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ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

(1)
    Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «RATENEWS ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ» και δ.τ. «RATENEWS ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.». 

 Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

 Την 15.6.2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας και πήρε αριθμό Μητρώου 
69751/01ΝΤ/Β/10/103 η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυ−
μία «RATENEWS ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και 
δ.τ. «RATENEWS ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.» το καταστατικό της 
οποίας καταρτίσθηκε με την αριθμ. 50.287−10.6.2010 συμ−
βολαιογραφική πράξη του συμβολαιογράφου Αθηνών 
Νικόλαου Στασινόπουλου.

Περίληψη του Καταστατικού της έχει ως εξής:
Επωνυμία: «RATENEWS ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ−

ΡΕΙΑ» και δ.τ. «RATENEWS ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.».
Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος ΚΑΛΛΙ−

ΘΕΑΣ.
Σκοπός: Σκοπός της εταιρείας είναι:
α) Η έκδοση, κυκλοφορία και εκμετάλλευση περιοδι−

κών, ημερήσιας, εβδομαδιαίας και μηνιαίας κυκλοφορίας 
και εντύπων γενικώς.

β) Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, ιδιαίτερα χαρτιού, 
χαρτικών, βιβλίων, εφημερίδων, ηλεκτρικών και ηλεκτρο−
νικών συσκευών, ειδών γραφείου κ.λπ.

γ) Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση εγκαταστά−
σεων έκδοσης, προεκτύπωσης, εκτύπωσης και βιβλιο−
δεσίας εντύπων της εταιρείας ή τρίτων.

δ) Η οργάνωση πολιτιστικών, καλλιτεχνικών, ψυχαγω−
γικών και αθλητικών εκδηλώσεων.

ε) Η εκμετάλλευση έργων πνευματικής ιδιοκτησίας 
που ανήκουν είτε στην Εταιρεία είτε σε τρίτους σχετι−
κών με τους σκοπούς της Εταιρείας.

στ) Η αντιπροσώπευση φυσικών ή νομικών προσώπων 
ημεδαπών ή αλλοδαπών, ως προς τα προϊόντα που 
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παράγονται ή υπηρεσίες που παρέχονται από αυτά και 
που είναι σχετικά με τους σκοπούς της εταιρείας.

ζ) Η ίδρυση άλλων εταιρειών ή επιχειρήσεων οποιασ−
δήποτε μορφής ή η συμμετοχή σε υφιστάμενες εται−
ρείες και επιχειρήσεις και η συνεργασία με φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα που έχουν σκοπούς όμοιους με τους 
σκοπούς της εταιρείας ή παρεμφερείς, συμπληρωματι−
κούς ή απλώς χρήσιμους με οποιονδήποτε τρόπο, έστω 
και έμμεσα.

η) Η ανάληψη αντιπροσωπειών για την εισαγωγή, 
εξαγωγή καθώς και την εμπορία (για την άσκηση της 
οποίας η εταιρεία μπορεί να μετέρχεται οποιοδήπο−
τε πρόσφορο, ενδεικνυόμενο και επιτρεπόμενο μέσο, 
μέθοδο και τρόπο εφαρμογής) των εξής ενδεικτικά 
αναφερομένων προϊόντων: α) ειδών οικιακής χρήσεως, 
β) μηχανών και εργαλείων, γ) καλλυντικών και ειδών 
δώρων, δ) ειδών εμπορίας πολυκαταστημάτων, ε) ει−
δών διατροφής (ποτών αλκοολούχων και μη), στ) ειδών 
καπνιστού, ζ) ψηφιακών δίσκων (cd) κ.α.

θ) Η άσκηση εμπορικής δραστηριότητας και κάθε μορ−
φής πληροφορήσεων μέσω Διαδικτύου (INTERNET).

ι) Η επιμέλεια ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπο−
μπών.

κ) Η άσκηση είτε αυτοτελώς, είτε με σύμπραξη με 
άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της εκμεταλλεύσεως 
κυλικείων και εστιατορίων.

λ) Η παραχώρηση ή αναδοχή χρήσεως ημεδαπών ή 
αλλοδαπών σημάτων και αδειών εκμετάλλευσης πνευ−
ματικών δικαιωμάτων.

Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 99 
χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρησης 
στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

Ποσό και Τρόπος Καταβολής του Μετοχικού Κεφα−
λαίου:

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε 
60.000 ευρώ καταβλητέο σε μετρητά.

Μετοχές − Είδος Μετοχών: 6000 ονομαστικές μετοχές 
ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η κάθε μία.

Ημερομηνία Λήξης της Εταιρικής Χρήσης:
Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρ−

χίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 
του ιδίου έτους.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την 
31.12.2011.

Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Θητεία 
αυτού: Από 3−7μέλη με 5 θητεία παρατεινόμενη.

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και Θητεία αυτού:
Η Εταιρεία εκπροσωπείται σύμφωνα με το άρθρο του 

Κ.Ν. 2190/20 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» από το Διοικη−
τικό Συμβούλιο η σύνθεση του οποίου είναι:

1) Γεώργιος Σαλίβερος του Κωνσταντίνου και της Βα−
σιλικής, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1966, επιχειρημα−
τίας, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Ματζαγριωτάκη 
αριθμός 4α, κάτοχος του υπ’ αριθμόν ΑΕ 068619/8.2.2007 
δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Νέας 
Σμύρνης, με αριθμό φορολογικού μητρώου 03066202657 
της Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης, Ελληνικής υπηκοότητας και 
ιθαγένειας, ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
και Διευθύνων Σύμβουλος.

2) Ευάγγελος Ανδρουλιδάκης του Μιχαήλ και της Αι−
κατερίνης, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1990, δημο−
σιογράφος, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού Αττικής, οδός 
Παπαδιαμάντη αριθμός 17, κάτοχος του υπ’ αριθμόν 

ΑΕ 586004 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλεί−
ας Ψυχικού, με αριθμό φορολογικού μητρώου 333201630 
της Δ.Ο.Υ Ψυχικού, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγέ−
νειας, ως Μέλος.

3) Γεώργιος Ουρανός του Ιωάννη και της Δέσποινας, 
που γεννήθηκε στο Ρέθυμνο Κρήτης το 1959, δημόσιος 
υπάλληλος, κάτοικος Ρεθύμνου Κρήτης, οδός Κουντουρι−
ώτη αριθμός 25, κάτοχος του υπ’ αριθμόν Κ 975407/1975 
δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Πε−
ράματος Ρεθύμνου, με αριθμό φορολογικού μητρώου 
029247121 της Δ.Ο.Υ Ρεθύμνου, Ελληνικής υπηκοότητας 
και ιθαγένειας, ως Μέλος.

Ο Γεώργιος Κωνσταντίνου Σαλίβερος, Πρόεδρος και 
Διευθύνων Σύμβουλος, ορίζεται να εκπροσωπεί την εται−
ρεία και ανατίθεται σ’ αυτήν η άσκηση των εξουσιών 
διαχείρισης της εταιρείας.

Αυτός θα δύναται να ενεργεί και δεσμεύει την εται−
ρεία δρώντας μόνος άνευ συμπράξεως άλλου σε 
οποιαδήποτε σχέση της εταιρείας και συναλλαγής με 
οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και 
δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην 
ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Θα δεσμεύει την εταιρεία 
δια της υπογραφής της τιθέμενης κάτωθι της εταιρικής 
επωνυμίας.

Ειδικώς όσον αφορά στην υπογραφή επιταγών, ενταλ−
μάτων πληρωμής και αναλήψεων από τραπεζικούς λογα−
ριασμούς της εταιρείας η αρμοδιότητα αυτή θα ανήκει 
αποκλειστικά στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
Ευάγγελο Μιχαήλ Ανδρουλιδάκη.

Εξαιρετικά η θητεία του 1ου Διοικητικού Συμβουλίου 
λήγει με τη σύγκληση της 1ης Τακτικής Συνέλευσης των 
μετόχων την 30.6.2012. 

 Καλλιθέα, 15 Ιουνίου 2010

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F

(2)
      Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙ−
ΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» και δ.τ. 
«ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ». 

 Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Την 1.6.2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας:

α. Η με αρ. πρωτ. 3196/31.5.2010 αίτηση και τα συ−
νυποβαλλόμενα δικαιολογητικά για την ίδρυση της 
Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» και το διακριτικό τίτλο 
«ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ», η οποία έλαβε αριθμό Μη−
τρώου 69688/04/Β/10/96.

β. Η με αριθμό 18.741/26.5.2009 πράξη της Συμβολαιο−
γράφου Αχαρνών Ελένης Θεοδώρου Τζεμπετζή, ίδρυσης 
αυτής και το καταστατικό της.

Η ως άνω Ανώνυμη Εταιρεία είναι Μονοπρόσωπη 
με μοναδικό μέτοχο το Δήμο Αχαρνών − Αττικής, με 
Α.Φ.Μ. 090316920 ΔΟΥ Αχαρνών, Δημαρχιακό Κατάστη−
μα συμβολή των οδών Φιλαδέλφειας, Α. Μπόσδα και 
Μιαούλη.
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Περίληψη του Καταστατικού της έχει ως εξής:
1. Επωνυμία:
«ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥ−

ΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» και διακριτικός τίτλος 
«ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ».

2. Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αχαρ−
νών − Αττικής.

3. Σκοπός: Σκοπός της εταιρείας είναι:
Η αξιοποίηση και η πάσης φύσεως και μορφή εκμετάλ−

λευση των παρακάτω ακινήτων του Δήμου Αχαρνών:
• Κτίριο Ανθοπωλείου
• Κτίριο Κυλικείου Νεκροταφείου
• Χώρο κυλικείου του Δημαρχείου
• Κτίριο Μαρμαρογλυφείου
• Πλατεία Βαρυπόμπης και Πλατείες Ακρίτες του Πό−

ντου (Νεάπολη)
• Τους χώρους για την λειτουργία των Λαϊκών Αγο−

ρών
• Τους χώρους για τη διοργάνωση του πανηγυριού 

για τον εορτασμό της Ζωοδόχου Πηγής
• Κάθε ακίνητο και κοινόχρηστο χώρο για το οποίο 

ήθελε να αποφασίζει μελλοντικά το Δημοτικό Συμβούλιο 
του Δήμου να παραχωρεί προς πάσαν αξιοποίηση και 
εκμετάλλευση και θα αποδέχεται τούτο η εν λόγω Α.Ε. 
δια του Δ.Σ. της, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του 
καταστατικού της.

Για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας ο Δήμος 
θα πρέπει να της παραχωρήσει τη χρήση των πιο πάνω 
ακινήτων και κοινοχρήστων χώρων που έχει στην κυ−
ριότητα του.

Επιπροσθέτως η εταιρεία για να είναι σε θέση να 
εκτελέσει τον σκοπό της, μπορεί:

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, και μορφή 

γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημε−
δαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

4. Διάρκεια:
Η διάρκεια της εταιρείας είναι πενήντα (50) χρόνια 

και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανων. 
Εταιρειών της σύστασης της εταιρείας.

5. Ποσό και τρόπος καταβολής μετοχικού κεφαλαίου:
Το μετοχικό κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας ανέρ−

χεται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00 €) ευρώ, με 
καταβολή μετρητών.

6. Μετοχές: (αριθμός, είδος, ονομαστική αξία):
Το μετοχικό κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας δι−

αιρείται σε τρεις χιλιάδες (3.000) ανώνυμες μετοχές, 
ονομαστικής αξίας εκατό (100,00 €) ευρώ η κάθε μία.

7. Ημερομηνία λήξης εταιρικής χρήσης:
Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχί−

ζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δε−
κεμβρίου του ίδιου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική 
χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας 
και λήγει 31 Δεκεμβρίου 2011.

8. Αριθμός μελών Δ.Σ. και θητεία αυτού:
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά (7) 

μέλη. Τα δύο (2) μέλη του διοικητικού συμβουλίου θα 
είναι αιρετά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Αχαρνών και συγκεκριμένα ένας (1) από την πλειοψηφία 
και ένας (1) από την μειοψηφία οι υπόλοιποι πέντε (5) 
Έλληνες πολίτες.

9. Πρώτο Δ.Σ. και θητεία αυτού: Το πρώτο Διοικητικό 
Συμβούλιο έχει ως εξής:

1) Σπύρος Σαββίδης του Νικολάου και της Ελένης, 
εργολάβος, γεννημένος στη Ρωσία το 1960, κάτοικος 
Αχαρνών Αττικής στην οδό Νηλεως 6, με ΑΔΤ AB 032173, 
(Α.Φ.Μ. 034857199 της Δ.Ο.Υ. Αχαρνών), Έλληνας υπήκο−
ος και με ελληνική ιθαγένεια, Πρόεδρος και Διευθύνων 
Σύμβουλος.

2) Μιχαήλ Χριστοφορίδης του Γεωργίου και της 
Μαρίας, γεννημένος στο Καζακστάν το 1966, κά−
τοικος Αχαρνών Αττικής στην οδό Λιοσίων 100β, με 
ΑΔΤ ΑΖ 600562/9.4.2008 του Τ.Α. Αχαρνών (με Α.Φ.Μ. 
0976398065), Έλληνας υπήκοος και με ελληνική ιθαγέ−
νεια, Αντιπρόεδρος,

3) Οδυσσέας Καμπόλης του Γεωργίου και της Αγγε−
λικής, κάτοικος Αχαρνών στην οδό Δημοσθένους 42, με 
ΑΔΤ 1741 του Υπουργείου Αμύνης, Δικαστικός, Μέλος.

4) Αθηνά Σαρόγλου του Κωνσταντίνου και της Πανα−
γιώτας, γεννημένη στην Αλεξανδρούπολη Έβρου το 1981, 
κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Πρεβέζης 6, με 
ΑΔΤ Τ 101165/18.5.1999 του Α.Τ Μεταμόρφωσης, Μέλος.

5) Αναστάσιος Συμεωνίδης του Γεωργίου και της Σοφί−
ας, γεννημένος στο Καζακστάν το 1971, κάτοικος Αχαρ−
νών στην οδό Λιοσίων 56, με ΑΔΤ ΑΗ 508144/10.11.2008 
του Τ.Α Αχαρνών (με Α.Φ.Μ. 0976398065), Μέλος.

6) Δημήτριος Κωνσταντινίδης του Νικολάου και της 
Μαρίας, γεννημένος στη Μελβούρνη Αυστραλίας το 
1964, κάτοικος Αχαρνών Αττικής στην οδό Δημητρίου 
Δέδε 81, με ΑΔΤ Μ 713556/30.5.1980 του Τ.Α Πτολεμαΐ−
δας, Μέλος.

7) Στυλιανός Ελευθεριάδης του Ανέστη και Κλειώς, 
γεννημένος στην Αθήνα το 1958, κάτοικος Αχαρνών 
στην οδό Σωτήρη Πηγαδά 18, ηλεκτρολόγος, με ΑΔΤ 
Χ 175938/8.4.2003 του Τ.Α. Αχαρνών, Μέλος.

Η θητεία του παραπάνω Διοικητικού Συμβουλίου ορί−
ζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των 
μετόχων της, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξά−
μηνο του έτους 2012.

10. Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης ορίζεται:
Η εταιρεία με την επωνυμία «PRIME AUDIT Ε.Π.Ε.» με 

αριθμό ΣΟ.ΕΛ 150 και έδρα την Λ. Αλεξάνδρας 192β.
Η καταχώρηση της εν λόγω Ανώνυμης Εταιρείας γί−

νεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2α 
και 7β παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 Παλλήνη, 1 Ιουνίου 2010 

Με εντολή Νομάρχη
Η Διευθύντρια

Ξ. ΚΟΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 
F

(3)
     Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «Dill εμπορική εταιρία εστίασης−ψυχαγωγί−
ας−catering Ανώνυμη Εταιρία» και δ.τ. «Dill AE». 

 Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Την 11.6.2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας:

α. Η με αριθμό πρωτ. 4439/10.6.2010 αίτηση και τα 
συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά για την ίδρυση Ανώ−
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Dill εμπορική εταιρία 
εστίασης−ψυχαγωγίας−catering Ανώνυμη Εταιρία» και 
δ.τ. «Dill ΑΕ»,
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β. το καταστατικό της οποίας καταρτίσθηκε με την 
αριθμ. 1905−07/06/2010 συμβολαιογραφική πράξη της 
συμβολαιογράφου ΛΗΔΑ ΝΙΚΗΤΑ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ.

Η ως άνω Ανώνυμη Εταιρεία έλαβε αριθμό Μητρώου 
69737/04/Β/10/99:

Περίληψη του Καταστατικού της έχει ως εξής:
1. Επωνυμία:
«Dill εμπορική εταιρία εστίασης−ψυχαγωγίας−catering 

Ανώνυμη Εταιρία» και δ.τ. «Dill AE».
2. Έδρα:
Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Βουλιαγμένης.
3. Σκοπός:
Σκοπός της εταιρείας είναι:
Α) 1. Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση βιομη−

χανίας παραγωγής παντός είδους φαγητών, τροφίμων, 
ξηρών καρπών και ειδών ζαχαροπλαστικής καθώς και 
η εμπορία αυτών και η τυποποίηση και συσκευασία 
παντός είδους σίτισης.

2. Οι εξαγωγές, εισαγωγές, αντιπροσωπείες και η 
εμπορία παντός είδους φαγητών, τροφίμων, ξηρών 
καρπών και ειδών ζαχαροπλαστικής.

3. Η τροφοδοσία με έτοιμα φαγητά, τρόφιμα, ξηρούς 
καρπούς και είδη ζαχαροπλαστικής παντός καταστήμα−
τος διαθέσεως αυτών, κυλικείων, εργοστασίων, νοσοκο−
μείων, σχολείων, κατασκηνώσεων, νομικών προσώπων 
δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οργανισμών τοπικής αυ−
τοδιοίκησης, τραπεζών, ξενοδοχείων και λοιπών φορέων 
διαθέσεως πάσης φύσεως τροφίμων.

4. Η παροχή υπηρεσιών οργανώσεως, διευθύνσεως και 
διαχειρίσεως παντός είδους επισιτιστικής επιχείρισης, 
ιδίως κυλικείων, εστιατορίων catering, snack − bar, κα−
φετέριας, ζαχαροπλαστείου, αρτοπωλείου και λοιπών 
συναφών μονάδων διαθέσεως φαγητού εν γένει καθώς 
και η οργάνωση πάσης φύσεως δεξιώσεων σε χώρους 
της επιχειρήσεως ή τρίτων, δυνάμενη η εταιρεία για 
την επίτευξη του άνω σκοπού να παρέχει υπηρεσίες 
μουσικής κάλυψης με οποιαδήποτε μέσα διακόσμησης 
και άλλων συναφών υπηρεσιών.

5. Η ανάληψη ιδιωτικών ή δημοσίων έργων που αφο−
ρούν τα ανωτέρω, η συμμετοχή σε κάθε μορφής δια−
γωνισμούς του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού τομέα, καθώς 
και η παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων φυσικών ή νομι−
κών προσώπων, για την συμμετοχή σε πάσης φύσεως 
διαγωνισμούς και την ανάληψη συναφών έργων στην 
Ελλάδα ή και στο εξωτερικό.

6. Η παραγωγή, επεξεργασία, κονσερβοποίηση, συ−
σκευασία, αντιπροσώπευση, και πώληση εγχώριων και 
εισαγόμενων τροφίμων, ποτών, παρασκευασμάτων, 
πρώτων αλλά και βελτιωτικών και βοηθητικών υλών 
για τις ανωτέρω επιχειρηματικές δραστηριότητες.

7. Η ίδρυση και εγκαθίδρυση, κτήση και κατοχή βι−
ομηχανιών, βιοτεχνιών, βιομηχανικών και βιοτεχνικών 
συγκροτημάτων αποθήκευσης φύλαξης, ψύξης των ως 
άνω προϊόντων και η πώληση, αγορά, ενοικίαση, κατοχή 
και χρήση πρώτων υλών, προϊόντων ή μηχανημάτων 
συναφών ή προσφορών με τα ως άνω.

8. Η παροχή τεχνογνωσίας και υπηρεσιών στους προα−
ναφερόμενους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας 
δια συνάψεως συμβάσεων αποκλειστικής συνεργασίας 
τύπου franchise, η εκτέλεση τεχνικών μελετών και η 
παροχή συμβουλών και υπηρεσιών επί θεμάτων μάρκε−
τινγκ, οργάνωσης, παραγωγής και ανάπτυξης ομοειδών 
επιχειρήσεων, καθώς και η επιλογή μίσθωση ή και η 

διάθεση προσωπικού σε επιχειρήσεις με τις ως άνω 
δραστηριότητες.

9. Η απόκτηση από και παραχώρηση προς επιχειρήσεις 
παντός είδους αδειών χρήσης και εκμετάλλευσης επί 
δικαιωμάτων βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας, 
που αφορούν εμπορικά σήματα, σύμβολα ή τεχνογνωσία 
σχετιζόμενη με μέθοδο πώλησης, παραγωγής ή διανο−
μής προϊόντων και εμπορευμάτων για κάθε εν γένει 
επιχείρηση.

10. Η εγκατάσταση και λειτουργία δια της ιδίας ως 
άνω μεθόδου δικτύου διανομής (ημιετοίμων ή ολοκλη−
ρωμένων) προϊόντων και εμπορευμάτων.

11. Η διεξαγωγή ανάλογων δραστηριοτήτων ίδιων ή πα−
ρεμφερών με τους ανωτέρω σκοπούς, είτε απ’ ευθείας 
από την Εταιρεία, είτε μέσω θυγατρικών της εταιρειών. 
Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 
ελληνικών και αλλοδαπών εταιρειών πάσης φύσεως 
εταιρικής μορφής. 

12. Η αγορά, πώληση, μίσθωση, εκμίσθωση, υπομίσθω−
ση, οργάνωση διαχείριση και εν γένει εκμετάλλευση 
ακινήτων παντός είδους που ανήκουν στην εταιρεία ή 
και σε τρίτους για την εκπλήρωση των σκοπών της.

13. Η παροχή καθ’ οιονδήποτε τρόπο συμβουλών οι−
κονομικής φύσεως σε οιεσδήποτε εταιρείες και επιχει−
ρήσεις, η αντιπροσώπευση οποιασδήποτε επιχειρήσεως 
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με όμοιο ή παρεμφερή 
σκοπό καθώς και η ίδρυση άλλων εταιρειών οποιασδή−
ποτε μορφής.

14. Η αναζήτηση χρηματοδοτικών πηγών για την ολι−
κή ή μερική χρηματοδότηση των παραπάνω επιχειρη−
ματικών σχεδίων και την εξασφάλιση κεφαλιαουχικών 
συμμετοχών.

Β) Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπο−
ρεί:

α) Να συμμετέχει στο κεφάλαιο ημεδαπών ή αλλοδα−
πών φυσικών ή νομικών προσώπων οποιαδήποτε εται−
ρικής μορφής, με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή/και 
δραστηριότητα.

β) Να συνεργάζεται με οποιαδήποτε τρόπο με οποια−
δήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
που επιδιώκει έναν ή περισσότερους από τους παρα−
πάνω σκοπούς ή/και δραστηριότητες.

γ) Να αντιπροσωπεύει με σκοπό το κέρδος ημεδαπά 
ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οποιασδήποτε 
εταιρικής μορφής με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή/και 
δραστηριότητα.

δ) Να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή συμφωνίες 
με φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δι−
καίου, εταιρείες, Κράτη και Οργανισμούς της ημεδαπής 
και της αλλοδαπής.

ε) Να ιδρύει κάθε είδους εταιρείες ή να συμμετέχει σε 
εταιρείες ή κοινοπραξίες ή επιχειρήσεις οποιασδήποτε 
μορφής, ημεδαπές ή αλλοδαπές, που έχουν τον ίδιο ή 
παρεμφερή σκοπό ή/και δραστηριότητα.

στ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, αντιπροσωπείες στην 
ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

ζ) Να αναλαμβάνει κάθε συναφή εμπορική ή άλλη 
δραστηριότητα και να διενεργεί κάθε υλική πράξη ή 
δικαιοπραξία συνδεόμενη αμέσως ή εμμέσως με τους 
σκοπούς της Εταιρείας ή αποβλέπουσα αμέσως ή εμμέ−
σως στην εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας καθώς 
και γενικά, να διενεργεί κάθε εργασία ή πράξη η οποία 
κατά τις περιστάσεις θα μπορούσε να σχετίζεται συνο−
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λικά ή μερικά με την πραγματοποίηση των παραπάνω 
σκοπών της. 

Γ) Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών και με 
την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, η 
Εταιρεία επίσης μπορεί:

(α) Να δανείζει, δανείζεται και να εξευρίσκει κεφάλαια, 
συμπεριλαμβανομένων και της έκδοσης ομολογιών, 
υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσω−
ματώνουν οφειλή χρέους (χρεόγραφα) καθώς επίσης 
και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προανα−
φερόμενα, 

(β) να παρέχει εγγυήσεις, να δεσμεύει την Εταιρεία και 
να υποθηκεύει η ενεχυριάζει τα περιουσιακά στοιχεία της 
για την κάλυψη υποχρεώσεων των εταιρειών και επιχει−
ρήσεων με τις οποίες συνδέεται ή συγκροτεί όμιλο και 
για λογαριασμό τρίτων προσώπων φυσικών ή νομικών,

(γ) να αναπτύσσει και εμπορεύεται ευρεσιτεχνίες, 
βιομηχανικά και εμπορικά σήματα, άδειες, μεθόδους 
παραγωγής, εξόρυξης και επεξεργασίας τεχνογνωσία 
(know−how) και γενικά άλλα δικαιώματα πνευματικής, 
εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

4. Διάρκεια:
Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 100 χρόνια και 

αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρησης στο Μητρώο 
Ανωνύμων Εταιρειών.

5. Ποσό και Τρόπος Καταβολής του Μετοχικού Κε−
φαλαίου:

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε 
60.000 ευρώ καταβλητέο σε μετρητά.

6. Μετοχές − Είδος Μετοχών:
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρείται σε 

εξήντα χιλιάδες (60.000) ονομαστικές μετοχές ονομα−
στικής αξίας 1 ευρώ η κάθε μία.

7. Ημερομηνία Λήξης της Εταιρικής Χρήσης:
Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρ−

χίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 
του ιδίου έτους.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την 
31.12.2011.

8. Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Θητεία 
αυτού:

Από 3−5 μέλη με 5 χρόνια θητεία.
9. Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και Θητεία αυτού:
Η Εταιρεία εκπροσωπείται από το Διοικητικό Συμβού−

λιο η σύνθεση του οποίου είναι:
1) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟ του Χαραλάμπους και της 

Μαρίας, Επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το 
έτος 1963, κάτοικος Βουλιαγμένης Αττικής, οδός Ηούς 
αριθμ 5, κάτοχος του υπ’ αριθμόν ΑΒ 526470/17−11−2006 
δελτίου ταυτότητας του Α.Τ Βουλιαγμένης, με ΑΦΜ 
030983987, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Πρόεδρο του Διοικητικού 
Συμβουλίου της εταιρείας και Διευθύνοντα Σύμβουλο.

2) ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΙΡΗ του Παναγιώτη και της Αφροδί−
της − Άννας, Καθηγήτρια Αγγλικών, που γεννήθηκε στην 
Αθήνα το έτος 1970, κάτοικος Βουλιαγμένης Αττικής, 
οδός Ηούς αριθμ 5, με ΑΔΤ Ρ 551285/17−10−1995 του Α.Τ 
Βουλιαγμένης, με ΑΦΜ 112082947, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Αντι−
πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

3) ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟ του Διονυσίου και της 
Άννας, ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Αθήνα, 
στις 14/01/1974, κάτοικος Ιλίου Αττικής, οδός Σεφέρη 
αρ. 16, με ΑΔΤ ΑΙ 064232/2.10.2010 του Τ. Α. Νέας Φιλα−
δέλφειας, με ΑΦΜ 054989452, Δ.Ο.Υ Ιλίου, Μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Εξαιρετικά η θητεία του 1ου Διοικητικού Συμβουλίου 
λήγει με την σύγκλιση της 1ης Τακτικής Συνέλευσης 
των Μετόχων την 30.6.2012.

Η καταχώρηση της εν λόγω Ανώνυμης Εταιρείας γί−
νεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2α 
και 7β παρ. 1 του 2190/1920. 

 Παλλήνη, 11 Ιουνίου 2010

Με εντολή Νομάρχη
Η Διευθύντρια

Ξ. ΚΟΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 
F

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
(4)

     Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία «ΝΟSΤΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε ετή−
σια τακτική Γενική Συνέλευση. 

 ΝΟSΤΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και 
σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι 
μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 30η Ιουνίου 
2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00, στα γραφεία της 
εταιρείας, Επαρχιακή Οδός Κατούνας στη Λευκάδα, για 
συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα 
ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού 
Συμβουλίου και των ελεγκτών που αναφέρονται στον 
Ισολογισμό της εταιρικής χρήσης 2009.

2. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των απο−
τελεσμάτων της χρήσης 2009.

3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, των ελε−
γκτών και του λογιστή από κάθε ευθύνη για τη χρήση 
2009

4. Εισροή ποσού στο ταμείο της εταιρείας ως ποσά 
προορισμένα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

5. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γε−

νική συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το Καταστατικό να 
καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας 
ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαν−
δήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία και 
να προσκομίσουν τα απαραίτητα σχετικά αποδεικτικά 
έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) ημέρες 
πριν από τη Γενική Συνέλευση. 

 Λευκάδα, 30 Απριλίου 2010 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
F

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
(5)

     Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ZAFIRO Εστίαση Ανώνυμη Εταιρία» και 
δ.τ. «ZAFIRO ΑΕ». 

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

 Την 14.6.2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 15.5.2010 Πρακτικό 
Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 15.5.2010 Πρακτικό 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία «ZAFIRO Εστίαση Ανώνυμη Εταιρία» και 
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δ.τ. «ZAFIRO AE» και αριθμό Μητρώου 69250/01 /Β/10/53 
που εδρεύει στο Δήμο ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ από το οποίο προ−
κύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από 
την παραπάνω Γ.Σ. με πενταετή θητεία, συγκροτήθηκε 
σε σώμα ως εξής:

1. Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος του Χρήστου, επιχει−
ρηματίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Πατριάρχου Ιωακείμ 
αρ. 47, κάτοχος του με αριθμό δελτίου ταυτότητος 
ΑΖ 717642/2008 AT Αρχ. Ολυμπίας και Α.Φ.Μ. 028223278 
(ΔΟΥ Ε΄ Αθηνών), Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 
του Δ.Σ.

2. Βασιλική χήρα Χρήστου Ζαφειρόπουλου, επιχειρη−
ματίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Πατριάρχου Ιωακείμ αρ. 
47, κάτοχος του με αριθμό Γ 382599/16.4.1962 δελτίου 
ταυτότητος της ΥΠ. XΩP. Πέλοπα και Α.Φ.Μ. 120378525 
(ΔΟΥ. Πύργου), Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

3. Ελένη − Ευγενία Κολοτούρου του Δημητρίου, κάτοι−
κος Αθηνών, οδός Πατριάρχου Ιωακείμ αρ. 47, κάτοχος 
του με αριθμό δελτίου ταυτότητος Χ 338640/10.11.2003 
του Α.Τ. Αρχ. Ολυμπίας και Α.Φ.Μ. 045214384 (ΔΟΥ Ε΄ 
Αθηνών) μέλος του Δ.Σ.

4. Βασίλειος Βλάχος του Ηλία, ιδιωτικός υπάλλη−
λος, κάτοικος Μιράκα Ηλείας, κάτοχος του με αριθμ. 
ΑΗ 715618/30.10.2009 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. Αρ−
χαίας Ολυμπίας και ΑΦΜ 075128432 (ΔΟΥ: Πύργου) μέ−
λος του Δ.Σ.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει τα ακόλουθα 

όσον αφορά την εκπροσώπηση της εταιρείας
Παρέχει την εξουσιοδότηση της εκπροσωπήσεως της 

εταιρείας και γενικά αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύ−
νοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου Παναγιώτη 
Ζαφειροπούλο όπως ενασκεί κατά την απόλυτο κρίση 
του τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και 
δεσμεύει την εταιρεία έναντι παντός τρίτου με μόνη την 
υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Ειδικότερα και σε ενδεικτική και όχι περιοριστική απα−
ρίθμηση παρέχεται η εξουσία και αρμοδιότητα όπως 
εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον παντός νομικού ή φυ−
σικού προσώπου καθώς επίσης ενώπιον του Ελληνικού 
Δημοσίου, των Τραπεζών του Ταμείου Παρακαταθηκών 
και δανείων των ΕΛΤΑ, του ΟΤΕ, της ΕΥΔΑΠ, της ΔΕΗ, 
των Ταχυδρομικών Ταμιευτηρίων, των τελωνείων, των 
Επιμελητηρίων, εκδίδει, αποδέχεται οπισθογραφεί ή 
τριτεγγυάται για οποιονδήποτε αποδέκτη, επιταγές, 
συναλλαγματικές πάσης φύσεως πιστωτικούς τίτλους 
και φορτωτικά έγγραφα, χρεωστικά κατά τρίτων ή απο−
δείξεις ή απαιτήσεις, εισπράττει χρήματα από Τράπεζες, 
ΤΠΔ, Ταχυδρομικά Ταμιευτήρια, Δημόσια Ταμεία οπωσ−
δήποτε οφειλόμενα προς την εταιρεία, αναλαμβάνει 
χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκο−
μερίδια, παραλαμβάνει φορτωτικές, συνάπτει συμβάσεις 
μετά Τραπεζών για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, για 
την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας 
για είσπραξη φορτωτικών, για χορήγηση δανείων προς 
την εταιρεία, πιστώσεων δι’ ανοικτού λογαριασμού επί 
προσωπικής ασφάλειας ή και ασφαλισμένων δι’ υπο−
θηκών και παντός είδους ενεχύρου και να ποιεί την 
χρήση αυτών είτε δι’ επιταγών είτε δια εντολής είτε 
δια αποδείξεων λήψεως χρημάτων ως και των υπό την 
εταιρεία μερισμάτων, συνάπτει συμβάσεις χρηματοδο−
τικής μίσθωσης, παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς 
εξασφάλιση απαιτήσεων εν γένει κατά της εταιρείας 

επί κινητών και ακινήτων ήτοι ενέχυρο πάσης φύσεως, 
να αναλαμβάνει τα εν ενεχύρω δοθέντα πάσης φύσε−
ως και να ποιείται την χρήση αυτών, εκπροσωπεί την 
εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων Ελληνικών και 
αλλοδαπών παντός βαθμού και δικαιοδοσίας του ΑΠ, 
του ΣΤΕ και πάσης άλλης δημόσιας δημοτικής και κοι−
νοτικής αρχής.

Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους προς 
εκπροσώπηση της εταιρείας, αναθέτει την δόση όρ−
κου, σε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή 
υπάλληλο της εταιρείας, συνομολογεί διαιτησίες ασκεί 
ή παρευρίσκεται εν ενδίκων βοηθημάτων και μέσων ή 
προσωρινών συντηρητικών μέτρων, ενεργεί αναγκαστι−
κές ή συντηρητικές εκτελέσεις, αιτείται κηρύξεις πτω−
χεύσεως, καταθέτει μηνύσεις, προσβάλλει έγγραφα ως 
πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, συνάπτει δικαστικούς 
ή εξώδικους συμβιβασμούς μεθ’ οιονδήποτε οφειλετών 
και πιστωτών της εταιρείας, διαχειρίζεται, τοποθετεί 
και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, μισθώνει 
εκμισθώνει ανταλλάσσει, αγοράζει πωλεί, υποθηκεύει 
προσημειώνει ακίνητα παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρί−
των φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων 
η εταιρεία θα συναλλάσσεται προς εξυπηρέτηση των 
εταιρικών σκοπών.

Παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εται−
ρείας, παρέχει εντολές πληρωμής,, αναγνωρίζει υποχρε−
ώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλα−
γές, συνάπτει παντός είδους συμβάσεις ή συμφωνίες 
μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων ημεδαπών ή 
αλλοδαπών αποφασίζει την ίδρυση επέκταση ή κατάρ−
γηση γραφείων καταστημάτων ή υποκαταστημάτων της 
εταιρείας, διορίζει και παύει διευθυντές, αντιπροσώπους 
και γενικώς προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό 
προσωπικό, ορίζει τα καθήκοντα και αμοιβές αυτών, 
συντάσσει τον ισολογισμό και ετήσιες εκθέσεις πε−
πραγμένων, προτείνει τις διενεργηθείσες αποσβέσεις 
ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, 
υποδεικνύει τον τρόπο διανομής των κερδών και γενικά 
εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία έναντι τρίτων σε 
κάθε περίπτωση. 

 Αθήνα, 14 Ιουνίου 2010 

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ 
F

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

(6)
     Τροποποίηση του καταστατικού της Μονοπρόσωπης 

Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία 
«ΒΑΝΜΑΡ−ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕ−
ΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». 

   Με την υπ’ αριθμόν 10.571/15.6.2010 πράξη του Συμβο−
λαιογράφου Αθηνών Νικολάου Γ. Αναστασάκη, τροπο−
ποιήθηκε το άρθρο 4 του καταστατικού της Εταιρείας 
«ΒΑΝΜΑΡ−ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ», με έδρα το Χαλάνδρι, επί της οδού Εθνικής 
Αντιστάσεως 26, η οποία συστήθηκε με το υπ’ αριθ−
μόν 25183/30.7.1966 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου 
Πειραιώς Δημοσθένους Αριστείδου Κατωπόδη, που 
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νόμιμα καταχωρήθηκε στα βιβλία των Εταιρειών του 
Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμούς γενικό 6391 και ει−
δικό 616/4.8.1966 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο 
υπ’ αριθμόν 780/22.8.1966 φύλλο της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως (Δέλτιο ΑΕ και ΕΠΕ).

Ειδικώτερα έγινε τροποποίηση του άρθρου 4 που 
αφορά την διάρκεια. Το άρθρο αυτό θα έχει ως εξής

Άρθρο 4

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά πενταετής 
αρχομένη από της δημοσιεύσεως περιλήψεως του αρχι−
κού καταστατικού στο Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημε−
ρίδας της Κυβερνήσεως και έληγε στις 22.8.1971. 

Με την 2944/13.5.1971 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθη−
νών Πέρσας−Μαρίας Κοτσίρη−Γραφάκου η διάρκεια της 
Εταιρείας παρατάθηκε μέχρι τις 22 Αυγούστου 1981. 

Με την 11722/17.7.1981 πράξη της ιδίας παραπάνω Συμ−
βολαιογράφου η διάρκεια της Εταιρείας παρατάθηκε 

μέχρι τις 22 Αυγούστου 2001. Με το υπ’ αριθ. 8836/94 
συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Χριστίνας 
Σταματοπούλου− Στεφάνου η διάρκεια της εταιρείας 
παρατάθηκε και πάλι μέχρι τις 22.8.2010.

Με απόφαση της συνέλευσης του μοναδικού εταίρου 
της 10.6.2010 και δυνάμει της υπ αριθμόν 10.571/15.6. 2010 
σημερινής πράξης του συμβολαιογράφου Νικολάου Ανα−
στασάκη παρατάθηκε η διάρκεια της εταιρείας μέχρι 
την εικοστή δευτέρα (22α) Αυγούστου 2030.

Β) Με την ίδια ως άνω πράξη ο μοναδικός εταίρος
προέβη σε κωδικοποίηση του καταστατικού.
Η άνω πράξη καταχωρήθηκε στα βιβλία του Πρωτο−

δικείου Αθηνών, με αριθμό γενικό 9342/2010 και ειδικό 
2937/16−6−2010. 

 Αθήνα, 16 Ιουνίου 2010

Ο Συμβολαιογράφος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ  
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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*11051431706100008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

. . .
 - .  227  23104 23956  -  1 25310 22858

 -  63 210 4135228 -  2410 597449
 -  327 2610 638109  -  2 2810 300781

 -  26510 87215 - .  1 22510 46654

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 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/CD:

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.Μ.Η. − − 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

. . .

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.Μ.Η. 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, ΑΑΠ, 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 Τυπογρα−
φείο (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 Επαρχί−

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

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.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 527900.
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. από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
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