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ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

(1)
 Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «LINK 2U ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑ−
ΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» με δ.τ. «LINK 2U 
Α.Ε.». 

  Την 2/6/2011 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη−
τρώο, η με αριθμό 8314/2.6.2011 πράξη, σύστασης της 
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «LINK 2U ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙ−
ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «LINK 2U Α.Ε.» της 
Συμβολαιογράφου Αθηνών Αλεξάνδρας Αθανασίου του 
Αντωνίου. 

Η ως άνω Ανώνυμη Εταιρεία έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 
116137401000 και Κωδικό Αριθμό καταχώρισης στο 
Γ.Ε.ΜΗ. 116137401000.

Περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής:
1) Αριθμός Συμβολαίου: 8314/2.6.2011.
2) Συμβολαιογράφος: Αθηνών Αλεξάνδρα Αθανασίου.
3) Επωνυμία: «LINK 2U ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» και διακριτικός 
τίτλος «LINK 2U Α.Ε.».

4) Έδρα: Μαρούσι.
5) Σκοπός:
1. Η προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και η καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση τηλεφωνικών κέντρων 
υποδοχής, προώθησης και διαχείρισης εισερχομένων 
και εξερχόμενων κλήσεων (call & contact centers).

2. Η προώθηση της διάθεσης προϊόντων και υπηρε−
σιών κάθε είδους στο κοινό, με την παροχή υπηρεσιών 
διαμεσολάβησης, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στην 
έννοια της προώθησης περιλαμβάνονται ενδεικτικά και 
όχι περιοριστικά η προβολή και παρουσίαση στο κοινό 
των προϊόντων και των υπηρεσιών, η παροχή τυχόν 
αναγκαίων διευκρινίσεων, η παρουσίαση σχετικών συμ−
βατικών κειμένων και εντύπων, καθώς και του τρόπου 
συμπλήρωσης και υπογραφής αυτών, η παροχή οδηγιών 
αναφορικά με τη συλλογή των απαραίτητων δικαιολο−
γητικών και η παραλαβή τους, και γενικά η καθοδήγηση 
του κοινού για την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύνα−
ψης και υλοποίησης σύμβασης για την αγορά προϊόντος 
ή την παροχή υπηρεσίας.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ − ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
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3. Η έρευνα αγοράς για πάσης φύσεως προϊόντα και 
υπηρεσίες για λογαριασμό τρίτων προσώπων, νομικών 
ή φυσικών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

4. Η κατάρτιση, διαμόρφωση ή και η προμήθεια από 
τρίτους και η διάθεση καταστάσεων ονομάτων υποψή−
φιων πελατών − στόχων για την προώθηση πωλήσεων 
πάσης φύσης προϊόντων ή υπηρεσιών με την επιφύλαξη 
των διατάξεων του Ν. 2472/1997.

5. Η παροχή συμβουλών σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα 
ή φορείς για την προώθηση προϊόντων ή/και υπηρεσιών 
και την οργάνωση σχετικών υπηρεσιακών τμημάτων 
ή/και διαδικασιών,

6. Η διεξαγωγή κάθε συναφούς πράξης η ενέργειας 
που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Εταιρείας μπορεί να ασκηθεί επωφελώς από την εταιρία 
ή των γενικών εργασιών.

7. Η άσκηση κάθε άλλης δραστηριότητας που είτε 
είναι αναγκαία για την επίτευξη του ως άνω σκοπού, 
είτε συνδέεται με αυτόν.

8. Η συνεργασία με επιχειρήσεις και φορείς στην Ελ−
λάδα ή/και το εξωτερικό, που ασκούν παρόμοια δρα−
στηριότητα, στην έννοια της οποίας περιλαμβάνεται 
και η αντιπροσώπευση τους στην Ελλάδα ή/και το 
εξωτερικό.

9. Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε εταιρεία, επιχείρηση 
ή κοινοπραξία κάθε μορφής, ημεδαπή ή αλλοδαπή, που 
έχει όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

6) Διάρκεια: 50 χρόνια
7) Ποσό και τρόπος καταβολής μετοχικού κεφαλαί−

ου: Το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε 
εξήντα χιλιάδες (60.000) Οι ιδρυτές/μέτοχοι έχουν την 
υποχρέωση να καταβάλουν σε ειδικό τραπεζικό λογαρι−
ασμό στο όνομα της Εταιρείας σε μετρητά ολόκληρο το 
αντίτιμο των παραπάνω μετοχών, μετά την ολοκλήρωση 
των διαδικασιών σύστασης της εταιρείας σύμφωνα με 
το νόμο όπως ισχύει σήμερα.

8) Μετοχές (αριθμός, είδος, ονομαστική αξία): Διαιρεί−
ται σε έξι χιλιάδες (6.000) ανώνυμες μετοχές, ονομα−
στικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία.

9) Ημερομηνία λήξης πρώτης εταιρικής χρήσης: 
31.12.2012

10) Αριθμός μελών Δ.Σ. και θητεία αυτού: Τρία (3) 
μέλη έως εννέα (9) μέλη και η θητεία του ορίζεται σε 
πέντε (5) έτη.

11) Πρώτο Δ.Σ. και θητεία αυτού: 1) Ο Δημήτριος 
Τσιάκας του Ιωάννη και της Δέσποινας, που γεννή−
θηκε στην Αθήνα, το έτος 1973, κάτοικος Μοσχάτου 
Αττικής (Λεγάκη αριθμός 3), κάτοχος του υπ’ αριθμ. 
Ξ 181703/7.3.1989 δελτίου ταυτότητας του ΛΓ Τ.Α. Αθηνών 
με ΑΦΜ 068089891, ΔΟΥ Β Καλλιθέας, ως Διευθύνων 
Σύμβουλος.

2) Ο Γρηγόρης − Αλέξανδρος Δημητριάδης του Σπυ−
ρίδωνος και της Αικατερίνης, που γεννήθηκε στο Χο−
λαργό Αττικής το έτος 1979 κάτοικος Αθηνών (Σκουφά 
60 Κολωνάκι) κάτοχος του υπ’ αριθμ Χ 661508/9−2−2005 
δελτίου ταυτότητας του ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, με ΑΦΜ 
038834780 Δ.Ο.Υ Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ, ως Πρόεδρος του Διοι−
κητικού Συμβουλίου και 

3) Ο Χαράλαμπος Σμυρλιάδης του Παναγιώτη και της 
Ελένης, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1978, κάτοι−
κος Αμαρουσίου, Κονίτσης αρ. 43, κάτοχος του υπ’ αριθμ 
Φ 147488/27−7−2001 δελτίου ταυτότητας του AT Κηφισι−
άς, με ΑΦΜ 076145322, ΔΟΥ Κηφισιάς, ως μέλος.

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου λήγει 
στις 31.12.2012.

12) Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης: ΔΕΝ ΟΡΙΖΟ−
ΝΤΑΙ.

  Αθήνα, 2 Ιουνίου 2011 

Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών
Η Συμβολαιογράφος

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
F

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
(2)

    Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία «ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT ΔΙ−
ΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT Α.Ε.» 
σε τακτική Γενική Συνέλευση.

ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥ−
ΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 52560/01ΑΤ/Β/02/281)

  Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρεί−
ας και κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
της (πρακτικό της 18−05−2011), καλούνται οι Μέτοχοι της 
Εταιρείας σε τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνε−
δριάσει στις τριάντα Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες 
ένδεκα (30−06−2011), ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 στα 
Γραφεία επί της οδού Ερμού αριθμός 25 στη Κηφισιά 
Αττικής με τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστά−

σεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2010 έως 31.12.2010, 
μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβου−
λίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη 
αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και, αντί−
στοιχα, για τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης από 
01.01.2010 έως 31.12.2010.

3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού 
Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της διαχει−
ριστικής χρήσης 2011 και ορισμός της αμοιβής τους.

4. Χορήγηση, κατ’ άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, άδειας 
στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές 
της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή 
στη διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου.

5. Παροχή άδειας, κατ’ άρθρο 23α παρ.2 κ.ν. 2190/1920, 
για τη σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ 
της Εταιρείας και των μετ’ αυτής συνδεδεμένων, υπό 
την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 κ.ν. 2190/1920, εται−
ρειών.

6. Έγκριση ενδοομιλικών συμβάσεων.
7. Τροποποίηση του άρθρου 9 του καταστατικού της 

Εταιρείας με την προσθήκη πρόβλεψης τρόπου γνω−
στοποίησης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης 
στους μετόχους της Εταιρείας.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική 
Συνέλευση οφείλουν, σύμφωνα με το νόμο και το κα−
ταστατικό της Εταιρείας, να καταθέσουν τις μετοχές 
τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρα−
καταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη 
Τραπεζιτική Εταιρεία που λειτουργεί νόμιμα στην Ελ−
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λάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα 
της συνεδρίασης της Συνέλευσης. Τα πληρεξούσια και 
εν γένει έγγραφα νομιμοποίησης των εκπροσώπων ή 
αντιπροσώπων των Μετόχων και τα στοιχεία αυτών 
πρέπει, επίσης, να κατατεθούν στην Εταιρεία πέντε (5) 
πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης 
της Συνέλευσης.

  Το Διοικητικό Συμβούλιο
F

(3)
    Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με 

την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ − ΤΟΥΡΙ−
ΣΤΙΚΗ − ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΕΒΕΛΑΚΗ» σε τακτι−
κή Γενική Συνέλευση.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ − ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ −
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΕΒΕΛΑΚΗ

  (Αριθμ. Μ.Α.Ε. 37162/073/Β/96/0041)

  Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, το πεντα−
μελές Διοικητικό Συμβούλιο που διορίστηκε δυνάμει 
της από 25.01.2010 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων της Εταιρείας, καλεί με την από 30.04.2011 
απόφαση του τους μετόχους της εδρεύουσας στον 
Πλατανιά Χανίων Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ −ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ − ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΕΒΕΛΑΚΗ» σε Γενική Συνέλευση την 30η 
του μήνα Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 20:00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στο ξενοδο−
χείο αυτής που κείται στην Κοινότητα Πλατανιά (θέση 
Καμάρες) της Επαρχίας Κυδωνίας του νομού Χανίων 
για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για τα παρακάτω 
θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
Α. Υποβολή των εκθέσεων διαχειρίσεως του Διοικη−

τικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας για 
την εταιρική χρήση 2010.

Β. Υποβολή για συζήτηση και έγκριση των ετήσιων 
οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού, λογαριασμού 
αποτελεσμάτων, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και 
του προσαρτήματος) της χρήσεως 2010.

Γ. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλί−
ου και των ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη 
για την δραστηριότητα του κατά την εταιρική χρήση 
2010.

Δ. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών 
ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2010 και καθορισμός 
της αμοιβής αυτών.

Ε. Αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΣΤ. Τροποποίηση των άρθρων 1, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 

24, 25, 25Α, 26, 29 του υπ’ αρ. 3277/24−12−1996 καταστατικού 
της Εταιρείας και επικύρωση − κωδικοποίηση αυτού.

Ζ) Ανακοινώσεις της πρόσκλησης και της απόφασης 
που θα ληφθεί, όπως ο νόμος ορίζει.

Όποιος μέτοχος επιθυμεί να μετάσχει της Γενικής 
Συνελεύσεως, πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο 
Ταμείο της Εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική ανώνυμη τραπεζική 
εταιρεία πέντε τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσας 
για την συνεδρίαση της συνελεύσεως ημερομηνίας. Η 
αυτή προθεσμία ισχύει και περί της καταθέσεως στην 
εταιρεία των αποδείξεων κατάθεσης και των εγγράφων 
αντιπροσώπευσης των μετόχων.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης, σύμ−
φωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, 
απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θε−
μάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης κατά την ημε−
ρομηνία της 30ης Ιουνίου 2011, καλούνται οι μέτοχοι 
σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 10η Ιουλίου 
2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 20:00 μ.μ. στα γραφεία της 
Εταιρείας στο ξενοδοχείο αυτής που κείται στην Κοι−
νότητα Πλατανιά (θέση Καμάρες) της Επαρχίας Κυδω−
νίας του νομού Χανίων, χωρίς τη δημοσίευση νεοτέρας 
προσκλήσεως. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της 
τυχόν Επαναληπτικής Συνέλευσης θα είναι τα ανωτέρω 
αναφερόμενα.

Όποιος μέτοχος επιθυμεί να μετάσχει της Επαναλη−
πτικής Γενικής Συνελεύσεως, πρέπει να καταθέσει τις 
μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας, στο Ταμείο Πα−
ρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική 
ανώνυμη τραπεζική εταιρεία πέντε τουλάχιστον ημέρες 
προ της ορισθείσας για την συνεδρίαση της συνελεύσε−
ως ημερομηνίας. Η αυτή προθεσμία ισχύει και περί της 
καταθέσεως στην εταιρεία των αποδείξεων κατάθεσης 
και των εγγράφων αντιπροσώπευσης των μετόχων.

  Χανιά, 30 Απριλίου 2011

Ο Πρόεδρος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΒΕΛΑΚΗΣ

F
(4)

    Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία «ΝΕΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΚΕΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛ−
ΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» σε τακτική Γενική Συνέλευση.

ΝΕΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΚΕΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛ−

ΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

  Σύμφωνα με τον Κ.Ν 2190/20, όπως ισχύει σήμερα, το 
καταστατικό της Εταιρείας και μετά από σχετική από−
φαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι 
της Εταιρείας σε 18η τακτική Γενική Συνέλευση που θα 
πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, οδός Πατησίων αριθ. 175, 
2ος όροφος γραφεία, στις 27 Ιουνίου 2011, ημέρα Δευτέ−
ρα και ώρα 09:00 και σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας 
σε Α΄ Επαναληπτική 18η Τακτική Γενική Συνέλευση στην 
Αθήνα οδός Πατησίων αριθ. 175, 2ος όροφος γραφεία, 
στις 11 Ιουλίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 για 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα 
ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσε−

ων της 18ης Εταιρικής Χρήσης (01/01 − 31/12/2010), μαζί 
με την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου 
και την Έκθεση Ελέγχου των Ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για 
τη χρήση που έληξε στις 31/12/2010.

3. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 01/01/2011 −
31/12/2011.

4. Προέγκριση συμβάσεων και αμοιβών συμβούλων 
σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως 
ισχύει σήμερα.

5. Συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των από 
30.06.2007 αποφάσεων της 14ης τακτικής Γενικής Συ−
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νέλευσης που καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών στις 28/12/2007, των 
από 30−06−2008 αποφάσεων της 15ης τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης που καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ−
μων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών στις 13/11/2008, 
των από 29−06−2009 αποφάσεων της 16ης τακτικής Γε−
νικής Συνέλευσης που καταχωρίστηκαν στο Μητρώο 
Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών στις 
08/02/2010. 

6. Ενημέρωση επί εταιρικών θεμάτων.
• Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γε−

νική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους 
των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε 
Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις 
ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε η συνεδρίαση 
της Συνέλευσης.

• Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γε−
νική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυ−
τήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

• Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα 
έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετό−
χων, πρέπει να έχουν κατατεθεί στην Εταιρεία πέντε (5) 
τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτήν της συνεδριάσεως 
της Γενικής Συνέλευσης.

  Αθήνα, 6 Μαΐου 2011

Το Διοικητικό Συμβούλιο
F

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚA

(5)
    Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της 

Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία 
«ΛΟΓΟΥ ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ − ΦΩΝΗ − ΓΡΑΦΗ − ΛΟΓΟΣ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΛΟΓΟΥ ΔΙ−
ΑΠΛΑΣΙΣ ΕΠΕ».

  Αριθμός συμβολαίου: 948/18−5−2011.
Χαρακτηρισμός: Αύξηση κεφαλαίου εταιρείας περιο−

ρισμένης ευθύνης κατά 38.400,00 ευρώ.− Τροποποίηση 
καταστατικού εταιρείας περιορισμένης ευθύνης.− Κω−
δικοποίηση καταστατικού εταιρείας περιορισμένης 
ευθύνης.−

Συμβολαιογράφος: ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΛΙΑΚΗ, Συμ−
βολαιογράφος Αθήνας Σταδίου 57, τηλ.3231444.

Εταίροι: 1) ΕΙΡΗΝΗ ΛΕΝΤΑΡΗ του Εμμανουήλ και της 
Δήμητρας, ιατρός, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 
11.9.1967 και κατοικεί στη Νέα Ερυθραία Αττικής, στην 
οδό Μήλου αρ. 31 και 

2) ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΥΘΥΜΙΟΥ του Χρήστου και της Γιαν−
νούλας, καθηγητής μαθηματικός − εκπαιδευτικός, που 
γεννήθηκε στο Θεσπρωτικό Πρέβεζας στις 3−9−1966 και 
κατοικεί στη Νέα Ερυθραία Αττικής στην οδό Μήλου 
αρ. 31.

Περιεχόμενο πράξης: Με την με αριθμό 948/18−5−2011 
πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Δημητρίου 
Ηλιάκη, η οποία καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών 
του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 2.6.2011 με αριθμούς 
γενικό 9014 και ειδικό 2499, σε συνδυασμό με την από 
8−4−2011 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 
των εταίρων της παρακάτω εταιρείας, έγινε: α) αύξηση 

του κεφαλαίου της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης 
με την επωνυμία «ΛΟΓΟΥ ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ − ΦΩΝΗ − ΓΡΑΦΗ 
− ΛΟΓΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με 
τον διακριτικό τίτλο «ΛΟΓΟΥ ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΕΠΕ», η οποία 
εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων επί της οδού Μαρασλή 
αρ. 45, έχει Α.Φ.Μ. 998872566 και Δ.Ο.Υ. Ι΄ Αθηνών, κατά 
τριάντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια (38.400,00) ευρώ 
και η τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού 
της εταιρείας και β) κωδικοποίηση του καταστατικού 
της εταιρείας μετά τις άνω τροποποιήσεις σε ενιαίο 
κείμενο.

Α) ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: 

Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά το άνω ποσό 
των τριάντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων (38.400,00) 
ευρώ, πραγματοποιήθηκε με την έκδοση χιλίων δια−
κοσίων ογδόντα (1.280) νέων εταιρικών μεριδίων, ονο−
μαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστου, τα οποία 
αναλαμβάνονται από τους εταίρους κατά την αναλογία 
της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο και ειδι−
κότερα:

Η Ειρήνη Λεντάρη του Εμμανουήλ κατέβαλε στο τα−
μείο της εταιρείας τριάντα έξι χιλιάδες τετρακόσια 
ογδόντα (36.480,00) ευρώ και ανέλαβε χίλια διακόσια 
δέκα έξι (1216) νέα εταιρικά μερίδια.

Ο Σπυρίδων Ευθυμίου του Χρήστου κατέβαλε στο 
ταμείο της εταιρείας χίλια εννιακόσια είκοσι (1.920,00) 
ευρώ και ανέλαβε ογδόντα εξήντα τέσσερα (64) νέα 
εταιρικά μερίδια.

Έτσι και μετά τα ανωτέρω οι συμβαλλόμενοι προβαί−
νουν σε τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού 
της εταιρείας, σύμφωνα πάντα με τις αποφάσεις της 
παραπάνω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, 
ως ακολούθως:

Άρθρο 6 
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των 
πενήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων (56.400,00) ευρώ, το 
οποίο κατά τη ρητή δήλωση και βεβαίωση των συμβαλ−
λομένων εταίρων καταβλήθηκε ολόκληρο στο ταμείο 
της εταιρείας και διαιρείται σε χίλια οκτακόσια ογδόντα 
(1.880) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου των 
μεριδίων αυτών τριάντα (30,00) ευρώ. Η κάλυψη του 
εταιρικού κεφαλαίου έγινε από τους εταίρους ως εξής: 1) 
Η εταίρος Ειρήνη Λεντάρη του Εμμανουήλ κατέβαλε στο 
ταμείο της εταιρείας πενήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια 
ογδόντα (53.580,00) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία 
αυτή με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από 
χίλια επτακόσια ογδόντα έξι (1786) εταιρικά μερίδια, 
ονομαστικής αξίας εκάστου των μεριδίων αυτών τριά−
ντα (30,00) ευρώ και 2) ο εταίρος Σπυρίδων Ευθυμίου 
του Χρήστου κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας δύο 
χιλιάδες οκτακόσια είκοσι (2.820,00) ευρώ και συμμε−
τέχει στην εταιρεία αυτή με μία (1) μερίδα συμμετοχής 
αποτελούμενη από ενενήντα τέσσερα (94) εταιρικά με−
ρίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου των μεριδίων αυτών 
τριάντα (30,00) ευρώ.

Β) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ: Τέλος, οι συμβαλ−
λόμενοι δηλώνουν ότι, κατά τα λοιπά ισχύει το αρχικό 
καταστατικό σε όλο το περιεχόμενο και τις διατάξεις 
του σε συνδυασμό με την ανωτέρω τροποποίηση, που 
έγινε με την παρούσα πράξη μου. Κατόπιν των ανω−
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τέρω κωδικοποιούνται όλα τα άρθρα και οι διατάξεις 
του αρχικού καταστατικού της παραπάνω εταιρείας, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως 
αυτός τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 419/25.11.1986 και δη−
μοσιεύθηκε στο 197/10.12.1986 ΦΕΚ Τεύχος Α και το 
οποίο καταστατικό θα έχει από σήμερα και στο εξής, 
ως ακολούθως:

ΣΥΣΤΑΣΗ − ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Συνιστάται με το παρόν εται−
ρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΛΟΓΟΥ 
ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ −ΦΩΝΗ − ΓΡΑΦΗ − ΛΟΓΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙ−
ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και ο διακριτικός τίτλος αυτής 
είναι «ΛΟΓΟΥ ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΕΠΕ» και όταν η εταιρεία συ−
ναλλάσσεται στην αλλοδαπή, η επωνυμία της εταιρείας 
και ο διακριτικός της τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή 
μετάφραση στην αντίστοιχη γλώσσα. 

ΕΔΡΑ: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων 
και το επί της οδού Μαρασλή 45 οίκημα. Η εταιρεία 
δύναται να δημιουργεί υποκαταστήματα, πρακτορεία 
και γραφεία στην αυτή πόλη και σε άλλες πόλεις της 
Ελλάδας, ως και στο εξωτερικό, μετά από σχετική από−
φαση της συνέλευσης των εταίρων. 

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της εταιρείας είναι: 1) Η διάγνωση, 
η σύγχρονη θεραπευτική προσέγγιση και αποκατάστα−
ση των προβλημάτων που οφείλονται σε διαταραχές 
φωνής, λόγου, γλώσσας, ομιλίας, κατάποσης και ακοής 
(π.χ. σπαστικά) με τη μέθοδο της λογοθεραπείας, 2) 
Η διάγνωση και θεραπεία προβλημάτων μαθησιακών 
δυσκολιών (π.χ. δυσλεξία). 3) Η εφαρμογή όλων των 
συγχρόνων επιστημονικών εξελίξεων και μεθόδων για 
την αντιμετώπιση των προαναφερομένων προβλημά−
των. 4) Η αποτελεσματική συμβολή στην ομαλή ψυχική, 
εκπαιδευτική αγωγή και εξέλιξη των ατόμων που πα−
ρουσιάζουν προβλήματα στα προαναφερθέντα πεδία. 5) 
Η στήριξη και προαγωγή των ασθενών με ειδικά καταρ−
τισμένους συμβούλους και επιστημονικούς συνεργάτες, 
όπως προβλέπεται από την Διεθνή Επιστημονική Κοι−
νότητα. 6) Η ενημέρωση της κοινής γνώμης σχετικά με 
τις διαταραχές, που προαναφέρονται. 7) Η επιστημονική 
συμβουλευτική προσέγγιση και εκπαίδευση ατόμων − 
παιδιών με ειδικές ανάγκες, καθώς και επιστημόνων με 
το ίδιο ή παρεμφερές γνωστικό αντικείμενο με αυτό της 
παροχής υπηρεσιών της εταιρείας. 8) Η εκπαίδευση και 
μετεκπαίδευση των εργαζομένων και των συνεργατών 
της εταιρείας. Τα ανωτέρω μπορούν να πραγματοποι−
ηθούν αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλες εταιρείες 
ή φορείς με δράση το ίδιο ή παρεμφερές αντικείμενο. 
Προς επίτευξη μάλιστα του εταιρικού σκοπού η εταιρεία 
δύναται α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση 
οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με όμοιο ή παρεμφερή 
ή επ’ ωφελεία των δραστηριοτήτων της σκοπό, β) να 
συμπράττει, συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς και 
της συγχωνεύσεως με εταιρεία, γ) Να συνεργάζεται με 
οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και δια οποιου−
δήποτε νόμιμου τρόπου, δ) να ιδρύει υποκαταστήματα 
ή γραφεία οπουδήποτε εις την ημεδαπή και αλλοδαπή 
ως και σε .διασυνοριακή βάση, ε) να συγκροτεί και προ−
βαίνει στην εκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων και στ) 
γενικά να μετέρχεται κάθε από τον νόμο επιτρεπόμενη 
δραστηριότητα προς υλοποίηση των επιχειρηματικών 
στόχων και σκοπών της, δι’ αναλήψεως, προγραμματι−
σμού, εκτέλεσης και ανάθεσης ή ανάπτυξης σε κάθε 
εργασία που είναι συναφής παρόμοια, παρεμφερής ή 
σχετική με όλες τις παραπάνω εκτιθέμενες.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε τρι−
άντα (30) χρόνια και θα αρχίζει από την δημοσίευση 
ανακοίνωσης για την καταχώρηση της παρούσας εται−
ρικής σύμβασης στο μητρώο εταιρειών περιορισμένης 
ευθύνης, που τηρείται από τον γραμματέα του Πρωτο−
δικείου της έδρας της εταιρείας, στο τεύχος ανωνύμων 
εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της 
Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ: Το κεφά−
λαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των πενήντα 
έξι χιλιάδων τετρακοσίων (56.400,00) ευρώ, το οποίο 
κατά τη ρητή δήλωση και βεβαίωση των συμβαλλομέ−
νων εταίρων καταβλήθηκε ολόκληρο στο ταμείο της 
εταιρείας και διαιρείται σε χίλια οκτακόσια ογδόντα 
(1.880) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου 
των μεριδίων αυτών τριάντα (30,00) ευρώ. Η κάλυψη του 
εταιρικού κεφαλαίου έγινε από τους εταίρους ως εξής: 1) 
Η εταίρος Ειρήνη Λεντάρη του Εμμανουήλ κατέβαλε στο 
ταμείο της εταιρείας πενήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια 
ογδόντα (53.580,00) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία 
αυτή με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από 
χίλια επτακόσια ογδόντα έξι (1786) εταιρικά μερίδια, 
ονομαστικής αξίας εκάστου των μεριδίων αυτών τριά−
ντα (30,00) ευρώ και 2) ο εταίρος Σπυρίδων Ευθυμίου 
του Χρήστου κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας δύο 
χιλιάδες οκτακόσια είκοσι (2.820,00) ευρώ και συμμε−
τέχει στην εταιρεία αυτή με μία (1) μερίδα συμμετοχής 
αποτελούμενη από ενενήντα τέσσερα (94) εταιρικά με−
ρίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου των μεριδίων αυτών 
τριάντα (30,00) ευρώ.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: Διαχειριστής της εταιρείας ορίζεται 
με το παρόν η εκ των εταίρων Ειρήνη Λεντάρη του 
Εμμανουήλ, η οποία μπορεί να εκπροσωπεί και δεσμεύει 
την εταιρεία στις σχέσεις της με τους τρίτους. Η δια−
χειρίστρια θα μπορεί να εκπροσωπεί την εταιρεία και 
να ενεργεί επ’ ονόματι αυτής, κάθε πράξη διαχείρισης 
και διάθεσης που ανάγεται στον σκοπό της εταιρικής 
επιχείρησης και δεν ανήκει στην αρμοδιότητα της συ−
νέλευσης των εταίρων. Η διαχειρίστρια δεσμεύει και 
εκπροσωπεί την εταιρεία θέτοντας την υπογραφή της 
κάτω από την εταιρική επωνυμία. Η διαχειρίστρια θα 
εκπροσωπήσει την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και 
συναλλαγές της με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημόσιες, 
δημοτικές, κοινοτικές αρχές, τράπεζες, οργανισμούς, 
ταχυδρομικό ταμιευτήριο, συνάπτει κάθε είδους κατα−
θέσεις σε οποιαδήποτε Τράπεζα και εισπράττει από 
οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, από Τράπεζα 
ή και το ελληνικό δημόσιο οποιαδήποτε απαίτηση της 
εταιρείας, παρέχει της απαιτούμενες εγγυήσεις και εξο−
φλήσεις και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και 
εκπροσώπησης και διάθεσης, που ανάγεται στο σκοπό 
της εταιρικής επιχείρησης. Εκπροσωπεί την εταιρεία 
εξωδίκως ή δικαστικώς ενώπιον κάθε δημόσιας, δημο−
τικής, κοινοτικής, διοικητικής αρχής ή υπηρεσίας και 
ενώπιον των ελληνικών ή αλλοδαπών πολιτικών, ποι−
νικών διοικητικών και φορολογικών δικαστηρίων κάθε 
βαθμού και δικαιοδοσίας, του Αρείου Πάγου και του 
Συμβουλίου της Επικρατείας, με όλες τις ιδιότητες του 
διαδίκου, που αναγράφονται στο άρθρο 97 του Κωδ. 
Πολ. Δικ. Ενδεικτικά ασκεί αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις 
και εγκλήσεις, ασκεί ένδικα μέσα, υποβάλλει αιτήσεις 
ακυρώσεως, θεραπείας, παραιτείται από ένδικα μέσα 
που έχουν ασκηθεί ή όχι, αγωγές, εγκλήσεις, δέχεται, 
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επάγεται και αντεπάγεται όρκους, υποδεικνύει διαιτητές 
και επιδιαιτητές, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά και 
γενικά ενεργεί κάθε πράξη στην οποία απαιτείται αυ−
τοπρόσωπη εμφάνιση του διαδίκου. Επίσης δεν μπορεί 
να διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας. 
Η διαχειρίστρια της εταιρείας μπορεί να ορίσει πλη−
ρεξούσιο της με συμβολαιογραφικό έγγραφο για μία 
συγκεκριμένη ή περισσότερες πράξεις και ενέργειες ή 
για ορισμένο χρονικό διάστημα, άλλο εταίρο ή τρίτο 
μη εταίρο, έτσι που να μπορεί να αντιπροσωπεύει την 
εταιρεία. Επίσης η διαχειρίστρια υποχρεούται να εκτε−
λεί όσα προβλέπει ο νόμος περί τηρήσεως ορισμένων 
εταιρικών βιβλίων, περί καταρτίσεως ισολογισμού και 
απογραφής και περί συγκλήσεως συνελεύσεως. Εάν η 
διαχειρίστρια ανακληθεί νόμιμα, από την ανάκληση της 
διορίζεται νέος διαχειριστής εταίρος ή τρίτος, ο οποίος 
εκλέγεται από την συνέλευση των εταίρων κατά την 
πλειοψηφία του άρθρου 13 του Ν. 3190/1955. Πράξεις 
της διαχειρίστριας, ακόμη και αν είναι εκτός του εται−
ρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους 
τρίτους, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος 
γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε 
να τη γνωρίζει. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των 
διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή 
τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας της 
διαχειρίστριας της εταιρείας, που προκύπτουν από το 
καταστατικό ή από απόφαση της συνέλευσης των εταί−
ρων, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν 
έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις της δημοσιότητας 
του άρθρου 8 του ν. 3190/1955. Ταμίας της εταιρείας ορί−
ζεται η παραπάνω διαχειρίστρια, η οποία θα μπορεί να 
εισπράττει από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο 
ή δημόσιο ταμείο ή οργανισμό, τράπεζα κ.λπ. χρήματα, 
παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις.

  Αθήνα, 2 Ιουνίου 2011 

Η Συμβολαιογράφος
ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΛΙΑΚΗ

F
(6)

    Τροποποίηση του καταστατικού της Μονοπρόσωπης 
Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία 
«ΤΟ ΤΕΣΤ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ −ΤΕΣΤ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗ−
ΤΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥ−
ΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «Projective Fairy Tale Test Society».

  Με την με αριθμό 52.181/25−5−2011 πράξη της συμβο−
λαιογράφου Αθηνών Στυλιανής Χ. Δημητρέλλου, που 
νόμιμα δημοσιεύθηκε και καταχωρίστηκε στα βιβλία των 
εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό 
Γενικό 9163 και Ειδικό 2548 Τροποποιείται το άρθρο 5 
του αρχικού καταστατικού που αφορά στο κεφάλαιο 
της εταιρείας, το οποίο στο εξής θα ανέρχεται σε ευρώ 
201.000 από 150.000, ήτοι τούτο αυξάνεται κατά το ποσό 
των ευρώ 51.000. Κατόπιν των παραπάνω η κωδικοποί−
ηση του καταστατικού της παραπάνω εταιρείας έχει 
ως ακολούθως: 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΤΟ ΤΕΣΤ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ −ΤΕΣΤ ΠΡΟ−
ΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕ−
ΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο «Projective Fairy 
Tale Test Society». 

ΕΔΡΑ της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Νέας Ερυθραίας 
Αττικής και ειδικότερα τα επί της οδού Κάλβου αριθμός 
9 και Σπετσών κείμενα γραφεία. 

ΣΚΟΠΟΣ της εταιρείας είναι: α) Η διδασκαλία, η προ−
ώθηση, η διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας και η εφαρ−
μογή του Fairy Tale Test, καθώς και διαφόρων άλλων 
τεστ ψυχολογικού περιεχομένου, β) Η επέκταση της 
χρησιμότητας του Fairy Tale Test, καθώς και διαφόρων 
άλλων ψυχοδιαγνωστικών τεστ στο πεδίο της ψυχικής 
υγείας και της εκτίμησης παιδιών εφήβων και ενηλίκων, 
γ) Η προώθηση και η εν γένει εμπορική εκμετάλλευση 
του Fairy Tale Test, καθώς και άλλων τεστ ψυχολογικού 
ή παρεμφερούς αντικειμένου στην ημεδαπή και αλλοδα−
πή, δ) Η οργάνωση συμποσίων, συνεδρίων, σεμιναρίων 
και εκθέσεων, σχετικά με θέματα ψυχικής υγείας και 
θεμάτων που άπτονται της επιστήμης της ψυχολογίας, 
ε) Η προετοιμασία και η έκδοση εφημερίδων, περιο−
δικών, φυλλαδίων με περιεχόμενο διατριβές, δοκίμια, 
διαγωνισμούς και μελέτες σχετικά με θέματα ψυχολο−
γίας με τεστ ψυχολογίας και παρεμφερή θέματα, στ) Η 
δημιουργία κέντρων ή εκπαιδευτηρίων διδασκαλίας και 
εφαρμογή του Fairy Tale Test, καθώς και άλλων τεστ 
ψυχολογικού ή παρεμφερούς αντικειμένου, είτε στην 
Ελλάδα, είτε σε χώρες της Αλλοδαπής, ζ) Η συνεργασία 
και η σύμπραξη με Ελληνικές ή Αλλοδαπές Εταιρείες 
και Οργανισμούς ή Φορείς, καθώς και με Ελληνικές και 
Αλλοδαπές ή Διεθνείς Υπηρεσίες στον τομέα του προ−
γραμματισμού, της σχεδίασης και της προβολής θεμά−
των που περιέχονται στους σκοπούς της εταιρείας. (β) 
Η συμμετοχή σε εταιρίες κάθε μορφής, που επιδιώκουν 
παρεμφερείς σκοπούς, (γ) Κάθε άλλη πράξη συναφής με 
την εκπλήρωση του παραπάνω σκοπού. Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ της 
εταιρείας ορίζεται για 30 χρόνια αρχίζει από τη δημο−
σίευση περίληψης του καταστατικού στην Εφημερίδα 
της Κυβέρνησης, τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.. 

ΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ορίζεται σε 201.000 ΕΥΡΩ 
και διαιρείται σε 6.700 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής 
αξίας καθενός 30 ΕΥΡΩ, το οποίο έχει καταβλήθηκε 
ολοσχερώς σε μετρητά, στο ταμείο της εταιρείας, από 
την μοναδική εταίρο της εταιρείας, Αικατερίνη Κουλά−
κογλου η οποία εισέφερε και κατέβαλε στο Ταμείο της 
εταιρείας, το ποσό των 150.000 ΕΥΡΩ και συμμετέχει 
στην εταιρεία, με μία (1) μερίδα συμμετοχής, η οποία 
αποτελείται από 6.700 εταιρικά μερίδια. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ της εταιρείας και για όλη τη διάρκεια 
της εταιρείας ορίζεται η μοναδική εταίρος Αικατερίνη 
Κουλάκογλου του Χαραλάμπους. Κατά τα λοιπά ισχύει 
το με αριθμό 35.833/2006 συμβόλαιο μου που περιέχει 
το αρχικό καταστατικό της εταιρείας το οποίο δημοσι−
εύθηκε στο με αριθμό 2856/2006 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 
της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 25 Μαΐου 2011

Η Συμβολαιογράφος 
ΣΤΥΛΙΑΝΗ Χ. ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ

F
(7)

      Λύση της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευ−
θύνης με την επωνυμία «ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΔΕΡΝΙΚΟΥ ΜΟ−
ΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» 
με δ.τ. «STUDIO DERNICO».

  Περίληψη της με αριθμό 4691/30−3−2011 πράξεως της 
Συμβολαιογράφου Αθηνών Διαμαντίας Δημητρίου Πα−
παγεωργίου, η οποία καταχωρίστηκε στα βιβλία των 
Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 06/05/2011 με 
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αριθμό Γενικό 7735 και Ειδικό 2143 με την οποία η ΕΛΙΣΑ−
ΒΕΤ ΤΖΑΔΗΜΑ του Δημητρίου Τζαδήμα και της Κωνστα−
ντίνας Φουρναράκου, σύζυγος κατά δήλωση της Ηλία 
Δερνίκου, έμπορος, που γεννήθηκε εις Ζιντελφιγκεν Γερ−
μανίας το έτος 1966, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, στην 
οδό Κιλελέρ 22, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθ−
μό ΑΗ.131240/9−10−2008 του Τ.Α. Αμαρουσίου με Α.Φ.Μ. 
066594039 Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου Ελληνικής υπηκοότητας 
και Ιθαγένειας, ως μοναδική εταίρος της στον Δήμο 
Αθηναίων και επί της οδού Πατησίων αρ. 118 εδρευούσης 
μονοπρόσωπης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΙΣΑΒΕΤ 
ΔΕΡΝΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «STUDIO DERNICO», 
που συστάθηκε νόμιμα με το υπ’ αριθμόν 1625/9−1−1990 
συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Π. 
Μαρούλη, που καταχωρίστηκε νόμιμα στα βιβλία των 
εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό γενι−
κό 1303 και ειδικό 241/12−1−1990 και δημοσιεύθηκε σε 
περίληψη στο με αριθμό 101/15−1−1990 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ 
και ΕΠΕ), ως αυτό τροποποιήθηκε δυνάμει: α) του υπ’ 
αρ. 1081/16−2−2000 συμβολαίου της συμβολαιογράφου 
Αθηνών Βασιλικής θυγατέρας Κωνσταντίνου Τούμπα, 
που καταχωρίστηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών 
του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό γενικό 3523 και 
ειδικό 23741/16−2−2000 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη 
στο με αριθμό 1271/17−2−2000 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), 
β) δυνάμει του υπ’ αρ. 1182/30−3−2000 συμβολαίου της 
συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής θυγατέρας Κων−

σταντίνου Τούμπα, που καταχωρίστηκε νόμιμα στα βι−
βλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό 
γενικό 6724 και ειδικό 4505/31−3−2000 και δημοσιεύθηκε 
σε περίληψη στο με αριθμό 2421/31−3−2000 ΦΕΚ (Τεύχος 
ΑΕ και ΕΠΕ), γ) δυνάμει του υπ’ αρ. 20768/29−6−2004 
συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής 
Ζογκαρη −Νουση−Γαλουζη, που καταχωρίστηκε νόμιμα 
στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με 
αριθμό γενικό 10664 και ειδικό 3550/30−6−2004 και δη−
μοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό 9438/21−7−2004 
(Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) και δ) δυνάμει του υπ’ αρ. 3995/
24−11−2008 συμβολαίου μου, που καταχωρίστηκε νόμιμα 
στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με 
αύξοντα αριθμό Γενικό 18141 και ειδικό 5208/24−11−2008 
και σε περίληψη στο με αριθμό 13119/25−11−2008 φύλλο 
της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), 
αποφάσισε την λύση της άνω Εταιρείας από την πρώτη 
(1η) Απριλίου 2011 ημέρα κατά την οποία παύει να ισχύει 
η εταιρεία και ότι μετά την λύση της Εταιρείας αυτή 
θα τελεί υπό εκκαθάριση και εκκαθαριστής η μοναδι−
κή εταίρος Ελισάβετ Δημητρίου Τζαδήμα, η οποία θα 
ενεργεί στο εξής οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια είναι 
αναγκαία για την περάτωση της εκκαθάρισης.

  Αθήνα, 6 Μαΐου 2011 

Η Συμβολαιογράφος 
ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  



8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*11035040306110008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

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. − − 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.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   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.

•   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 τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

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

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr


