαλαιοποίηση µέρους της αξίας των ακινήτων 
της Εταιρείας (αναπροσαρµογή της αξίας των παγίων 
του Ν.2065/92) µε την έκδοση 9.218 νέων µετοχών ονο−
µαστικής αξίας 30,00 € η κάθε µία.

Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται 
συνολικά στο ποσό των 1.514.940,00 € διαιρούµενο σε 
50.498 µετοχές εκ των οποίων οι 11.266 µετοχές είναι 
ονοµαστικές και µη µεταβιβάσιµες κατά ποσοστό 75% 
και οι 39.232 µετοχές είναι ανώνυµες, ονοµαστικής αξίας 
30,00 € η κάθε µία.

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

 Χανιά, 24 Μαρτίου 2011

Ο Περιφερειάρχης κ.α.α.
Ο Αντιπεριφερειάρχης

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ 

Ö

(3)
     Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύµων Εται−

ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της 
Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΓΙΟΙ ΑΠΟ−
ΣΤΟΛΟΙ−ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙ−
ΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 Την 15/03/2011 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυµων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας µας, η τροποποίηση του άρ−
θρου 5 του καταστατικού της Ανώνυµης Εταιρείας µε 
την επωνυµία «ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ−ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και 
µε αριθµό Μητρώου 67549/73/Β/08/31 που αποφάσισε 
η Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας στις 
13/03/2011.

Η τροποποίηση που αποφασίσθηκε, έχει σε περίληψη 
ως εξής:

Άρθρο 5

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας που ανέρχεται 
σε 2.515.000€ διαιρούµενο σε 251.500 ονοµαστικές µετο−
χές, ονοµαστικής αξίας 10,00€ η κάθε µία, από τις οποίες 
οι 143.625 είναι µη µεταβιβάσιµες, αυξήθηκε ύστερα από 
απόφαση της από 13/03/2011 έκτακτης Γενικής Συνέλευ−
σης των µετόχων κατά 357.800,00€ µε την καταβολή 
µετρητών και µε την έκδοση 35.780 νέων µετοχών ονο−
µαστικής αξίας 10,00 € η κάθε µία.

Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συ−
νολικά στο ποσό των 2.872.800,00 € διαιρούµενο σε 287.280 
όνοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 10,00 € η κάθε µία, 
από τις οποίες οι 143.625 είναι µη µεταβιβάσιµες.
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Την ίδια ηµεροµηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο 
Ανωνύµων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείµενο του 
τροποποιηµένου καταστατικού. 

  Χανιά, 15 Μαρτίου 2011

Ο Περιφερειάρχης κ.α.α.
Ο Αντιπεριφερειάρχης

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ 
Ö

(4)
     Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύµων Εται−

ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της 
Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Α. και Μ. Πα−
ντελίδης Ανώνυµη Εταιρεία Ξενοδοχειακές −Τουρι−
στικές−Εµπορικές−Κατασκευαστικές Επιχειρήσεις». 

  Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 

  Την 15/03/2011 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυµων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας µας, η τροποποίηση του άρ−
θρου 5 του καταστατικού της Ανώνυµης Εταιρείας µε 
την επωνυµία «Α. και Μ. Παντελίδης Ανώνυµη Εταιρεία 
Ξενοδοχειακές −Τουριστικές−Εµπορικές−Κατασκευα−
στικές Επιχειρήσεις» και µε αριθµό Μητρώου 31187/73/
Β/94/13 που αποφάσισε η έκτακτη Γενική Συνέλευση 
των µετόχων της εταιρείας στις 31/12/2010.

Η τροποποίηση που αποφασίσθηκε, έχει σε περίληψη 
ως εξής:

Άρθρο 5
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας που ανέρχεται 

σε 963.293,17 € διαιρούµενο σε 328.769 Ονοµαστικές 
µετοχές, ονοµαστικής αξίας 2,93 € η κάθε µία, αυξήθηκε 
ύστερα από απόφαση της 31/12/2010 έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης των µετόχων κατά 59.004,34 € (59.003,72 µε 
αναπροσαρµογή της αξίας των παγίων και 0,62 στρογ−
γυλοποίηση σε µετρητά) µε την έκδοση 20.138 νέων 
Ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας 2,93 € η κάθε 
µία. Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρ−
χεται συνολικά στο ποσό των 1.022.297,51€ διαιρούµενο 
σε 348.907 Ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 
2,93 € η κάθε µία.

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

  Χανιά, 15 Μαρτίου 2011

Ο Περιφερειάρχης κ.α.α.
Ο Αντιπεριφερειάρχης

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ 
Ö

(5)
     Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύµων Εται−

ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ−
νυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΤΟΜΕΣ ΑΚΙΝΗΤΑ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» µε δ.τ. «ΤΟΜΕΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.». 

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

  Την 15/03/2011 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυµων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας µας η υπ’ αριθµ. 569 απόφα−
σή µας µε την οποία εγκρίθηκε η ανάκληση της υπ’ 
αριθµ.3260/08−09−2010 απόφασής µας περί τροποποί−
ησης του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυµης 
Εταιρείας µε την επωνυµία «ΤΟΜΕΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ» µε δ.τ. «ΤΟΜΕΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» και µε αριθµό 

Μητρώου 57833/73/Β/04/28 που αποφάσισε η Γενική Συ−
νέλευση των µετόχων της εταιρείας στις 26/07/2010.

Η τροποποίηση που εγκρίθηκε, έχει σε περίληψη ως 
εξής:

Άρθρο 5
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας που ανέρχεται 

σε 10.749.608,74 € διαιρούµενο σε 1.164.638 ονοµαστικές 
µετοχές, ονοµαστικής αξίας 9,23€ η κάθε µία, ανακλή−
θηκε ύστερα από απόφαση της 26/07/2010 (έκτακτης) 
Γενικής Συνέλευσης των µετόχων η από 30/06/2010 
απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης περί της 
µείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου δια της µείωσης 
της ονοµαστικής αξίας της µετοχής.

Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας επανέρχε−
ται συνολικά στο ποσό των 11.646.380,00€ διαιρούµενο 
σε 1.164.638 ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 
10,00 € η κάθε µία.

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

 Χανιά, 15 Μαρτίου 2011

Ο Περιφερειάρχης κ.α.α.
Ο Αντιπεριφερειάρχης

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ 
Ö

(6)
     Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύµων Εται−

ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ−
νυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΝΑΪΣ Α.Ε. ΤΟΥ−
ΡΙΣΤΙΚΗ−ΕΜΠΟΡΙΚΗ−ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ». 

  Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 Την 15/03/2011 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυ−
µων Εταιρειών της Υπηρεσίας µας, η τροποποίηση του 
άρθρου 5 του Καταστατικού της Ανώνυµης Εταιρείας 
µε την επωνυµία «ΑΝΑΪΣ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ−ΕΜΠΟΡΙΚΗ−
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ» και µε αριθµό Μητρώου 17380/73/Β/88/28 
που αποφάσισε η Γενική Συνέλευση των µετόχων της 
εταιρείας στις 31/12/2010.

Η τροποποίηση που αποφασίσθηκε, έχει σε περίληψη 
ως εξής:

΄Αρθρο 5

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας που ανέρχεται 
σε 1875200 € διαιρούµενο σε 640000 ονοµαστικές µε−
τοχές, ονοµαστικής αξίας 2,93 € η κάθε µία, αυξήθηκε 
ύστερα από απόφαση της 31/12/2010 Γενικής Συνέλευσης 
των µετόχων κατά 441.208,19 € µε την έκδοση 150.583 
νέων ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας 2,93 €η 
κάθε µία. Η αύξηση του Μ.Κ. γίνεται α) το ποσό 166404,69 
µε το Ν. 2065/92 (περί αναπροσαρµογής παγίων) και β) 
το ποσό 274803,50 µε την καταβολή µετρητών.

Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται 
συνολικά στο ποσό των 2.316.408,19 € διαιρούµενο σε 
790.583 ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 2,93 € 
η κάθε µία.

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

 Χανιά, 15 Μαρτίου 2011

Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη
Η Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης

ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΤΣΙΡΑΚΗ 
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(7)
     Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύµων Εται−

ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της 
Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΜΟΝΤΑΝΑ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙ−
ΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» µε δ.τ. «HOTEL CLUB ΜΟΝΤΑ−
ΝΑ Α.Ε.». 

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

  Την 30/03/2011 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας µας η υπ’ αριθµ. 207/30−03−2011 
απόφασή µας, µε την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση 
του άρθρου 2 του καταστατικού της Ανώνυµης Εται−
ρείας µε την επωνυµία «ΜΟΝΤΑΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» και 
δ.τ. «:HOTEL CLUB ΜΟΝΤΑΝΑ Α.Ε.» και µε αριθµό Μη−
τρώου 9722/13/Β/86/5, σύµφωνα µε την απόφαση της 
17/03/2011 Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της. Η εν 
λόγω εγκριθείσα τροποποίηση έχει σε περίληψη ως 
ακολούθως:

Άρθρο 2
Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο ∆ήµος Κιλελέρ του Νο−

µού Λάρισας και συγκεκριµένα ο ενοικιαζόµενος χώρος 
στο 6ο χιλ. Π.Ε.Ο. Λάρισας Αθηνών στη Λάρισα, όπου 
ενάγει και ενάγεται για κάθε διαφορά της και στις πε−
ριπτώσεις ακόµη της ειδικής κατά τον Κώδικα Πολιτικής 
∆ικονοµίας δωσιδικίας, οπότε θα µπορούσε να εναχθεί 
και εκτός της έδρας.

2. Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορούν 
να ιδρύονται υποκαταστήµατα ή πρακτορεία, είτε σε 
συνεργασία είτε χωρίς συνεργασία µε ηµεδαπές ή 
αλλοδαπές εταιρίες ή επιχειρήσεις οπουδήποτε στην 
ηµεδαπή ή στην αλλοδαπή. Για κάθε διαφορά της εται−
ρείας µε οποιοδήποτε πρόσωπο από τον Νόµο ή από 
το καταστατικό αυτής και σε περίπτωση ειδικής δωσι−
δικίας, κατά την οποία αρµόδιο ∆ικαστήριο θα ήταν το 
ευρισκόµενο εκτός της έδρας της εταιρείας, η εταιρεία 
ενάγεται αποκλειστικά και µόνο στα ∆ικαστήρια της 
Λάρισας.

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

  Καρπενήσι, 30 Μαρτίου 2011

Ο Περιφερειάρχης κ.α.α.
Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΣ 

Ö

(8)
     Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύµων Εται−

ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της 
Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΙΣΥΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε δ.τ. «∆Η.ΤΟΥ. ΡΕΝ. ΑΕ». 

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

  Την 30−12−2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ−
µων Εταιρειών της Υπηρεσίας µας, η µε αριθµό πρωτ.
Ε.Μ.4503/30−12−09 αίτηση και η συνυποβαλλόµενη από 
23−09−2009 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 
των µετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυ−
µία «∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΙΣΥΡΟΥ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «∆Η.ΤΟΥ.ΡΕΝ ΑΕ» και 

µε αριθµό Μητρώου 16817/ 80/Β /88/28 µε την οποία 
αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου ένα (1) του 
καταστατικού της.

Την ίδια ηµεροµηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Εται−
ρειών και ολόκληρο το νέο κείµενο του τροποποιηµένου 
καταστατικού.

Η καταχώριση των ως άνω στοιχείων γίνεται σύµφωνα 
µε τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2α και 7β παρ. 1 
του Ν. 2190/1920.

Η τροποποίηση έχει ως εξής:

Άρθρο 1
Συνιστάται µε το καταστατικό αυτό Κοινή Ανώνυµη 

Εταιρία ΟΤΑ µε την επωνυµία «∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙ−
ΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΙΣΥΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» 
και συντοµογραφικά «∆ΗΤΟΥΡΕΝ Α.Ε. ΟΤΑ». Για την σχέ−
ση της εταιρείας µε την αλλοδαπή η επωνυµία αυτή 
θα αναγράφεται: «MYNICIPAL TOURIST ENTERPRISES 
OF NISYROS INCORPORATED COMPANY OF LOCAL 
AUTHORITIES».

Η εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις του ν.2190/1920, 
όπως αυτός τροποποιήθηκε µε τον Ν.3604/2007 και 
ισχύει σήµερα, από τις διατάξεις της εµπορικής και 
φορολογικής νοµοθεσίας, καθώς και τις ειδικότερες 
ρυθµίσεις του άρθρου 265 του Ν.3463/2006 (∆ηµοτικός 
και Κοινοτικός Κώδικας). 

 Ρόδος, 21 Μαρτίου 2011

Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊστάµενος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ 
Ö

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

(9)
     Πρόσκληση των µετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε 

την επωνυµία «ΙΩΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.» σε έκτακτη Γε−
νική Συνέλευση.

ΙΩΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.

(ΑΡ. Μ.Α.Ε. 28435/01ΑΤ/Β/93/1963) 
 Σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό της Εται−

ρείας και κατόπιν αποφάσεως του ∆ιοικητικού της 
Συµβουλίου, η οποία ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 
02/03/2011, καλούνται οι Μέτοχοι της ανώνυµης εταιρεί−
ας µε την επωνυµία «ΙΩΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.» µε έδρα την Ν. 
Ιωνία να συνέλθουν σε έκτακτη Γενική Συνέλευση που 
θα γίνει στις 27/4/2011, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 
στα γραφεία της, στη Ν. Ιωνία Αττικής, Λ. Ηρακλείου αρ. 
202, µε σκοπό τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο 
ακόλουθο θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 
ΠΟΥ ΕΚΛΕΧΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 30/7/2009 ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. ∆ικαίωµα συµµε−
τοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν όλοι οι Μέτοχοι σύµ−
φωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό της Εταιρείας.

Μέτοχοι που επιθυµούν να παραστούν στη Γενική 
Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε δι’ αντιπροσώπου, 
οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την 
ως άνω ορισθείσα για τη Συνέλευση ηµεροµηνία να 
καταθέσουν τις µετοχές του στο ταµείο της εταιρείας 
ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υπο−
βάλουν τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και 
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το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταµείο της 
εταιρείας. 

 Ν. Ιωνία, 30 Μαρτίου 2011

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
Ö

(10)
     Πρόσκληση των µετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε 

την επωνυµία «POLITY ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε τακτική 
Γενική Συνέλευση.

   POLITY ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 57289/01/Β/04/388)

 Με τnv από 29η Μαρτίου 2011 απόφαση του ∆ιοικη−
τικού Συµβουλίου και σύµφωνα µε το καταστατικό της 
εταιρείας, καλούνται οι µέτοχοι σε τακτική Γενική Συνέ−
λευση των µετόχων της εταιρείας, που θα γίνει την 29η 
Απριλίου 2011, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 06.00 µ.µ., στα 
γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, στην οδό Β. Σοφίας 
67, µε τα ακόλουθα θέµατα ηµερήσιας διάταξης:

1) Υποβολή έκθεσης πεπραγµένων του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και των ελεγκτών για την χρήση από 
01.01.2010−31.12.2010.

2) Έγκριση των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων
3)Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 

του λογιστή και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη απο−
ζηµίωσης για την χρήση 01.01.2010 − 31.12.2010.

4) Έγκριση αµοιβών και άλλων παροχών προς τα µέλη 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

5) Εκλονή δύο τακτικών και δύο αναπληρωµατικών 
ελεγκτών, για τη χρήση 01.01.2011 −31.12.2011.

6) Λοιπές ανακοινώσεις
Οι µέτοχοι που επιθυµούν να µετάσχουν στην Γενική 

Συνέλευση, πρέπει, σύµφωνα µε το καταστατικό να κα−
ταθέσουν τις µετοχές τους στο ταµείο της εταιρείας ή 
στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή σε οποια−
δήποτε Ελληνική Ανώνυµη Τραπεζική Εταιρεία και να 
προσκοµίσουν τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης πέντε 
µέρες πριν την Συνέλευση.

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2011. 

 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
Ö

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
(11)

   Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύµων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επω−
νυµία «CORPORATE FASHION− ΕΝ∆ΥΜΑΤΑ −ΥΠΟ∆ΗΜΑ−
ΤΑ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
µε δ.τ. «BABYLON BUS» ή και «ΜΕΝ’S SERVICE». 

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

  Την 31/03/2011 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύµων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας µας τα κατωτέρω στοιχεία 
της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «CORPORATE 
FASHION− ΕΝ∆ΥΜΑΤΑ −ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΑ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕ−
ΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «BABYLON BUS 
ή και ΜΕΝ’ S SERVICE» και αριθµό Μητρώου 39551/01/ 
Β/97/619 που εδρεύει στο ∆ηµο Αθηναίων:

1) Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι−
σης ∆ιοικητικού Συµβουλίου και έκθεση ελεγκτών για 
τη χρήση 30−6−06.

2) Το από 31/12/2006 πρακτικό της τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης των µετόχων µε το οποίο ορίσθηκαν ελε−
γκτές για την επόµενη χρήση 1−7−06/30−6−07 οι εξής:

Τακτικοί:
ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ µε αριθµό Μητρώου Ο.Ε. 

9998049526 και αριθµό αδείας Α΄ Τάξης Λογιστή/Φο−
ροτεχνικού.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΙΛΙΟΣ µε αριθµό Μητρώου Ο.Ε. 
9993002993 και αριθµό αδείας Α΄ Τάξης Λογιστή/Φο− 
ροτεχνικού.

Αναπληρωµατικοί:
ΕΥΓΕΝΙΑ ∆ΟΥΒΗ µε αριθµό Μητρώου Ο.Ε. 9993001366 

και αριθµό αδείας Α΄ Τάξης.
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ µε αριθµό Μητρώου Ο.Ε. 

9995030946 και αριθµό αδείας Α΄ Τάξης Λογιστή/Φο−
ροτεχνικού. 

 Αθήνα, 31 Μαρτίου 2011

Με εντολή Περιφερειάρχη
Η Τµηµατάρχης

ΛΥΓΕΡΗ ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ 
Ö

(12)
     Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύµων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την 
επωνυµία «ΜΠΡΑΤΗΣ −ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ» µε δ.τ. «HOTEL BRATI». 

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

  Την 20−01−2011 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ−
µων Εταιρειών της Υπηρεσίας µας τα κατωτέρω στοι−
χεία της Ανωνύµου Εταιρείας µε την επωνυµία «ΜΠΡΑ−
ΤΗΣ −ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε δ.τ. «HOTEL 
BRATI» και αριθµό Μητρώου 30251/23/Β/93/0008:

1) Προσάρτηµα, έκθεση διαχείρισης ∆ιοικητικού Συµ−
βουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση 1/07/2009 
−30/06/2010.

2) Το από 31−12−2010 πρακτικό της τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης των µετόχων µε το οποίο ορίσθηκαν ελε−
γκτές χρήσης 1/07/2010 − 30/06/2011 οι εξής:

Τακτικοί:
α) ∆ρακόπουλος Χρήστος του Σωτηρίου, Λογιστής µε 

αριθµό αδείας Ο.Ε. 1096038576.
β) Προκοπή Χρυσούλα του ∆ιονυσίου, Λογίστρια µε 

αριθµό αδείας Ο.Ε. 1096042176.
Αναπληρωµατικοί:
α) Χαµεζόπουλος ∆ιονύσιος του ∆ηµητρίου, Λογιστής 

µε αριθµό αδείας Ο.Ε. 1092015481.
β) Παναγούλη Ιωάννα του Νικολάου, Λογίστρια µε 

αριθµό αδείας Ο.Ε. 1002059858. 

 Πύργος, 29 Μαρτίου 2011

Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ 
Ö

(13)
     Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύµων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επω−
νυµία «ΜΠΡΑΤΗΣ − ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
µε δ.τ. «HOTEL BRATI». 

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

  Την 20−01−2011 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας µας το υπ’αριθµόν 187/03−01−
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2011 πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυ−
µης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΜΠΡΑΤΗΣ − ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε δ.τ. «HOTEL BRATI» και αριθµό 
Μητρώου «30251/23/Β/93/0008» από το οποίο προκύπτει 
ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκροτήθηκε σε σώµα 
ύστερα από την εκλογή του, από την τακτική Γενική 
Συνέλευση των Μετόχων της 31−12−2010 µε «5»/ετή θη−
τεία ως κατωτέρω:

1.− Κυπριώτη Σπυριδούλα του Χρήστου, ιδιωτική υπάλ−
ληλος, γεννηθείσα το 1974 εις την Λυγιά Βαρθολοµιού 
Ηλείας, κάτοικος Βαρθολοµιού Ηλείας κάτοχος του υπ’ 
αρίθµ. ΑΒ. 766955/21−12−2006 ∆.Α.Τ Α.Τ. Βαρθολοµιού 
Ηλείας, ΑΦΜ 109905761, Ελληνικής ιθαγένειας, ως Πρό−
εδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος.

2.− Σκαφιδιώτη Παναγιώτα του Χρήστου, ιδιωτική 
υπάλληλος, γεννηθείσα το 1977 στο Βαρθολοµιό Ηλείας, 
κάτοικος Βαρθολοµιού Ηλείας κάτοχος του υπ’ αρίθµ. 
ΑΒ. 766951/20−12−2006 ∆.Α.Τ Α.Τ. Βαρθολοµιού Ηλείας, 
ΑΦΜ 049366924, Ελληνικής ιθαγένειας, ως Αντιπρόε−
δρος και Γραµµατέας.

3.− Μπράτη Αντιγόνη του ∆ηµητρίου, αγρότισσα, γεν−
νηθείσα το 1953 στο Βαρθολοµιό Ηλείας, κάτοικος Βαρ−
θολοµιού Ηλείας κάτοχος του υπ’ αρίθµ. ΑΒ. 766945/18−
12−2006 ∆.Α.Τ Α.Τ. Βαρθολοµιού Ηλείας, ΑΦΜ 109905750, 
Ελληνικής ιθαγένειας, ως Μέλος.

Μεταβιβάζονται όλες οι αρµοδιότητες που απορρέουν 
από το καταστατικό της εταιρείας και τον νόµο πλην 
αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια στην Πρόεδρο 
και ∆ιευθύνουσα Σύµβουλο Κυπριώτη Σπυριδούλα του 
Χρήστου προς την οποία ανατίθεται και η εκπροσώ−
πηση της εταιρείας, σε περίπτωση κωλύµατος τούτης 
την εταιρεία εκπροσωπεί η Σκαφιδιώτη Παναγιώτα του 
Χρήστου Αντιπρόεδρος και Γραµµατέας του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου. 

  Πύργος, 29 Μαρτίου 2011

Με εντολή Περιφερειάρχη

Ο Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ 
Ö

(14)
     Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύµων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επω−
νυµία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ−ΑΝΑΠΤΥ−
ΞΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ» µε δ.τ. Α.Μ.Ε.Κ. Α.Ε.». 

  Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 

  Την 21/03/2011 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανω−
νύµων Εταιρειών της Υπηρεσίας µας τα κατωτέρω 
στοιχεία της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία 
«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ−ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ 
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ και δ.τ. Α.Μ.Ε.Κ. Α.Ε.» και αριθµό Μη−
τρώου 23852/73/Β/91/03:

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

2) Το από 30/06/2010 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης 
των µετόχων µε το οποίο αποφασίσθηκε η έγκριση 
αφ’ενός της εκθέσεως του ∆.Σ., αφετέρου των ετησίων 
οικονοµικών καταστάσεων χωρίς καµία τροποποίηση 
τους και εκ τρίτου ορίσθηκαν ελεγκτές χρήσης 1−1 έως 
31−12−2011 οι εξής:

Τακτικοί:

ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ µε αριθµό Μητρώου 
Ο.Ε. 1593035502 και αριθµό αδείας Α΄ Τάξης Λογιστή/
Φοροτεχνικού 3352.

ΤΣΙΡΙΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ µε αριθµό 
Μητρώου Ο.Ε. 1593037654 και αριθµό αδείας Α΄ Τάξης 
Λογιστή/Φοροτεχνικού 20604.

Αναπληρωµατικοί:
ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ µε αριθ−

µό Μητρώου Ο.Ε. 1593034291 και αριθµό αδείας Α΄ Τάξης 
Λογιστή/Φοροτεχνικού 12229

ΒΙΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝ∆ΡΕΑ µε αριθµό Μητρώου 
Ο.Ε. 1596035541 και αριθµό αδείας Α΄ Τάξης Λογιστή/
Φοροτεχνικού 39986.

Οι παραπάνω θα χρησιµοποιηθούν µόνον εφ’όσον 
απαιτείται εκ του Νόµου. 

  Χανιά, 21 Μαρτίου 2011
Ο Αντιπεριφερειάρχης

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ 
Ö

(15)
     Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύµων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επω−
νυµία «Γ. Παπανικολάκης Ανώνυµη Εταιρεία Εµπορία−
Βιοτεχνία» µε δ.τ. «ΡΟ∆ΙΝΟΣ Α.Ε.». 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

  Την 18/03/2011 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ−
µων Εταιρειών της Υπηρεσίας µας το από 30/12/2010 
Πρακτικό (Τακτικής) Γενικής Συνέλευσης καθώς και το 
από 03/01/2011 Πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Γ. Παπανικολάκης 
Ανώνυµη Εταιρεία Εµπορία−Βιοτεχνία» µε δ.τ. «ΡΟ∆ΙΝΟΣ 
Α.Ε.» και αριθµό Μητρώου 20764/73/Β/89/53 που εδρεύει 
στο ∆ήµο Χανίων (Κισάµου 139, ΧΑΝΙΑ) από το οποίο 
προκύπτει ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο που εκλέχθηκε 
από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία 
µέχρι 30/12/2015 συγκροτήθηκε σε σώµα ως εξής:

1. Παπανικολάκης Φραγκίσκος του Γεωργίου, ως Πρό−
εδρος και ∆/νων Σύµβουλος.

2. Παπανικολάκης Γεώργιος του Γεωργίου, ως Αντι−
πρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος.

3. Παπανικολάκη Μαρία του Γεωργίου, ως Μέλος.
4. Παπανικολάκη Αικατερίνη του Γεωργίου, ως Μέλος.
Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσµεύουν µε την υπο−

γραφή τους ενεργούντες από κοινού ή ο καθένας χωριστά 
οι ∆/νοντες Σύµβουλοι Φραγκίσκος Παπανικολάκης του 
Γεωργίου και Γεώργιος Παπανικολάκης του Γεωργίου. 

 Χανιά, 18 Μαρτίου 2011

Ο Περιφερειάρχης κ.α.α.
Ο Αντιπεριφερειάρχης

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ 
Ö

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

(16)
     Σύσταση Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης µε την 

επωνυµία «ΚΟΣΜΟΝΟΓΚΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕ−
ΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» µε δ.τ. 
«COSMONOGA ΕΠΕ». 

  Με την µε αριθµό 9638/28−3−2011 πράξη της Συµ−
βολαιογράφου Αθηνών Αγγελικής Μιχαλοπούλου του 
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Σπύρου µε έδρα την Αθήνα (οδός Σταδίου αριθµός 10) 
η οποία δηµοσιεύθηκε νόµιµα στα βιβλία εταιρειών του 
Πρωτοδικείου Αθηνών στις 31−3−2011 µε αριθµό γενικό 
5899/2011 και ειδικό 1659, οι i) η εταιρεία περιορισµένης 
ευθύνης µε την επωνυµία «ΚΟΣΜΟΝΟΓΚΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟ−
ΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» 
και τον διακριτικό τίτλο «COSMONOGA ΕΠΕ», µε (ΑΦΜ) 
997586287 ∆ ∆ΟΥ Αθηνών και έδρα την Αθήνα, οδός 
Βουκουρεστίου αριθµός 36 και ii) η ανώνυµη εταιρεία 
µε την επωνυµία «∆. ΣΟΦΡΑΣ− ΜΑΣΙΝΑ TEAM ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΟΦΜΑΝ ΑΕ», µε 
έδρα την Ελευσίνα Αττικής, οδός Γέλας αριθµός 46, µε 
(ΑΦΜ) 094114365 ΦΑΕΕ Αθηνών, και µε αριθµό µητρώου 
ανωνύµων εταιρειών 7261/03/Β/86/16 (2002), συνέστησαν 
Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης η οποία θα διέπεται 
από τον νόµο 3190/1955 όπως αυτός τροποποιήθηκε από 
το Π∆ 419 /25−11−1986 και τον Νόµο 2065/1992 καθώς και 
από τις διατάξεις του 279/1993 προεδρικού διατάγµατος 
το οποίο δηµοσιεύθηκε στο 122/1993 ΦΕΚ µε το οποίο 
έγινε προσαρµογή του Ν. 3190/1955 και του άρθρου 38 
του Β∆ της 16−6−1910 προς τις διατάξεις της ΕΟΚ και τον 
Ν. 3661/2008 και από το παρόν καταστατικό, περίληψη 
του οποίου έχει ως εξής:

− Επωνυµία της εταιρείας είναι «ΣΟΦΜΑΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟ−
ΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» 
και διακριτικός τίτλος «SOFMAN ΕΠΕ».

−Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο ∆ήµος Ελευσίνας Ατ−
τικής, Λεωφόρος Γέλας αριθµός 46.

−Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) 
χρόνια και αρχίζει από την ηµέρα δηµοσίευσης στην 
Εφηµερίδα της Κυβέρνησης ΤΑΕ και ΕΠΕ της περίληψης 
του καταστατικού της εταιρείας και λήγει την αντίστοι−
χη ηµεροµηνία του έτους 2061.

−Σκοπός της εταιρείας είναι:
1) H εισαγωγή, εµπορία, τροφοδοσία και γενικά προ−

µήθεια και πώληση σε νοµικά και φυσικά πρόσωπα, 
επιχειρήσεις Ελληνικού ∆ηµοσίου, ΟΤΑ κλπ µηχανολο−
γικού, ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, 
µηχανηµάτων, και κάθε άλλου αντικειµένου.

2) Η εµπορία, µίσθωση και εκµετάλλευση από τρί−
τους κάθε είδους µηχανολογικού, ηλεκτρολογικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισµού που είναι απαραίτητο στην 
παραπάνω πραγµάτωση.

3) Η χονδρική εµπορία, µίσθωση και εκµετάλλευση 
προς τρίτους κάθε είδους µηχανολογικού, ηλεκτρολογι−
κού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού που είναι απαραίτητο 
σιην παραπάνω πραγµάτωση.

4) H παροχή πάσης φύσεως εξειδικευµένων συµβου−
λών και υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισµούς 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενδεικτικά στους πα−
ρακάτω τοµείς: οργάνωση, διοίκηση, αναδιοργάνωση 
διαδικασιών, αξιολόγηση, εκπαίδευση και ανάπτυξη 
ανθρώπινου δυναµικού, και προώθηση πωλήσεων, ανά−
πτυξη και προώθηση επιχειρηµατικών δράστηριοτήτων, 
σχεδιασµός και διοίκηση έργων, µεταφορά τεχνογνω−
σίας και διασφάλιση ποιότητας.

5) Η συµµετοχή σε πάσης φύσεως επενδυτικά προ−
γράµµατα στην ηµεδαπή ή αλλοδαπή, µε την αξιοποίηση 
Εθνικών ή Ευρωπαϊκών αναπτυξιακών νόµων, κινήτρων, 
επιδοτήσεων κλπ.

6) Η παροχή µε αντάλλαγµα υπηρεσιών οποιασδή−
ποτε φύσεως προς τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή νοµικά, 

ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου, και η διά συµβάσεων− 
µισθώσεως ή άλλης µορφής υλοποίηση έργων τρίτων 
προσώπων, φυσικών ή νοµικών ηµεδαπών ή αλλοδαπών, 
Ελληνικού ∆ηµοσίου, ΟΤΑ, Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας 
και ειδικότερα α) µελέτες σκοπιµότητας για την υλο−
ποίηση επενδυτικών σχεδίων, β) µελέτες µηχανολογικής 
οργάνωσης στρατηγικού σχεδιασµού, γ) σχεδιασµός 
προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης, ανάλυσης 
της αγοράς εργασίας και ανάπτυξης ανθρώπινου δυ−
ναµικού.

7) Η ανάληψη και εκπόνηση µελετών, η επίβλεψη και 
κατασκευή τεχνικών έργων πάσης φύσεως (κατασκευ−
αστικών, εφοδιαοτικών κλπ) στην ηµεδαπή ή την αλλο−
δαπή, χωρίς διάκριση του φορέα αυτών.

8) η µελέτη, επίβλεψη, κατασκευή και εκτέλεση πάσης 
φύσεως µηχανολογικών έργων, δηµοσίων και ιδιωτικών, 
σε όλη την ελληνική επικράτεια και στο εξωτερικό, είτε 
εξ αρχής είτε η ολοκλήρωση µη αποπερατωθέντων έρ−
γων των παραπάνω κατηγοριών.

9) η εµπορία πάσης φύσεως συναφών, µε τον άνω 
σκοπό, υλικών και ειδών.

10) η επίβλεψη και τοποθέτηση µηχανολογικών εγκα−
ταστάσεων, και κάθε εξοπλισµού που απαιτούνται για 
την κατασκευή, αποπεράτωση και λειτουργία των πα−
ραπάνω έργων.

11) Η διενέργεια επισκευών και εργασιών συντήρησης, 
ανανέωσης και αποκατάστασης των πιο πάνω εξοπλι−
σµών, που απαιτούνται για την κατασκευή και ολοκλή−
ρωση κάθε είδους τεχνικού έργου.

12) η αντιπροσώπευση τεχνικών γραφείων µελετών ή 
κατασκευών (κατασκευαστών) ηµεδαπών ή αλλοδαπών, 
που επιδιώκουν όµοιους ή συναφείς σκοπούς, ως και η 
αντιπροσώπευση ηµεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών του 
ιδίου ή συναφούς σκοπού.

13) Μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, υποστήριξη και 
εκµετάλλευση µηχανολογικών, ηλεκτρολογικών συσι−
ηµάτων και λοιπού συναφούς µε το αντικείµενο της 
εταιρείας υπηρεσιών.

14) Η συµµετοχή και οργάνωση συνεδρίων και εκθέσε−
ων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό που σχετίζονται 
µε τους τοµείς που δραστηριοποιείται η εταιρεία.

2.− Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία µπορεί: 
α.− Να συµµετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, που υφί−
σταται ή θα ιδρυθεί µελλοντικά, ηµεδαπή ή αλλοδαπή, 
µε όµοιο ή παρεµφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού 
τύπου.

β.− Να εκτελεί όλες τις παραπάνω δραστηριότητες 
είτε για λογαριασµό δικό της, είτε για λογαριασµό τρί−
των, µε προµήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά, είτε 
σε σύµπραξη µε τρίτα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα [κοι−
νοπραξίες.

γ.− Να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό 
πρόσωπο και µε οποιοδήποτε τρόπο.

δ.− Να ιδρύει υποκαταστήµατα ή γραφεία οπουδήποτε 
στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.−

ε.− Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ηµε−
δαπή ή αλλοδαπή, µε όµοιο ή παρεµφερή σκοπό.

στ.− Να οργανώνει σεµινάρια, εκδηλώσεις, εκθέσεις, 
συνέδρια, παρουσιάσεις, διαλέξεις συµπόσια, εκπαιδεύ−
σεις για τους παραπάνω σκοπούς και να συµµετέχει σε 
ερευνητικά, εκπαιδευτικά, αναπτυξιακά προγράµµατα µε 
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σκοπό τη βελτίωση της τεχνογνωσίας, την εκπαίδευση 
του προσωπικού της κ.λπ.

ζ.− Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά 
επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών ηµεδαπών ή αλλοδαπών 
στις οποίες συµµετέχει η εταιρεία ή συνεργάζεται µαζί 
τους µε οποιοδήποτε τρόπο και να παραχωρεί πάσης 
φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εµπράγµατες.

η. Η αγορά και πάσης φύσεως εκµετάλλευση οποι−
ουδήποτε ακινήτου, σε ολόκληρη τη χώρα καθώς και η 
ανέγερση και πώληση κτισµάτων.

−Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ΕΥΡΩ εν−
νέα χιλιάδες (9.000) και διαιρείται σε τριακόσια (300) 
εταιρικά µερίδια, ονοµαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ 
εκάστου. Το κεφάλαιο κατεβλήθη ολόκληρο τοις µετρη−
τοίς από τους εταίρους στο ταµείο της εταιρείας και 
καθένας των εταίρων συµµετέχει µε τα κάτωθι εταιρικά 
µερίδια:

(α) Η Eταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης µε την επωνυ−
µία «ΚΟΣΜΟΝΟΓΚΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΤΑΙ−

ΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» κατέβαλε το ποσό 
των ΕΥΡΩ οκτώ χιλιάδες πεντακόσια πενήντα (8.550) και 
ανέλαβε διακόσια ογδόντα πέντε (285) εταιρικά µερίδια 
ονοµαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστου.

(β) Η Aνώνυµη Eταιρεία µε την επωνυµία «∆. ΣΟΦΡΑΣ− 
ΜΑΣΙΝΑ TEAM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» κατέβαλε το ποσό των 
ΕΥΡΩ τετρακοσίων πενήντα (450) και ανέλαβε δέκα 
πέντε (15) εταιρικά µερίδια ονοµαστικής αξίας τριάντα 
(30) ευρώ εκάστου.

−Τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανα−
λαµβάνει ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ του Χαραλάµπους 
και της Μαρίας.

−Πρώτη εταιρική χρήση: 31−12−2011. 

  Αθήνα, 1 Απριλίου 2011
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