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ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

(1)
  Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΒΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «VITA DEVELOPMENT Α.Ε.». 

 Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

 Τη 17.7.2007 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας και πήρε αριθμό Μητρώου 
63764/01/B/07/452 η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία 
«ΒΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
και το δ.τ. «VITA DEVELOPMENT A.E.», καθώς επίσης και 
η υπ’ αριθμ. 24573/2007 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, 
με την οποία δόθηκε άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το 
Καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας, όπως αυτό κα−
ταρτίστηκε με την υπ’ αριθμ. 32.355/11.7.2007 πράξη της 
Συμβολαιογράφου Πειραιώς Ζαφειρίας Σουρή.

Περίληψη του Καταστατικού της έχει ως εξής:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ − ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ:
«ΒΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

και το δ.τ. «VITA DEVELOPMENT A.E.».
Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η 

επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε 
πιστή μετάφραση στην οικεία γλώσσα.

ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ.
ΣΚΟΠΟΣ:
Σκοπός της Εταιρείας είναι:
1. Η επί ιδίων ή αλλότριων πάσης φύσεως ακινήτων 

μελέτη, κατασκευή, ανέγερση, ανοικοδόμηση, ανα−
παλαίωση, διαμόρφωση παντός είδους και χρήσεως 
οικοδομών, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κτι−
ρίων πολλαπλών χρήσεων, κτιρίων γραφείων, κατοικι−
ών, πολυκατοικιών, ξενοδοχείων, νοσοκομείων, εκπαι−
δευτηρίων, συνεδριακών κέντρων, θεματικών πάρκων, 
κινηματογράφων, χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων 
(parking), εμπορικών κτιρίων, καταστημάτων, χώρων 
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τέχνης κ.λπ. στην ημεδαπή και την αλλοδαπή.
2. Η πώληση, αγορά, μίσθωση, εκμίσθωση, υπομίσθωση, 

ανάπτυξη και εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο 
παντός είδους οικοδομών ή οριζοντίων ή καθέτων ιδι−
οκτησιών, οικοπέδων εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως, 
αγροτεμαχίων, επαγγελματικών, εμπορικών χώρων και 
παντός είδους ακινήτων εν γένει της εταιρείας ή τρίτων 
στην ημεδαπή και την αλλοδαπή.

3. Η συμμετοχή είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με 
τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες σε πά−
σης φύσεως διαγωνισμούς και δημοπρασίες του Δημο−
σίου, άλλων αρχών, Οργανισμών και νομικών προσώπων 
ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου και κοινοπραξιών.

4. Η ίδρυση υποκαταστημάτων, γραφείων, αποθηκών, 
καταστημάτων, εκθέσεων στην ημεδαπή και αλλοδαπή 
και γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφε−
ρή δραστηριότητα ή πράξη που δεν αναφέρεται στο 
παρόν άρθρο και είναι αναγκαία για την προώθηση 
των εργασιών και των επιδιώξεων της στην ημεδαπή 
και την αλλοδαπή.

5. Η διαχείριση πάσης φύσεως ακινήτων ιδιοκτησίας 
της εταιρείας ή τρίτων στην ημεδαπή και την αλλο−
δαπή.

6. Η σύνταξη και εκπόνηση μελετών και σχεδίων, 
απαραιτήτων για την κατασκευή κτιρίων και άλλων 
εγκαταστάσεων, η σύνταξη, εκπόνηση μελετών για την 
πολεοδομική ανάπτυξη περιοχών ή/και την τουριστική 
αξιοποίηση τους, η σύνταξη και εκπόνηση μελετών και 
σχεδίων απαραίτητων για την παρακολούθηση της κα−
τασκευής των πιο πάνω έργων και της εκμετάλλευσης 
τους, η παροχή εν γένει συμβουλών ως επί των άνω 
αντικειμένων, καθώς και ο συντονισμός, παρακολούθηση 
και εκτέλεση των παραπάνω έργων.

7. Η ολική ή μερική χρηματοδότηση όλων ή οποιων−
δήποτε από τις παραπάνω δραστηριότητες, η παροχή 
εξειδικευμένων υπηρεσιών και δραστηριοτήτων που 
σχετίζονται με τα παραπάνω έργα.

Για την επίτευξη των εταιρικών της σκοπών, η Εται−
ρεία μπορεί:

1. Να συνεργάζεται και να συμμετέχει σε υφιστάμενες 
ή συσταθησόμενες ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες 
που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς 
με αυτούς της Εταιρείας.

2. Να συνεργάζεται με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 
ημεδαπά ή αλλοδαπά.

3. Να ιδρύει ή εξαγοράζει εταιρείες κάθε εταιρικού 
τύπου και μορφής, ημεδαπές ή αλλοδαπές.

4. Να ενεργεί κάθε πράξη και δραστηριότητα που θα 
θεωρείται από την Εταιρεία ως αναγκαία ή συμπληρω−
ματική στους παραπάνω εταιρικούς σκοπούς, καθώς και 
κάθε πράξη που θα είναι άμεσα ή έμμεσα επωφελής για 
την επίτευξη των εταιρικών της σκοπών.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ (99) ΕΤΗ.
Ποσό και Τρόπος Καταβολής του Μετοχικού Κεφα−

λαίου:
Μετοχικό Κεφάλαιο ΕΥΡΩ ΕΞΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (€ 60.000) 

και καλύπτεται ολόκληρο με την καταβολή μετρητών.
Μετοχές − Είδος Μετοχών:
ΕΞΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (60.000) ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ, 

ονομαστικής αξίας ΕΝΟΣ (1) ΕΥΡΩ η κάθε μία.
Ημερομηνία λήξης της Εταιρικής Χρήσης:

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρ−
χίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 
κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση λήγει 
την 31η Δεκεμβρίου 2008.

Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και θητεία 
αυτού: Από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους, με πε−
νταετή (5ετή) θητεία.

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και θητεία αυτού:
1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΧΤΑΡΗΣ του ΑΓΓΕΛΑΚΗ και της 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ, δικηγόρος, γεννημένος στο Ντόσελ−
ντορφ Δ. Γερμανίας το έτος 1962, κάτοικος Αθηνών 
(οδός Πανεπιστημίου αριθμός 16), κάτοχος του υπ’ αριθμ. 
Μ.133724/1.11.1981 δελτίου ταυτότητας του ΛΕ΄ Παραρτή−
ματος Ασφαλείας Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 050758879 Δ.Ο.Υ. 
Δ΄ Αθηνών, Ελληνικής Ιθαγενείας.

2. ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (EMILIOS ALEKSIYADIS) του 
ΧΡΗΣΤΟΥ και της ΕΛΙΖΑΣ, πολιτικός μηχανικός, γεννη−
μένος στην Κωνσταντινούπολη το έτος 1950, κάτοικος 
Αμαρουσίου Αττικής (οδός Γ. Κοτζιά αριθμός 25), κάτο−
χος του υπ’ αριθμ. 128426/16.1.2004 δελτίου ταυτότητας 
αλλοδαπών του Τμήματος Αλλοδαπών Βορειοανατο−
λικής Αττικής, με Α.Φ.Μ. 013304881, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, 
Ελληνικής Ιθαγενείας, Τουρκικής Υπηκοότητας, και

3. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙ−
ΟΥ και της ΑΡΓΥΡΟΥΛΑΣ, ιδιωτικός υπάλληλος, γεν−
νημένος στην Αθήνα το έτος 1966, κάτοικος Αθηνών 
(οδός Π. Μπενάκη αριθμός 14), κάτοχος του υπ’ αριθμ. 
ΑΒ.601237/1.11.2006 δελτίου ταυτότητας, Τμήμα Ασφα−
λείας Εξαρχείων, με Α.Φ.Μ. 038080209, Δ.Ο.Υ. ΙΘ Αθηνών, 
Ελληνικής Ιθαγενείας.

Η θητεία του Πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου θα 
διαρκέσει μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση 
των μετόχων της εταιρείας, που θα συνέλθει μέσα στο 
πρώτο (Α΄) εξάμηνο του έτους 2009.

Ελεγκτές πρώτης εταιρικής γρήσης:
Η εταιρεία «Q.A.S. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ 

Ε.Π.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Πανεπιστημίου 
αριθμός 16), και ειδικότερα τα μέλη της:

Τακτικός:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ορκωτός 

Ελεγκτής − Λογιστής, πτυχιούχος Πανεπιστημίου Πειραι−
ώς, γεννημένος στην Σπάρτη το έτος 1970, κάτοικος Αγ. 
Δημητρίου Αττικής (οδός Κ. Παλαμά αριθμός 5), κάτοχος 
του υπ’ αριθμ. Ν.496624/5.8.1987 δελτίου ταυτότητας του 
Αστυνομικού Τμήματος Λακωνίας, υπ’ αριθμ. μητρώου 
Σ.Ο.Ε.Λ. 19861.

Αναπληρωματικός:
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΝΩΤΑΚΗΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, Ορκωτός 

Ελεγκτής − Λογιστής, πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπι−
στημίου Αθηνών (ΑΣΟΕ), γεννημένος στην Ρόδο το έτος 
1967, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής (οδός Ηλείας αριθμός 
6), κάτοχος του υπ’ αριθμ. Χ.823569/19.3.2003 δελτίου 
ταυτότητας του Δ΄ Παραρτήματος Ασφαλείας Ρόδου, 
υπ’ αριθμ. μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 19241. 

 Αθήνα, 17 Ιουλίου 2007

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής
Γ. ΚΩΒΑΙΟΣ 



 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3

(2)
   Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑ−
ΦΡΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με 
δ.τ. «MENDOR EDITIONS S.A.». 

 Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

 Την 18.7.2007 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ−
μων Εταιρειών και πήρε αριθμό Μητρώου 63780/01AT/
Β/07/333 η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΛΑΪ−
ΤΖΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙ−
ΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «και δ.τ. «MENDOR EDITIONS 
S.A. «καθώς επίσης και η υπ’ αριθμ. EM − 18503/18.7.2007 
απόφασή μας με την οποία δόθηκε άδεια σύστασης και 
εγκρίθηκε το Καταστατικό της εν λόγω Εταιρείας, όπως 
καταρτίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 4704/12.7.2007 πράξη 
της συμβολαιογράφου Νέας Ιωνίας Αττικής Γιαννού−
λας Γεωργίου Κάϊλα και διορθώθηκε με την υπ’ αριθμ. 
4711/18.7.2007 πράξη της ίδιας συμβολαιογράφου, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Περίληψη του Καταστατικού έχει ως εξής:
1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΜΕ−

ΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «και 
το διακριτικό τίτλο «MENDOR EDITIONS S.A.».

2. ΕΔΡΑ: της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Νέας Ιωνίας 
Αττικής επί της οδού Σεληνούντος αριθ. 3

3. ΣΚΟΠΟΣ και αντικείμενο εργασιών της συνιστώμε−
νης εταιρείας είναι ο ακόλουθος:

Α. Η παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία 
κάθε αντικειμένου πνευματικής παραγωγής, όπως βι−
βλία, περιοδικά, εφημερίδες και κάθε άλλου έντυπου 
ή ηλεκτρονικού μέσου και γενικά η αγορά ή η πώληση 
ή η εκμετάλλευση ή η χρήση κάθε αντικειμένου αναπα−
ραγωγής πνευματικού δημιουργήματος ή πνευματικών 
δικαιωμάτων, προώθηση βιβλίων, αντιπροσώπευση ελ−
ληνικών ή αλλοδαπών εκδοτικών οίκων ή και βιβλίων 
εκδοτικών οίκων.

Η παραγωγή, εκτύπωση, δημοσίευση, διανομή διαφημι−
στικού υλικού, διαφημιστικών επινοήσεων, προγραμμά−
των διαφημιστικής εκστρατείας για λογαριασμό οποιου−
δήποτε τρίτου διαφημιζόμενου πελάτη της εταιρείας.

Η παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή, αντιπροσώπευση 
και η εμπορία παντός προϊόντος γραφικών τεχνών π.χ. 
ενδεικτικά ετικετών, κυτίων, εντύπων, βιβλίων, διαφη−
μιστικού και προωθητικού υλικού καθώς και πρώτης 
ύλης.

Η παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία και αντι−
προσώπευση κάθε είδους συσκευασιών από πλαστικό, 
χαρτί ή μέταλλο καθώς και διαφημιστικών παιχνιδιών.

Β. Η παροχή υπηρεσιών μετάφρασης, απομαγνητοφώ−
νησης και διερμηνείας.

Γ. Η παροχή υπηρεσιών στοιχειοθεσίας καθώς και 
παντός είδους εκτυπώσεων και κατασκευών από χαρτί 
ή άλλο υλικό προβολής.

Δ. Η οργάνωση, συγκρότηση, στελέχωση συνεδρίων, 
σεμιναρίων, εκθέσεων και λοιπών συναφών εκπαιδευ−
τικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων και η παροχή 
σε αυτά γραμματειακής υποστήριξης.

Ε. Η ανάληψη υπεργολαβιών με αντικείμενο οικοδομι−
κές εργασίες και άλλες συναφείς για την κατασκευή, την 
ανέγερση πολυώροφων κτιρίων, κτιριακών συγκροτημά−
των π.χ. οικιών, πολυκατοικιών, ξενοδοχειακών, συνεδρι−

ακών μονάδων, η αγορά, η πώληση και η εκμετάλλευση 
αυτών, όπως και παντός ακινήτου, που θα αναγείρει 
και κατασκευάσει σε οικόπεδα που θα αποκτά η ίδια η 
εταιρεία είτε με αγορά για λογαριασμό της είτε μέσω 
εργολαβικών συμβολαίων με τη μέθοδο της αντιπαρο−
χής, καθώς και κάθε συναφή δραστηριότητα.

Ζ. Η αγορά, η πώληση, η μίσθωση και γενικά η εκμε−
τάλλευση ξενοδοχείων, συνεδριακών εγκαταστάσεων, 
οικιών, οικοπέδων με σκοπό την παροχή τουριστικών, 
εκπαιδευτικών, συνεδριακών και συναφών υπηρεσιών 
και δραστηριοτήτων.

Προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία δύνα−
ται να συνιστά εταιρείες με φυσικά πρόσωπα ή άλλες 
εταιρείες κάθε τύπου, να συμμετέχει και συνεργάζεται 
με άλλες εταιρείες κάθε τύπου, καθώς επίσης να συμ−
μετέχει και συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις υφι−
στάμενες ή συσταθησόμενες και επιδιώκουσες τον ίδιο  
ή παρεμφερή σκοπό. Να εκτελεί όλες τις παραπάνω 
δραστηριότητες είτε για λογαριασμό δικό της, είτε για 
λογαριασμό τρίτων, με προμήθεια ή ποσοστά, είτε συ−
νεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα [κοινοπραξίες].

4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για 
πενήντα (50) έτη αρχίζει από την ημερομηνία κατα−
χώρησης στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της 
εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρ−
χής για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του 
καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία 
του έτους 2057.

5. ΠΟΣΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εξή−
ντα χιλιάδες (60.000,00) ευρώ, καταβλητέο σε μετρητά.

6. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟ−
ΧΩΝ. Το μετοχικό κεφάλαιο διαιρείται σε δέκα χιλιάδες 
(10.000) ονομαστικές μετοχές, κάθε μία από τις οποίες 
έχει ονομαστική αξία έξι (6,00) ευρώ.

7. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 
ΘΗΤΕΙΑ ΑΥΤΟΥ. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται 
από τρία (3) έως επτά (7) μέλη που εκλέγονται με πε−
νταετή θητεία.

8. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και 
λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Εξαιρετικά η 
πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση 
της εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2008.

9. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ 
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της 
εταιρείας, το οποίο θα διοικήσει αυτήν τη πρώτη τακτι−
κή Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί το 
πρώτο εξάμηνο του 2009 θα απαρτισθεί από τους:

α. Σταυρούλα Καλαϊτζή του Αναστασίου και της Μα−
ρίας, Έμπορο, που γεννήθηκε στις 31.5.1965 στη Ν. Ιωνία 
Αττικής, κάτοικο Άνοιξης Αττικής, στην οδό Δημητσάνης 
αριθμός 17, κάτοχο του υπ’ αριθμ. Σ 573959 Δελτίου 
Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε στις 11.12.1997 
από το Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου Αττικής, με Αριθμό 
Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 043288445 και Δ.Ο.Υ. Ν. 
Ιωνίας Αττικής.

β. Ελένη Ταμανίδου του Γεωργίου και της Αναστασίας, 
σύζυγο Αθανασίου Τόγια, Ιδιωτική Υπάλληλο, που γεν−
νήθηκε στις 27.9.1965 στο Αιγάλεω Αττικής, κάτοικο Πε−
ρισσού Ν. Ιωνίας Αττικής στην οδό Δεμιρδεσίου αριθμός 
18, κάτοχο του υπ’ αριθμ. Χ 715134 Δελτίου Αστυνομικής 
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Ταυτότητας που εκδόθηκε στις 2.12.2004 από το Τμήμα 
Ασφαλείας Ν. Ιωνίας, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 
(Α.Φ.Μ.) 031548385 και Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας Αττικής.

γ. Αλέξανδρο − Χρήστο Ποικιλίδη του Βασιλείου και 
της Αφροδίτης, Ιδιωτικό Υπάλληλο, που γεννήθηκε 
στην Αθήνα στις 3.9.1971, κάτοικο Μαρκόπουλου Αττι−
κής στην οδό Λέσβου αριθμός 17, κάτοχο του Δελτίου 
Αστυνομικής Ταυτότητας Ν 012511 που εκδόθηκε στις 
9.10.1986 από το Η΄ Τμήμα Ασφαλείας Αθηνών, με Αριθμό 
Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 052364087 και Δ.Ο.Υ., 
Κορωπίου Αττικής.

δ. Ελισάβετ Βλάχου του Στεφάνου και της Μαρίας, 
Ιδιωτική Υπάλληλο που γεννήθηκε στις 15.5.1981 στην 
Αθήνα, κάτοικο Περιστερίου Αττικής, στην οδό Αλφει−
ού αριθμός 1, κάτοχο του υπ’ αριθμ. Σ 167503 Δελτίου 
Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε στις 3.5.1996 
από το Αστυνομικό Τμήμα Ανθούπολης, με Αριθμό Φο−
ρολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 105867146 και Δ.Ο.Υ. Α΄ 
Περιστερίου Αττικής.

ε. Γεώργιο Δημόπουλο του Θόδωρου και της Ευφρο−
σύνης, γιατρός, που γεννήθηκε στις 11.9.1961 στην Αθήνα, 
κάτοικο Άνοιξης Αττικής στην οδό Κύπρου αριθμός 7, 
κάτοχο του υπ’ αριθμ. AB 263373 Δελτίου Αστυνομικής 
Ταυτότητας που εκδόθηκε στις 31.5.2006 από το Τμή−
μα Ασφαλείας Αγ. Στεφάνου, με Αριθμό Φορολογικού 
Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 041912109 και Δ.Ο.Υ. Αγίου Στεφάνου 
Αττικής.

στ. Μαρία χήρα Αναστασίου Καλαϊτζή το γένος Κων−
σταντίνου και Σταυρούλας Κατσιώρχη, Συνταξιούχο, που 
γεννήθηκε στον Πύργο Δυρού − Οιτύλου Λακωνίας, στις 
30.6.1937, κάτοικο Ηρακλείου Αττικής, στην οδό Κ. Ωραι−
οπούλου αριθμός 45, κάτοχο του υπ’ αριθμ. Η 841328 
Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε στις 
22.3.1967 από το Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου Αττικής, 
με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 040250413 
και Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου Αττικής.

10. ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: Για 
την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται ελεγκτές: 

Τακτικοί οι:
α. Γεώργιος Σαβούρδος του Πέτρου, λογιστής, γεννη−

μένος στον Άγιο Πέτρο Αρκαδίας το έτος 1949, κάτοικος 
Άστρους Κυνουρίας, πτυχιούχος ΑΣΟ & ΕΕ, κάτοχος της 
υπ’ αριθμ. 1195−13558/28.3.95 αδείας ασκήσεως οικονο−
μολογικού επαγγέλματος.

β. Γεώργιος Τσινιάος του Ιωάννου, λογιστής, γεννημέ−
νος στην Αθήνα το έτος 1950, κάτοικος Νέας Σμύρνης, 
οδός Στρατηγού Νήδερ αριθμός 10 πτυχιούχος ΑΣΟ & 
ΕΕ, κάτοχος της υπ’ αριθμ. 9995−031574/12.5.1995 αδείας 
ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος.

Αναπληρωματικοί οι: 
α. Παναγιώτης Πυρλής του Γεωργίου, λογιστής, γεννη−

μένος στην Καλαμάτα το έτος 1948, κάτοικος Νέου Ηρα−
κλείου Αττικής οδός Ομήρου αριθμός 34, πτυχιούχος 
ΑΣΟ & ΕΕ, κάτοχος της υπ’ αριθμ. 9996−006475/6.2.1995 
αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος.

β. Στυλιανός Παλάσσαρος του Χαραλάμπους, λογι−
στής, γεννημένος στο Ρέθυμνο το έτος 1950, κάτοικος 
Βούλας Αττικής, οδός Ηρακλείδων και Δήλου 10, πτυ−
χιούχος ΑΒΣΠ, Ελληνικής ιθαγένειας, κάτοχος της υπ’ 
αριθμ. 9996−030904/7.2.96 αδείας ασκήσεως οικονομο−
λογικού επαγγέλματος.

Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και 

οι ελεγκτές είναι Ελληνικής ιθαγένειας και Έλληνες 
Υπήκοοι. 

 Αγ. Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2007

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής κ.α.α.
ΣΤΡ. ΚΟΥΚΟΥΤΑΣ 

   F
(3)

  Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΓΙΣΤΡΟΥ (ENERGIAKI 
AGGISTROU) ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙ−
ΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓ−
ΓΙΣΤΡΟΥ Α.Ε.». 

 Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

 Τη 18.7.2007 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της υπηρεσίας μας και πήρε αριθμό μητρώου 
63783/01ΔΤ/Β/07/53 η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυ−
μία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΓΙΣΤΡΟΥ (ENERGIAKI AGGISTROU) 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ» και το δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΓΙΣΤΡΟΥ Α.Ε.» καθώς 
επίσης και η υπ’ αριθμ. 4170/2007 απόφαση του Νομάρχη 
με την οποία δόθηκε άδεια σύστασης και εγκρίθηκε 
το καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας, όπως αυτό 
καταρτίστηκε με την υπ’ αριθμ. 3316/10.7.2007 πράξη 
της συμβολαιογράφου Αθηνών ΙΩΑΝΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΚΛΙΚΙΖΟΥ.

Το καταστατικό αυτό συντάχτηκε με βάση τις διατά−
ξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

Η περίληψη του Καταστατικού έχει ως κατωτέρω:
1. Επωνυμία: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΓΙΣΤΡΟΥ (ENERGIAKI 

AGGISTROU) ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΓΙ−
ΣΤΡΟΥ Α.Ε.».

2. Έδρα: Δήμος Πετρούπολης.
3. Σκοπός εταιρείας:
α) Η παραγωγή και εμπορία οποιασδήποτε μορφής 

ενέργειας ανανεώσιμων εναλλακτικών πηγών (φωτο−
βολταϊκά κ.λπ.).

β) Η δημιουργία κάθετων μονάδων παραγωγής ζωικού 
πληθυσμού και η παραγωγή και εμπορία γαλακτοκομι−
κών, τυροκομικών προϊόντων και συναφών ειδών.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπο−
ρεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο 
ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

γ) Να ασκεί και κάθε άλλη επιχειρηματική και οικο−
νομική δραστηριότητα, συναφή προς τους παραπάνω 
σκοπούς ή έστω και μη συναφή, εφόσον προωθεί και 
διευκολύνει την επιδίωξη και επίτευξη των παραπάνω 
σκοπών.

δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γρα−
φεία οπουδήποτε στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή, να 
αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε εμπορική, βιομηχανική, 
βιοτεχνική επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο 
ή παρεμφερή σκοπό.

4. Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας είναι έως 
31.12.2057.

5. Ποσό και τρόπος καταβολής του μετοχικού κεφα−
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λαίου: Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 60.000 Ευρώ, 
καταβλητέο σε μετρητά.

6. Μετοχές: (αριθμός, είδος, ονομ. αξία): Το μετοχικό 
κεφάλαιο απαρτίζεται από 6.000 ονομαστικές μετοχές, 
ονομαστικής αξίας 10 Ευρώ καθεμιάς.

7. Ημερομηνία λήξης εταιρικής χρήσης: Η εταιρική 
χρήση, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δε−
κεμβρίου του ίδιου έτους.

8. Ημερομηνία λήξης πρώτης εταιρικής χρήσης: Η πρώ−
τη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της 
εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2008.

9. Αριθμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου και θητεία 
αυτού: Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας απαρτί−
ζεται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη και η θητεία του 
ορίζεται σε πέντε (5) έτη.

10. Σύνθεση πρώτου Δ.Σ. και θητεία αυτού: (Ονομα−
τεπώνυμο, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας, Διεύθυνση, 
Ιδιότητα).

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, που θα εκπροσωπεί 
την εταιρεία μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση 
των μετόχων, αποτελείται από τους:

α) Αναστάσιο Αραμπατζίδη του Σάββα, Σύμβουλο 
Επιχειρήσεων, γεννημένο στην Ηράκλεια Σερρών, το 
έτος 1950, κάτοικο Πετρούπολης Αττικής, (Αγ. Γλυκερίας 
175Α), με Αρ. Δελτ. Ταυτ. AB 605707/20.11.2006 του ΤΑ. 
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ.

β) Σωτήριο Ντούρο του Κωνσταντίνου, Πολιτικό Μη−
χανικό, γεννημένο στην Αθήνα Αττικής, το έτος 1955, 
κάτοικο Αχαρνών Αττικής, (Ιωαν. Στριφτού 41), με Αρ. 
Δελτ. Ταυτ. ΑΕ 152368/21.3.2007 του ΤΑ ΑΧΑΡΝΩΝ.

γ) Λουίζα Καλογράνη του Χρήστου, συζ. Σωτηρίου 
Ντούρου, Νοικοκυρά, γεννημένη στον Κάμπο Μεσση−
νίας, το έτος 1960, κάτοικο Αχαρνών Αττικής, (Ιωαν. 
Στριφτού 41) με Αρ. Δελτ. Ταυτ. ΑΕ 152413/22.3.2007 Τ.Α. 
ΑΧΑΡΝΩΝ.

δ) Μαρία Λυκούδη του Κωνσταντίνου, λογίστρια, γεν−
νημένη στις Σέρρες, το έτος 1972, κάτοικο Φυλής Αττικής, 
(Αγράμπελης 4), με αρ. Δελτ. Ταυτ. Ξ 597683/19.6.1987 
ΑΔ ΣΕΡΡΩΝ Π. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ε) Μαρία Λουκία Ντε−Λούκα του Μιχάλη, καθηγήτρια 
ιταλικής φιλολογίας, γεννημένη στο Κανιάνο Βαράνο 
Ιταλίας, το έτος 1953, κάτοικο Φυλής Αττικής (τέρμα 
Ευαγγελιστρίας), με Αρ. Δελτ. Ταυτ. Ν 348986/29.7.1985 
Α.Τ. Ν. Λιοσίων.

στ) Δημήτριο Μπουραΐμη του Σωτηρίου, Αρχιτέκτονα 
− Μηχανικό, γεννημένο στη Φυλή Αττικής, το έτος 1955, 
κάτοικος Φυλής Αττικής (τέρμα Ευαγγελιστρίας), με Αρ. 
Δελτ. Ταυτ. AB 321679/14.8.2006 Τ.Α. Α. Λιοσίων.

Η θητεία του είναι μέχρι την πρώτη τακτική Γενική 
Συνέλευση των μετόχων, η οποία θα συγκληθεί μέσα 
στο πρώτο εξάμηνο του 2009.

11. Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης:
(Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμός δελτίου ταυτό−

τητας, πτυχίο, αριθ. αδ. Ο.Ε.Ε.)
Τακτικοί: 
α) Κωνσταντίνος Λιόλιος του Ιωάννη που γεννήθη−

κε στην Αγ. Παρασκευή Χαλκιδικής το 1943 και είναι 
κάτοικος Αθηνών οδός Κερκύρας αριθμός 66 με ΑΔΤ
Ε 518805/1962 υπ’ αριθμ. αδείας Ο.Ε.Ε. 9996/018938, από−
φοιτος ΑΣΟΕΕ.

β) Ξενοφών Βαρδάκης του Γεωργίου, που γεννήθηκε 
στην Αθήνα το 1959 και είναι κάτοικος Αθηνών Αττικής, 
οδός Κερκύρας, αριθμός 75, με ΑΔΤ Λ 271528/1977 του 

Π.Α. Αγ. Σπυρίδωνος, υπ’ αριθμ. αδείας Ο.Ε.Ε. 9992/27875, 
απόφοιτος ΑΒΣΠ.

Αναπληρωματικοί:
α) Νικόλαος Σγουρινάκης του Αντωνίου, που γεννή−

θηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το 1955 και είναι κάτοικος 
Χαλανδρίου Αττικής, οδός Κιθαιρώνος 39 με ΑΔΤ ΒΡ 
109577/93, αριθμό αδείας Ο.Ε.Ε. 9994/5479, απόφοιτος 
ΑΣΟΕΕ.

β) Ανδρέας Πασσίσης του Παναγιώτη, που γεννήθηκε 
στο Μεσολόγγι Αιτωλοακαρνανίας το 1941 και είναι κά−
τοικος Πειραιά οδός Λαζαρά 31, με ΑΔΤ Κ. 105689/1975, 
αριθμός αδείας Ο.Ε.Ε. 9992/28182, απόφοιτος Παντεί−
ου. 

 Περιστέρι, 18 Ιουλίου 2007

Με εντολή Νομάρχη
Η Διευθύντρια

Β. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 
   F

(4)
  Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων 

Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της 
απορροφώσης Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ − ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙ−
ΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟ−
ΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.». 

 Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

 Την 13.7.2007 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ’ αριθμ. 23797/2007 
απόφασή μας, με την οποία εγκρίθηκε

1) Η συγχώνευση των Ανωνύμων Εταιρειών «ΤΡΑΙΝΟΣΕ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ − ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
και δ.τ. «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.», ΑΡ.Μ.Α.Ε. 59777/01/Β/05/584 και 
έδρα το Δήμο Αθήνας και «ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟ−
ΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑ−
ΦΟΡΩΝ» και το δ.τ. «ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΑΕ», ΑΡΜΑΕ 54151/01/
Β/03/191 και έδρα το Δήμο Αθήνας με απορρόφηση της 
δεύτερης από την πρώτη σύμφωνα με τις διατάξεις 
του κ.ν. 2190/1920 και τις διατάξεις των άρθρων 1−5 του 
ν. 2166/1993, τις από 6.7.2007 αποφάσεις των Γενικών 
Συνελεύσεων των Μετόχων των παραπάνω αναφερομέ−
νων εταιρειών, την από 18.4.2007 έκθεση του Ορκωτού 
Ελεγκτή − Λογιστή Γεωργίου Μπατσούλη καθώς και 
την υπ’ αριθμ. 15684/12.7.2007 σύμβαση συγχώνευσης 
με απορρόφηση του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γιάννη 
Γουβέλη.

2. Η τροποποίηση των άρθρων 2 {παρ. 1 εδάφιο γ) 3 
(παρ. 1) και 5 (παρ. 3 εδάφιο β) της Aνώνυμης Eταιρείας 
με την επωνυμία «ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ − ΜΕΤΑΦΟ−
ΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.» 
σύμφωνα με την από 6.7.2007 απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης των μετόχων της. Η εν λόγω εγκριθείσες 
τροποποιήσεις έχουν ως ακολούθως:

Άρθρο 2 (παρ. 1 εδάφιο γ)

«γ΄) Η ανάπτυξη, οργάνωση και εκμετάλλευση λεωφο−
ρειακών επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών, 
τόσο σε χώρες του Εξωτερικού όσο και στην Ελλάδα, 
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καθώς και η πρακτόρευση Μεταφορικών Εταιρειών και 
Γραφείων Γενικού Τουρισμού της Ελλάδος ή του Εξω−
τερικού.».

Άρθρο 3 (παρ. 1)

«Με την απόφαση της 4ης (τακτικής) Γενικής Συνέ−
λευσης, το μετοχικό κεφάλαιο λόγω της απορρόφησης 
της εταιρείας «ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ Α.Ε.» κατά ποσό ίσο με 
το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης εταιρείας 
ποσού σαράντα δύο εκατομμυρίων (42.000.000,00) ΕΥΡΩ 
και ανέρχεται πλέον στο ποσό των εκατόν πενήντα τρι−
ών εκατομμυρίων σαράντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων 
(153.043.400,00) ΕΥΡΩ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.» 
ανέρχεται πλέον στο ποσό των εκατόν πενήντα τριών 
εκατομμυρίων σαράντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων 
(153.043.400,00) ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε ένα εκατομμύ−
ριο πεντακόσιες τριάντα χιλιάδες τετρακόσιες τριάντα 
τέσσερις (1.530.434) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής 
αξίας εκατό ΕΥΡΩ (100,00 €) εκάστη.».

Άρθρο 5 (παρ. 3 εδάφιο β)

β. Εκπρόσωποι εργαζομένων
Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν έως δύο εκ−

πρόσωποι των εργαζομένων, οι οποίοι υποδεικνύονται 
εγγράφως από την πλέον αντιπροσωπευτική Δευτερο−
βάθμια Συνδικαλιστική Οργάνωση των Εργαζομένων 
στον ΟΣΕ Α.Ε. και τις συνδεδεμένες με αυτόν επιχειρή−
σεις. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, υποδεικνύονται 
μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου ειδοποιηθούν 
σχετικά από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Έως τον ορισμό των εκπροσώπων του προηγούμενου 
εδαφίου, ή, σε περίπτωση που αρμόδια συνδικαλιστική 
οργάνωση παραλείψει ή αρνηθεί να τον υποδείξει εντός 
της προθεσμίας των δύο (2) μηνών, το Διοικητικό Συμ−
βούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα και χωρίς 
τα μέλη αυτά.

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

 Αθήνα, 13 Ιουλίου 2007

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ 
   F

ANAKOIΝΩΣΕΙΣ
(5)

  Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων του υποκαταστήματος της αλλοδα−
πής τράπεζας με την επωνυμία «HSBC BANK PLC.». 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 Τη 19.7.2007 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η από 10.7.2007 επιστολή 
της αλλοδαπής τραπεζικής εταιρείας με την επωνυ−
μία «HSBC BANK PLC», που έχει υποκατάστημα στην 
Ελλάδα με την ίδια επωνυμία και αριθμό μητρώου 
6097/06/Β/86/41, σύμφωνα με την οποία το κατάστημα 
που έχει η προαναφερθείσα αλλοδαπή εταιρεία στο 
Δήμο Καλαμαριάς − Θεσσαλονίκης και επί της οδού 
Μεταμορφώσεως αρ.4 θα διακόψει από 30.7.2007 τις 
εργασίες του, ενώ από την ίδια ημερομηνία (30.7.2007) 

θα μετεγκατασταθεί στον ίδιο Δήμο Καλαμαριάς και 
επί της διασταύρωσης των οδών Μεταμορφώσεως και 
Αργυρουπόλεως αρ.55. 

Κατόπιν των ανωτέρω οι διευθύνσεις των καταστη−
μάτων που έχει στην Ελλάδα η προαναφερθείσα αλ−
λοδαπή τράπεζα είναι οι εξής:

• Δήμος Αθηναίων Ν. Αττικής − 3 Καταστήματα στις 
ακόλουθες διευθύνσεις:

− ένα επί της Λεωφ. Μεσογείων αρ. 109−111, Politia 
Business Center (Αρ. MAE 6097/06/B/86/41)

− ένα επί της οδού Βουκουρεστίου αρ. 15 − Κολωνάκι
− ένα επί της οδού Υμηττού αρ. 64 και Κόνωνος −

Παγκράτι
• Δήμος Πειραιά Ν. Αττικής − 2 Καταστήματα στις 

ακόλουθες διευθύνσεις: 
− ένα επί της Ακτής Μιαούλη αρ. 93 (Αρ. ΜΑΕ 7714/06/

Β/86/42)
− ένα επί της οδού Πραξιτέλους αρ. 192 και ΙΙ Μεραρ−

χίας− Πασαλιμάνι
• Δήμος Νέας Σμύρνης Ν. Αττικής επί της οδού Αγίας 

Φωτεινής αρ. 23
• Δήμος Αγίας Παρασκευής Ν. Αττικής επί της Λεωφ. 

Μεσογείων αρ. 449
• Δήμος Γλυφάδας Ν. Αττικής επί της οδού Ιωάννου 

Μεταξά αρ. 46α
• Δήμος Περιστερίου Ν. Αττικής επί της οδού Π. Τσαλ−

δάρη 9 και Πινδάρου 1
• Δήμος Βριλησσίων Ν. Αττικής επί της Δ. Πεντέλης 

και Οδυσσέως 1
• Δήμος Ν. Ερυθραίας Ν. Αττικής επί της οδού Ηρώων 

Πολυτεχνείου αρ. 4 και Γρηγορίου Ε΄
• Δήμος Ν. Ψυχικού Ν. Αττικής επί της οδού Δημ. 

Βασιλείου 18 και Κόρδου
• Δήμος Κρωπίας Ν. Αττικής επί της Λεωφ. Βασιλείας 

Κωνσταντίνου αρ. 170
• Δήμος Παλαιού Φαλήρου Ν. Αττικής επί της οδού 

Αγίου Αλεξάνδρου αρ. 7
• Δήμος Βούλας Ν. Αττικής επί της Δ. Βασ. Παύλου 

αρ. 86 και Διγενή
• Δήμος Χαλανδρίου Ν. Αττικής επί της πλατείας 

Ελευθερωτών αρ. 8
• Δήμος Χολαργού Ν. Αττικής, επί της Λεωφ. Μεσο−

γείων αρ. 216
• Δήμος Αμαρουσίου Ν. Αττικής, επί της οδού Δήμη−

τρας αρ. 16
• Δήμος Κηφισίας Ν. Αττικής επί της οδού Διονυσίου 

αρ. 1 και Παπαδιαμάντη αρ. 3
• Δήμος Θεσσαλονίκης Ν. Θεσσαλονίκης
− ένα επί της οδού Μητροπόλεως αρ. 8 (Αρ. MAE 

22345/06/B/90/17)
• Δήμος Καλαμαριάς Ν. Θεσσαλονίκης επί την δια−

σταύρωση των οδών Μεταμορφώσεως και Αργυρουπό−
λεως αριθμός 55 και

• Δήμος Λάρισας Ν. Λαρίσης επί της οδού Αλ. Πανα−
γούλη αρ. 39 και Νικηφόρου Μανδηλαρά. 

 Αθήνα, 19 Ιουλίου 2007

Με εντολή Υφυπουργού
Ο Διευθυντής κ.α.α.
ΒΑΣ. ΜΑΝΤΑΛΟΒΑ 
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   (6)
  Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων 

Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία «ΕΡΓΩΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» με δ.τ. «ΕΡΓΩΝΗΣ ΑΕ». 

 Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

 Τη 17.7.2007 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, τα κατωτέρω στοιχεία 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΓΩΝΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕ−
ΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ», δ.τ. «ΕΡΓΩ−
ΝΗΣ ΑΕ» και Αρ.Μ.Α.Ε. 47823/01ΑΤ/Β/00/581, που εδρεύει 
στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής: 

Ι. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση Δ.Σ. 
και η έκθεση ελεγκτών για τη χρήση 31.12.2006.

II. H από 28.6.2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων, με την οποία: α) εκλέχθηκε νέο Διοικητικό 
Συμβούλιο με 5ετή θητεία και β) ορίσθηκαν ελεγκτές 
για την επόμενη χρήση οι κατωτέρω:

Τακτικοί:
1) Μαγδαληνή Παλληκάρη του Παναγιώτη, κάτοικος Αγ. 

Παρασκευής Αττικής, οδός Αγγ. Σικελιανού 12, Ελληνίδα 
υπήκοος, πτυχιούχος Ν.Ο.Ε.Α.Π.Θ., (λήψη πτυχίου 1992), 
που γεννήθηκε το 1965 στον Πρόδρομο Θηβών Βοιωτίας, 
ΑΜΟΕ 9992028077.

2) Δήμητρα Μελέτη του Μιχαήλ, κάτοικος Βύρωνος 
Αττικής, οδός Ζακύνθου 2, Ελληνίδα υπήκοος, πτυχι−
ούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (λήψη πτυ−
χίου 1992), που γεννήθηκε το 1971 στην Αθήνα, ΑΜΟΕ 
31946/31.08.95.

Αναπληρωματικοί:
1) Κωνσταντίνο Καράμπελα του Ανδρέα, κάτοικος 

Ν. Φαλήρου Αττικής, οδός Σμολένσκι 18, Έλληνα υπή−
κοο, πτυχιούχος ΤΕΙ Πειραιά (λήψη πτυχίου 1990), που 
γεννήθηκε το 1966 στην Αθήνα, AM αδείας Α΄ τάξης 
0002817.

2) Νικόλαος Μπούγαλης του Ιωάννη, κάτοικος Ηλιού−
πολης Αττικής, οδός Δωδεκανήσου 3, Έλληνας υπήκοος, 
πτυχιούχος ΑΒΣΠ (λήψη πτυχίου 1986) που γεννήθηκε το 
1963 στην Ηλιούπολη Αττικής, ΑΜΟΕ 23999/12.11.1992.

III. To από 28.6.2007 πρακτικό του Δ.Σ., με το οποίο, το 
ανωτέρω Δ.Σ., συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Γεώργιος Ματσακάς του Δημητρίου, Μηχανολόγος 
Μηχανικός, κάτοικος Ηλιουπόλεως Αττικής οδός Δαβάκη 
αριθμός 2, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1963, 
Α.Δ.Τ. Λ. 308280/1978, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος.

2. Γεώργιος Μουστακίδης του Θεόφιλου, Ηλεκτρολό−
γος Μηχανικός, κάτοικος Χαλκίδας, οδός Δημοκρίτου 
αριθμός 24, που γεννήθηκε στη Βέροια το έτος 1966, 
Α.Δ.Τ. Τ 289747, Αντιπρόεδρος.

3. Ιωάννης Τσιτσιλώνης του Σεραφείμ, Οικονομολόγος 
κάτοικος Αγ. Στεφάνου Αττικής οδός Βύρωνος αριθμός 
4, που γεννήθηκε το έτος 1951, Α.Δ.Τ. Ν 310657, Μέλος.

4. Μαρία Σαρηγιάννη του Ιωάννου, Δικηγόρος Αθηνών, 
κάτοικος Αγ. Παρασκευής Αττικής οδός 29η Οκτωβρίου 
αριθμός 49Β που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1964, 
Α.Δ.Τ. Ρ 533948/21.4.1994, Μέλος.

5. Διαμαντής Μαραγκός του Παναγιώτη, Λογιστής, κά−
τοικος Καρέα Αττικής, οδός Παύλου Μελά αριθμός 31, 
που γεννήθηκε στη Πουρνάρια Αρκαδίας το έτος 1950, 
Α.Δ.Τ. Ρ 616360, Μέλος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στους: 
1) Γεώργιο Ματσακά, Πρόεδρο και Δ/νοντα Σύμβουλο 

ή Ιωάννη Τσιτσιλώνη, Μέλος του Δ.Σ. και 2) Γεώργιο 
Μουστακίδη, Αντιπρόεδρο ή Διαμαντή Μαραγκό, Μέλος 
του Δ.Σ., την εξουσία να εκπροσωπούν την εταιρεία 
δικαστικώς ή εξωδίκως χωρίς κανένα περιορισμό, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Καταστατικού, 
δεσμεύοντες την εταιρεία με μόνη την υπογραφή τους 
ως άνω, που τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Οι ανωτέρω θα ενεργούν υποχρεωτικά ανά δύο από 
κοινού, ένας από κάθε ζεύγος. 

 Αγ. Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2007
Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής κ.α.α.
ΣΤΡ. ΚΟΥΚΟΥΤΑΣ 

   F

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

(7)
  Σύσταση μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευ−

θύνης με την επωνυμία «E.F. CONCEPTS ΕΛΕΟΝΩΡΑ 
ΦΕΤΣΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ MARKETING ΚΥΡΟΥΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥ−
ΝΗΣ» και δ.τ. «VANITE Μ.Ε.Π.Ε.». 

 Δυνάμει του υπ’ αριθμ. 3385/13.7.2007 συμβολαίου της 
Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Ταξιάρχη Στενιώτη 
συζύγου Νικολάου Μαρκαντωνάτου που δημοσιεύθηκε 
νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία Εταιρειών του 
Πρωτοδικείου Αθηνών, με γενικό αριθμό 12625/2007 και 
ειδικό 3545 συνεστήθη Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιω−
ρισμένης Ευθύνης από την ΕΛΕΟΝΩΡΑ θυγατέρα Γε−
ωργίου και Αικατερίνης ΦΕΤΣΗ.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: «E.F. CONCEPTS ΕΛΕΟΝΩ−
ΡΑ ΦΕΤΣΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ MARKETING ΚΥΡΟΥΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» 
και το δ.τ. «VANITE Μ.Ε.Π.Ε.».

ΕΔΡΑ: Δήμος Αμαρουσίου του Νομού Αττικής και πρώ−
τη διεύθυνση των γραφείων της το κατάστημα επί της 
οδού Γρανικού αριθμός 7. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Ορίζεται σε ΕΥΡΩ δέκα οκτώ χιλιάδες 
(18.000,00), διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά με−
ρίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ το καθένα. 
Η μοναδική εταίρος κατέθεσε ολόκληρο το άνω ποσό 
στο ταμείο της εταιρείας και συμμετέχει στην εταιρεία 
με εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, που αποτελούν μία 
(01) μερίδα συμμετοχής. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Είκοσι (20) χρόνια. 
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της εταιρείας είναι: 
1. Η διαφήμιση, προβολή και επικοινωνία παντός είδους 

προϊόντων και υπηρεσιών. 
2. Η παροχή συμβουλευτικών και άλλων υπηρεσιών 

δημοσίων σχέσεων, επιχειρηματικής οργάνωσης και 
ανάπτυξης, marketing και management που αφορούν 
παντός είδους προϊόντα και υπηρεσίες.

3. Η έκδοση, παραγωγή, πώληση, προώθηση και ανά−
πτυξη εντύπων, περιοδικών και παντός είδους εκδόσεων 
έντυπου ή ηλεκτρονικού τύπου. 

4. Η διοργάνωση παντός είδους εκθέσεων, συνεδρίων, 
εκδηλώσεων, σεμιναρίων και γενικά δραστηριοτήτων 
εμπορικού, εκπαιδευτικού, τουριστικού ή άλλου χαρα−
κτήρα. 
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5. Η εμπορία, κατασκευή και διανομή οιωνδήποτε πλην 
τροφίμων, εμπορευμάτων και ετοίμων ή ημιετοίμων προ−
ϊόντων καθ’ οιονδήποτε τρόπο και παροχή οιωνδήποτε 
υπηρεσιών συναφών με αυτά. 

6. Η εκπροσώπηση και εμπορία προϊόντων οίκων εξω−
τερικού και εσωτερικού συναφών ή μη με τα ανωτέρω 
εμπορεύματα ή προϊόντα.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ: Τη διαχείριση και εκπροσώπηση της 
εταιρείας αναλαμβάνει η μοναδική εταίρος, Ελεονώρα 
θυγατέρα Γεωργίου και Αικατερίνης Φέτση. 

Η Διαχειρίστρια υπογράφει για την εταιρεία θέτοντας 
την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία. 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ: Ως εκκαθαρίστρια διορίζεται η ανωτέ−
ρω διοριζόμενη διαχειρίστρια, η οποία εκπροσωπεί την 
εταιρεία και υπογράφει για λογαριασμό της θέτοντας 
την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία. 
Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης και της διανομής η 
εταιρεία θεωρείται «εξακολουθούσα» και διατηρεί και 
την επωνυμία της, προσθέτοντας τις λέξεις «υπό εκ−
καθάριση».  

 Αθήνα, 13 Ιουλίου 2007

Η Συμβολαιογράφος
ΜΑΡΙΑ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΣΤΕΝΙΩΤΗ 

F
(8)

   Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περι−
ωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΝΦΙΝΙΤΙ ΕΛ−
ΛΑΣ − ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ 
ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥ−
ΘΥΝΗΣ». 

 Δυνάμει του υπ’ αριθμ. 14.891/12.7.2007 συμβολαίου 
της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Π. Τσαγγάρη, 
που δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία 
Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 19.7.2007 με 
αύξοντα αριθμό Γενικό 12571 και Ειδικό 3531 μεταβιβά−
σθηκαν λόγω πωλήσεως από την αλλοδαπή εταιρεία 
με την επωνυμία «ENFINITY MANAGEMENT BVBA» («ΕΝ−
ΦΙΝΙΤΙ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΜΠΙΒΙΜΠΙΕΪ») υπ’ αριθμ. φορολο−
γικού μητρώου 998476453 της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε.Ε. Αθηνών, η 
οποία συστήθηκε νομότυπα σύμφωνα με τους νόμους 
του Βελγίου και λειτουργεί με τη μορφή της Eταιρεί−
ας Περιωρισμένης Ευθύνης, στην αλλοδαπή Εταιρεία 
με την επωνυμία «MDM Naam−loze Vennootschap (NV)» 
(«EMNTIEM Νάαμλοζ Βέννουτσαπ (ΕΝΒΙ)») υπ’ αριθμ. 
φορολογικού μητρώου 998476545 της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε.Ε. 
Αθηνών, η οποία συστήθηκε νομότυπα σύμφωνα με 
τους νόμους του Βελγίου και λειτουργεί με τη μορφή 
της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης, τα ανήκοντα σε 
αυτήν συνολικά εκατόν ογδόντα (180) εταιρικά μερί−
δια, ονομαστικής αξίας εκάστου ευρώ ενενήντα (90,00) 
και συνολικής αξίας ευρώ δέκα έξι χιλιάδων διακόσια 

(16.200), τα οποία αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής της 
στην εδρεύουσα στον Δήμο Αθηναίων και επί της Λεω−
φόρου Αλεξάνδρας αριθμός 136 Εταιρεία Περιωρισμένης 
Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΝΦΙΝΙΤΙ ΕΛΛΑΣ − ΠΑΝΤΟΣ 
ΕΙΔΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙ−
ΑΣ − ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον δ.τ. 
«ENFINITY ENERGY GREECE Ε.Π.Ε.», υπ’ αριθμ. φορολο−
γικού μητρώου 998874977 της Δ.Ο.Υ. Ι΄ Αθηνών, μετά δε 
την προαναφερόμενη μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων, 
το άρθρο 5 του καταστατικού θα έχει ως εξής:

«Άρθρο 5°

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δεκαοκτώ χι−
λιάδες (18.000,00) ευρώ και διαιρείται σε διακόσια (200) 
εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενενήντα (90) ευρώ 
καθενός.

2. Η συμμετοχή κάθε εταίρου στο εταιρικό κεφάλαιο 
είναι η ακόλουθη:

α. Η Βελγική Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης με την 
επωνυμία «ENFINITY MANAGEMENT B.V.B.A.» κατέβαλε 
στο ταμείο της εταιρείας το ποσό των χιλίων εξακοσίων 
είκοσι (1.620,00) ευρώ και μετέχει στην εταιρεία με μία 
(1) μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από δεκαοκτώ 
(18) εταιρικά μερίδια. 

β. Η Βελγική Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης με 
την επωνυμία «MDM Naam−loze Vennootschap (NV)» 
[EMNTIEM Νάαμλοζ Βέννουτσαπ (ΕΝΒΙ)] κατέβαλε στο 
ταμείο της εταιρείας το ποσό των δεκαέξι χιλιάδων 
διακοσίων (16.200,00) ευρώ και μετέχει στην εταιρεία με 
μία (1) μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από εκατόν 
ογδόντα (180) εταιρικά μερίδια.

γ. Ο Patrick Andre Karel Decuyper (Πάτρικ Αντρέ Καρέλ 
Ντεκέϊπερ) κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας ποσό 
ενενήντα (90,00) ευρώ και μετέχει στην εταιρεία με 
μία (1) μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από ένα (1) 
εταιρικό μερίδιο, και

δ. Ο Gino Hector Maria Van Neer (Ζίνο Έκτορ Μαρία 
Βαν Nip) κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας ποσό ενε−
νήντα (90,00) ευρώ και μετέχει στην εταιρεία με μία (1) 
μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από ένα (1) εταιρικό 
μερίδιο.

3. Ο ιδρυτές δηλώνουν ότι το κεφάλαιο της εταιρείας 
καταβλήθηκε ολόκληρο από αυτούς στο ταμείο της 
εταιρείας, σε μετρητά.».

Κατά τα λοιπά διατηρούνται σε πλήρη ισχύ όλους οι 
υπόλοιποι όροι του υπ’ αριθμ. 15.753/4.5.2007 εταιρικού 
καταστατικού της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας 
συζύγου Κωνσταντίνου Κοκκόση, το γένος Παναγιώτη 
Μολοχτού». 

 Αθήνα, 19 Ιουλίου 2007

Η Συμβολαιογράφος
ΜΑΡΙΑ ΠΑΝ. ΤΣΑΓΚΑΡΗ 
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