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ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

(1)
    Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΑΘ. ΚΟΠΟΥΚΗΣ − ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. 
«ΑΘ. ΚΟΠΟΥΚΗΣ −Σ.Τ.Ε.Π. Α.Ε.».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

  Την 24.1.2008 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας:

α. Η υπ’ αριθμ. 377/24.1.2008 αίτηση και τα συνυπο−
βαλλόμενα δικαιολογητικά για την ίδρυση Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘ. ΚΟΠΟΥΚΗΣ − ΣΧΕΔΙΑΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
με δ.τ. «ΑΘ. ΚΟΠΟΥΚΗΣ − Σ.Τ.Ε.Π. Α.Ε.».

β. H υπ’ αριθμ. 10.051/3.1.2008 πράξη της Συμβολαιο−
γράφου Αθηνών Ευθαλίας Οδυσσέα Συκιωτη, ίδρυσης 
αυτής και το καταστατικό της.

Η ως άνω Ανώνυμη Εταιρεία έλαβε αριθμό μητρώου 
65220/02/Β/08/10.

Περίληψη του καταστατικού έχει ως εξής:
1. Επωνυμία: «ΑΘ. ΚΟΠΟΥΚΗΣ − ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Διακριτικός Τίτλος: ΑΘ. ΚΟΠΟΥΚΗΣ − Σ.Τ.Ε.Π. Α.Ε.
2. Έδρα: Δήμος Πειραιά.
3. Σκοπός:
Σκοπός της εταιρείας είναι:
α) η σχεδίαση οποιασδήποτε τεχνικής εφαρμογής, 

που αφορά την κατασκευή − επισκευή −συντήρηση − 
μετασκευή − λειτουργία πλοίων,

β) η μελέτη οποιασδήποτε τεχνικής εφαρμογής, που 
αφορά την κατασκευή − επισκευή − συντήρηση − μετα−
σκευή − λειτουργία πλοίων,

γ) η επίβλεψη − συντονισμός − επιθεώρηση υπεργο−
λάβων για την ορθή εκτέλεση εργασιών κατασκευής − 
επισκευής − συντήρησης − μετασκευής − λειτουργίας 
πλοίων,

δ) η επιθεώρηση καλής λειτουργίας και συμμόρφωσης 
με τους ισχύοντες κανονισμούς πλοίων,

ε) ο υπολογισμός − σύνταξη τεχνικού − οικονομικού 
προϋπολογισμού κατασκευής − επισκευής − συντήρη−
σης − μετασκευής − Λειτουργίας πλοίων,

στ) η πιστοποίηση συμμόρφωσης με τους ισχύοντες 
κανονισμούς πλοίων.

Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενή−
ντα (50) χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία κατα−
χώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

5. Ποσό και τρόπος καταβολής μετοχικού κεφαλαίου: 
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εξή−
ντα χιλιάδες (60.000€) ευρώ. Το Μετοχικό Κεφάλαιο θα 
καταβληθεί εις ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους 
ιδρυτές της εταιρείας, με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Ο Αθανάσιος Κοπούκης του Θεόδωρου, θα καταβά−
λει τριάντα τρεις χιλιάδες εξακόσια (33.600€) ευρώ, που 
αντιστοιχεί στο 56% του μετοχικού κεφαλαίου και θα 
αναλάβει τρεις χιλιάδες τριακόσιες εξήντα (3.360) μετο−
χές, ονομαστικής αξίας δέκα (10€) ευρώ η κάθε μία.

2. Ο Θεόδωρος Κοπούκης του Αθανασίου, θα κατα−
βάλει δέκα τρεις χιλιάδες διακόσια (13.200€) ευρώ, που 
αντιστοιχεί στο 22% του μετοχικού κεφαλαίου και θα 

αναλάβει χίλιες τριακόσιες είκοσι (1.320) μετοχές, ονο−
μαστικής αξίας δέκα (10€) ευρώ η κάθε μία.

3. Ο Απόστολος Κοπούκης του Αθανασίου, θα κατα−
βάλει δέκα τρεις χιλιάδες διακόσια (13.200€) ευρώ, που 
αντιστοιχεί στο 22% του μετοχικού κεφαλαίου και θα 
αναλάβει χίλιες τριακόσιες είκοσι (1.320) μετοχές, ονο−
μαστικής αξίας δέκα (10€) ευρώ η κάθε μία.

6. Μετοχές: Έξι χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές 
ονομαστικής αξίας δέκα (10€) ευρώ η κάθε μία.

7. Ημερομηνία Λήξης Εταιρικής Χρήσης: Η εταιρική 
χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η 
Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου 
έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από 
τη νόμιμη σύσταση της παρούσας και λήγει την 31η 
Δεκεμβρίου 2009.

8. Αριθμός Μελών Δ.Σ. και θητεία αυτού: Από τρία (3) 
έως επτά (7) μέλη με πενταετή (5ετή) θητεία.

9. Πρώτο Δ.Σ. και Θητεία αυτού:
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας θα αποτελείται 

από τα κάτωθι μέλη:
α) Αθανάσιος Κοπούκης του Θεόδωρου και της Χρυ−

σής, διπλωματούχος ναυπηγός μηχανολόγος, γεννη−
μένος στο Διδυμότειχο Έβρου το έτος 1952, κάτοικος 
Παλλήνης οδός Λόρδου Βύρωνα αρ.3−5, κάτοχος του με 
αριθμό ΑΒ−507543 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, 
που εκδόθηκε στις 24.10.2006 από το Τ.Α. Παλλήνης, με 
ΑΦΜ 019202193 της Δ.Ο.Υ. Α΄ Πειραιά,

β) Θεόδωρος Κοπούκης του Αθανασίου και της Χρυ−
σάνθης, διπλωματούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός και 
μηχανικός Η/Υ, γεννημένος στο Μαρούσι Αττικής το έτος 
1981, κάτοικος Παλλήνης οδός Λόρδου Βύρωνα αρ.3−5, 
κάτοχος του με αριθμό Σ−080890 Δελτίου Αστυνομικής 
Ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 12.7.1996 από το Α.Τ. 
Παλλήνης, με ΑΦΜ 106101060 της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης,

γ) Απόστολος Κοπούκης του Αθανασίου και της Χρυ−
σάνθης, σπουδαστής ναυπηγός μηχανικός, γεννημένος 
στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1984, κάτοικος Παλλήνης 
οδός Λόρδου Βύρωνα αρ.3−5, κάτοχος του με αριθμό Σ−
606446 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε 
στις 22.4.1998 από το Α.Τ. Παλλήνης, με ΑΦΜ 125742549 
της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης.

δ) Χρυσάνθη Ζερβού του Αποστόλου και της Φωτεινής, 
συνταξιούχος, γεννημένη στη Νιγρίτα Σέρρών το έτος 
1952, κάτοικος Παλλήνης οδός Λόρδου Βύρωνα αρ. 3−5, 
κάτοχος του με αριθμό ΑΒ−507464 Δελτίου Αστυνομικής 
Ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 9.10.2006 από το Τ.Α. 
Παλλήνης, με ΑΦΜ 106100989 της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης και

ε) Σοφία σύζυγος Ευάγγελου Γκιουγκή το γένος Βα−
σιλείου και Κωστίτσας − Δέσπως Παρτσάφα, δικηγόρος, 
που γεννήθηκε στο Κοκκάρι Σάμου το έτος 1951, κάτοι−
κος Κηφισιάς Αττικής, οδός Αίγλης και Ανθεσμίων αρ.1, 
κάτοχος του με αριθμό Μ−025808 Δελτίου Αστυνομικής 
Ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 7.7.1982 από το Η΄ Πα−
ράρτημα Ασφαλείας Αθηνών, με ΑΦΜ 043967743 της 
Δ.Ο.Υ. ΙΑ΄ Αθηνών.

Εξαιρετικά η θητεία του 1ου Διοικητικού Συμβουλίου 
λήγει με την σύγκλιση της 1ης εταιρείας Συνέλευσης 
των Μετόχων, ήτοι μέχρι 30.6.2010.

10. Ελεγκτές Πρώτης Εταιρικής Χρήσης:
Τακτικοί:
1) Περικλής Λεμονίδης του Κοσμά, με Α.Μ.Ο.Ε. 

9996045839.
2) Ευγενία Μωραϊτου του Σταυρογεράσιμου, με 

Α.Μ.Ο.Ε. 9900061127.
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Αναπληρωματικοί:
1) Τηλέμαχος Λαζανόπουλος του Ιωάννη, με Α.Μ.Ο.Ε. 

9998050815.
2) Κωνσταντίνος Κυριάκος του Βασιλείου με Α.Μ.Ο.Ε. 

9900060702.
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.

  Πειραιάς, 24 Ιανουαρίου 2008
Ο Νομάρχης

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΣ
F

(2)
      Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ−
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΙ ΕΛΛΑΣ Ανώ−
νυμη Εταιρεία Εμπορίας Ηλεκτρισμού, Ενέργειας και 
Φυσικού Αερίου» με δ.τ. «ΤΕΙ HELLAS S.A.».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Την 21.1.2008 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το πρακτικό της από 
31.12.2007 Γενικής Συνέλευσης, με την οποία τροποποι−
ήθηκε το άρθρο 3 του Καταστατικού της Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΙ ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Εται−
ρεία Εμπορίας Ηλεκτρισμού, Ενέργειας και Φυσικού Αε−
ρίου» και δ.τ. «ΤΕΙ HELLAS S.A.» και με αριθμό μητρώου 
61277/01ΝΤ/Β/06/159.

Η εν λόγω τροποποίηση έχει ως ακολούθως (σε πε−
ρίληψη):

Άρθρο 3
Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηνών Ατ−
τικής.

2. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει γραφεία, υποκαταστή−
ματα και παραρτήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο 
εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η 
οποία θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας τους.

Με το ίδιο πρακτικό ορίζεται η νέα διεύθυνση των 
γραφείων της εταιρείας ως εξής: Παπαδιαμαντοπούλου 
αρ. 24 Γ , Δήμος Αθηνών.

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

  Καλλιθέα, 28 Ιανουαρίου 2008
Με εντολή Νομάρχη

Ο Διευθυντής
ΑΝΤ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

F
(3)

      Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της 
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΔΕΛΕΧΕΙΑ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΝ−
ΔΕΛΕΧΕΙΑ Α.Ε.».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Την 24.1.2008 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το πρακτικό της από 
23.1.2008 Γενικής Συνέλευσης, με την οποία τροποποι−
ήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού της Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΔΕΛΕΧΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΝΔΕΛΕΧΕΙΑ Α.Ε.» 
και με αριθμό μητρώου 59732/01ΝΤ/Β/05/217.

Η εν λόγω τροποποίηση έχει ως ακολούθως (σε πε−
ρίληψη):

Άρθρο 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που ανέρχεται 
σε 60.000,00 € και διαιρείται σε 60.000 μετοχές ονο−
μαστικής αξίας εκάστης 1€ μετά την αύξηση του κατά 
5.000.000,00€ με την έκδοση 5.000.000 νέων μετοχών 
ονομαστικής αξίας 1€ σύμφωνα με απόφαση της από 
23.1.2008 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ανέρχεται 
σήμερα στο ποσό των 5.060.000,00€ και διαιρείται σε 
5.060.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1€ η κάθε μία.

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

  Καλλιθέα, 24 Ιανουαρίου 2008
Με εντολή Νομάρχη

Ο Διευθυντής
ΑΝΤ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

F
(4)

    Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της 
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΔΕΛΕΧΕΙΑ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΝ−
ΔΕΛΕΧΕΙΑ Α.Ε.».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Την 29.1.2008 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ’ αριθμ. 1115/2008 
απόφαση μας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίη−
ση των άρθρων 1, 4 του Καταστατικού της Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΔΕΛΕΧΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με δ.τ. «ΕΝΔΕΛΕΧΕΙΑ 
Α.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 59732/01ΝΤ/Β/05/217 που 
αποφάσισε η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εται−
ρείας στις 28.1.2008.

Η τροποποίηση που εγκρίθηκε, έχει σε περίληψη ως 
εξής:

Άρθρο 1
Σύσταση − Επωνυμία

1. Συνίσταται Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία 
«ΕΝΔΕΛΕΧΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και 
με τον διακριτικό τίτλο «ΕΝΔΕΛΕΧΕΙΑ Α.Ε.»

2. Για τις σχέσεις της και συναλλαγές της εταιρείας με 
το εξωτερικό η επωνυμία της Εταιρείας θα αποδίδεται 
σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 4
Σκοπός της εταιρείας

1. Σκοπός της εταιρείας είναι: Η απόκτηση μετοχών 
και εταιρικών μεριδίων εταιρειών οποιασδήποτε μορ−
φής στην Ελλάδα και το εξωτερικό, εισηγμένων ή όχι, 
σε οργανωμένη Χρηματιστηριακή Αγορά, η σύμπραξη 
με νομικά πρόσωπα αλλοδαπά ή ημεδαπά, σε σύσταση 
ανωνύμων εταιρειών ή εταιρειών άλλης μορφής ή επι−
χείρησης. Η κοινοπρακτική άσκηση επιχειρήσεων και 
σύσταση από κοινού νέων νομικών προσώπων. Η συμ−
μετοχή σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες βιομηχανικές, 
βιοτεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις.
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2. Για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας είναι 
δυνατή:

α) η ίδρυση και συμμετοχή άλλες επιχειρήσεις, υφιστά−
μενες ή ιδρυόμενες, επιδιώκουσες τους ίδιους ή άλλους 
σκοπούς, καθώς και η συμμετοχή σε κοινοπραξίες με 
οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν 
την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών, 

β) η συνεργασία με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, διε−
θνείς ή επαγγελματικές, επιστημονικές και κοινωνικές 
οργανώσεις, την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς 
οργανισμούς, επιχειρήσεις και βιομηχανίες που ενδια−
φέρονται για την προώθηση και ανάπτυξη των σκοπών 
της Εταιρείας,

γ) κάθε άλλη πράξη για την ευόδωση του ως άνω 
σκοπού.

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

  Καλλιθέα, 29 Ιανουαρίου 2008
Με εντολή Νομάρχη

Ο Διευθυντής
ΑΝΤ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

F
(5)

      Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ−
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «R.B.K. HELLAS 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
με δ.τ. «REEBOK».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Την 16.1.2008 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το πρακτικό της από 
31.12.2007 Γενικής Συνέλευσης, με την οποία τροπο−
ποιήθηκε το άρθρο 1 του καταστατικού της Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία «R.B.K. HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «REEBOK» 
και με αριθμό μητρώου 16643/01ΝΤ/Β/88/823.

Η εν λόγω τροποποίηση έχει ως ακολούθως (σε πε−
ρίληψη):

Άρθρο 1

Με την από 31.12.2007 έκτακτη Γενική Συνέλευση των 
μετόχων της εταιρείας, ορίστηκε η επωνυμία της σε 
«C.L.A. HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ. «C.L.A. S.A.».

  Καλλιθέα, 24 Ιανουαρίου 2008
Με εντολή Νομάρχη

Ο Διευθυντής
ΑΝΤ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

F
(6)

      Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της 
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «KAROUZOS 
LAMPRAKI ORFEOS ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝ−
ΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. 
«KAROUZOS LAMPRAKI ORFEOS S.A.».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Την 23.1.2008 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το πρακτικό της από 

17.1.2008 Γενικής Συνέλευσης της Ανώνυμης Εταιρείας 
με την επωνυμία «KAROUZOS LAMPRAKI ORFEOS ΤΕ−
ΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «KAROUZOS LAMPRAKI ORFEOS S.A.» 
και με αριθμό μητρώου 60841/01ΝΤ/Β/06/113, σύμφωνα με 
το οποίο αποφασίσθηκε η παροχή εγγύησης της εται−
ρείας υπέρ της εταιρείας «KAROUZOS CONSTRUCTION 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε ασφάλεια κοινού ομολογιακού 
δανείου,κατά την έννοια του άρθρου 6 του ν. 3156/2003 
ποσού δυο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ («το Δάνειο») 
το οποίο προτίθεται να εκδώσει η Ανώνυμη Εταιρεία 
με την επωνυμία «KAROUZOS CONSTRUCTION ΤΕΧΝΙ−
ΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «KAROUZOS CONSTRUCTION S.A.» 
και έδρα το Δήμο Γλυφάδας Αττικής («ο Εκδότης») 
και το οποίο θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου κατά την έκ−
δοση του με ιδιωτική τοποθέτηση από την Τράπεζα 
EFG EUROBANK ERGASIAS A.E., σύμφωνα με την από 
16.1.2008 έκθεση του Δ.Σ..

  Καλλιθέα, 23 Ιανουαρίου 2008

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής

ΑΝΤ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(7)

      Εγκατάσταση υποκαταστήματος στην Ελλάδα της αλ−
λοδαπής ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επω−
νυμία «T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  Την 29.1.2008 καταχωρήθηκε στο μητρώο ανωνύμων 
εταιρειών της υπηρεσίας μας και πήρε αριθμό μητρώ−
ου 65242/06/Β/08/3 το υποκατάστημα με την επωνυμία 
«T.C. ZIRAAT BANKASI A.S. − Athens Central Branch» της 
αλλοδαπής ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επω−
νυμία «T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.» καθώς επίσης και η με 
αριθμό Κ2−1265/29/1/2008 απόφασης μας με την οποία 
εγκρίθηκε η εγκατάσταση στη χώρα μας, στην Ελλάδα, 
Αθήνα και Κομοτηνή της ως άνω αλλοδαπής τραπεζικής 
εταιρείας, με την ίδρυση υποκαταστήματος.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκαν στο μητρώο 
ανωνύμων εταιρειών τα παρακάτω στοιχεία:

1. Η από 27.3.2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλί−
ου της αλλοδαπής τραπεζικής εταιρείας με την επωνυ−
μία «T.C. ZIRAAT BANKASI Α.S.», όπως πιστοποιείται την 
15.8.2007 από το Συμβολαιογράφο της Άγκυρας Μπε−
σαλέτ Τουφάνγιαζιτζί, με την οποία αποφασίσθηκε η 
ίδρυση υποκαταστήματος της εταιρείας στην Ελλάδα.

2. Η από 8.1.2008 επιστολή της αλλοδαπής τράπεζας 
που υπογράφεται από τον Γενικό Υποδιευθυντή, Cem 
OZSEN, και τον Τμηματάρχη Εξωτερικών Σχέσεων Yusuf 
Dilaver, και επικυρώνεται την 9.1.2008 από το Συμβολαιο−
γράφο του Μπέϊογλου, Ναζαν Καντεμιρ, σύμφωνα με την 
οποία το υποκατάστημα της στην Ελλάδα θα παρέχει 
όλες τις τραπεζικές υπηρεσίες που προβλέπονται στη 
διάταξη του άρθρου 11 του νόμου 3601/2007, η επωνυ−
μία του θα είναι «T.C. ZIRAAT BANKASI A.S. − Athens 
Central Branch» και έδρα η Αθήνα με διεύθυνση Ερμού 
2, Αθήνα.
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3. Το καταστατικό της αλλοδαπής τράπεζας.
4. Σκοπός της αλλοδαπής τράπεζας, σύμφωνα με το 

καταστατικό της, είναι η διενέργεια όλων των εργασιών 
που σύμφωνα με το ν. 5411 περί των Τραπεζικών Εργα−
σιών, αποδοχή καταθέσεων χρημάτων ή άλλων αξιών 
και να εκτελεί όλες τις τραπεζικές δραστηριότητες που 
καθορίζονται στο άρθρο 4 του Νόμου Τραπεζικών Ερ−
γασιών, και όπως κατά τα ειδικότερα αναφέρονται στο 
άρθρο 4 αυτού.

5. Το από 11.6.2007 αντίγραφο της καταγραφής μητρώ−
ου του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Άγκυρας, όπως 
πιστοποείται την 30.10.2007 από το Συμβολαιογράφο 
της Άγκυρας Νετζίπ Τσακμάκ, σύμφωνα με το οποίο η 
εταιρεία έχει κεφάλαιο 2.500.000.000,00 νέες τούρκικες 
λίρες (YTL) και καταχωρήθηκε στο εμπορικό μητρώο με 
ημερομηνία καταχώρησης την 12.6.1937 και έδρα την 
Άγκυρα με αριθμό εμπορικού μητρώου 1148.

6. Το από 24.8.2007 πιστοποιητικό του Τμήματος 
Μητρώου του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Άγκυρας, 
όπως πιστοποείται την 30.10.2007 από το Συμβολαιο−
γράφο της Άγκυρας Νετζίπ Τσακμάκ, σύμφωνα με το 
οποίο η αλλοδαπή εταιρεία είναι ανώνυμη εταιρεία και 
δεν έχει επέλθει σε κατάσταση πτώχευσης και υποχρε−
ωτικής διαχείρησης.

7. Το από 6.12.2007 έγγραφο του Εμπορικού Επιμε−
λητηρίου της Άγκυρας του Τμήματος Μητρώου του 
Επιμελητηρίου, όπως πιστοποιείται την 10.12.2007 από 
το Συμβολαιογράφο της Άγκυρας Νετζίπ Τσακμάκ, σύμ−
φωνα με το οποίο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
της αλλοδαπής τράπεζας είναι τα εξής:

− Ιλχαν Ουλουδαγ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμ−
βουλίου,

− Μεχμετ Μουμτζουογλου, Αντιπρόεδρος,
− Τζαν Aκιν Τζαγλαρ, Διευθύνων Σύμβουλος,
− Μ. Εμιν Οζτζαν, Μέλος,
− Οσμαν Αριογλου, Μέλος,
− Μπουρχανεττιν Ακτας, Μέλος,
− Αχμετ Τζανδαν, Μέλος,
− Ογουζ Καϊχαν, Μέλος,
− Χικμετ Αϊδιν Σιμιτ, Μέλος.
8. Το Γενικό Πληρεξούσιο της αλλοδαπής τράπεζας 

που υπογράφεται από τον Γενικό Υποδιευθυντή, Cem 
OZSEN, και τον Τμηματάρχη Εξωτερικών Σχέσεων Yusuf 
Dilaver, όπως πιστοποιείται την 9.1.2008 από το Συμβο−
λαιογράφο του Μπέϊογλου, Ναζαν Καντεμιρ, σύμφωνα 
με το οποίο η αλλοδαπή τράπεζα, διόρισε τον OZNUR 
OZENIS (Οζνούρ Οζενίρ), κάτοχο του υπ’ αριθμ. Τουρκικού 
Διαβατηρίου C 101495 και κάτοικο Αθηνών, Ελλάδα, με 
διεύθυνση κατοικίας Βασιλέως Γεωργίου Β, αριθμός 46Β 
Αθήνα, ως πληρεξούσιο, νόμιμο εκπρόσωπο και αντίκλητο 
της αλλοδαπής τράπεζας στην Ελλάδα, αναφορικά με 
τις υποθέσεις της και τα συμφέροντα της σχετικά με το 
υπό σύσταση υποκατάστημα της στην Ελλάδα.

Ο πληρεξούσιος, εξουσιοδοτήθηκε όπως αντιπροσω−
πεύει και δεσμεύει την αλλοδαπή τράπεζα αναφορικά 
με το ως άνω υποκατάστημα στην Ελλάδα με μόνη την 
υπογραφή του για θέματα, όπως κατά τα ειδικότερα 
αναφέρονται στο εν λόγω πληρεξούσιο.

  Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2008

Με εντολή Υφυπουργού
Ο Διευθυντής

ΗΛΙΑΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
(8)

      Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «TRUST WORTH DEVELOPMENT ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ» και δ.τ. «TRUST WORTH DEVELOPMENT A.E.».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Την 25.1.2008 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 17.1.2008 Πρακτικό 
της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Ανώνυμης Εται−
ρείας με την επωνυμία «TRUST WORTH DEVELOPMENT 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥ−
ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «TRUST WORTH DEVELOPMENT 
Α.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 59421/01ΝΤ/Β/05/167, σύμ−
φωνα με το οποίο αποφασίσθηκε η χορήγηση εγγυήσε−
ως από την Ανώνυμη Εταιρεία υπέρ της Ανώνυμης Εται−
ρείας με την επωνυμία «KAROUZOS CONSTRUCTIONS 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΣ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ» καθώς και η σύσταση ενεχύρου επί των 
απαιτήσεων της εταιρείας που απορρέουν ή θα απορ−
ρεύσουν από τη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης 
ακινήτου που κατήρτησε με την Ανώνυμη Εταιρεία με 
την επωνυμία «EFG EYROBANK ERGASIAS ΧΡΗΜΑΤΟ−
ΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Η ανωτέρω εγγύηση και το ανωτέρω ενέχυρο θα πα−
ρασχεθεούν σε ασφάλεια κοινού ομολογιακού δανείου 
των 2.000.000 ευρώ, το οποίο θα εκδόσει η KAROUZOS 
CONSTRUCTIONS ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ και για το οποίο θα κα−
λυφθεί εξ ολοκλήρου με ιδιωτική τοποθέτηση από την 
Τράπεζα EFG EYROBANK ERGASIAS A.E. , σύμφωνα με την 
από 17.1.2008 έκθεση του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας.

  Καλλιθέα, 25 Ιανουαρίου 2008

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής

ΑΝΤ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(9)

        Στο ΦΕΚ(ΤΑΕ − ΕΠΕ) 8281/2007 που δημοσιεύθηκε 
η ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «HOLIDAY PROPERTIES ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ − ΚΑ−
ΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δ.τ. «HOLIDAY 
PROPERTIES Α.Ε.» και ΑΡ.Μ.Α.Ε. 59682/01ΝΤ/Β/05/205, 
στη σελίδα 3, στήλη 2, σειρά 24 από την αρχή, προστί−
θεται το ακόλουθο κείμενο:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την 
σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού παροχής 
νέων καθηκόντων αρμοδιοτήτων και εξουσιών όσον 
αφορά τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας 
στα ακόλουθα πρόσωπα μέλη ή μη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, ήτοι στους:

1. Δέσποινα Μπούρα του Εμμανουήλ και της Ελένης, 
που γεννήθηκε στη Λαμία το έτος 1977, κατοικεί στη 
Λαμία (οδός Καραϊσκάκη αριθμός 87), έχει Δελτίο Ταυ−
τότητας με αριθμό Π 251898/1992 του Α.Τ. Στυλίδας και 
ΑΦΜ 302520219 της Δ.Ο.Υ. Στυλίδας, Ελληνικής Υπη−
κοότητος.
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2. Δημήτριο Ψαραδάκη του Χαραλάμπους και της Πελα−
γίας, Οικονομολόγο, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης 
το έτος 1949, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, οδός Προμηθέ−
ως αρ. 44, κάτοχο του υπ’ αριθμ. Α.Ε. 032048/23.12.2006 
ΑΔΤ εκδόσεως Α.Τ. Γλυφάδας, (ΑΦΜ 023258474/ της ΔΟΥ 
Γλυφάδας), Ελληνικής Υπηκοότητος και

3. Δημήτριο Μπούρα του Εμμανουήλ και της Ελένης, που 
γεννήθηκε στη Άμφισα Φωκίδας το έτος 1966, Πολ. Μηχανι−
κό, κάτοικο Λαμίας, οδός Καραϊσκάκη αρ. 87, κάτοχο του υπ’ 
αριθμ. Χ 483631/2002 ΑΔΤ, εκδόσεως του Τ.Α. Λαμίας (ΑΦΜ 
044396349/ ΔΟΥ Λαμίας), Ελληνικής Υπηκοότητας.

  Καλλιθέα, 9 Ιανουαρίου 2008

Με εντολή Νομάρχη
Ο Τμηματάρχης
Γ. ΠΑΙΔΑΚΑΚΟΣ
F

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

(10)
    Σύσταση Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευ−

θύνης με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ ΜΟΝΟ−
ΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.».

  Με το υπ’ αριθμ. 46.399/21.12.2007 συμβόλαιον του Συμ−
βολαιογράφου Λαμίας Γεωργίου Στυλιανού Φραγκακη, 
συνεστήθη Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευ−
θύνης με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ Ε.Π.Ε.».

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η περιοχή ΦΡΑΝΤΖΟΜΥ−
ΛΟΣ ΦΘΙΩΤΙΑΟΣ, θέση «Τριφυλλότοπος».

Σκοπός της Εταιρείας είναι η επεξεργασία, τυποποί−
ηση Νωπών και Κατεψυγμένων κρεάτων και κρεατοσυ−
σκευασμάτων, επεξεργασία και τυποποίηση προϊόντων 
με βάση το κρέας και εμπορία κρεάτων και κρεατοσυ−
σκευασμάτων με βάση το κρέας και νωπών και κατεψυγ−
μένων. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται 40 έτη.

Το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 
εκατόν εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (170.000,00 ευρώ) 
και κατανέμεται σε μια (1) μερίδα συμμετοχής. Το κε−
φάλαιο διαιρείται σε χίλια επτακόσια (1.700) εταιρικά 
μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου εκατό ευρώ (100,00 
ευρώ).

Διαχειριστής και εκπρόσωπος της άνω Εταιρείας είναι 
ο Μοναδικός Εταίρος της Εταιρείας Νικόλαος Μίχος του 
Κωνσταντίνου και της Γραμματίας, έμπορος, γεννηθείς 
το 1960 εις Λαμία, κάτοικος Λαμίας (οδός Καραϊσκάκη 
αριθμός 94), κάτοχος του υπ’ αριθμ. Π. 987512/1993 δελ−
τίου ταυτότητος του Τ.Α. Λαμίας, με Α.Φ.Μ.: 028610137, 
της Δ.Ο.Υ. Λαμίας, οποίος αποφασίζει για κάθε εται−
ρική υπόθεση για για οποιοδήποτε θέμα αφορά την 
Εταιρεία. 

 Λαμία, 17 Ιανουαρίου 2008

Ο Συμβολαιογράφος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ

F
(11)

      Τροποποίηση του καταστατικού της Ιδιότυπης Μεταφο−
ρικής Εταιρείας − Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης 
με την επωνυμία «Χρ.και Ν. Πάπαρης ΙΜΕ−ΕΠΕ».

  Με την υπ’ αριθμ. 371/24.1.2008 πράξη της Συμβολαι−
ογράφου Καβάλας Παναγιώτας Πάπαρη συζύγου Τρι−

αντάφυλλου Ρείζη, κατατεθέντος εν αντιγράφω στην 
Γραμματέα του Πρωτοδικείου Καβάλας για την οποία 
συνετάγη η υπ’ αριθμ. 5/2008 έκθεση της Γραμματέα 
τροποποιείται το υπ’ αριθμ. 5294/25.2.1987 συμβόλαιο 
της συμβολαιογράφου Καβάλας Γεωργίας Κυράζογλου 
συζ. Αλεξάνδρου Ζαχαριάδου, με το οποίο συστάθηκε 
Ιδιότυπη Μεταφορική Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης 
(ΦΕΚ 2296/22.3.1987) με την επωνυμία «Χρ. και Ν. Πάπα−
ρης ΙΜΕ –ΕΠΕ».

Με το παρόν 1) Αλλαγή επωνυμίας από Χρ. Και Ν. 
Πάπαρης ΙΜΕ−ΕΠΕ σε Χρ. Πάπαρης ΙΜΕ−ΕΠΕ 2) Από τις 
1.10.2007 ορίζεται διαχειριστής μόνο ο Χριστόφορος 
Πάπαρος του Βασιλείου 3) Μεταβίβαση του υπ αριθμ. 
κυκλοφορίας ΙΑΕ 6322 ΦΔΧ αυτ/του από τον Νικόλαο 
Πάπαρη στην Ζωή Πάπαρη 4) Έξοδος του Νικολάου 
Πάπαρη από την εταιρεία και είσοδος της Ζωής Πά−
παρη σ’ αυτήν.

  (Υπογραφή)
F

(12)
      Τροποποίηση του καταστατικού της Ιδιότυπης Μεταφο−

ρικής εταιρείας με την επωνυμία «ΙΔΙΟΤΥΠΟΙ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ EXPRESS ΤΡΑΝΣ».

  Περίληψη του υπ’ αριθμ. 17385/2008 συμβολαίου της 
συμβολαιογράφου Κατερίνης Στυλιανής Μαντουλίδου 
με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο πέντε (5) του 
συμβολαίου συστάσεως της εδρεύουσας στη Κατερί−
νη ΙΜΕ με την επωνυμία «ΙΔΙΟΤΥΠΟΙ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ EXPRESS ΤΡΑΝΣ» σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ν. 3190/1955 και ν. 383/1976.

Άρθρο 5ο:

Το κεφάλαιο της εταιρείας που ανέρχεται στο ποσό 
των οκτακοσίων είκοσι ενός ευρώ και εβδομήντα δύο 
λεπτών (821,72) ευρώ και διαιρείται αντίστοιχα σε 280 
εταιρικά μερίδια μετά τις κατωτέρω μεταβολές διαμορ−
φώνεται στο ποσό των επτακοσίων τεσσάρων Ευρώ και 
τριάντα τριών λεπτών (704,33) ευρώ και διαιρείται αντί−
στοιχα σε 240 εταιρικά μερίδια λόγω εξόδου του Θωμά 
Μπεκιρόπουλου ιδιοκτήτη του υπ’ αριθμόν ΙΑΕ 8344 ΔΧΦ 
MB 40 τόνων με παράλληλη μείωση του εταιρικού κεφα−
λαίου από 821,72 ευρώ σε 704,33 ευρώ και διαιρείται σε 
240 εταιρικά μερίδια, οι οποίοι έλαβαν από το εταιρικό 
ταμείο 117,388 ευρώ που αντιστοιχούν στην συμμετοχή 
τους στην εταιρεία με το εν λόγω αυτοκίνητο.

2. Στοιχεία δημοσιεύσεως το υπ’ αριθμ. 17385/2008 
συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Κατερίνης Στυλιανή 
Μαντουλίδου που δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιριών 
του Πρωτοδικείου Κατερίνης.

  Κατερίνη, 27 Ιανουαρίου 2008
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος
ΣΠΥΡΟΣ ΑΝΤ. ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗΣ

F
(13)

      Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιω−
ρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΣΧΟΛΕΣ ΞΥΝΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» 
με δ.τ. «ΣΧΟΛΕΣ ΞΥΝΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ».

  Με την υπ’ αριθμ. 45.855/15.1.2008 Συμβολαιογραφική Πρά−
ξη του Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Μιχαήλ Κωτουλα 
του Περικλέους, που νόμιμα κατεχωρήθη στα βιβλία του 
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Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με αύξων αριθμό 92/25.1.2008 
(A.M. 205) οι εταίροι της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης 
με την επωνυμία «ΣΧΟΛΕΣ ΞΥΝΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΣΧΟ−
ΛΕΣ ΞΥΝΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» αποφάσισαν:

1) την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά το ποσό 
των διακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων ευρώ (252.000,00), 
εκ των οποίων

α) ποσό των εκατόν σαράντα έξι χιλιάδων και εκατόν 
εξήντα ευρώ (146.160,00), κατέβαλε ο Σοφοκλής Ξυνής 
του Παναγιώτη,

β) ποσό των εκατό χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ 
(100.800,00), κατέβαλε η Αθηνά Χατζημιχαήλ του Μι−
χαήλ και

γ) ποσό των πέντε χιλιάδων σαράντα ευρώ (5.040,00), 
κατέβαλε η Καλλιόπη Ξυνή του Σοφοκλή, και την τρο−
ποποίηση των άρθρων πέντε (5) και έξι (6) του κατα−
στατικού και 2) την κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του 
καταστατικού της ως άνω εταιρείας.

Τα άρθρα πέντε (5) και έξι (6) κατόπιν της τροποποί−
ησης έχουν ως εξής:

Άρθρο 5
Κεφάλαιο − Εταιρικά μερίδια

1. Το Κεφάλαιο της εταιρεία ορίζεται στο ποσό των 
διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (270.000,00), που 
διαιρείται σε εννέα χιλιάδες (9.000) εταιρικά μερίδια, 
ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) το κάθε ένα.

2. Το κεφάλαιο καταβλήθηκε ολόκληρο σε μετρητά 
κατά τη σύσταση της εταιρείας, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 6 του καταστατικού.

Άρθρο 6
Μερίδες Συμμετοχής

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των 
διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (270.000,00), που 
διαιρείται σε εννέα χιλιάδες (9.000) εταιρικά μερίδια, 
ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) το κάθε ένα. 
Κάθε εταίρος μετέχει στα κέρδη και τις ζημίες με μία (1) 
μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από τόσα εταιρικά 
μερίδια όση είναι η συνεισφορά του στο κεφάλαιο της 
εταιρείας. Το κεφάλαιο είναι κατά δήλωση των εταίρων 
ολοσχερώς καταβεβλημένο στο ταμείο της εταιρείας. 
Συγκεκριμένα:

α) ο Σοφοκλής Ξυνης του Παναγιώτη, μετέχει με πέντε 
χιλιάδες διακόσια είκοσι (5.220) εταιρικά μερίδια, ονο−
μαστικής αξίας εκατόν πενήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων 
ευρώ (156.600,00 ευρώ),

β) η Αθηνά Χατζημιχαήλ του Μιχαήλ, μετέχει με τρεις 
χιλιάδες εξακόσια (3.600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής 
αξίας εκατόν οκτώ χιλιάδων ευρώ (108.000,00 ευρώ) και 

γ) η Καλλιόπη Ξυνη του Σοφοκλή, μετέχει με εκατόν 
ογδόντα (180) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας πέ−
ντε χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (5.400,00 ευρώ). Το 
κεφάλαιο καταβλήθηκε ολόκληρο σε μετρητά, από τους 
εταίρους, οι οποίοι δηλώνουν ότι κατέβαλαν τις πιο 
πάνω εισφορές τους στο Ταμείο της Εταιρείας.

Ύστερα από τα παραπάνω το νέο κείμενο καταστα−
τικού κωδικοποιείται σε ενιαίο κείμενο.

  Θεσσαλονίκη, 15 Ιανουαρίου 2008

Ο Συμβολαιογράφος
ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΤΟΥΛΑΣ

(14)
      Τροποποίηση του καταστατικού της Ιδιόμορφης Μετα−

φορικής Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την 
επωνυμία «Λάρισα Τρανς ΙΜΕ».

  Με την υπ’ αριθμ. 12014/16.1.2008 πράξη της Συμβο−
λαιογράφου Λάρισας Βασιλικής Κατσαρού Τσικαρδώνη 
τροποποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας με την 
επωνυμία «Λάρισα Τρανς ΙΜΕ» με έδρα τη Λάρισα Μαν−
δηλαρά 5Α και εγκρίθηκε:

Η αποχώρηση του ΦΔΧ ΡΙΚ 5830 100% ιδιοκτησία Δη−
μητρίου Μπαρμπή. Από την τροποποίηση αυτή μειώνεται 
το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 40 τόνους 
ήτοι 253,20 ευρώ (40χ6,33/τόνος).

  Από την εταιρεία

(Υπογραφή)
F

(15)
      Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιωρι−

σμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ECT Environment 
Care Technologies Εμπορική και Τεχνική Εταιρεία 
Περιωρισμένης Ευθύνης» και δ.τ. «ΕCT Environment 
Care Technologies E.Π.Ε.».

  Με το υπ’ αριθμ. 3425/24.1.2008 συμβόλαιο της Συμ−
βολαιογράφου Μαραθώνος με έδρα τον Άγιο Στέφανο 
Αττικής Αικατερίνης − Ζωης Παναγοπουλου − Γεωργί−
ου, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του 
Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα γενικό 1683 αριθμό 
και ειδικό 489 οι εταίροι της στο Μαρούσι Αττικής, 
επί της οδού Ωκεανίδων αριθμός 2 εδρευούσης Εται−
ρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ECT 
Environment Care Technologies Εμπορική και Τεχνική 
Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης» και το διακριτι−
κό τίτλο «ECT Environment Care Technologies Ε.Π.Ε.», 
προβαίνουν σε επέκταση του σκοπού της εταιρείας, 
τροποποιουμένου του άρθρου 2 του καταστατικού της 
εταιρείας, το οποίο θα έχει ως ακολούθως:

Αρθρο 2°
Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:
Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, συντηρήσεις, επισκευές 

παντός είδους επιστημονικού υλικού, η υποστήριξη και 
παροχή υπηρεσιών για την οργάνωση και λειτουργία 
αναλυτικών, μετρητικών και ερευνητικών εργαστηρί−
ων.

Παροχή υπηρεσιών προμήθειας προσωπικού καθώς 
και η εκμίσθωση − υπεκμίσθωση επιβατικών μέσων, ιδι−
οκτησία τόσο της εταιρείας ή τρίτων, προς συνεργάτες 
αυτής.

Εισαγωγές − Εξαγωγές, εμπορευσίμων αγαθών αλλά 
και υπηρεσιών, τόσο από τρίτες χώρες, όσο και από 
χώρες της Ε.Ε. (Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και παρα−
δόσεις αγαθών − Πράξεις λήπτη).

Εκπροσώπηση και Αντιπροσώπευση εταιρειών εξωτε−
ρικού και εσωτερικού.

Παροχή υπηρεσιών − διαμεσολάβηση προς εξεύρεση 
πελατών για πραγματοποίηση πωλήσεων διαφόρων 
προϊόντων και υπηρεσιών.

Παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης.



8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Ανάπτυξη, πωλήσεις και υποστήριξη λογισμικού συ−
στημάτων τηλεματικής και πωλήσεις Η/Υ και περιφε−
ρειακών αυτών.

Καθώς και χημικών ουσιών και αντιδραστηρίων.

  Άγιος Στέφανος, 24 Ιανουαρίου 2008

Η Συμβολαιογράφος
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ − ΖΩΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ − ΓΕΩΡΓΙΟΥ

F
(16)

      Λύση της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επω−
νυμία «ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙ−
ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

  Με το υπ’ αριθμ. 8431/28.1.2008 συμβόλαιο της συμβο−
λαιογράφου Αθηνών Βασιλικής Ρωμανού του Ιωάννη, που 
καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου 
Αθηνών την λύση, με αύξοντα αριθμό Γενικό 1640/2008 
ειδικό 477 επαναλήφθηκε με συμβολαιογραφική πράξη 
η υπ’ αριθμ. 9/18.12.2007 απόφαση της έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης των εταίρων:

1) Σπυρίδωνα Τριβόλη του Περικλέους και της Αγγε−
λικής, οικονομολόγου, που γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 
έτος 1945, κάτοικου Διονύσου Αττικής, οδός Καποδι−
στρίου αριθ. 22, κάτοχου του με αριθ. ΑΒ−595539/2006 
δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Ν.Ερυθραίας και ΑΦΜ 
010670200 της Δ.Ο.Υ. Αγίου Στεφάνου και

2) Σπυρίδωνα Καραγιάννη του Γεωργίου και της Νε−
βάρτ, οικονομολόγου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 
έτος 1947, κάτοικου Αθηνών, οδός Αγίου Μελετίου αριθ. 
31, κάτοχου του υπ’ αριθμ. ΑΒ−520075/2006 δελτίου ταυ−
τότητας του Τ.Α. Αγίας Παρασκευής και ΑΦΜ 006281690 
της ΔΟΥ ΚΓ΄ Αθηνών, με την οποία αποφάσισαν τη λύση 

της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης, με έδρα το Δήμο 
Γαλατσίου Αττικής, επί της οδού Αγίας Γλυκερίας αριθ. 
5, με επωνυμία «ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

  Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2008

Οι Διαχειριστές – Εταίροι
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΡΙΒΟΛΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
F

ANAKOINΩΣΕΙΣ
(17)

      Ανακοίνωση διόρθωση σφάλματος της Εταιρείας Πε−
ριωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΓΛΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗ» με δ.τ. 
«ΠΙΟΝΙΕΡΟΣ ΕΠΕ».

  Στην ανακοίνωση περίληψη καταστατικού της Εταιρεί−
ας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΓΛΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δι−
ακριτικό τίτλο «ΠΙΟΝΙΕΡΟΣ ΕΠΕ», η οποία δημοσιεύθηκε 
στο υπ’ αριθμ. 75/4.1.2008 ΦΕΚ Τ.Α.Ε − Ε.Π.Ε δυνάμει του 
υπ’ αριθμ. Ε2176/4.1.2008 εγγράφου διορθώνεται:

το εσφαλμένο «Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης»
στο ορθό «Πρωτοδικείο Ορεστιάδος».
Επίσης διορθώνεται: 
το εσφαλμένο «ΑΔΤ Ρ934716»
στο ορθό «ΑΔΤ ΑΖ427962».

  Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2008

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος
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