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ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

(1)
  Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύµων Εται−

ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ−
νυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «PHIRESOFT ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ» 
και δ.τ. «PHIRESOFT A.E.». 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Την 21.4.2011 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύµων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας µας το από 18.4.2011 πρακτι−
κό της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Ανώνυ−
µης Εταιρείας µε την επωνυµία «PHIRESOFT ΑΝΩΝΥ−
ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ», δ.τ.  
«PHIRESOFT A.E.» και µε αριθµό µητρώου 63563/01/
Β/07/404 που εδρεύει στο ∆ήµο Αθηναίων µε το οποίο 
αποφασίσθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1,2,3 του 
καταστατικού της. 

Η παραπάνω τροποποίηση έχει σε περίληψη ως ακο−
λούθως:

Άρθρο 1

1. Σύσταση και επωνυµία: Συνιστάται µε το καταστα−
τικό αυτό Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «LEAD IN 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ». Για τις 
σχέσεις της Εταιρείας µε την αλλοδαπή θα χρησιµο−
ποιείται η επωνυµία της εταιρείας σε πιστή µετάφραση 
σε ξένη γλώσσα.

2. ∆ιακριτικός τίτλος: Ως διακριτικός τίτλος της Εται−
ρείας ορίζεται «LEAD IN Α.Ε.» Για τις σχέσεις της Εται−
ρείας µε την αλλοδαπή θα χρησιµοποιείται ο διακριτι−
κός τίτλος σε πιστή µετάφραση».

Άρθρο 2

Α. Σκοπός της Εταιρείας: Ο σκοπός της Εταιρείας που 
συνιστάται µε το παρόν, είναι:

1. Η ανάπτυξη και διάθεση ηλεκτρονικής πλατφόρµας 
πωλήσεων σε τρίτους.

2. Η εµπορική εκµετάλλευση ηλεκτρονικής πλατφόρ−
µας πωλήσεων.

3. Η παροχή παντός είδους υπηρεσιών τεχνικής υπο−
στήριξης και διαχείρισης ηλεκτρονικής πλατφόρµας 
πωλήσεων καθώς και η παροχή συµβουλευτικών, δι−
αφηµιστικών και προωθητικών υπηρεσιών και υπηρε−
σιών οργάνωσης και λειτουργίας αυτής και συναφείς 
υπηρεσίες.

4. Η δηµιουργία και εκµετάλλευση ιστοσελίδας για τη 
διαφηµιστική προβολή υπηρεσιών και προϊόντων τρίτων 
και την προώθηση πωλήσεων αυτών µέσω διαδικτύου.

5. Η διαµεσολάβηση µε κέρδος σε πωλήσεις υπηρεσι−
ών και προϊόντων τρίτων µέσω διαδικτύου.

6. Η προβολή υπηρεσιών και προϊόντων τρίτων µέσω 
διαδικτύου.

7. Η εξεύρεση και διαχείριση πελατών για την προβολή 
και προώθηση υπηρεσιών και προϊόντων τους µέσω 
διαδικτυακών διαδραστικών υπηρεσιών.

8. Η εµπορία προϊόντων και υπηρεσιών µέσω διαδι−
κτύου, µέσω κινητών τηλεφώνων ή άλλων ηλεκτρονικών 
δικτύων.

9. Η έρευνα, ανάπτυξη και εµπορία νέων προϊόντων, 
τεχνολογιών και υπηρεσιών.

10. Η ανάπτυξη, υλοποίηση και εµπορία λογισµικού και 
συστηµάτων πληροφορικής.

11. Η ανάπτυξη, υλοποίηση και εµπορία λογισµικού για 
ασύρµατες συσκευές και κινητά τηλέφωνα.

12. Οι υπηρεσίες πληροφορικής και συναφείς δρα−
στηριότητες, παροχή συµβουλών για θέµατα υλικού 
πληροφορικής και προµήθεια λογισµικού.

13. Οι υπηρεσίες για ανάπτυξη λογισµικού και συστη−
µάτων πληροφορικής, για συντήρηση και υποστήριξη, 
για δίκτυα συστηµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
τηλεπικοινωνιακά δίκτυα ενσύρµατα, ασύρµατα και κυ−
ψελοειδή.

14. Οι υπηρεσίες παροχής συµβουλών για θέµατα επε−
ξεργασίας µε ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

15. Οι υπηρεσίες για έρευνα και ανάπτυξη, στατιστικές 
αναλύσεις και µελέτες.

16. Η παροχή υπηρεσιών διαδικτύου, φιλοξενία ιστοσε−
λίδων, παροχή πρόσβασης στο διαδίκτυο µέσω επίγειου, 
δορυφόρου ή άλλου δικτύου, κατασκευή ιστοσελίδων 
και προγραµµάτων και κάθε είδους εµπορική εκµε−
τάλλευση όλων των παραπάνω, καθώς και η παροχή 
υπηρεσιών οργάνωσης και λειτουργίας ηλεκτρονικού 
εµπορίου µέσω διαδικτύου και κινητού τηλεφώνου και 
συναφείς υπηρεσίες.

17. Η παροχή πάσης φύσεως διαφηµιστικών υπηρε−
σιών.

18. Η παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών σε θέµατα 
πληροφορικής και τεχνικά.

19. Η διεξαγωγή κάθε συναφούς .εργασίας ή κάθε συνα−
φούς δραστηριότητας που θεωρείται αµέσως ή εµµέσως 
απαραίτητη για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών.

Άρθρο 3

Με την από 18.4.2011 Γενική Συνέλευση των µετόχων, 
το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 
72.000,00 € µε µετρητά και την έκδοση 2.400 νέων 
ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας 30,00 € και 
έτσι ανέρχεται σήµερα στο ποσό των 132.000,00€ και 
διαιρείται σε 4.400 ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής 
αξίας 30,00 € η κάθε µία.

Η αύξηση θα πραγµατοποιηθεί για κάλυψη ίδιας συµ−
µετοχής στα πλαίσια υπαγωγής της εταιρείας σε προ−
γράµµατα ΕΣΠΑ 2007−2013.

Αν η κάλυψη του ποσού της παραπάνω αύξησης του 
µετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το µετοχικό 
κεφάλαιο θα αυξηθεί µέχρι το ποσό της κάλυψης σύµ−
φωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13α του ΚΝ 2190/20 
όπως ισχύει.

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

  Αθήνα, 31 Μαΐου 2011

Με εντολή Περιφερειάρχη
Η ∆ιευθύντρια

ΕΙΡΗΝΗ ΠΟΡΤΑΛΙΟΥ 
F

(2)
     Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύµων Εται−

ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ−
νυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΡΑΧΩΒΑΣ» και δ.τ. «ΑΡΑΧΩΒΑ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.».

  Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

 Την 5.5.2011 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύµων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας µας η µε αριθµό πρωτ. 346/



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 3

16.2.2011 αίτηση και η συνυποβαλλόµενη από 27.1.2011 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 
Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚ−
ΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΡΑΧΩΒΑΣ», διακριτικό τίτλο «ΑΡΑΧΩΒΑ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.» και αριθµό µητρώου 69142/11/Β/09/22 µε 
την οποία αποφασίσθηκε η τροποποίηση των άρθρων 
1, 2 και 18 παρ.2 του καταστατικού της.

Την ίδια ηµεροµηνία καταχωρίστηκε στο Μητρώο και 
ολόκληρο το νέο κείµενο του καταστατικού της

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

Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει ως έξης:

Άρθρο 1
ΣΥΣΤΑΣΗ − ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνίσταται ∆ηµοτική Ανώνυµη Εταιρεία των άρθρων 
252 παράγραφος 3 περίπτωση γ΄ και 266 του Ν. 3463/2006 
περί Κύρωσης του ΚΩ∆ΙΚΑ ∆ΗΜΩΝ και ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ µε 
την επωνυµία «ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΣΤΟΜΟΥ − ΑΡΑΧΩΒΑΣ − ΑΝΤΙΚΥ−
ΡΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «∆.Α.Α. Α.Ε.».

Για τις συναλλαγές της µε το εξωτερικό η εταιρεία 
θα χρησιµοποιεί την επωνυµία και τον διακριτικό τίτλο 
σε πιστή µετάφραση στην αγγλική γλώσσα ή µε λατι−
νικούς χαρακτήρες.

Άρθρο 2
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:
1) η χρήση, αξιοποίηση, εκµετάλλευση και διαχείριση 

της εξής ακίνητης περιουσίας του ∆ήµου ∆ιστόµου − 
Αράχωβας Αντίκυρας (∆.Α.Α.):

α) του ακινήτου, ιδιοκτησίας του ∆ήµου Αράχωβας, 
γνωστού ως ΜΟΜΑ, επιφάνειας µέτρων τετραγωνικών 
δέκα έξι χιλιάδων πεντακοσίων ενός και ογδόντα επτά 
εκατοστών (16.501,87 τ.µ.), που βρίσκεται στην Αράχωβα 
Βοιωτίας, εκτός της ζώνης ∆΄ του ρυµοτοµικού σχεδίου 
Αράχωβας στην περιοχή «Καλανάκι», το οποίο προς τη 
βόρεια πλευρά του έχει όριο την επαρχιακή οδό Αρά−
χωβης − Επταλόφου.

β) του οικοπέδου, ιδιοκτησίας του ∆ήµου Αράχωβας, 
που βρίσκεται στην περιοχή «ΠΙΣΩ ΑΛΩΝΙΑ», εκτάσεως 
2.126,00 τ.µ., µετά του επ’ αυτού οικοδοµήµατος (εστι−
ατόριο−καφετέρια−αίθουσα πολλαπλών χρήσεων), του 
υπαιθρίου θεάτρου και της κάτω από αυτό αίθουσας.

γ) του οικοπέδου του Παλαιού ∆ηµοτικού Σχολείου 
Αράχωβας, ιδιοκτησίας του ∆ήµου Αράχωβας, συνολικής 
εκτάσεως 1.645, 68 τ.µ. επί του οποίου ευρίσκεται κτίριο, 
το οποίο αποτελείται από τα εξής:

− ισόγειο χώρο, εµβαδού 436,60 τ.µ.
− υπόγειο χώρο, εµβαδού 250,00 τ. µ.
− πατάρι, εµβαδού 182,54 τ.µ.
− πολυχώρος, εµβαδού 125,28 τ.µ.
− βοηθητικός χώρος, εµβαδού 23,98 τ.µ., και
− ο Πύργος του Ρολογιού της πόλεως, εµβαδού 19,85 

τ.µ., όπως αυτά έχουν ανακαινισθεί, µε σκοπό την εγκα−
τάσταση, οργάνωση και λειτουργία Εργαστηρίων Πα−
ραδοσιακών Τεχνών − Επαγγελµάτων και Λαογραφικού 
Μουσείου.

δ) των είκοσι τριών (23) αιθουσών που έχουν σχηµα−
τιστεί κάτω από τη γέφυρα του κεντρικού δρόµου της 
Αράχωβας, γνωστές και ως «ΚΑΜΑΡΕΣ». 

ε) του οικοπέδου, συνολικού εµβαδού τετραγωνικών 
µέτρων δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα δύο (2752,00 
τ.µ), ως αυτό έχει διαµορφωθεί µετά τις ρυµοτοµήσεις 
του, που ανήκει κατά πλήρη και αποκλειστική κυριότητα 
στον ∆ήµο Αράχωβας, και το οποίο βρίσκεται στη δυ−
τική έξοδο της Αράχωβας και επί του εθνικού δρόµου 
ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ−∆ΕΛΦΩΝ.

Επί του οικοπέδου αυτού κατασκευάζεται µετά από 
δηµόσιο διαγωνισµό και την υπογραφείσα από 6.11.2005 
σύµβαση παραχώρησης ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΣΥ−
ΝΕ∆ΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, των οποίων 
την εκµετάλλευση θα έχει η εργολήπτρια εταιρεία 
«ARACHOVA CENTER Α.Ε.» µετά την ολοκλήρωση τους 
και για µία 25ετία, µε την καταβολή ετήσιου ανταλλάγ−
µατος για όλη τη διάρκεια του χρόνου παραχώρησης 
της εκµετάλλευσης που θα ανέρχεται στο ποσό των 
σαράντα χιλιάδων Ευρώ (€ 40.000) ως µίσθωµα για 
κάθε έτος της διάρκειας της Περιόδου Παραχώρησης. 
Το ποσό αυτό θα αναπροσαρµόζεται κατά ποσοστό 3% 
ετησίως, επί του εκάστοτε καταβαλλοµένου µισθώµα−
τος. Μετά τη λήξη του χρόνου της παραχώρησης της 
εκµετάλλευσης, το ακίνητο και τα επ’ αυτού ανεγερ−
θησόµενα κτίρια και εγκαταστάσεις περιέρχονται στο 
∆ήµο Αράχωβας και κατά χρήση και εκµετάλλευση. Τα 
ανωτέρω δικαιώµατα του ∆ήµου Αράχωβας µεταβιβά−
ζονται στην Εταιρεία.

στ) του γηπέδου ποδοσφαίρου και του γηπέδου 7x7, 
συνολικού εµβαδού 13.679, 45 τ.µ., µετά των επ’ αυτού 
εγκαταστάσεων (αποδυτηρίων, κερκίδων κ.λπ.).

ζ) του ∆ηµοτικού Καταστήµατος (∆ηµαρχείου) του 
∆ήµου Αράχωβας, συνολικού εµβαδού του κτίσµατος 
σε όλους τους ορόφους 330,00 τ.µ., το οποίο ευρίσκε−
ται επί οικοπέδου, ιδιοκτησίας του ∆ήµου Αράχωβας, 
συνολικής εκτάσεως 110,72 τ.µ., επί της κεντρικής οδού 
∆ΕΛΦΩΝ της πόλεως της Αράχωβας.

η) του οικοπέδου µετά του επ’ αυτού κτιρίου Σφαγείων, 
εµβαδού 525,96 τ.µ., συνολικής εκτάσεως του οικοπέδου 
5.293,91 τ.µ., ιδιοκτησίας του ∆ήµου Αράχωβας.

θ) του οικοπέδου «ΠΑΛΙΑ ∆.Ε.Η.», ιδιοκτησίας του ∆ή−
µου Αράχωβας, συνολικής εκτάσεως 84,00 τ.µ. στη θέση 
«ΣΤΑ∆ΙΟ» εντός του οικισµού Αγίου Γεωργίου Αράχω−
βας.

ι) του αγροτεµαχίου στη θέση «ΑΣΠΡΟΛΟΥΠΙΝΑ», ιδι−
οκτησίας του ∆ήµου Αράχωβας, συνολικής εκτάσεως 
806,00 τ.µ.

κ) του αγροτεµαχίου στη θέση «ΚΟΥΤΠΟΣ», ιδιοκτησίας 
του ∆ήµου Αράχωβας, συνολικής εκτάσεως 5.000,00 τ.µ.

λ) του αγροτεµαχίου στη θέση «ΤΟΥΜΠΡΗ−ΜΟΥΛΚΙΑ», 
ιδιοκτησίας του ∆ήµου Αράχωβας, συνολικής εκτάσεως 
5.004,62 τ.µ.

µ) του κτιρίου του Βιολογικού Καθαρισµού, ιδιοκτησίας 
του ∆ήµου Αράχωβας, συνολικού εµβαδού 153,00 τ.µ., το 
οποίο ευρίσκεται επί οικοπέδου, ιδιοκτησίας του ∆ήµου 
Αράχωβας, συνολικής εκτάσεως 1.335,00 τ.µ. στη θέση 
«ΚΑΤΩ ΑΛΩΝΙΑ».

ν) του κτιρίου µε την ονοµασία «ΠΑΛΙΟΜΗΧΑΝΗ», ιδιο−
κτησίας του ∆ήµου Αράχωβας, συνολικού εµβαδού 281,01 
τ.µ., το οποίο ευρίσκεται επί οικοπέδου, ιδιοκτησίας του 
∆ήµου Αράχωβας, συνολικής εκτάσεως 281,01 τ.µ. εντός 
του εγκεκριµένου Σχεδίου της Πόλεως της Αράχωβας 
στη θέση «ΠΑΝΑΓΙΑ».

ξ) τις κάτωθι οριζόντιες ιδιοκτησίες, ιδιοκτησίας του 
∆ήµου Αράχωβας, σε πολυώροφη οικοδοµή (πολυκα−
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τοικία) που βρίσκεται στην Αθήνα (Κυψέλη), στην οδό 
Κυκλάδων, αρ. 29Α:

Ισόγειο διαµέρισµα ΙΣ1, εµβαδού 51,50 µ2
Ισόγειο διαµέρισµα ΙΣ2, εµβαδού 42,48 µ2
∆ιαµέρισµα Α΄ ορόφου Α1, εµβαδού 66,07 µ2
∆ιαµέρισµα Α΄ ορόφου Α2, εµβαδού 38,28 µ2
∆ιαµέρισµα Α΄ ορόφου A3, εµβαδού 31,17 µ2
∆ιαµέρισµα Α΄ ορόφου A4, εµβαδού 27,68 µ2
∆ιαµέρισµα Α΄ ορόφου Α5, εµβαδού 56,09 µ2
∆ιαµέρισµα Β΄ ορόφου Β1, εµβαδού 66,07 µ2
Θέση στάθµευσης Π6, εµβαδού 10,13 µ2
Θέση στάθµευσης Π7, εµβαδού 10,13 µ2
2) η διαφηµιστική εκµετάλλευση όλων των κοινοχρή−

στων χώρων και όλων των πλατειών και πάρκων εντός 
των διοικητικών ορίων του ∆ήµου ∆ιστόµου − Αράχωβας 
Αντίκυρας.

Για την πραγµατοποίηση του σκοπού της η Εταιρεία 
µπορεί:

α) Να αξιοποιεί, εκµεταλλεύεται και διαχειρίζεται µε 
δικά της µέσα, προσωπικό και δαπάνες την άνω ακί−
νητη περιουσία του ∆ήµου Αράχωβας και τους άνω 
κοινόχρηστους χώρους εντός των διοικητικών ορίων 
του ∆ήµου ∆.Α.Α..

β) Να εκµισθώνει σε τρίτον ή τρίτους, φυσικά ή νοµικά 
πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά, την άνω ακίνητη περι−
ουσία του ∆ήµου ∆.Α.Α. και τους άνω κοινόχρηστους χώ−
ρους εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου ∆.Α.Α..

γ) Να παραχωρεί τη χρήση µε ή χωρίς αντάλλαγµα σε 
τρίτον ή τρίτους, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά 
ή αλλοδαπά, της άνω ακίνητης περιουσίας του ∆ήµου 
∆.Α.Α. και των άνω κοινοχρήστων χώρων εντός των 
διοικητικών ορίων του ∆ήµου ∆.Α.Α.

δ) Να οργανώνει πολιτιστικές, επιστηµονικές, εµπορι−
κές, τουριστικές, ψυχαγωγικές, καλλιτεχνικές και λοιπές 
εκδηλώσεις στα άνω αναφερόµενα ακίνητα, µε ή χωρίς 
αντάλλαγµα.

ε) Να ιδρύει υποκαταστήµατα ή γραφεία στην Ελλάδα, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος.

στ) Να πραγµατοποιεί επιχειρηµατικές και οικονοµικές 
δραστηριότητες που στοχεύουν στην απόκτηση κεφα−
λαίων για εκτέλεση έργων και δράσεων που εξυπηρε−
τούν τους παραπάνω παρεµφερείς σκοπούς.

ζ) Τέλος, να διεξάγει κάθε άλλη εργασία ή συναφή 
επιχειρηµατική δραστηριότητα που θα εξυπηρετεί άµε−
σα ή έµµεσα το σκοπό της Εταιρείας.

3. Η ∆ιαχείριση − Εκµετάλλευση των κάτωθι Κοινό−
χρηστων χώρων:

α) Οικισµού Παραλίας ∆ιστόµου.
β) Οικισµού Αγίου Νικολάου.

Άρθρο 18

2. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκλέγονται 
από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρεί−
ας, µε την επιφύλαξη των οριζοµένων στη διάταξη του 
πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 266 
του Ν.3463/2006, όπως η διάταξη αυτή θα ισχύει κάθε 
φορά. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει τα τακτικά µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου καθώς επίσης και τα αντίστοιχα 
τους αναπληρωµατικά. 

 Λιβαδειά, 5 Μαΐου 2011 

Ο Αντιπεριφερειάρχης
Γ. ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθµ. 729 (3)
     ∆ηµοσίευση έκθεσης εκτίµησης της καθαρής θέσης της 

ατοµικής επιχείρησης του Ασλάνη Ευστρατίου του 
Παναγιώτη. 

 Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3887/2010 «Οδικές Εµπορευµατικές Μεταφο−

ρές».
2. Την αριθµ. Β1/47833/4534 (ΦΕΚ 1644/Β/14.10.2010).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 «Περί Εταιρειών Πε−

ριορισµένης Ευθύνης» όπως ισχύει.
4. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτε−

κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης».

5. Το Π.∆. 137/2010 (ΦΕΚ 230/27.12.2010) «Οργανισµός 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου».

6. Την αριθ. 325/1.3.2011 Απόφαση του Περιφερειάρχη 
Β. Αιγαίου «Μεταβίβαση Αρµοδιοτήτων στους Αντιπε−
ριφερειάρχες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» που 
δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 763/Β/6.5.20Ι1.

7. Την από 5.4.2011 έκθεση εκτίµησης της επιτροπής 
του άρθρου 7 παρ. 4 του Ν. 3887/2010 «Οδικές εµπο−
ρευµατικής Μεταφορές» όπως ισχύει, των στοιχείων 
της ατοµικής επιχείρησης του Ασλάνη Ευστρατίου του 
Παναγιώτη µε Α.Φ.Μ. 078237758 ∆.Ο.Υ. Καλλονής µε έδρα 
τη Ανεµώτια Λέσβου προκειµένου να µετατραπεί σε Μο−
νοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης (ΕΠΕ).

8. Σύνολο Ενεργητικού 207.497,20 Ευρώ
Σύνολο Υποχρεώσεων 0 Ευρώ
Καθαρή Θέση 207.497,20 Ευρώ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΙΜΗ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 207.497,20 Ευρώ
αποφασίζουµε:
Εγκρίνουµε τη δηµοσίευση των στοιχείων της παρα−

πάνω έκθεσης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Μυτιλήνη, 23 Μαΐου 2011 

Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΗΡΑΚΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΗΣ 

F

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

(4)
     Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύµων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επω−
νυµία «ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΑΕ Ξενοδοχειακές και Τουριστικές 
Επιχειρήσεις» και δ.τ. «ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΑΕ». 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Την 31.5.2011 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανώνυµων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας µας το από 20.5.2011 Πρακτικό 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας 
µε την επωνυµία «ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΑΕ Ξενοδοχειακές και 
Τουριστικές Επιχειρήσεις» και δ.τ. «ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΑΕ» και 
µε αριθµό Μητρώου 4078/01/Β/86/4076, που εδρεύει στο 
∆ήµο Αθηναίων µε το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβο−
λή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου 
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1.208.220,66 ευρώ που αποφασίσθηκε από τη Γενική Συ−
νέλευση στις 10.5.2011. 

 Αθήνα, 31 Μαΐου 2011

Με εντολή Περιφερειάρχη
Η ∆ιευθύντρια

ΕΙΡΗΝΗ ΠΟΡΤΑΛΙΟΥ 
F

(5)
     Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύµων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την 
επωνυµία «FOT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙ−
ΞΗΣ − ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΥΛΙΚΩΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ» και δ.τ. «FOT A.E.». 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Την 20.5.2011 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανώνυµων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας µας το από 6.9.2010 Πρακτικό 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας 
µε την επωνυµία «FOT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗ−
ΡΙΞΗΣ − ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΥΛΙΚΩΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ» και δ.τ. «FOT Α.Ε.» και µε αριθ−
µό Μητρώου 68903/01/Β/09/410, που εδρεύει στο ∆ήµο 
Αθηναίων µε το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του 
ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου 84.000,00  
(και υπέρ το άρτιο 616.000) ευρώ που αποφασίσθηκε 
από τη Γενική Συνέλευση στις 17.5.2010. 

 Αθήνα, 20 Μαΐου 2011

Με εντολή Περιφερειάρχη
Η ∆ιευθύντρια

ΕΙΡΗΝΗ ΠΟΡΤΑΛΙΟΥ 
F

(6)
     Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύµων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την 
επωνυµία «ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΕ Ανώνυµη Εται−
ρεία ∆ιαχειρίσεως Ενεργητικού και Παθητικού» και 
δ.τ. «ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α.Ε.». 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Την 2.6.2011 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύµων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας µας το από 4.5.2011 απόσπα−
σµα Πρακτικού του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώ−
νυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
ΑΕ Ανώνυµη Εταιρεία ∆ιαχειρίσεως Ενεργητικού και 
Παθητικού» και δ.τ. «ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α.Ε.» και αριθ−
µό Μητρώου 25436/01/Β/91/644 που εδρεύει στο ∆ήµο 
Αθηναίων µε το οποίο εκλέχθηκε νέο µέλος του ∆ι−
οικητικού Συµβουλίου ο Χαράλαµπος Μαζαράκης του 
Γεωργίου, Γενικός ∆ιευθυντής Ε.Τ.Ε., κάτοικος Αλίµου 
Αττικής, οδός Λευκωσίας 80, Α∆Τ ΑΕ 096808/2007 σε 
αντικατάσταση του παραιτηθέντος µέλους Ιωάννη Κυ−
ριακόπουλου.

Μετά από τα παραπάνω η νέα σύνθεση του ∆ιοι−
κητικού Συµβουλίου, του οποίου η θητεία λήγει στις 
30.5.2011 παραµένει η ίδια και τις αρµοδιότητες διοί−
κησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας 
εξακολουθούν να έχουν ο Πρόεδρος Θ. Στάθης και ο 
∆ιευθύνων Σύµβουλος Αθ. Μαυροµµάτης σύµφωνα µε 
την υπ’ αριθµ. 212/30.3.2009 απόφαση του ∆.Σ. 

 Αθήνα, 1 Ιουνίου 2011

Με εντολή Περιφερειάρχη
Η ∆ιευθύντρια

ΕΙΡΗΝΗ ΠΟΡΤΑΛΙΟΥ 

(7)
     Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύµων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επω−
νυµία «ΒΑΡΝΙΜΑ (∆ΙΑ∆ΟΧΟΙ) ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Την 31.5.2011 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανώνυµων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας µας το από 16.5.2011 Πρακτικό 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε 
την επωνυµία «ΒΑΡΝΙΜΑ (∆ΙΑ∆ΟΧΟΙ) ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
και µε αριθµό Μητρώου 43536/01/Β/99/386(2004), που 
εδρεύει στο ∆ήµο Αθηναίων σύµφωνα µε το οποίο όλες 
οι µετοχές της ανωτέρω Ανώνυµης Εταιρείας έχουν 
συγκεντρωθεί και ανήκουν σε ένα και µόνο µέτοχο ήτοι: 
την Ιωάννα Βαρδινογιάννη − Fournier του Νικολάου συζ. 
Αντονιο Φουρνιέ (Antonio Fournier) γεννηµένη στην Αθή−
να το 1964, κάτοικος Μαδρίτης Ισπανίας µε προσωρι−
νή διαµονή στην οδό Ιπποκράτους 56, Αθήνα, µε ΑΦΜ 
012219800 η οποία κατέχει το 100% των µετοχών. 

 Αθήνα, 31 Μαΐου 2011

Με εντολή Περιφερειάρχη
Η ∆ιευθύντρια

ΕΙΡΗΝΗ ΠΟΡΤΑΛΙΟΥ 
F  

(8)
   Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύµων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την 
επωνυµία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΟΥΡ−
ΣΑΝΙ∆Η − ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ» και δ.τ. «Π & Κ ΠΟΥΡΣΑΝΙ∆Η Α.Ε.». 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Την 31.5.2011 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανώνυµων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας µας το από 19.5.2011 Πρακτικό 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε 
την επωνυµία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΟΥΡ−
ΣΑΝΙ∆Η − ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
και δ.τ. «Π & Κ ΠΟΥΡΣΑΝΙ∆Η Α.Ε.» και µε αριθµό Μη−
τρώου 70832/01/Β/11/84, που εδρεύει στο ∆ήµο ∆άφνης−
Υµηττού µε το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του 
αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου 80.000,00 ευρώ.

  Αθήνα, 31 Μαΐου 2011

Με εντολή Περιφερειάρχη
Η ∆ιευθύντρια

ΕΙΡΗΝΗ ΠΟΡΤΑΛΙΟΥ 
F

(9)
     Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύµων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την 
επωνυµία «ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙ−
ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΡΝΙΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. 
«ΒΑΡΝΙΚΟΣ ΑΕ». 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Την 1.6.2011 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύµων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας µας το από 5.5.2011 Πρακτικό 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας 
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µε την επωνυµία «ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΡΝΙΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.: 
«ΒΑΡΝΙΚΟΣ ΑΕ» και αριθµό Μητρώου 489/01/Β/86/490 
που εδρεύει στο ∆ήµο Αθηναίων σύµφωνα µε το έγινε 
δεκτή η παραίτηση του µέλους του ∆ιοικητικού Συµ−
βουλίου ∆ηµοσθένη Βαρδινογιάννη χωρίς να αντικα−
τασταθεί. 

 Αθήνα, 1 Ιουνίου 2011

Με εντολή Περιφερειάρχη
Η ∆ιευθύντρια

ΕΙΡΗΝΗ ΠΟΡΤΑΛΙΟΥ 
F

(10)
     Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύµων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την 
επωνυµία «Χ κ Β ΠΑΠΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ−ΗΛΕ−
ΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» και δ.τ. «Χ. & Β. 
ΠΑΠΠΑΣ ΑΒΕΕ». 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Την 3.6.2011 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύµων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας µας τα κατωτέρω στοιχεία της 
Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ κ Β ΠΑΠΠΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ−ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» 
και δ.τ. «Χ. & Β. ΠΑΠΠΑΣ ΑΒΕΕ» και αριθµό Μητρώου 
21917/01/Β/90/261 που εδρεύει στο ∆ήµο Αθηναίων:

1) Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις χρήσης 2010.
2) Η έκθεση διαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

για τη χρήση 2010 
όπως εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση των µε−

τόχων της 30.5.2011. 

 Αθήνα, 3 Ιουνίου 2011

Με εντολή Περιφερειάρχη
Η Τµηµατάρχης

ΛΥΓΕΡΗ ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ 
F

(11)
     Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύµων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επω−
νυµία «ΓΕΤΕΜ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΓΕΤΕΜ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.». 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Την 2.6.2011 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύµων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας µας τα κατωτέρω στοιχεία 
της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΓΕΤΕΜ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΓΕ−
ΤΕΜ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» και αριθµό Μητρώου 65520/01/
Β/08/139(2010) που εδρεύει στο ∆ήµο Αθηναίων:

1) Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι−
σης ∆ιοικητικού Συµβουλίου και έκθεση ορκωτών ελε−
γκτών για τη χρήση 2010.

2) Το από 23.5.2011 Πρακτικό της τακτικής Γενικής Συ−
νέλευσης των µετόχων µε το οποίο ορίστηκαν ορκωτοί 
ελεγκτές για την επόµενη χρήση 1.1−31.12.2011 οι εξής:

Τακτικός:
ΞΕΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ µε Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 11541.

Αναπληρωµατικός:
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ µε Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 14131
της ελεγκτικής εταιρείας: ΣΟΛ Α.Ε. 

 Αθήνα, 2 Ιουνίου 2011

Με εντολή Περιφερειάρχη
Η Τµηµατάρχης

ΛΥΓΕΡΗ ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ 

F

(12)
     Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύµων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την 
επωνυµία «ΒΥΖΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ−ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΝΟΣΟ−
ΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ». 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Την 6.6.2011 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύµων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας µας τα κατωτέρω στοιχεία 
της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΒΥΖΑΣ ΑΝΩ−
ΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ−ΙΑ−
ΤΡΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» 
και αριθµό Μητρώου 22551/01/Β/90/449 που εδρεύει στο 
∆ήµο Αθηναίων:

1) Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις χρήσης 2010.
2) Η έκθεση διαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

για τη χρήση 2010
όπως εγκρίθηκαν από την Γενική Συνέλευση των µε−

τόχων της 28.5.2011. 

 Αθήνα, 6 Ιουνίου 2011

Με εντολή Περιφερειάρχη
Η Τµηµατάρχης

ΛΥΓΕΡΗ ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ 

F

(13)
     Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύµων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επω−
νυµία «STRUCTURAL CONSULTING SUPPORT ΣΥΜ−
ΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. 
«STRUCTURAL CONSULTING SUPPORT AE». 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Την 31.5.2011 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύµων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας µας τα κατωτέρω στοιχεία 
της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «STRUCTURAL 
CONSULTING SUPPORT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. STRUCTURAL CONSULTING 
SUPPORT AE» και αριθµό Μητρώου 50978/01/Β/02/9(2008) 
που εδρεύει στο ∆ήµο ∆άφνης − Υµηττού:

1) Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις χρήσης 2009.
2) Η έκθεση διαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

για την χρήση 2009
όπως εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση των µε−

τόχων της 30.6.2010. 

 Αθήνα, 31 Μαΐου 2011 

Με εντολή Περιφερειάρχη
Η Τµηµατάρχης

ΛΥΓΕΡΗ ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ 
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ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

(14)
     Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο 

της σύστασης της Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης 
µε την επωνυµία «Μ&Ι ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙ−
ΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. « Μ&Ι ΕΠΕ». 

   Την 3.6.2011 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εµπορικό 
Μητρώο, η µε αριθµό 56.844/3.6.2011 πράξη, σύστασης 
της Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης µε την επωνυµία 
«Μ&Ι ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και 
το διακριτικό τίτλο «Μ&Ι ΕΠΕ» της Συµβολαιογράφου 
ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑ ΣΓΟΥΡΑ.

Η ως άνω Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης έλαβε 
αριθµό Γ.Ε.ΜΗ. 116155702000 και Κωδικό Αριθµό κατα−
χώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. 116155702000

Περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής
1) Αριθµός Συµβολαίου: 56.844/3.6.2011
2) Συµβολαιογράφος: ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΝ∆ΡΕΑ ΣΓΟΥΡΑ
3) Επωνυµία «Μ&Ι ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτκό τίτλο «Μ&Ι ΕΠΕ».

4) Έδρα: ΑΘΗΝΑ Ο∆ΟΣ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΛΕ−
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5) Εταίροι: 2
6) Κεφάλαιο: 4.500
7) Σκοπός: ΠΑΡΟΧΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥ−

ΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ

8) ∆ιάρκεια: 5
9) ∆ιαχείριση: ΜΑΡΙΑ ΧΟΝ∆ΡΟΥ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ και 

της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ.

  Αθήνα, 3 Ιουνίου 2011

Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών
Η Συµβολαιογράφος
ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΓΟΥΡΑ 

F

(15)
       Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο 

της σύστασης της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περι−
ορισµένης Ευθύνης µε την επωνυµία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙ−
ΤΑΚΙ∆ΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «SOUVLAKI BAR». 

Την 3.6.2011 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εµπορικό Μη−
τρώο, η µε αριθµό 2.681/3.6.2011 πράξη, σύστασης της 
Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης µε 
την επωνυµία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΤΑΚΙ∆ΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό 
τίτλο «SOUVLAKI BAR» της Συµβολαιογράφου Κατερίνης 
Παρασκευής Ν. Πάτσια

Η ως άνω Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης έλαβε 
αριθµό Γ.Ε.ΜΗ. 116155848000 και

Κωδικό Αριθµό καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. 
116155848000.

Περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής:
1) Αριθµός Συµβολαίου: 2.681/2011
2) Συµβολαιογράφος: Παρασκευή Ν. Πάτσια

3) Επωνυµία: «ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΤΑΚΙ∆ΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικός τίτ−
λος «SOUVLAKI BAR».

4) Έδρα. ∆.Κ. Κατερίνης ∆.Ε. Κατερίνης ∆ήµου Κατε−
ρίνης Π.Ε. Πιερίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
και ειδικότερα το µίσθιο κατάστηµα της εταιρείας επί 
της οδού Σολωµού αριθµ. 4.

5) Εταίροι: Ιωάννης Τσιτακίδης του Γεωργίου και της 
Ελένης, κάτοικος Κατερίνης (Ν. Κατερινιώτου 49), Α.∆.Τ. 
ΑΒ 881051/2006 Υ.Α. Κατερίνης µε Α.Φ.Μ. 047816864 Α΄ 
Κατερίνης.

6) Κεφάλαιο: 50.000
7) Σκοπός: 1. Υπηρεσίες παροχής γευµάτων από ψητο−

πωλείο − σουβλατζίδικο χωρίς παροχή καθισµάτων και 2. 
Υπηρεσίες κατ’ οίκων παράδοσης τροφίµων (delivery)

8) ∆ιάρκεια: 40
9) ∆ιαχείριση: Ιωάννης Τσιτακίδης του Γεωργίου και 

της Ελένης, κάτοικος Κατερίνης (Ν. Κατερινιώτου 49), 
Α.∆.Τ. ΑΒ 881051/2006 Υ.Α. Κατερίνης µε Α.Φ.Μ. 047816864 
Α΄ Κατερίνης.

   Κατερίνη, 3 Ιουνίου 2011

Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών
Η Συµβολαιογράφος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ν. ΠΑΤΣΙΑ 
F

(16)
       Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιορι−

σµένης Ευθύνης µε την επωνυµία «Ε.ΜΕ.ΣΙ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥ−
ΚΛΩΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΙ∆ΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» και δ.τ. 
«Ε.ΜΕ.ΣΙ. Ε.Π.Ε.», («C.M.S. L.T.D.»). 

   Με την αριθµ. 25.021/13.4.2011 πράξη του Συµβολαιο−
γράφου Θεσσαλονίκης Εµµανουήλ ∆. Σαραγιώτη «περί 
τροποποίησης των άρθρων 5 και 6 και κωδικοποίησης 
του καταστατικού Ε.Π.Ε.», που δηµοσιεύθηκε νόµιµα στα 
Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης µε 
αριθµό µητρώου 8178 και αύξοντα αριθµό δηµοσιεύσεως 
476/16.5.2011, τροποποιήθηκε ύστερα από την απόφα−
ση της Ε.Γ.Σ. των εταίρων της 8.4.2011 το καταστατικό 
της Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης µε την επωνυµία 
«Ε.ΜΕ.ΣΙ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΙ∆ΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» 
και το διακριτικό τίτλο «Ε.ΜΕ.ΣΙ. Ε.Π.Ε.», («CMS. L.T.D.»), µε 
ΑΦΜ 997651970 της Α΄ ∆.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης.

Η περίληψη της τροποποίησης του καταστατικού της 
έχει ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 5

Το εταιρικό κεφάλαιο µε την απόφαση της Ε.Γ.Σ. των 
εταίρων της 8.4.2011 αυξάνεται κατά 50.040,00 ευρώ 
τοις µετρητοίς και ορίζεται πλέον στο ποσό των ευρώ 
150.060,00 διαιρούµενο σε 5.002 εταιρικά µερίδια ονο−
µαστικής αξίας εκάστου 30,00 ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 6
ΚΑΛΥΨΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το παραπάνω ποσό του εταιρικού κεφαλαίου καλύ−
φθηκε και καταβλήθηκε ολοσχερώς από τους ιδρυτές 
της εταιρείας ως εξής:

1. Ο Γεώργιος Χειµωνίδης του Κωνσταντίνου και της 
Καλλιόπης, εισέφερε 75.030,00 ευρώ και ανέλαβε 2.501 
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εταιρικά µερίδια των 30,00 ευρώ έκαστο που αποτελούν 
την εταιρική του µερίδα.

2. Ο Αθανάσιος Μανωλόπουλος του Χρήστου και της 
Αικατερίνης εισέφερε 75.030,00 ευρώ και ανέλαβε 2.501 
εταιρικά µερίδια των 30,00 ευρώ έκαστο που αποτελούν 
την εταιρική του µερίδα.

Κατά τα λοιπά, το καταστατικό της Ε.Π.Ε. που κα−
ταρτίστηκε µε την αριθµ. 24.459/10.11.2010 πράξη του 
Συµβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Εµµανουήλ ∆. Σαρα−

γιώτη, δηµοσιεύθηκε νόµιµα στα Βιβλία Εταιρειών του 
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης µε αριθµό µητρώου 8178 
και αύξοντα αριθµό δηµοσιεύσεως 1127/23.11.2010 και 
δηµοσιεύθηκε (σε περίληψη) στο ΦΕΚ 13.429/24.10.2010 
ΤΑΕ και ΕΠΕ, παραµένει ως είχε.

  Θεσσαλονίκη, 2 Ιουνίου 2011 

Ο ∆ικηγόρος
ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΧΕΙΜΩΝΙ∆ΗΣ  
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