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ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

(1)
  Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΚΕΚ ΑΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛ−
ΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» και δ.τ. «ΚΕΚ ΑΙΑΣ ΑΕ».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   Την  31.12.2007 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας και πήρε αριθμό Μητρώου 
65076/03/B/07/96, η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία 
«ΚΕΚ ΑΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑ−
ΤΑΡΤΙΣΗΣ» και δ.τ. «ΚΕΚ ΑΙΑΣ ΑΕ», καθώς επίσης και η 
υπ’ αριθμ. 6215/31.12.2007 απόφαση του Νομάρχη Δυτι−
κής Αττικής, με την οποία δόθηκε άδεια σύστασης και 
εγκρίθηκε το καταστατικό της εν λόγω εταιρείας, όπως 
καταρτίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 2141/27.12.2007 πράξη της 
Συμβολαιογράφου Ελευσίνας, ΙΣΙΔΩΡΑΣ ΔΗΜ. ΒΑΡΕΛΑ, 
σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 και το ν. 2166/1993, όπως 
ισχύουν.
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Περίληψη του καταστατικού έχει ως εξής:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Η επωνυμία της εταιρείας είναι: «ΚΕΚ ΑΙΑΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» 
και δ.τ. «ΚΕΚ ΑΙΑΣ ΑΕ».

ΕΔΡΑ: Έδρα ορίζεται ο Δήμος Άνω Λιοσίων Αττικής.
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της εταιρείας είναι:
Σκοπός της εταιρείας είναι η υλοποίηση προγραμμά−

των άτυπης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης 
με δυνατότητα άσκησης και συναφών προς το αντικεί−
μενο αυτό, δραστηριοτήτων (έρευνες − μελέτες, δια βίου 
μάθηση − εκπαίδευση, συνεργασία με επιχειρήσεις για 
κατάρτιση − επανακατάρτιση προσωπικού, χορήγηση 
πιστοποιητικών επάρκειας γνώσεων, ημερίδες, συνέδρια, 
εκπαιδευτικά βοηθήματα για τους καταρτιζόμενους 
τους, συμμετοχή σε ολοκληρωμένα προγράμματα άλ−
λων κοινοτικών πρωτοβουλιών που χρηματοδοτούνται 
και από άλλα διαρθρωτικά ταμεία).

Για τις ομάδες στόχου του Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος «Καταπολέμηση του Αποκλεισμού από την αγορά 
εργασίας» θα δημιουργηθεί και οργανωθεί ειδικό τμήμα 
σχεδιασμού και εφαρμογής προγραμμάτων επαγγελ−
ματικής κατάρτισης το οποίο θα στελεχωθεί και θα 
λειτουργεί σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες απο−
φάσεις των αρμοδίων υπουργείων.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενή−
ντα δύο (52) έτη, από τη νόμιμη σύσταση της και λήγει 
την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2059.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε 

300.000,00 ευρώ και θα καταβληθεί ως εξής:
α) ποσού ευρώ 33.000, από την εισφορά της περιου−

σίας (λογιστική αξία) της μετατρεπόμενης Αστικής μη 
κερδοσκοπικής εταιρείας «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΥ−
ΠΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΥΠΥΡΙΔΕΣ» και

β) ποσού ευρώ 267.000 από την κεφαλαιοποίηση μέ−
ρους της οφειλής προς τον μέτοχο Νικόλαο Κρημνια−
νιώτη, όπως προκύπτει από την από 5.11.2007 έκθεση 
εκτίμησης του ορκωτού ελεγκτή Γεωργίου Π. Κασιμάτη, 
σύμφωνα με το ν. 2166/1993.

ΜΕΤΟΧΕΣ: Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας δι−
αιρείται σε 3.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής 
αξίας 100,00 ΕΥΡΩ η κάθε μία.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ:
Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχί−

ζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή 
πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Κατ’ εξαίρεση η 
πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη σύσταση της 
εταιρείας και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2008.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμός μελών και θητεία 
αυτού:

Το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από 3 έως 
9 μέλη, με 5ετή θητεία.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: Το πρώτο Διοικητικό Συμβού−
λιο, το οποίο θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι 30.6.2009, 
απαρτίζεται από τους:

1. Κρημνιανιώτη Νικόλαο του Περικλή και της Μαρίας, 
Επιχειρηματία που γεννήθηκε στα Σανά Χαλκιδικής το 
1952, κάτοικος Θρακομακεδόνων, Παρμενίωνος 53, Α.Δ.Τ. 
ΑΕ 098746 και Α.Φ.Μ. 017871020 Δ.Ο.Υ. Άνω Λιοσίων, 
Έλληνας υπήκοος, ως Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων 
Σύμβουλος.

2. Παναγιώτη Αντωνίου του Αναστασίου και της Μαρί−
ας, δημόσιος υπάλληλος, που γεννήθηκε στα Άνω Λιόσια 

Αττικής το έτος 1961, κάτοικος Άνω Λιοσίων στην οδό 
Φυλής αρ.161, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτό−
τητας με αριθμό Λ 355085 που εκδόθηκε την 20.10.1977 
από το Α.Τ. Άνω Λιοσίων, με Α.Φ.Μ. 041818895, Δ.Ο.Υ. 
Άνω Λιοσίων, Μέλος.

3. Γεώργιο Κοτρωνιά του Νικολάου και της Χρυσούλας, 
πολιτικό μηχανικό, που γεννήθηκε στη Λαμία το έτος 
1952 κάτοικο Λαμίας, οδός Παναγίας Δεσποίνης, αριθμός 
1, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ν. 895498/1984 
που εκδόθηκε από το Τ.Α. Λαμίας, με Α.Φ.Μ. 018256622, 
Δ.Ο.Υ. Λαμίας Έλληνα υπήκοο, Μέλος.

4. Αλυφαντή Αντωνία του Κυριάκου, Ιδιωτική Υπάλληλο, 
που γεννήθηκε στο Αιγάλεω Αττικής, κάτοικο Αιγάλεω, 
Ιερολοχιτών 27, Α.Δ.Τ. Ξ. 322647 και Α.Φ.Μ. 105378572, 
Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω, Ελληνίδα υπήκοο, Αντιπρόεδρο Δ.Σ.

5. Βάνα Ευφροσύνη του Βασιλείου, Ιδιωτικός Υπάλλη−
λος, που γεννήθηκε στην Αθήνα, κάτοικο Άνω Λιοσίων, 
Πολυδεύκους 20, Α.Δ.Τ. Π. 088094 και Α.Φ.Μ. 064974366, 
Δ.Ο.Υ. Άνω Λιοσίων, Ελληνίδα υπήκοο, Μέλος.

6. Κρημνιανιώτη Αθανάσιο Θαλή του Νικολάου και 
της Χριστίνας, Ιδιωτικό Υπάλληλο, που γεννήθηκε στο 
Αμαρούσιο Αττικής το 1989, κάτοικο Θρακομακεδόνων, 
Παρμενίωνος 53, ΑΔΤ Χ 630693/16.6.2004 του Α.Τ. Αχαρ−
νών, με Α.Φ.Μ. 112887589 της Δ.Ο.Υ. Αχαρνών, Ελληνικής 
ιθαγένειας και υπηκοότητας, Μέλος.

  Ελευσίνα, 31 Δεκεμβρίου 2007

Με εντολή Νομάρχη
Η Διευθύντρια

Ε. ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗ
F

(2)
    Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ−
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΤΕΜΙΣ Α.Ε.».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

  Την 21.12.2007 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανω−
νύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ’ αριθμ. 
39007/21.12.2007 απόφασή μας με την οποία εγκρίθηκε 
η τροποποίηση των άρθρων 5, 41, 42 και η κατάργηση 
των άρθρων 43, 44, 45, 47 του καταστατικού της Ανώ−
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΤΕΜΙΣ Α.Ε.» και με 
αριθμό Μητρώου 15698/92/Β/87/18 σύμφωνα με την από 
30.5.2004 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων της.

Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει ως εξής:

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε 
κατά την σύσταση της σε 83.000.000 δρχ. διαιρούμε−
νο σε 8.300 μετοχές ονομαστικής αξίας 10000 δρχ. 
εκάστης. Κατόπιν αποφάσεως της έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης της εταιρείας της 9.12.1989 το κεφάλαιο 
της εταιρείας αυξήθηκε κατά 6.600.000 δρχ. δια της 
κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας της προελθούσης 
εκ της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων δια 
της εκδόσεως 660 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 
10.000 δρχ. εκάστης οι οποίες διενεμήθησαν δωρεάν 
εις τους παλαιούς μετόχους της εταιρείας κατά τον 
λόγο της συμμετοχής εκάστου στο αρχικό κεφάλαιο 
της εταιρείας.
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2. Μετά την μετατροπή του νομίσματος από δραχμή 
σε ευρώ, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρ−
χεται σε 262.949 ευρώ και διαιρείται σε 8.960 μετοχές 
ονομαστικής αξίας της κάθε μίας 29,346986 ευρώ.

3. Το κεφάλαιο κατεβλήθη ολόκληρο σύμφωνα με τα 
άρθρα 39 και επόμενα του καταστατικού.

Άρθρο 41
Εισφορές σε μετρητά

Οι παραπάνω ιδρυτές − μέτοχοι εισέφεραν και κατέ−
βαλαν σε μετρητά προς κάλυψη του αρχικού Μετοχικού 
Κεφαλαίου τα εξής ποσά:

1) Ο Πέτρος − Λαυρέντιος − Γεώργιος Γροπέτης του 
Σωτηρίου, 1.080 δραχμές ή 3,17 ευρώ.

2) Η Ευτυχία συζ. Πέτρου Γροπέτη, 1.250.000 δρχ. ή 
3.668,38 ευρώ.

3) Ο Σπυρίδων Γροπέτης του Πέτρου, 1.000.000 δρχ. 
ή 2.934,70 ευρώ.

Άρθρο 42
Κατανομή και ανάληψη μετοχών.

Ολόκληρο το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας που 
αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού 
όπως αυτό σχηματίστηκε από τις εισφορές των ιδρυτών 
− μετόχων και καλύφθηκε απ’ αυτούς αλλά και από την 
αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου δια της κεφαλαιο−
ποιήσεως της υπεραξίας των ακινήτων της εταιρείας 
αποτελείται από 8.960 μετοχές που κατανέμονται ως 
εξής:

α) Ο Πέτρος − Λαυρέντιος−Γεώργιος Γροπέτης του 
Σωτηρίου, ανέλαβε οκτώ χιλιάδες επτακόσιες δέκα πέ−
ντε (8.715) μετοχές.

β) Η Ευτυχία συζ. Πέτρου Γροπέτη, ανέλαβε εκατόν 
τριάντα πέντε (135) μετοχές.

γ) Ο Σπυρίδων Γροπέτης του Πέτρου, ανέλαβε εκατόν 
δέκα (110) μετοχές

Άρθρο 46

1. Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση 
των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του κ.ν. 
2190/1920.

2. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις 
του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

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

   Κέρκυρα, 21 Δεκεμβρίου 2007

Με εντολή Νομάρχη
Η Διευθύντρια

ΣΤΕΛΛΑ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ
F

(3)
    Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ−
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ 
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΛΙΓΚΟΥ 
Α.Ε.».

   Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

   Την 24.12.2007 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανω−
νύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ’ αριθμ. 
37580/24.12.2007 απόφασή μας με την οποία εγκρίθηκε 
η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της 

Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ 
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΛΙΓΚΟΥ 
Α.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 12699/92/Β/86/84 σύμφωνα 
με την από 31.12.2006 απόφαση της έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης των μετόχων της.

Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει ως εξής:

Άρθρο 5

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 
879.900,00 ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και δι−
αιρείται σε 29.330 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 
30,00 ευρώ η κάθε μία, εκ των οποίων ανήκουν εις τον 
Ελευθέριο Λίγκο 18.771 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής 
αξίας 30,00 ευρώ η κάθε μια, εις την Πασχαλίνα Λίγκου 
5.866 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ 
η κάθε μια, εις την Μαργαρίτα Λίγκου 3.226 ανώνυμες 
μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ η κάθε μια, εις 
τον Στέφανο Λίγκο 1.467 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής 
αξίας 30,00 η κάθε μια.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο δημιουργήθηκε:
1. Με την σύσταση της εταιρείας το Μετοχικό Κεφά−

λαιο ορίσθηκε αρχικώς σε 33.500.000 δρχ. ολοσχερώς 
καταβληθέν κατά την σύσταση της εταιρείας.

2. Με την από 10.12.1983 απόφαση το Μετοχικό Κεφά−
λαιο αυξήθηκε κατά 16.000.000 δρχ., ορισθέν συνολικά 
στο ποσόν των δρχ. 49.500.000 (ΦΕΚ 2905/5.10.1984 τεύ−
χος Α.Ε. – Ε.Π.Ε.).

3. Με την από 10.4.1986 απόφαση το Μετοχικό Κεφά−
λαιο αυξήθηκε κατά 7.500.000 δρχ., ορισθέν συνολικά 
στο ποσό των δρχ. 57.000.000 (ΦΕΚ1578/22.5.1986 τεύχος 
Α.Ε. – Ε.Π.Ε.).

4. Με την από 2.7.1986 απόφαση το Μετοχικό Κεφάλαιο 
αυξήθηκε κατά 8.100.000 δρχ., ορισθέν συνολικά στο 
ποσόν των δρχ. 65.100.000 (ΦΕΚ 2591/8.7.1986 τεύχος 
Α.Ε. – Ε.Π.Ε.).

5. Με την από 18.12.1989 απόφαση της Γενικής Συνέ−
λευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε 
κατά 30.600.000 δρχ., ορισθέν συνολικά στο ποσόν των 
δρχ. 95.700.000.

6. Με την από 23.12.2000 απόφαση της έκτακτης γε−
νικής συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας 
αυξήθηκε κατά 45.000.000 δρχ., ορισθέν συνολικά στο 
ποσόν των δρχ. 140.700.000.

7. Με την αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης με−
τοχής 10.000 δρχ. η κάθε μία σε 10.222.50 δρχ. έκαστη, 
επήλθε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ποσόν 
δρχ. 3.130.575 σύμφωνα με την από 30.6.2002 απόφαση 
της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Επίσης με την κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου της 
υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή με 
βάση το ν. 2065/1992 της αξίας των γηπέδων και των 
κτιρίων επήλθε αύξηση ποσού δρχ. 25.862.925, όπως 
παρουσιάζεται στα βιβλία της εταιρείας στο λογ/μό, «Δι−
αφορές Αναπροσαρμογής», σύμφωνα την από 30.6.2002 
απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετό−
χων.

8. Με την από 4.5.2003 απόφαση της έκτακτης Γενι−
κής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας 
αυξήθηκε κατά 210.000,00 ευρώ ορισθέν συνολικά στο 
ποσό των 708.000,00 ευρώ.

9. Με την απόφαση της παρούσας έκτακτης Γενι−
κής Συνέλευσης, της 31.12.2006, το Μετοχικό Κεφάλαιο 
αυξήθηκε κατά 171.900,00 ευρώ, ορισθέν συνολικά στο 
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ποσόν των 879.900,00 ευρώ. Η Γενική Συνέλευση της 
31.12.2006 αποφάσισε την κεφαλαιοποίηση του υπολοί−
που της υπεραξίας των ακινήτων ύψους 171.881,82 ευρώ 
από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της 
31.12.2004 βάσει ν. 2065/1992 και μέρους των κερδών εις 
νέο ύψους 18,18 ευρώ για στρογγυλοποίηση της αύξησης 
ήτοι συνολική αύξηση 171.900,00 ευρώ.

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

   Κέρκυρα, 27 Δεκεμβρίου 2007

Με εντολή Νομάρχη
Η Διευθύντρια κ.α.α.

Α. ΠΑΝΔΗΣ
F

(4)
    Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων 

Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της 
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΕ−
ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΝΤΙΡ−
ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ − ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

   Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

   Την 17.12.2007 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η τροποποίηση των άρ−
θρων 1, παρ. 13 άρθρου 6, παρ. 2 άρθρου 8 και άρθρου 
33 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 
ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ − ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Μητρώου 40158/61/Β/98/04, που 
αποφασίσθηκε σύμφωνα με την από 30.11.2007 απόφαση 
της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Η τροποποίηση που εγκρίθηκε, έχει ως εξής:

Άρθρο 1

Επωνυμία:
1. Η εταιρεία συστάθηκε με το υπ’ αριθμ. 9153/18.2.1998 

καταστατικό συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Πολυγύ−
ρου Κουγιώνη Χατζηπαζαρλή, το οποίο εγκρίθηκε με την 
υπ’ αριθμ. 08.3/394/12.3.1998 απόφαση Νομάρχη Χαλκιδι−
κής και καταχωρήθηκε στο Μ.Α.Ε. της Νομαρχίας Χαλκι−
δικής την 13.3.1998 με αριθμό Μητρώου 40158/61/Β/98/04 
και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΤΑΕ − ΕΠΕ) 1519/20.3.1998 με 
την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ − ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «Κ.Ε.Π.Α.Μ.Α.Χ.».

2. Η νέα επωνυμία της εταιρείας μετά από τροποποί−
ηση με την υπ’ αριθμ. 12/30.11.2007 απόφαση Γ.Σ. είναι 
«ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ 
ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ − ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΟΤΑ» και δ.τ. «ΚΕ.ΠΑ.ΜΑΧ Α.Ε.» με βάση την εγκύκλιο 
16/Α.Π. 10819/22.2.2007 του ΥΠΕΣΔΔΑ (κεφ. Β, παρ 1). Για 
τις διεθνείς σχέσεις της εταιρείας η επωνυμία αυτή και 
ο δ.τ., θα αναγράφεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή 
μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία,

3. Η εταιρεία διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του 
ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτή−
των» όπως αυτός κάθε φορά τροποποιείται και ισχύει 
και ειδικότερα τα άρθρα 252, 253, 265, 268 αλλά και κάθε 
άλλο άρθρο του ανωτέρω νόμου που με οποιοδήποτε 
τρόπο άπτεται της λειτουργίας της σε συνδυασμό με 
τη νομοθεσία για τις ανώνυμες εταιρείες (κ.ν. 2190/1920) 
όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.

παρ. 13 άρθρου 6

13. Σε οποιαδήποτε μεταβολή, οι φορείς της αυτοδι−
οίκησης διατηρούν πάντοτε ονομαστικές μετοχές που 
αντιπροσωπεύουν αθροιστικά τουλάχιστον το πενήντα 
ένα στα εκατό (51%) του Μετοχικού Κεφαλαίου και μαζί 
με (τυχόν) συνεταιρισμούς διατηρούν πάντοτε την πλει−
οψηφία των μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 253 παρ 
3 εδ. α του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτων».

παρ. 2 άρθρον 8

2. Κατά τη μεταβίβαση μετοχών ή την αύξηση του 
Μετοχικού Κεφαλαίου τηρούνται οι σχετικές διατάξεις 
του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοι−
νοτήτων» όπως αυτός ισχύει κάθε φορά και ειδικότερα 
των άρθρων 252 και 253 αυτού.

άρθρο 33

1. Η εταιρεία λύεται:
α) όταν λήξει χωρίς να παραταθεί η διάρκεια της,
β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και
γ) σε περίπτωση πτώχευσης της.
2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων 

της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 42γ 
ν.2190/1920 γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του Μετο−
χικού Κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται 
να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία 
έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης προκειμένου 
να αποφάσισα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση 
άλλου μέτρου.

3. Σε περίπτωση που προβλέπεται σχετικά στο 
ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτή−
των» περί λύσης Α.Ε. όπως κάθε φορά ισχύει.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στην Υπηρεσία 
μας και το νέο κείμενο του καταστατικού.

   Πολύγυρος, 17 Δεκεμβρίου 2007

Με εντολή Νομάρχη
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΣΑΡΤΣΑΛΗΣ

F

ANAKOINΩΣΕΙΣ
(5)

     Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ».

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

   Την 27.12.2007 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 11.12.2007 (No 240) 
πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» και αριθμό 
Μητρώου 29485/05/Β/93/10:

α) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλί−
ου η Ανθούλα Αγγελοπούλου του Παναγιώτη σε αντικα−
τάσταση της παραιτηθείσας Φωτεινής συζ. Ελευθερίου 
Λουκοπούλου.

β) Συγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο σε σώμα και 
χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης 
της εταιρείας ως εξής:
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ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Γεώργιος Διαμαντόπουλος του Γρηγορίου και της 

Ευγενίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1963, 
ασφαλιστής, κάτοικος Πειραιά, Πραξιτέλους 131 Α.Δ.Τ. 
ΑΖ 067301, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

2. Μιχαήλ Τσακαλιάς του Εμμανουήλ, που γεννήθηκε 
στον Εύδηλο Ικαρίας, το έτος 1936, συνταξιούχος, κάτοι−
κος Χαλανδρίου, οδός Σαλαμίνος 53, Α.Δ.Τ. ΑΒ 590128, 
Αντιπρόεδρος.

3. Ανθούλα Αγγελοπούλου του Παναγιώτη, που γεν−
νήθηκε στη Νυμφασία Αρκαδίας, το έτος 1947, ιδιωτική 
υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών, οδός Α. Ιωάννου Κυνηγού 
5, Α.Δ.Τ. Ξ 047163, Μέλος.

4. Μιχαήλ Προδρόμου του Στυλιανού και της Μαρίας, 
που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1952, ασφαλιστικός 
υπάλληλος, κάτοικος Κορυδαλλού, οδός Καρπενησίου 
11, Α.Δ.Τ. Θ 550783, Μέλος.

5. Βασίλειος Βεργίνης του Νικολάου και της Μελπο−
μένης , που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1972, ασφα−
λιστικός υπάλληλος, κάτοικος Κορυδαλλού, Μάρκου 
Μπότσαρη 6, Α.Δ.Τ. ΑΕ 543520, Μέλος.

6. Γεώργιος Ταμπακάκης του Ζαχαρία, που γεννήθη−
κε στο Ηράκλειο Κρήτης, το έτος 1951, ασφαλιστικός 
υπάλληλος, κάτοικος Αλίμου, οδός Θεμιστοκλέους 11, 
Α.Δ.Τ. ΑΕ 592690, Μέλος.

7. Κωνσταντίνος Βακίδης του Κωνσταντίνου, ασφα−
λιστικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Καβάλα, το 
έτος 1976, κάτοικος Δραπετσώνας, οδός Αριστοτέλους 
27, Α.Δ.Τ. ΑΕ 573235, Μέλος.

Η θητεία των ανωτέρω είναι μέχρι 30.6.2011.
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Α) Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει κατά τα 

ειδικότερα αναφερόμενα στο ως άνω πρακτικό του Δι−
οικητικού Συμβουλίου της 11.12.2007 ο Πρόεδρος του 
Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Γεώργιος 
Διαμαντόπουλος και σε περίπτωση κωλύματος ή αδυνα−
μίας αυτού ο Γεώργιος Ροπόκης του Νικολάου, κάτοικος 
Περιστερίου, οδός Καραϊσκάκη 9, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 234797.

Β) Χορηγήθηκαν δικαιώματα α΄ και β΄ υπογραφής για την 
έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών της εταιρείας κατά 
τα ειδικότερα αναφερόμενα στο ως άνω πρακτικό του 
Διοικητικού Συμβουλίου της 11.12.2007, ως ακολούθως:

Δικαίωμα πρώτης (α−) υπογραφής χορηγήθηκε στους: 
Δημήτριο Κουστένη του Βασιλείου και της Αγγελικής, 
κάτοικο Ιλίου (Διονυσίου 24), Α.Δ.Τ. Ξ 386313, Ιωάννη Λυ−
μπριτάκη του Παναγιώτη και της Αυγής, κάτοικο Νίκαιας 
(Μουσών 77), Α.Δ.Τ. Χ 673794, Νικόλαο Λούκουτο του 
Κλεάνθη και της Μαρίας, κάτοικο Πετρούπολης (Έλλης 
30), Α.Δ.Τ. Σ 625776, Ευαγγελία Μπαρόλα του Αναστασί−
ου και της Χρυσής, κάτοικο Αθηνών (Σκιάθου 68), Α.Δ.Τ. 
Ρ 297709, Βασιλεία Δανιά του Κων/νου και της Μάρθας, 
κάτοικο Πειραιά (Ιωαννίδων 12), Α.Δ.Τ. Ζ 650665, Ευγενία 
Φασάκη του Βασιλείου και της Αγγελικής, κάτοικο Πει−
ραιά (Ζαΐμη 56), Α.Δ.Τ. Ν 166250, Κωνσταντίνο Βακίδη του 
Κωνσταντίνου και της Μαρίας, κάτοικο Δραπετσώνας 
(Αριστοτέλους 27), Α.Δ.Τ. ΑΕ − 573235, Αντιγόνη Καραπι−
πέρη του Ελευθερίου και της Άννας, κάτοικο Πετρούπο−
λης (Γρ. Μπότσαρη 85), Α.Δ.Τ. Κ 929301, Στέφανο Κων−
σταντέλλο του Ηλία και της Μαρίας, κάτοικο Αθηνών 
(Κρέσνας 36), Α.Δ.Τ. Χ 577514, Φωτεινή Λουκοπούλου 
του Σταματίου και της Μαρούσας, κάτοικο Π. Φαλήρου 
(Τερψιθέας 49), Α.Δ.Τ. ΑΒ 644652, Δημήτριο Χόρτη του 
Κων/νου και της Μαρίας, κάτοικο Πετρουπόλεως (Σα−

μαρίνας 9), Α.Δ.Τ. Λ 175021 και Ανθούλα Αγγελοπούλου 
του Παναγιώτη και της Έλλης, κάτοικο Ν. Κόσμου (Αγ. 
Ιωάννου Κυνηγού 5), Α.Δ.Τ. Ξ 047163.

Δικαίωμα δεύτερης (β΄) υπογραφής χορηγήθηκε 
στους: Σοφία − Αικατερίνη Χαρχαλάκη του Αντωνίου 
και της Σοφίας, κάτοικο Π. Φαλήρου (Λυκούργου 47), 
Α.Δ.Τ. Σ 192948, Ειρήνη Γεωργίου του Γεωργίου και της 
Σεβαστιανής, κάτοικο Αθηνών (Εκάβης 1), Α.Δ.Τ. Ρ 611341, 
Θεοδώρα Λο Τσίτσερο του Ιωάννη και της Ιωάννας, 
κάτοικο Καλλιθέας (Σοφοκλέους 4), αριθμ. διαβατηρίου: 
C 000605, Χρυσάνθη Μπατζάκου του Δημητρίου και της 
Μαρίας, κάτοικο Ιλίου (Κάλχου 101), Α.Δ.Τ. Τ 000308, 
Αθανάσιο Πολύμερο του Ιωάννη και της Ελένης, κάτοικο 
Αιγάλεω (Κυλλήνης 69), Α.Δ.Τ. Λ 134257 και Μαρία Βλά−
χου του Ευθυμίου και της Ευτυχίας, κάτοικο Κερατσινίου 
(Τσουρουκτσόγλου 11), Α.Δ.Τ. Ρ 034715.

Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα υπογραφής, 
όπως με την εταιρική σφραγίδα και με μια δεύτερη (β) 
υπογραφή και μία πρώτη (α) ή με δύο πρώτες (α) υπο−
γραφές, εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές από λο−
γαριασμούς καταθέσεων όψεως που έχουν ανοιχθεί σε 
τράπεζες και για λογαριασμό της εταιρείας, ανεξαρτήτως 
ποσού, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία.

   Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2007

Με εντολή Υφυπουργού
Η Τμηματάρχης

Κ. ΛΟΝΤΟΥ
F

(6)
    Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων 

Ασφαλιστικών Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης 
Ασφαλιστικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡ−
ΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙ−
ΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ».

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

   Την 20.12.2007 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Ασφαλιστικών Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατω−
τέρω στοιχεία της Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρείας 
με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ» και αριθμό Μητρώου 
Α.Α.Ε. 35079/05/Β/96/002,

1. Το Πρακτικό Nο 1244/21.9.2007 του Δ.Σ.» περί εκπροσώ−
πησης «σύμφωνα με το οποίο χορηγήθηκαν αρμοδιότητες, 
στα πρόσωπα που αναλυτικά αποτυπώνονται στο προα−
ναφερόμενο πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου.

   Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2007

Με εντολή Υφυπουργού
Η Τμηματάρχης

Κ. ΛΟΝΤΟΥ
F

(7)
    Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΖΙΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕ−
ΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑ−
ΛΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ» και δ.τ. «Ν. 
ΜΠΑΖΙΓΟΣ ΑΒΕΕ».

   Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   Την 17.12.2007 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ−
μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 15.10.2007 
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πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΖΙΓΟΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑ−
ΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΚΡΙ−
ΒΕΙΑΣ» και δ.τ. «Ν. ΜΠΑΖΙΓΟΣ ΑΒΕΕ» και ΑΡ.Μ.Α.Ε. 
30801/03/Β/94/4(07, με το οποίο πιστοποιήθηκε η 
καταβολή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού 
Κεφαλαίου της εκ 303,255 €, με καταβολή μετρη−
τών, που αποφασίσθηκε από την έκτακτη Γ.Σ. της 
16.7.2007.

  Ελευσίνα, 17 Δεκεμβρίου 2007

Με εντολή Νομάρχη
Η Διευθύντρια

ΕΥΑΓ. ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗ
F

(8)
    Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙ−
ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΛΙΓΚΟΥ Α.Ε.».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

   Την 16.11.2007 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ−
μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 15.11.2007 
πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΛΙΓΚΟΥ Α.Ε.» 
και με αριθμό Μητρώου 12699/92/Β/86/84, με το οποίο 
πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της αύξησης 
του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 81.900 ,00 ευρώ που 
αποφασίσθηκε από την έκτακτη Γενική Συνέλευση 
στις 25.10.2007.

  Κέρκυρα, 24 Δεκεμβρίου 2007

Με εντολή Νομάρχη
Η Διευθύντρια κ.α.α.

Α. ΠΑΝΔΗΣ
F

(9)
    Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙ−
ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΛΙΓΚΟΥ Α.Ε.».

   Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

  Την 19.12.2007 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ−
μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 29.8.2007 
πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΛΙΓΚΟΥ Α.Ε.» 
και με αριθμό Μητρώου 12699/92/Β/86/84, με το οποίο 
πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της αύξησης 
του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 171.900,00 ευρώ που 
αποφασίσθηκε από την έκτακτη Γενική Συνέλευση 
στις 31.12.2006.

  Κέρκυρα, 24 Δεκεμβρίου 2007

Με εντολή Νομάρχη
Η Διευθύντρια κ.α.α.

Α. ΠΑΝΔΗΣ

(10)
    Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων 

Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία «Κατασκευαστική Κασσάνδρας Ανώ−
νυμος Εταιρία» και δ.τ. «NEW ESTATE ΚΑΤΑΣΚΕΥΑ−
ΣΤΙΚΗ ΑΕ».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

  Την 19.12.2007 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ−
μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το με ημερομηνία 
5.12.2007 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Κατασκευαστική 
Κασσάνδρας Ανώνυμος Εταιρία» και δ.τ. «NEW ESTATE 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ» και με αριθμό Μητρώου 64276/61/
Β/07/19, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του αρ−
χικού Μετοχικού Κεφαλαίου της κατά 100.020 ευρώ.

  Πολύγυρος, 19 Δεκεμβρίου 2007

Με εντολή Νομάρχη
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΣΑΡΤΣΑΛΗΣ

F

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚA

(11)
    Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της 

Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία 
«ΦΕΣΣΑΣ ΦΑΡΛΕΚΑΣ HUMAN ENERGY GROUP ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «HUMAN 
ENERGY GROUP Ε.Π.Ε.».

  Με το υπ’ αριθμ. 547/18.12.2007 συμβόλαιο εμού της Συμ−
βολαιογράφου Αθηνών ΖΩΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΑΛΗ του Ηλία, 
που εδρεύω στην Αθήνα, οδός Βαλαωρίτου αριθμός 17, 
3ος όροφος, νόμιμα καταχωρημένο στα βιβλία των εται−
ρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς 
Γενικό 21820/21.12.2007 και Ειδικό 6054/21.12.2007 οι:

1) ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΦΕΣΣΑΣ του Δημητρίου και της Σταμα−
τικής, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 
1975, κάτοικος Καρέα Αττικής, οδός Αναπήρων Πολέμου 
αριθμός 43, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Π 663367/29.5.1991/Ι΄ Τ.Α. 
Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 075932682 της Δ.Ο.Υ. Βύρωνα, Ελλη−
νικής Ιθαγένειας (υπηκοότητας) και

2) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΡΛΕΚΑΣ τον Παναγιώτη και της Μα−
ρίας, οικονομολόγος, γεννημένος στη Λευκωσία Κύ−
πρου, το έτος 1977, κάτοικος Άνω Ιλισίων Αττικής, οδός 
Ταξίλου αριθμός 64 και Νείλου, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Φ 
027369/15.9.2000/Α.Τ. Ζωγράφου, με Α.Φ.Μ. 048128579 της 
Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, ελληνικής Ιθαγένειας (υπηκοότητας), 
ως μοναδικοί εταίροι της εταιρείας με την επωνυμία 
«ΦΕΣΣΑΣ ΦΑΡΛΕΚΑΣ HUMAN ENERGY GROUP ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «HUMAN ENERGY 
GROUP Ε.Π.Ε.», ΔΗΛΩΣΑΝ ότι:

Α) Τροποποιείται το καταστατικό της ως άνω εται−
ρείας ως προς το άρθρο που αφορά την διάρκεια της 
πρώτης εταιρικής χρήσης, η οποία λήγει την 31η Δε−
κεμβρίου του έτους 2007 και

Β) Κωδικοποιείται το καταστατικό αυτής σε ένα ενιαίο 
κείμενο και προς το σκοπό αυτό δηλώνουν ότι εφεξής το 
καταστατικό της εταιρείας θα ισχύει ως κατωτέρω:
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Επωνυμία της Εταιρείας ορίζεται: «ΦΕΣΣΑΣ ΦΑΡΛΕ−
ΚΑΣ HUMAN ENERGY GROUP ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «HUMAN ENERGY GROUP Ε.Π.Ε.».

Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της εταιρείας με 
το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται 
σε πιστή, μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία και το δ.τ. 
«HUMAN ENERGY GROUP Ltd».

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται η Αθήνα. Η εταιρεία μπο−
ρεί ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που 
λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 16 παρ. Α 
εδάφ. 1 του παρόντος, να ιδρύει γραφεία, υποκαταστή−
ματα και πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος 
ή του εξωτερικού.

Η ίδρυση υποκαταστήματος της εταιρείας στην πε−
ριφέρεια άλλου Πρωτοδικείου έξω από την έδρα της 
υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο νόμος.

Σκοπός της εταιρείας είναι: Η ίδρυση, οργάνωση, εκμε−
τάλλευση και λειτουργία εστιατορίων, ξενοδοχείων και 
άλλων συναφών επιχειρήσεων. Η παροχή Συμβουλευ−
τικών Υπηρεσιών επί Οικονομικών θεμάτων καθώς και 
η κατασκευή Οικονομικών/Οικονομοτεχνικών Μελετών, 
Διεξαγωγή Ερευνών Αγοράς και άλλων για λογαριασμό 
της ίδιας ή/και τρίτων, φυσικών και νομικών προσώπων, 
που παρέχουν τις ίδιες, όμοιες ή άλλες υπηρεσίες, συ−
ναφείς ή όχι με την μαζική εστίαση. Η παρασκευή και 
πώληση φαγητών και γενικά εδεσμάτων, η ανάπτυξη 
και εκμετάλλευση εστιατορίων, η εμπορία τροφίμων 
και συναφών ειδών. Η ανάπτυξη και εκμετάλλευση 
catering. Η παροχή υπηρεσιών για οργάνωση, διοίκηση, 
μάρκετινγκ, διαφήμιση σε συγγενείς ή λοιπές εταιρείες, 
Εισαγωγή και εμπορία εξοπλισμού καταστημάτων. Η 
παροχή εγγυήσεων υπέρ θυγατρικών της εταιρειών. 
Η εμπορία ποτών, τροφίμων και παντός είδους εμπο−
ρευμάτων σχετικών με τη λειτουργία εστιατορίων, ξε−
νοδοχείων και τουριστικών ειδών καθώς επίσης και η 
εμπορία, χονδρική και λιανική, αγροτικών προϊόντων 
και συναφών ειδών.

Προς το σκοπό τούτο, η εταιρεία δύναται να προβεί 
σε κάθε ενέργεια που αποτέλεσμα θα έχει την εισαγωγή 
ή/και εξαγωγή ή/και εμπορία εντός και εκτός ορίων της 
Ελληνικής Επικράτειας, αγροτικών προϊόντων, υποπροϊ−
όντων ή/και άλλων προϊόντων ή/και εμπορευμάτων.

Για την επίτευξη και την ανάπτυξη του σκοπού της, η 
εταιρεία θα μπορεί να συμμετέχει σε άλλη επιχείρηση 
με οποιαδήποτε μορφή και εταιρικό σκοπό συναφή με 
αυτόν της εταιρείας. Για την προώθηση του σκοπού 
της η εταιρεία θα μπορεί επίσης να συνεργάζεται με 
οποιοδήποτε φυσικό και νομικό πρόσωπο και με οποι−
οδήποτε τρόπο.

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) χρόνια 
από την ημέρα της δημοσίευσης της ανακοίνωσης για 

την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περι−
ωρισμένης Ευθύνης του παρόντος καταστατικού, στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Το κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα πέντε 
χιλιάδες ευρώ (55.000,00) διαιρούμενο σε πεντακόσια 
πενήντα (550) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκατό 
(100,00) ευρώ το καθένα. Η μερίδα συμμετοχής κάθε 
εταίρου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) εται−
ρικό μερίδιο. Η κάλυψη των μεριδίων και η κατανομή των 
κεφαλαίων από όλους τους εταίρους έγινε ως εξής:

Ο εταίρος Σπυρίδων Φέσσας του Δημητρίου κατέβαλε 
ως κεφάλαιο το ποσό των τριάντα τριών χιλιάδων ευρώ 
(33.000,00) και ανέλαβε τριακόσια τριάντα (330) εταιρικά 
μερίδια, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ το κα−
θένα και ο εταίρος Γεώργιος Φαρλέκας του Παναγιώτη 
κατέβαλε ως κεφάλαιο το ποσό των είκοσι δύο χιλιά−
δων (22.000,00) ευρώ και ανέλαβε διακόσια είκοσι (220) 
εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ 
το καθένα, τα οποία κεφάλαια κατέβαλλαν οι εταίροι 
εξ ολοκλήρου στο ταμείο της Εταιρείας.

Τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας ανα−
λαμβάνει με το παρόν ο εκ των εταίρων Σπυρίδων Φέσ−
σας του Δημητρίου.

  Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2007

Η Συμβολαιογράφος
ΖΩΗ ΚΟΥΡΟΥΜΑΛΗ

F
(12)

    Λύση της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευ−
θύνης με την επωνυμία «Νικόλαος Παρίσης Μονοπρό−
σωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης».

   Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 6277/28.12.2007 πράξης της 
Συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανής Πέππα − Μουστά−
κα, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα 
βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αριθ−
μούς Γενικό 22457και Ειδικό 6240 μοναδικός εταίρος 
της εταιρείας Νικόλαος Παρίσης του Παναγή και της 
Βενετίας, προβαίνει στη λύση της εταιρείας με την 
επωνυμία «Νικόλαος Παρίσης Μονοπρόσωπη Εταιρεία 
Περιορισμένης Ευθύνης» και δηλώνει ότι η εταιρεία θα 
τεθεί υπό εκκαθάριση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 21 του καταστατικού της και στις αντίστοιχες 
διατάξεις του ν. 3190/1955, εκκαθαριστής δε αυτής ορί−
ζεται ο μοναδικός εταίρος αυτής Νικόλαος Παρίσης του 
Παναγή και της Βενετίας.

   Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2007

Η Συμβολαιογράφος

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΗΜ. ΠΕΠΠΑ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*11000060201080008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

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

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

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

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

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

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − −

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − −

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

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

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

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

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

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

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

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

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

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

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

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

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

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

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

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

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

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

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