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ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

(1)
 Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων 

Εταιρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας 
με την επωνυμία «ΑΡ. ΦΛΩΡΟΣ − ΓΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑ'ΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «ΑΡ. 
ΦΛΩΡΟΣ − ΓΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Α.Ε.».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Την 7.7.2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η σύσταση της Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡ. ΦΛΩΡΟΣ − ΓΡ. ΔΗΜΗ−
ΤΡΙΑΔΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑ'ΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. 
«ΑΡ. ΦΛΩΡΟΣ − ΓΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Α.Ε.» καθώς και το 
καταστατικό της, όπως καταρτίσθηκε με τη με αριθμό 
16.840/2.7.2009 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών 
Ευσταθίας Μυζήθρα−Πορτοκαλάκη, με βάση τις διατά−
ξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η παραπάνω Α.Ε. 
πήρε αριθμό Μ.Α.Ε. 68340/01ΑΤ/Β/09/240. Περίληψη του 
καταστατικού της έχει ως εξής: 

Επωνυμία: «ΑΡ. ΦΛΩΡΟΣ − ΓΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑ'ΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «ΑΡ. 
ΦΛΩΡΟΣ − ΓΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Α.Ε.». 

Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος ΧΑΛΑΝ−
ΔΡΙΟΥ Αττικής και συγκεκριμένα επί της Λεωφ. Κηφισίας 
αρ. 238.

Σκοπός της εταιρείας είναι:
1. Η ίδρυση, ανάπτυξη και εκμετάλλευση φωτοβολ−

ταϊκών σταθμών και άλλων ανανεώσιμων πηγών ενέρ−
γειας (Α.Π.Ε.) σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας ή 
του εξωτερικού. Για την επίτευξη του σκοπού της η 
εταιρεία μπορεί:

(α) Να εξαγοράζει και να συμμετέχει σε οποιαδήποτε 
επιχείρηση, που υφίσταται ή θα ιδρυθεί μελλοντικά, 
οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, τόσο στην Ελλάδα όσο 
και στο εξωτερικό, προς επιδίωξη των σκοπών της.

(β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, με οποιοδήποτε τρόπο, 
προς ευόδωση των σκοπών της.

(γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία 
οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. 

(δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημε−
δαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. 
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(ε) Να συμμετέχει, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία, 
με οποιαδήποτε νομική μορφή, με άλλες εταιρείες ή φυ−
σικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, σε δημοπρασίες, 
έργα και διαγωνισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 
και να υποβάλει προσφορές για την ανάληψη εκτέ−
λεσης έργων κάθε είδους και να εκτελεί γενικά κάθε 
συναφή εργασία που καθορίζεται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο.

(στ) Να δανείζει, δανείζεται και να εξευρίσκει κεφά−
λαια, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης ομολο−
γιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που 
ενσωματώνουν οφειλή χρέους (χρεόγραφα), την παροχή 
εγγυήσεων, καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις 
σε σχέση με τα προαναφερόμενα. 

(ζ) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά 
επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η 
εταιρεία ή με τις οποίες συνεργάζεται με οποιοδήποτε 
τρόπο, παρέχοντας πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές 
ή εμπράγματες.

Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα 
(50) χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρη−
σης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

Ποσό και τρόπος καταβολής του Μετοχικού Κεφα−
λαίου: Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται 
σε εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ευρώ, καταβλητέο σε 
μετρητά.

Μετοχές − Είδος Μετοχών: Το Μετοχικό Κεφάλαιο 
διαιρείται σε έξι χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές, 
ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μία.

Ημερομηνία έναρξης και λήξης της 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 λήγει 
την 31η Δεκεμβρίου 2010.

Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Θητεία 
αυτού: Το ΔΣ αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) 
μέλη, με πενταετή θητεία.

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και Θητεία αυτού: Το 
πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, η θητεία του 
οποίου ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέ−
λευση των μετόχων της εταιρείας που θα συγκληθεί 
μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2011, αποτελείται 
από τους παρακάτω:

1. Αριστείδη Φλώρο του Αχιλλέα και της Αλίκης−Παρα−
σκευής, Ενεργειακό Μηχανικό, γεννημένο στα Ιωάννινα 
το έτος 1979, κάτοικο Φιλοθέης Αττικής, οδός Μπου−
μπουλίνας αριθμός 28, κάτοχο Δελτίου Ταυτότητας με 
αριθμό ΑΗ 064443/12.5.2009 του Τμήματος Ασφαλείας 
Φιλοθέης και ΑΦΜ 119713445 (Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου), Πρό−
εδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρεί−
ας.

2. Γρηγόρη−Αλέξανδρο Δημητριάδη του Σπυρίδωνα 
και της Αικατερίνης, Δικηγόρο, γεννημένο στο Χολαργό 
Αττικής το έτος 1979, κάτοικο Αθηνών, οδός Μαντζά−
ρου αριθμός 7 (Κολωνάκι), κάτοχο Δελτίου Ταυτότητας 
με αριθμό Χ 661508/9.2.2005 του Τμήματος Ασφαλείας 
Συντάγματος και ΑΦΜ. 038834780 (Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών), 
Αντιπρόεδρος και

3. Αχιλλέα Φλώρο του Αριστείδη και της Αικατερίνης, 
επιχειρηματία (Πολιτικό Μηχανικό), γεννημένο στα Ιω−
άννινα το έτος 1940, κάτοικο Φιλοθέης Αττικής, οδός 

Γ. Σταύρου αριθμός 8, κάτοχο Δελτίου Ταυτότητας με 
αριθμό ΑΒ.340519/11.10.2006 του Αστυνομικού Τμήματος 
Φιλοθέης και ΑΦΜ. 005884510 (Δ.Ο.Υ. Ψυχικού), Μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης: Για τον έλεγχο 
της πρώτης εταιρικής χρήσης ορίζονται οι ακόλουθοι 
ελεγκτές:

Τακτικοί: 
1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ του Παρμενίου, Πτυ−

χιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., με αριθμό αδείας οικονομολογικού 
επαγγέλματος 9992001169 και 

2. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΙΑΠΟΥΛΗΣ του Αριστοτέλη, Πτυχιούχος 
Α.Σ.Ο.Ε.Ε., με αριθμό αδείας οικονομολογικού επαγγέλ−
ματος 9903067230.

Αναπληρωματικοί: 
1. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ του Βασιλείου, Πτυχιού−

χος ΑΒΣΠ, με αριθμό αδείας οικονομολογικού επαγγέλ−
ματος 9996000031 και 

2. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ του Χαραλάμπους, Πτυ−
χιούχος Πανεπιστημίου, Μακεδονίας, με αριθμό αδείας 
οικονομολογικού επαγγέλματος 9903067230.

   Αγ. Παρασκευή, 7 Ιουλίου 2009 

Με εντολή Νομάρχη 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης κ.α.α.

ΣΤΡ. ΚΟΥΚΟΥΤΑΣ 
F

(2)
   Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων 

Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΙΝΗ−
ΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
– ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ», με δ.τ. «ΚΙΝΗΣΗ Α.Ε.».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  Την 6.7.2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, η υπ’ αριθμ. 3368/6.7.2009 
αίτηση και η συνυποβαλλόμενη από 2.7.2009 απόφαση 
της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩ−
ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΑΝΤΑΛΛΑ−
ΚΤΙΚΩΝ», με δ.τ. «ΚΙΝΗΣΗ Α.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 
23750/42/Β/91/0002 με την οποία αποφασίσθηκε η τρο−
ποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο 
Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του 
τροποποιημένου καταστατικού. Η καταχώριση των ως 
άνω στοιχείων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 4 παρ. 2α και 7β παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920.

Η εν λόγω τροποποίηση έχει σε περίληψη ως ακο−
λούθως:

Αρθρο 5 

Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο κατά 
τη σύσταση ήταν είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) 
δραχμές διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) 
μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών. 
(Φ.Ε.Κ./Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 537/5.3.1991) εξελίχθηκε 
ως εξής:

α. Με απόφαση της 3ης Ιουνίου 1992 του διοικητικού 
συμβουλίου αυξήθηκε κατά δραχμές είκοσι εκατομμύρια 
(20.000.000) με έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων 
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μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η 
μία. Η αύξηση έγινε με καταβολή μετρητών. (Φ.Ε.Κ./Τεύ−
χος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 2589/19.6.1992).

β. Με απόφαση της από 14ης Σεπτεμβρίου 1994 έκτα−
κτης γενικής συνελεύσεως των μετόχων αυξήθηκε κατά 
δραχμές τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) με έκδοση 
τριάντα χιλιάδων (30.000) νέων μετοχών ονομαστικής 
αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η μία. Η αύξηση έγινε 
με καταβολή μετρητών. (Φ.Ε.Κ./Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 
5421/22.9.1994).

γ. Με απόφαση της από 30ης Ιουνίου 1995 τακτικής Γε−
νικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά δραχμές 
είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) με έκδοση είκοσι χιλιά−
δων (20.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών 
χιλίων (1.000) η μία. Η αύξηση έγινε με καταβολή μετρη−
τών. (Φ.Ε.Κ./Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 4980/24.8.1995).

δ. Με απόφαση της από 21ης Δεκεμβρίου 1998 έκτα−
κτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά 
δραχμές είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) με έκ−
δοση είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) νέων μετοχών ονο−
μαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η μία. Η αύξηση 
έγινε με καταβολή μετρητών. (Φ.Ε.Κ./Τεύχος Α.Ε. και 
Ε.Π.Ε. 9970/30.12.1998).

ε. Με απόφαση της από 16ης Σεπτεμβρίου 1999 έκτα−
κτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά 
δραχμές εβδομήντα έξι εκατομμύρια (76.000.000) με 
έκδοση εβδομήντα έξι χιλιάδων νέων μετοχών ονομα−
στικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η μία. Η αύξηση 
έγινε από εισφορά ακινήτου αξίας δραχμών εβδομήντα 
εκατομμυρίων (70.000.000) και από καταβολή μετρητών 
έξι εκατομμυρίων (6.000.000) δραχμών. (Φ.Ε.Κ./Τεύχος 
Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 7707/27.9.1999).

στ. Με απόφαση της από 20ης Αυγούστου 2000 έκτα−
κτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε 
η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά δραχμές σα−
ράντα εκατομμύρια (40.000.000) δια της ακυρώσεως 
σαράντα χιλιάδων (40.000) μετοχών ονομαστικής αξίας 
δραχμών χιλίων (1.000) η μία, με ταυτόχρονη αύξηση 
του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά σαράντα εκατομμύρια 
(40.000.000) με έκδοση σαράντα χιλιάδων (40.000) νέων 
μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η 
μία. Η αύξηση έγινε με καταβολή μετρητών. (Φ.Ε.Κ./Τεύ−
χος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 8200/6.9.2000).

ζ. Με απόφαση της από 28ης Φεβρουαρίου 2001 έκτα−
κτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά 
δραχμές είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) με έκ−
δοση είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) νέων μετοχών ονο−
μαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η μία. Η αύξηση 
έγινε με καταβολή μετρητών. (Φ.Ε.Κ./Τεύχος Α.Ε. και 
Ε.Π.Ε. 1669/20.3.2001).

η. Με απόφαση της από 30ης Ιουνίου 2001 τακτικής 
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η μεί−
ωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά δραχμές σαράντα 
ένα εκατομμύρια (41.000.000) δια της ακυρώσεως σαρά−
ντα μία χιλιάδων (41.000) μετοχών ονομαστικής αξίας 
δραχμών χιλίων (1.000) η μία, με ταυτόχρονη αύξηση του 
Μετοχικού Κεφαλαίου κατά σαράντα ένα εκατομμύρια 
διακόσιες είκοσι οκτώ (41.000.228) δραχμές με έκδοση 
σαράντα χιλιάδων εκατόν οκτώ (40.108) νέων μετοχών 
ονομαστικής αξίας χιλίων είκοσι δύο, 25 (1.022,25) δραχ−
μών η μία. Η αύξηση έγινε με καταβολή μετρητών. Η 
αυτή Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη μετατροπή της 
ονομαστικής αξίας της μετοχής και του Μετοχικού Κε−

φαλαίου σε ευρώ. Κατόπιν της μετατροπής αυτής το 
Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε εξακόσιες σαράντα οκτώ 
χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα (648.570) ευρώ διαιρού−
μενο σε διακόσιες δέκα έξι χιλιάδες εκατόν ενενήντα 
(216.190) μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η 
κάθε μία. (Φ.Ε.Κ./Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 6497/26.7.2001).

θ. Με απόφαση της από 28ης Δεκεμβρίου 2005 έκτα−
κτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε 
η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ογδόντα χι−
λιάδες εκατό (80.100) ευρώ δια της ακυρώσεως είκοσι 
έξι χιλιάδων επτακοσίων (26.700) μετοχών ονομαστικής 
αξίας τριών (3,00) ευρώ η μία, με ταυτόχρονη αύξηση 
του Μετοχικού Κεφαλαίου με έκδοση είκοσι έξι χιλιάδων 
επτακοσίων (26.700) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 
τριών (3,00) ευρώ η μία. Η αύξηση έγινε με καταβολή 
μετρητών. (Φ.Ε.Κ./Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 59/5.1.2006).

ι. Με απόφαση της από 30ης Ιουνίου 2006 τακτικής 
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η μεί−
ωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά τετρακόσιες σαρά−
ντα τρεις χιλιάδες τέσσερα (443.004,00) ευρώ δια της 
ακυρώσεως εκατόν σαράντα επτά χιλιάδων εξακοσίων 
εξήντα οκτώ (147.668) μετοχών ονομαστικής αξίας τριών 
(3,00) ευρώ η μία, με ταυτόχρονη αύξηση του Μετοχικού 
Κεφαλαίου κατά εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) ευρώ 
με έκδοση σαράντα χιλιάδων (40.000) νέων μετοχών 
ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η μία. Η αύξηση 
έγινε με καταβολή μετρητών. (Φ.Ε.Κ./Τεύχος Α.Ε. και 
Ε.Π.Ε. 7283/12.7.2006).

ια. Με απόφαση της από 2ας Ιουλίου 2009 έκτακτης 
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η μεί−
ωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά τριακόσιες χιλιά−
δες (300.000) ευρώ δια της ακυρώσεως εκατό χιλιάδων 
(100.000) μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ 
η μία, με ταυτόχρονη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαί−
ου κατά τετρακόσιες χιλιάδες ογδόντα (400.080) ευρώ 
με έκδοση εκατόν τριάντα τριών χιλιάδων τριακοσί−
ων εξήντα (133.360) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 
τριών (3,00) ευρώ η μία. Η αύξηση έγινε με καταβολή 
μετρητών.

2. Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρ−
χεται σε τετρακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες εξακόσια 
σαράντα έξι (425.646) ευρώ και διαιρείται σε εκατόν 
σαράντα μία χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα δύο (141.882) 
ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3,00) 
ευρώ η μία.

  Ιωάννινα, 8 Ιουλίου 2009 

Με εντολή Νομάρχη 
Ο Διευθυντής

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΓΕΝΑΣ 
F

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

(3)
   Σύσταση Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευ−

θύνης με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣ ΜΟ−
ΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», 
με δ.τ «CREATIVE SYSTEMS ENGINEERING (C.S.E.)».

  Δυνάμει του υπ’ αριθμ. 4399/3.7.2009 συμβολαίου της 
συμβολαιογράφου Αθηνών Αθηνάς−Ιωάννας Ζαχαρία 
Καρανάσιου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρήθη−
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κε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με 
αύξοντες αριθμούς Γενικό 11526/2009 και Ειδικό 3543, 
συνεστήθη μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιωρισμένης 
Ευθύνης με τα ακόλουθα στοιχεία: 

ΕΤΑΙΡΟΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣ του Γεωργίου και 
της Παρασκευής, ηλεκτρολόγος − μηχανικός, κάτοικος 
Αθηνών στην οδό Ψυτταλείας αριθμός 12. 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: «ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΒΟΥΡΑ−
ΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥ−
ΘΥΝΗΣ», με δ.τ. «CREATIVE SYSTEMS ENGINEERING 
(C.S.E.)»

ΕΔΡΑ: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος ΑΘΗ−
ΝΑΙΩΝ. Ειδικότερα τα γραφεία της εταιρείας θα στε−
γάζονται επί της οδού Αγίου Μελετίου αριθμός 45 
− Κυψέλη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Το εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται σε εννέα 
χιλιάδες (9.000,00) ευρώ και κατανέμεται σε τριακό−
σια (300) εταιρικά μερίδια από τριάντα (30) ευρώ το 
καθένα, καταβλήθηκε δε ολοσχερώς από τον μονα−
δικό εταίρο, σε μετρητά στο Ταμείο της εταιρείας, 
σύμφωνα με σαφή και κατηγορηματική δήλωση και 
ομολογία του.

Ο εταίρος οπουδήποτε και αν κατοικεί θεωρείται 
ότι έχει νόμιμη κατοικία στην πόλη της έδρας της 
εταιρείας και εφαρμόζεται για αυτόν η ελληνική νο−
μοθεσία.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 
είκοσι (20) χρόνια και θα αρχίσει από την επομένη 
ημέρα της δημοσίευσης της περίληψης του παρόντος 
καταστατικού στο «Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και 
Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης» της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως. Ο μοναδικός εταίρος δύναται με 
πράξη του, η οποία θα δημοσιευθεί στην Εφημερί−
δα της Κυβερνήσεως να παρατείνει τη διάρκεια της 
Εταιρείας για όσο χρονικό διάστημα επιθυμεί.

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της εταιρείας ορίζεται:
1) Η μελέτη, σχεδίαση, ανάπτυξη, κατασκευή και 

εμπορία ολοκληρωμένων συστημάτων και υποσυστη−
μάτων υλικού (hardware), λογισμικού (software) και 
πληροφορικής (Information Tecnology).

2) Η παροχή υπηρεσιών για τη σχεδίαση, ανάπτυ−
ξη και κατασκευή ολοκληρωμένων ηλεκτρολογικών 
«ηλεκτρονικών / μικροηλεκτρονικών / ενσωματωμένων 
συστημάτων και υποσυστημάτων, ηλεκτρολογικού / 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού, λογισμικού και πληροφο−
ρικής.

3) Η εμπορία, εισαγωγές και εξαγωγές και οι αντι−
προσωπείες και εκπροσωπήσεις ηλεκτρολογικών / 
ηλεκτρονικών / μικροηλεκτρονικών / ενσωματωμένων 
συστημάτων και υποσυστημάτων καθώς και προγραμ−
μάτων πληροφορικής, ηλεκτρονικής σχεδίασης, και 
αυτομάτου ελέγχου.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων 
και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το 
παρόν και καθ’ όλη τη διάρκεια της εταιρείας στον 
μοναδικό εταίρο, Ιωάννη Βαβουράκη του Γεωργίου, 
ο οποίος δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία σε 
κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανά−
γεται στο σκοπό της ή ακόμη και πέραν του σκοπού 
της εταιρικής επιχείρησης.

  Η Συμβολαιογράφος
ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ 

(4)
   Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιω−

ρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «PROMOR Εκμε−
τάλλευση Ακινήτων Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύ−
νης», με δ.τ. «PROMOR Ε.Π.Ε.».

  Δυνάμει του υπ’ αριθμ. 3.561/29.6.2009 συμβολαίου 
εμού της συμβολαιογράφου Πειραιώς Ελένης Βασι−
λειάδου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία Εταιρειών του 
Πρωτοδικείου Πειραιά, με αριθμό Μητρώου 11417 και 
αριθμό κατάθεσης 413 συστήθηκε Εταιρεία Περιωρισμέ−
νης Ευθύνης με την επωνυμία «PROMOR Εκμετάλλευ−
ση Ακινήτων Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης», με δ.τ. 
«PROMOR Ε.Π.Ε.». Το ανωτέρω καταστατικό συμβόλαιο 
επαναλήφθηκε και τροποποιήθηκε ως προς το κεφά−
λαιο της εταιρείας δυνάμει της υπ’ αριθμ. 3588/13.7.2009 
πράξης μου η οποία καταχωρήθηκε στο Πρωτοδικείο 
Πειραιά στις 15.7.2009 με αριθμό Μητρώου 11417 και αριθ−
μό κατάθεσης 440.

H περίληψη του εν λόγω καταστατικού, όπως τροπο−
ποιήθηκε είναι η ακόλουθη:

α. ΕΤΑΙΡΟΙ: 1) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ του Γεωργίου 
και της Δέσποινας, εισοδηματίας, γεννηθείς στην Αθήνα 
Αττικής στις 7.2.1973, κάτοικος Μελισσιών Αττικής, οδός 
Χατζηδάκη, αριθμός 3Γ, κάτοχος του Δελτίου Αστυνο−
μικής Ταυτότητας υπ’ αριθμ. Ξ − 250698 εκδοθέντος την 
10.5.1989 από το IB’ Π.Α. Πειραιά [Α.Φ.Μ. 079004703, Δ.Ο.Υ. 
Αμαρουσίου] και 2) ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΡΟΜΠΟΝΑ του Γεωργίου 
και της Δέσποινας, εισοδηματίας, γεννηθείσα στην Αθή−
να, στις 27.5.1976, κάτοικος Αγίου Ιωάννη Ρέντη, οδός 
Πειραιώς, αριθμός 143 και Βαρίκα, αριθμός 2, κάτοχος 
του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ’ αριθμ. ΑΖ 
– 056144 εκδοθέντος την 6.9.2007, από το Τ.Α Αγίου 
Ιωάννη Ρέντη, [Α.Φ.Μ. 079004696 Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου].

β. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: «PROMOR» 
[ΠΡΟΜΟΡ] Εκμετάλλευση Ακινήτων Εταιρεία Περιορι−
σμένης Ευθύνης», με δ.τ. «PROMOR Ε.Π.Ε.».

γ.  ΈΔΡΑ: 1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αγίου 
Ιωάννη Ρέντη Αττικής και στη διασταύρωση των οδών 
Βαρίκα αριθμός 2 και Πειραιώς αριθμός 143. Η εται−
ρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα σε κάθε πόλη 
της Ελλάδας και στο εξωτερικό, ύστερα από απόφαση 
της συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 
13 του ν. 3190/1955 και τηρουμένων των διατυπώσεων 
του άρθρου 8 παρ. 6 του αυτού νόμου, όπως τροπο−
ποιήθηκαν.

δ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 
πενήντα (50) χρόνια.

ε. ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της εταιρείας είναι:
α) Η αγορά, πώληση, μεταβίβαση, εκμίσθωση, μίσθωση 

και γενικά πάσης φύσεως εκμετάλλευση ακινήτων.
β) Η ενέργεια κάθε άλλης πράξεως ή επιχειρήσεως 

συναφούς ή σχετικής προς τις ανωτέρω.
γ) Η αγορά και μεταβίβαση ακινήτων ως και η εκμε−

τάλλευση αυτών με οποιονδήποτε τρόπο.
δ) Η ανέγερση κτιρίων πάσης φύσεως και χρήσεως 

είτε επί ιδίων αυτής είτε επί αλλότριων οικοπέδων. 
ε) Η ανάπτυξη υποδομών για την παροχή εξειδικευμέ−

νων υπηρεσιών που εμπίπτουν στο σκοπό της Εταιρείας 
σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αναπτύσσουν 
συναφείς δραστηριότητες.
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στ. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ:
1. Το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσόν των 

πεντακοσίων σαράντα χιλιάδων [540.000] ευρώ και δι−
αιρείται σε δέκα οκτώ χιλιάδες [18.000] εταιρικά μερίδια, 
ονομαστικής αξίας τριάντα [30] ευρώ εκάστου, από τα 
οποία λαμβάνουν: α) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ του 
Γεωργίου και της Δέσποινας, εννέα χιλιάδες [9.000] 
εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας διακοσίων εβδομή−
ντα χιλιάδων [270.000] ευρώ και 2) ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΡΟΜΠΟΝΑ 
του Γεωργίου και της Δέσποινας, εννέα χιλιάδες [9.000] 
εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας διακοσίων εβδομήντα 
χιλιάδων [270.000] ευρώ, τα οποία κατεβλήθησαν από 
τους εταίρους, ως εξής: α) το ποσόν των τριών χιλι−
άδων εννιακοσίων πενήντα ευρώ και ενενήντα οκτώ 
λεπτών [3950,98], σε μετρητά χρήματα, στο ταμείο της 
εταιρείας, από έκαστον των εταίρων, κατά ρητή βεβαί−
ωση τους και β) ποσόν διακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων 
σαράντα εννέα ευρώ και 0,015 λεπτών [266.049,015] από 
έκαστον των εταίρων, απετέλεσε αντικείμενο εισφο−
ράς υπ’ αυτούς σε είδος, ένεκα της ισόποσης αξίας 
εισφερομένων στοιχείων−ακινήτων, σύμφωνα με την 
από Ιουνίου 2009 έκθεση εκτίμησης αξίας περιουσια−
κών στοιχείων [με βάση το άρθρο 9 του κ.ν. 2190/1920] 
των ορκωτών λογιστών Νίκου Κ. Τσαμπάζη [AM ΣΟΕΛ 
17111] και Ιωάννη Α. Παπουτσή [AM/ΣΟΕΛ 14361] και στα 
πλαίσια της παρ. 4 του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920, όπως 
αντικαταστάθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 
3.604/2007, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 335/2009 
δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων που υπεβλήθη 
στη Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου.

η. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ − ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: Η δια−
χείρηση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση 
της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και καθ’ όλη τη 
διάρκεια της εταιρείας και στους δύο εταίρους οι οποίοι 
ενεργούν, δεσμεύουν και εκπροσωπούν την εταιρεία σε 
κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται 
στο σκοπό της ή ακόμη και πέραν του σκοπού της εται−
ρικής επιχείρησης, είτε από κοινού, είτε ο καθένας ξε−
χωριστά, πλην των πράξεων που υπερβαίνουν το ποσόν 
των πέντε χιλιάδων [5.000] ευρώ, οπότε θα απαιτείται 
η σύμπραξη και των δύο διαχειριστών.

  Πειραιάς,13 Ιουλίου 2009 

Η Συμβολαιογράφος
ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ 

F
(5)

   Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της 
Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης 
με την επωνυμία «ΟΙΚΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

  Δυνάμει του υπ’ αριθμ. 8754/6.7.2009 συμβολαίου της 
συμβολαιογράφου Αθηνών Ευσταθίας Α. Ζούβελου, 
που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτο−
δικείου Αθηνών, με αύξοντες αριθμούς Γενικό 11530 και 
Ειδικό 3545/2009 η Κυπριακή Εταιρεία με την επωνυ−
μία «R.E.P. HELLAS LIMITED» [Ρ.Ε.Π. ΕΛΛΑΣ ΛΙΜΙΤΕΝΤ), 
η οποία εδρεύει στη Λευκωσία Κύπρου, οδός Αγίου 
Προκοπίου αρ. 13, 2406 έγκωμη και φορολογείται στην 
Ελλάδα (ΦΑΕΕ Αθηνών) με ΑΦΜ 998281115, ως μοναδική 
εταίρος της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης 

Ευθύνης με την επωνυμία «ΟΙΚΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟ−
ΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με έδρα 
στο Μαρούσι Αττικής, στο επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 
64, ακίνητο (ΑΦΜ 998398680 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου), 
σαν εκπροσωπούσα το εκατό τοις εκατό (100%) του 
εταιρικού κεφαλαίου της, αποφάσισε τη μεταβίβαση 
λόγω πώλησης των εξακοσίων (600) εταιρικών μεριδίων 
που αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής της προς τον 
Μιλτιάδη Επιθυμιάδη του Βασιλείου και της Παναγιώ−
τας, επιχειρηματία, κάτοικο Ν. Ερυθραίας Αττικής, οδός 
Λήμνου αρ. 4, και κατά συνέπεια της παραπάνω πώλη−
σης, πραγματοποιείται έξοδος της εταίρου κυπριακής 
εταιρείας «R.E.P. HELLAS LIMITED» από την παραπάνω 
εταιρεία και είσοδος του αγοραστή, ως νέου εταίρου, 
Μιλτιάδη Επιθυμιάδη του Βασιλείου και της Παναγιώ−
τας, τροποποιουμένου αναλόγως του άρθρου 5ου του 
καταστατικού της.

Στη συνέχεια ο αγοραστής Μιλτιάδης Επιθυμιάδης 
του Βασιλείου, σαν μόνος πλέον εταίρος της παραπά−
νω εταιρείας με την επωνυμία «ΟΙΚΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟ−
ΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» που 
εκπροσωπεί το εκατό τοις εκατό (100%) του εταιρικού 
κεφαλαίου καθόσον κατέχει όλα τα εταιρικά μερίδια 
στα οποία διαιρέθηκε αυτό, αποφάσισε 1) τον ορισμό 
νέου διαχειριστή της εταιρείας για όλη τη διάρκεια 
αυτής και 2) την κωδικοποίηση του καταστατικού της 
παραπάνω Εταιρείας, το οποίο με ενσωματωμένες τις 
ανωτέρω τροποποιήσεις, έχει πλέον ως εξής:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ιδρύεται με το παρόν συμβόλαιο Μονοπρό−
σωπη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία 
«ΟΙΚΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙ−
ΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με δ.τ. «ΟΙΚΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Μ.ΕΠΕ».

ΕΔΡΑ:.Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρου−
σίου Αττικής και διεύθυνση των γραφείων της στο επί 
της Λεωφ. Κηφισίας αρ.64, ακίνητο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο 
ποσόν των δέκα οκτώ χιλιάδων ευρώ (18.000,00 €) και 
αποτελείται από εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, αξίας 
τριάντα ευρώ (30,00 €) το καθένα. Η κάλυψη και καταβο−
λή του εταιρικού κεφαλαίου έγινε ήδη σε μετρητά στο 
ταμείο της εταιρείας εξ ολοκλήρου από τον μοναδικό 
εταίρο Μιλτιάδη Επιθυμιάδη του Βασιλείου και της Πα−
ναγιώτας, ο οποίος ανέλαβε τα εξακόσια (600) εταιρικά 
μερίδια, τα οποία αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του 
στην εταιρεία.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε δέκα 
(10) έτη και αρχίζει από την ημέρα της δημοσιεύσεως 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της περίληψης για 
την καταχώριση του παρόντος καταστατικού στο οικείο 
Μητρώο Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης.

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της εταιρείας είναι:
1. Η εκτέλεση διαφημιστικών εργασιών και η παροχή 

υπηρεσιών στον άνω τομέα.
 2. Οι εκδόσεις κάθε είδους εντύπου, βιβλίου, περι−

οδικού ή ημερήσιου τύπου, οδηγών, φυλλαδίων, κάθε 
είδους περιεχομένου και ύλης σε οποιαδήποτε μορφή 
έκδοσης, διάθεσης ή διανομής και η παροχή υπηρεσιών 
στους ανωτέρω τομείς.

3. Η εμπορία, διάθεση και διακίνηση παντός είδους 
υλικού ή εμπορεύματος, το οποίο αποτελεί αποτέλεσμα 
των στο παρόν άρθρο δραστηριοτήτων ή που απαιτείται 
για την εκτέλεση αυτών.
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4. Ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η εκτέλεση παντός 
είδους εκτυπώσεων, η διαφήμιση και προώθηση εμπο−
ρευμάτων και υπηρεσιών με οποιονδήποτε τρόπο και η 
παροχή υπηρεσιών στους ανωτέρω τομείς.

5. Η οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και παντός 
είδους εκδηλώσεων και η παροχή υπηρεσιών στους 
ανωτέρω τομείς.

6. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όλους 
τους ανωτέρω τομείς.

7.  Η διενέργεια κάθε άλλης πράξης και η άσκηση κάθε 
άλλης δραστηριότητας σχετικής ή εξυπηρετούσας τους 
ανωτέρω σκοπούς.

8. Οι υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο (internet), 
η διάθεση χώρου σε ιστοσελίδες (sites) της εταιρείας 
για καταχωρήσεις διαφημίσεων και αγγελιών και η κυ−
κλοφορία αυτών στο διαδίκτυο.

Τους ανωτέρω σκοπούς η εταιρεία θα τους πραγματο−
ποιεί είτε για δικό της λογαριασμό είτε για λογαριασμό 
και κατ’ εντολή τρίτων.

Όλα τα παραπάνω μπορεί η εταιρεία να τα πραγμα−
τοποιεί και σε συνεργασία με άλλα φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα ή και με συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις ή 
και με εξαγορά άλλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα και 
το εξωτερικό. Η εταιρεία στα πλαίσια των δραστηρι−
οτήτων της μπορεί να ιδρύει και άλλες επιχειρήσεις ή 
υποκαταστήματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: Διαχειριστής ορίζεται με το καταστατικό 
αυτό ο Μιλτιάδης Επιθυμιάδης του Βασιλείου και της 
Παναγιώτας, ο οποίος θα δεσμεύει και θα εκπροσωπεί 
την εταιρεία απέναντι σε κάθε τρίτο, υπογράφοντας 
υποχρεωτικά κάτω από την εταιρική επωνυμία.

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Η εταιρεία έχει συσταθεί με το με 
αριθμό 7.106/29.6.2007 συμβόλαιο της Συμβ/φου Αθηνών 
Ευσταθίας Α. Ζούβελου που καταχωρήθηκε στα βιβλία 
εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό 
Γενικό 11344 και Ειδικό 3201/3.7.2007 και περίληψη του 
δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 6945/4.7.2007 Φ.Ε.Κ.

  Αθήνα, 6 Ιουλίου 2009 

Η Συμβολαιογράφος
ΕΥΣΤΑΘΙΑ Α. ΖΟΥΒΕΛΟΥ 

F
(6)

    Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της 
Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία 
«ΑΡΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙ−
ΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥ−
ΘΥΝΗΣ».

  Με την υπ’ αριθμ. 3121/9.7.2009 πράξη της συμβολαι−
ογράφου Αθηνών Ευγενίας Κωνσταντίνου Ντούρου, 
που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του 
Πρωτοδικείου Αθηνών την 15.7.2009, με γενικό αριθμό 
11518/2009 και ειδικό 3540.

Α) Έγινε μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων της άνω 
εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙ−
ΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ήτοι ο εκ των εταίρων Ιω−
άννης Κανελλέας μεταβίβασε ένεκα πωλήσεως προς 

τον Παναγιώτη Ασπροδίνη σαράντα πέντε (45) εταιρι−
κά μερίδια αντί τιμήματος χιλίων τριακοσίων πενήντα 
(1.350) ΕΥΡΩ.

Μετά τη γενόμενη μεταβίβαση των άνω εταιρικών 
μεριδίων εταίροι της προαναφερόμενης εταιρείας είναι 
οι: 

1) Ο Ιωάννης Κανελλέας του Παναγιώτη ο οποίος 
συμμετέχει στο κεφάλαιο της εταιρείας με εξήντα (60) 
εταιρικά μερίδια.

2) Ο Αθανάσιος Ιωαννίδης του Δημητρίου ο οποίος 
συμμετέχει στο κεφάλαιο της εταιρείας με σαράντα 
πέντε (45) εταιρικά μερίδια, και

3) Ο Παναγιώτης Ασπροδίνης του Αθανασίου ο οποίος 
συμμετέχει στο κεφάλαιο της εταιρείας με σαράντα πέ−
ντε (45) εταιρικά μερίδια, και τροποποιείται αντίστοιχα 
το άρθρο 5 του παραπάνω καταστατικού ως εξής:

«Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τέσσερις χι−
λιάδες πεντακόσια (4.500,00) ΕΥΡΩ και κατά τη ρητή 
δήλωση και βεβαίωση των συμβαλλομένων καταβλήθηκε 
ολόκληρο στο ταμείο της εταιρείας, διαιρείται σε εκα−
τόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30) 
ΕΥΡΩ το καθένα. Το παραπάνω κεφάλαιο αναλήφθηκε 
από τους εταίρους ως εξής: 1) Ο Ιωάννης Κανελλέας έχει 
συμμετοχή στο κεφάλαιο κατά ποσοστό σαράντα τοις 
εκατό (40%), συνεισέφερε σε μετρητά χίλια οκτακόσια 
(1.800,00) ΕΥΡΩ και έλαβε εξήντα (60) εταιρικά μερίδια 
που ανήκουν σε αυτόν και

2)Ο Αθανάσιος Ιωαννίδης έχει συμμετοχή στο κεφά−
λαιο κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%), συνει−
σέφερε σε μετρητά χίλια τριακόσια πενήντα (1.350,00) 
ΕΥΡΩ και έλαβε σαράντα πέντε (45) εταιρικά μερίδια 
που ανήκουν σε αυτόν.

3) Ο Παναγιώτης Ασπροδίνης έχει συμμετοχή στο 
κεφάλαιο κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%), συ−
νεισέφερε σε μετρητά χίλια τριακόσια πενήντα (1.350,00) 
ΕΥΡΩ και έλαβε σαράντα πέντε (45) εταιρικά μερίδια 
που ανήκουν σε αυτόν».

2. Έγινε τροποποίηση του άρθρου 12 του καταστατικού 
της εταιρείας που αφορά την διαχείριση και εκπροσώ−
πηση αυτής ως εξής: «Ως διαχειριστές και εκπρόσωποι 
της εταιρείας ορίζονται και οι τρεις εταίροι, Ιωάννης Κα−
νελλέας, Αθανάσιος Ιωαννίδης και Παναγιώτης Ασπρο−
δίνης οι οποίοι θα διαχειρίζονται και εκπροσωπούν την 
εταιρεία ως ακολούθως. Για οτιδήποτε αφορά έως το 
ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ θα μπορεί να 
υπογράφει και δεσμεύει την εταιρεία κάθε ένας μόνος 
του. Για οτιδήποτε αφορά από το ποσό των πέντε χι−
λιάδων και ενός ευρώ (5.001,00) έως και το ποσό των 
δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ θα πρέπει να συνυπο−
γράφουν δύο από τους διαχειριστές και εκπροσώπους. 
Για ο,τιδήποτε αφορά από το ποσό των δέκα χιλιάδων 
και ενός (10.001,00) ευρώ θα πρέπει να συνυπογράφουν 
και οι τρεις διαχειριστές και εκπρόσωποι».

3. Κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο το καταστατι−
κό της ως άνω εταιρείας, που περιλαμβάνεται στο υπ’ 
αριθμ. 3079/7.5.2009 καταστατικό συμβόλαιο της συμ−
βολαιογράφου Αθηνών Ευγενίας Ντούρου.

  Αθήνα, 15 Ιουλίου 2009 

Η Συμβολαιογράφος
ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΩΝ. ΝΤΟΥΡΟΥ  
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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*II085221507090008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

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

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

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

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

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

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − −

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − −

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

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

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

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

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

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

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

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

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

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

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

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

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

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

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

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

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

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

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


