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(1)
Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία «IBG ΑΕΠΕΥ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» σε
ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

IBG ΑΕΠΕΥ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
(Αρ.Μ.Α.Ε. 47031/01/ΑΤ/Β/00/97/03)
9

Κατόπιν αποφάσεως των εκκαθαριστών της εταιρείας
με την επωνυμία «IBG ΑΕΠΕΥ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» που

2

TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ελήφθη την 20η Οκτωβρίου 2009 και σύμφωνα με το
άρθρο 34 του Καταστατικού της και τον κ.ν. 2190/1920
«Περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως ισχύει, καλούνται οι
μέτοχοι σε τακτική Γενική Συνέλευση, την 30η Νοεμβρί−
ου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία
της Εταιρείας επί τηε Λεωφ. Κηφισίας 24Β, 15125 Μα−
ρούσι με τα εξής Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Θέμα 1ο: Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστά−
σεων της 6ης εκκαθαριστικής χρήσεως περιόδου από
1ης Ιουνίου 2008 μέχρι και της 31ης Μαΐου 2009.
Θέμα 2ο: Απαλλαγή των Εκκαθαριστών της Εταιρείας
από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της περαιουμένης
χρήσης.
Θέμα 3ο: Διάφορες ανακοινώσεις.
Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος
και να ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρό−
σωπο νομίμως εξουσιοδοτημένο, όλοι οι Μέτοχοι της
Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. Για
να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι,
πρέπει σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/20 «Περί
Ανωνύμων Εταιρειών» να καταθέσουν τις μετοχές τους
στο Ταμείο της Εταιρείας, Λεωφ. Κηφισίας 24Β, 151 25
Μαρούσι, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή
σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην
Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε πλήρεις ημέρες πριν από
την οριζόμενη για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευ−
σης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν
στην Εταιρεία, στην ως άνω διεύθυνση, οι σχετικές απο−
δείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τυχόν έγγραφα
νομιμοποίησης των αντιπροσώπων.
Μαρούσι, 20 Οκτωβρίου 2009
Οι Εκκαθαριστές
ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΜΠΑΜΠΕΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
F
(2)
Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΞ Α.Ε.» σε έκτακτη
Γενική Συνέλευση.
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΞ Α.Ε.
Οι εκκαθαριστές της ανώνυμης εταιρείας με την
επωνυμία «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΞ Α.Ε.» με έδρα την Ξάν−
θη με απόφασή τους της 29.10.2009 προσκαλούν τους
μετόχους της εταιρείας, σε έκτακτη Γενική Συνέλευ−
ση που θα γίνει την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2009, ώρα
12:00 μεσημβρινή στο ξενοδοχείο «ΕΛΕΝΑ» στην Ξάνθη
(Λ.Στρατού) με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1ο: Διακοπή της διαδικασίας εκκαθάρισης της εταιρείας−
παύση των εκκαθαριστών και απαλλαγή από τις ευθύνες
τους − Αναβίωση και επαναλειτουργία της εταιρείας.
2ο: Τροποποίηση του καταστατικού (Διάρκεια−Σκο−
πός).
3ο: Εκλογή Δ. Συμβουλίου.
Στη Συνέλευση έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλα τα
εκατόν δώδεκα (112) φυσικά πρόσωπα μέτοχοι της
εταιρείας κυριότεροι, των οποίων με συμμετοχή του−
λάχιστον εκατό (100) μετοχών είναι οι: Γιαννακόπουλος
Κων/νος, Γιαννακόπουλος Νικόλαος, Δολμπρίδης Ηλίας,
Σιδερίδης Φώτιος, Πιστικόπουλος Κων/νος, Στεφανίδης
Χαράλαμπος, Κρυωνάς Αθανάσιος, Πιστικοπούλου Βασι−
λική, Πιστικόπουλος Παναγιώτης, Πεϊτσόγλου Μιχαήλ.

Όλοι οι μέτοχοι για πληροφορίες σχετικά με τη δυ−
νατότητα συμμετοχής τους στη Γ.Σ. μπορούν να απευ−
θύνονται στο τηλέφωνο 25410−29283.
Όσοι εκ των μετόχων επιθυμούν την συμμετοχή τους
στην έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν
τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρεί−
ας, Τράπεζα, Πιστωτικό Ίδρυμα ή το Ταμείο Παρακατα−
θηκών και Δανείων, σε προθεσμία πέντε (5) ημερών πριν
την ημερομηνία της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
Στην ίδια προθεσμία οφείλουν να καταθέσουν στην εται−
ρεία τα έγγραφα διορισμού των αντιπροσώπων τους.
Οι Εκκαθαριστές
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
F

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
(3)
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ − ΖΑΧΑΡΟΠΛΑ−
ΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΠΛΑΤΑΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.».
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Την 22/10/2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 22/07/2009 Πρα−
κτικό Γενικής Συνέλευσης, καθώς και το από 23/7/2009
Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης
Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ −
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ−
ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΠΛΑΤΑΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» και με αριθμό
Μητρώου 28013/01ΑΤ/Β/92/1903 που εδρεύει στο Δήμο
ΚΗΦΙΣΙΑΣ Αττικής, από τα οποία προκύπτει ότι το Διοι−
κητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ.
με θητεία μέχρι 21/7/2013 (4 έτη) παρατεινόμενη μέχρι
την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκλη−
θεί μετά την ημερομηνία εξόδου του, συγκροτήθηκε σε
σώμα εκλέγον ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο
τον Χρήστο Διαγγελάκη του Βασιλείου και της Μυρσί−
νης, κάτοικο Ήρας 3, Ν. Ερυθραία, γεννημένο στα Σπάτα
το έτος 1958 και έχει το με αριθμ. ΑΕ 011500/06 δελτίο
ταυτότητας και Α.Φ.Μ. 040209084, Ελληνικής υπηκοότη−
τας και ιθαγένειας, ως Αντιπρόεδρο την Μυρσίνη χήρα
Βασιλείου Διαγγελάκη του Κωνσταντίνου και της Ανα−
στασίας, Συνταξιούχο κάτοικο Λ. Βραυρώνος 3η στάση,
Άρτεμις, γεννηθείσα στα Σπάτα το έτος 1932 και έχουσα
το με αριθμ. Χ 079014 /2001 δελτίο ταυτότητας και Α.Φ.Μ.
041118461, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, και τέ−
λος ως Μέλος τον Σπυρίδωνα Αυγουστίνο του Διονυσίου
και της Φραγκίσκας Συνταξιούχο, κάτοικο Ήρας 3, Ν. Ερυ−
θραία γεννημένο στη Ν. Ερυθραία το έτος 1932 και έχει
το με αριθμ. Β 217381/92 δελτίο ταυτότητας και Α.Φ.Μ.
004501669, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας.
Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 20 του
Καταστατικού αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού
Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο Χρήστο Διαγγε−
λάκη την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο,
και σε περίπτωση κωλύματος στην Αντιπρόεδρο του
Διοικητικού Συμβουλίου Μυρσίνη Διαγγελάκη.
Παροχή δικαιώματος υπογραφής
Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψη−
φεί σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού, δικαίω−
μα υπογραφής στον Χρήστο Διαγγελάκη, Πρόεδρο του
Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο.

ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Στον παραπάνω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την
εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα
της Εταιρείας, «ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ −ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙ−
ΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και
με την παραπάνω υπογραφή δεσμεύει την εταιρεία σε
όλες τις Συναλλαγές με το Δημόσιο και με τρίτους.
Αγία Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2009
Με εντολή Νομάρχη
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΠ. ΤΟΣΚΑΣ
F
(4)
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «QUALIA PHARMA ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «QUALIA PHARMA Α.Ε.».
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Την 23−10−2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 30/09/2009 Πρα−
κτικό Γενικής Συνέλευσης, καθώς και το από 30/09/2009
Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης
Εταιρείας με την επωνυμία «QUALIA PHARMA ΕΜΠΟ−
ΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «QUALIA
PHARMA A.E.» και με αριθμό Μητρώου 67872/01ΑΤ/
Β/09/111 που εδρεύει στο Δήμο Λυκόβρυσης Αττικής,
από τα οποία προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο
που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. με 5ετή θητεία,
συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. Σακελλαρίδη Φώτιο του Εμμανουήλ και της Αθανασί−
ας, ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε το έτος 1961 στην
Κοκκινογιά Δράμας, κάτοικο Παλαιού Ψυχικού Αττικής
οδός Τεπελενίου αριθμός 16, κάτοχο του υπ’αριθμόν ΑΒ
043057 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε
την 25−11−2005 από το Τ.Α. Ψυχικού, με Α.Φ.Μ. 033557261
της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Μπέκα Βασίλειο του Φώτειου και της Αρίστης, επι−
χειρηματία, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος
1963, κάτοικο Τριαδίου Θέρμης Θεσσαλονίκης, οδός Κο−
λοκοτρώνη αρ. 18, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυ−
τότητας με αριθμό ΑΕ 652521 εκδοθέντος στις 26.4.2007
από το Α.Τ. Θέρμης Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ. 030371934
της Δ.Ο.Υ., Αντιπρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος.
3. Αναστασοπούλου Γεωργία του Νικολάου και της
Σταματίας ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε το έτος
1966 στην Καλαμάτα, κάτοικο Διονύσου Αττικής οδός
Εθνικής Αντιστάσεως αριθμός 114, κάτοχο του υπ’αριθμόν
Χ 193457 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδό−
θηκε την 14−02−2003 από το Τ.Α. Βριλησσίων, με Α.Φ.Μ.
038685247 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, μέλος.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τα σχε−
τικά άρθρα του Καταστατικού, αποφάσισε όπως ο Πρόε−
δρος του Διοικητικού Συμβουλίου Σακελλαρίδης Φώτιος
εκπροσωπεί και δεσμεύει, διά μόνης της υπογραφής
του και κατ’ απόλυτο διακριτική ευχέρεια την Εταιρεία
σε θέματα κάθε φύσεως, ασκώντας όλες τις εξουσίες
και αρμοδιότητες που παρέχονται στο Διοικητικό Συμ−
βούλιο σύμφωνα με τα άρθρα του Καταστατικού της
Εταιρείας, με μοναδική εξαίρεση εκείνες που απαιτούν
από το Νόμο ή το Καταστατικό συλλογική απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου.
Επί πλέον δε, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει στον
Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Σακελλαρίδη Φώ−
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τιο, το δικαίωμα να αναθέτει, ανά περίσταση και διά
μόνης της υπογραφής του, οιαδήποτε ενέργεια προς
υλοποίηση των ανωτέρω σε τρίτα πρόσωπα, για την
εκτέλεση συγκεκριμένων εκάστοτε πράξεων, κατά την
απόλυτο διακριτική του ευχέρεια.
Ακολούθως, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των σκο−
πών της Εταιρείας και την διευκόλυνση της λειτουργίας
της το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε, όπως
για την διενέργεια οιασδήποτε πράξεως με οικονομικό
αντικείμενο κατ’ ανώτερον μέχρι του ποσού των €10.000,
η Εταιρεία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται με μόνη
την υπογραφή του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμ−
βούλου Βασιλείου Μπέκα. Περαιτέρω, για την διενέργεια
οιασδήποτε−πράξεως με οικονομικό αντικείμενο μεγα−
λύτερο των €10.000, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται και
θα δεσμεύεται με τις από κοινού δύο (2) υπογραφές του
Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου Βασιλείου
Μπέκα και οιουδήποτε εκ των δύο (2) λοιπών μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι του Προέδρου Φώτιου Σα−
κελλαρίδη ή του Μέλους Αναστασοπούλου Γεωργίας.
Αγία Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2009
Με εντολή Νομάρχη
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΠ. ΤΟΣΚΑΣ
F
(5)
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΚΕΡΑΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΚΕΡΑΜΟΣ Α.Τ.Ο.Ε.Ε.».
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Την 13/10/2009 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανω−
νύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, τα κατωτέρω
στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΚΕΡΑΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟ−
ΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΚΕΡΑΜΟΣ Α.Τ.Ο.Ε.Ε.» και αριθμό
Μητρώου 33897/01ΑΤ/Β/95/232, που εδρεύει στο Δήμο
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Αττικής:
1. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι−
σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ορκωτών ελε−
γκτών για τη χρήση 31−12−2008.
2. Το από 30/06/2009 Πρακτικό της τακτικής Γενικής Συ−
νέλευσης των μετόχων, με το οποίο ορίστηκαν ορκωτοί
ελεγκτές για την επόμενη χρήση 31−12−2009 οι εξής:
Τακτικός:
ΑΔΡΑΚΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 15371.
Αναπληρωματικός:
ΒΕΡΓΗΣ ΒΑΛΑΣΣΑΣ με Α.Μ.Σ.Ο.ΕΛ. 15551.
Αγία Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2009
Με εντολή Νομάρχη
Η Προϊσταμένη Τμήματος
ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ
F
(6)
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΦΙΛΟΤΥΠΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Την 23−10−2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων
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TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 17−9−2009 Πρα−
κτικό Γενικής Συνέλευσης, καθώς και το από 17−9−2009
Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης
Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΙΛΟΤΥΠΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με
αριθμό Μητρώου 52487/01ΑΤ/Β/02/267, που εδρεύει στο
Δήμο Ν. Ιωνίας Αττικής, από τα οποία προκύπτει ότι το
Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω
Γ.Σ. με θητεία μέχρι την 30−6−2015, συγκροτήθηκε σε
σώμα ως εξής:
α) Ευγενία Σιμάτου του Ευαγγέλου και της Χριστίνας
ΑΦΜ 123497458, Δ.Ο.Υ Νέου Ηρακλείου, επιχειρηματία,
που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1979 και κατοικεί
στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, οδός Ηλέκτρας Αποστόλου
αριθμός 60, κάτοχο του υπ’ αριθμό ΑΕ 602659 Δελτίου
Αστυνομικής Ταυτότητος, που εκδόθηκε την 23.10.2008
από το Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου Αττικής, Πρόεδρος
του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος.
β) Σαμπά Μπέσο του Ιωσήφ και της Κούλας, Α.Φ.Μ
024597163, Δ.Ο.Υ Χαλανδρίου, επιχειρηματία, που γεννή−
θηκε στην Άρτα το έτος 1949 και κατοικεί στο Χαλάνδρι
Αττικής, οδός Κριεζή αριθμός 43, κάτοχο του υπ’ αριθμό
ΑΒ 590445 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος, που εκδό−
θηκε την 18.10.2006 από το AT Χαλανδρίου, Μέλος.
γ) Ευάγγελο Σιμάτο του Κωνσταντίνου και της Ευγενί−
ας, Α.Φ.Μ 014238637, Δ.Ο.Υ Νέου Ηρακλείου, επιχειρημα−
τία, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1947 και κατοικεί
στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, οδός Ηλέκτρας Αποστόλου
αριθμός 60, κάτοχο του υπ’ αριθμό Ι 207973 Δελτίου
Αστυνομικής Ταυτότητος, που εκδόθηκε την 5.7.1974 από
το ΙΣΤ Παράρτημα Ασφαλείας Αθηνών, Μέλος.
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Νόμιμη εκπρόσωπος της εταιρείας ορίζεται η Ευγε−
νία Σιμάτου του Ευαγγέλου, Πρόεδρος του Διοικητι−
κού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος, η οποία
με μόνη την υπογραφή της θα δεσμεύει την εταιρεία
σε όλες της τις συναλλαγές με το Ελληνικό Δημόσιο,
Τραπεζικά Ιδρύματα, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και
οποιονδήποτε τρίτο.

τοικος Αγίου Δημητρίου Αττικής (οδός Μακρυγιάννη
αριθμός 119), με Α.Δ.Τ. ΑΑ −111508/11−10−2005 του Τ.Α. Αγί−
ου Δημητρίου και με Α.Φ.Μ. 010891402 της Δ.Ο.Υ. Αγίου
Δημητρίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
2) Ιωάννης Λασκαρίδης του Μανασή και της Άννας,
γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1947, κάτοικος Βύρωνα
Αττικής (Λεωφόρος Αγίου Ιωάννου Καρέα αριθμός 41),
με Α.Δ.Τ. Μ−139757/11−4−1983 του ΛΖ’ Π.Α. Αθήνας και με
Α.Φ.Μ. 015107057 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Αντιπρόεδρος.
3) Παναγιώτης Δραγώτης του Γεωργίου και της Σπυ−
ριδούλας, γεννημένος στην Αθήνα στις 30−4−1979, κάτοι−
κος Αγίου Δημητρίου Αττικής (οδός Στρ. Μακρυγιάννη
αριθμός 135Α), με Α.Δ.Τ. ΑΗ−948277/2−7−2008 του Τ.Α.
Αγίου Δημητρίου και με Α.Φ.Μ. 112614495 της Δ.Ο.Υ. Αγί−
ου Δημητρίου, Μέλος.
Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας: την εταιρεία εκπρο−
σωπεί και δεσμεύει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβου−
λος Γεώργιος Δραγώτης του Νικολάου.
Γ) Ορισμός διεύθυνσης των γραφείων της εταιρείας.
Η διεύθυνση των γραφείων της εταιρείας είναι: ΟΔΟΣ:
ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 158 Δήμος ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ.
Περιστέρι, 21 Οκτωβρίου 2009
Με εντολή Νομάρχη
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
F
(8)
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟ−
ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΙΜΑ ΜΟΤΟΡΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με
δ.τ. «PRIMA MOTORS A.E.».
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

(7)
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ − ΦΩΣ − ΑΝΩΝΥ−
ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ−ΦΩΣ Α.Ε.».

Την 21/10/2009 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, τα κατωτέρω στοιχεία
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΙΜΑ ΜΟΤΟΡΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «PRIMA MOTORS AE» και
αριθμό Μητρώου 35964/01ΔΤ/Β/96/90(1999), που εδρεύει
στο Δήμο Περιστέρι Αττικής:
1. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι−
σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για
τη χρήση 31/12/2008.
2. Το από 30/06/2009 Πρακτικό της τακτικής Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων, με το οποίο ορίστηκαν ορκω−
τοί ελεγκτές για την επόμενη χρήση 31/12/2009 οι εξής:
Τακτικοί:
ΚΑΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 13291.
Αναπληρωματικοί:
ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 16381.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Περιστέρι, 21 Οκτωβρίου 2009

Την 21/10/2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ−
μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 08/10/2009
Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης
Εταιρείας με την επωνυμία «ΓIΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ −
ΦΩΣ − ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ−ΦΩΣ
Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 68638/01ΔΤ/Β/09/49, από το
οποίο προκύπτει ότι:
Α) Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, που θα διοικήσει
την εταιρεία μέχρι την σύγκληση της πρώτης τακτικής
Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (30/06/2011), συγκρο−
τήθηκε σε σώμα ως εξής:
1) Γεώργιος Δραγώτης του Νικολάου και της Ευστα−
θίας, γεννημένος στην Πάτρα Αχαΐας το έτος 1946, κά−

Με εντολή Νομάρχη
Η Προϊσταμένη Τμήματος
ΠΑΡ. ΛΙΓΝΟΥ
F

Αγία Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2009
Με εντολή Νομάρχη
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΠ. ΤΟΣΚΑΣ
F

(9)
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΠΛΟΥ ΑΝΩΝΥ−
ΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ.
«EUROLINE FURNITURE».
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Την 21/10/2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων

ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 30/06/2009 Πρα−
κτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, καθώς και το
από 01/07/2009 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΠΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟ−
ΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «EUROLINE FURNITURE» και με
αριθμό Μητρώου 27603/01ΔΤ/Β/92/628 που εδρεύει στο
Περιστέρι Αττικής, από τα οποία προκύπτει ότι το Δι−
οικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω
τακτική Γενική Συνέλευση με 5ετή θητεία, συγκροτήθηκε
σε σώμα ως εξής:
1. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, Αιόλου 4
Αγ. Δημήτριος Αττικής, ΑΔΤ Φ047326, ΑΦΜ 026329030, ΔΟΥ
Π. Φαλήρου, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
2. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,
Λεφέβρ 24 Νέα Σμύρνη Αττικής, ΑΔΤ Δ663376, ΑΦΜ
025535963, ΔΟΥ Ε’ Πειραιά, ως Μέλος.
3. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ, Δω−
δεκανήσου 86 Περιστέρι Αττικής, ΑΔΤ Π510826, ΑΦΜ
039429182, ΔΟΥ Ε’ Πειραιά, ως Μέλος.
Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει ο Πρόεδρος
και Διευθύνων Σύμβουλος ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ.
Περιστέρι, 21 Οκτωβρίου 2009
Με εντολή Νομάρχη
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
F
(10)
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «Ν. ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ» με δ.τ. «Ν. ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ Α.Τ.Ε.».
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Την 21/10/2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 30/06/2009 Πρα−
κτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
καθώς και το από 30/06/2009 Πρακτικό του Διοικητικού
Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«Ν. ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ.
«Ν. ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ Α.Τ.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 523
00/01ΔΤ/Β/02/55, που εδρεύει στο ΑΙΓΑΛΕΩ Αττικής, από
τα οποία προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που
εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. με πενταετή θητεία,
συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. Παπακοσμάς Νικόλαος του Λάμπρου, κάτοικος Αιγά−
λεω Θηβών 387, με Α.Δ.Τ. Β.418335/64 και ΑΦΜ 006247020,
ως ΠΡΟΕΔΡΟΣ και ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.
2. Παπαδημητρίου Γεώργιος του Ανδρέα, κάτοικος
Μεσολογγίου οδός Πλατεία Κέννεντυ, με ΑΔΤ Θ. 088217,
ως ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ.
3. Παπακοσμά Έλλη του Νικολάου, κάτοικος Αιγάλεω
Θηβών 387, με Α.Δ.Τ. Τ.005020 και ΑΦΜ 123054420, ως
ΜΕΛΟΣ.
4. Παπακοσμά Κρυσταλλία του Νικολάου, κάτοικος
Αιγάλεω Θηβών 387, με ΑΔΤ Σ.540967 και ΑΦΜ 111818273,
ως ΜΕΛΟΣ.
5. Παπακοσμά Κυριακή του Νικολάου, κάτοικος Αιγά−
λεω Θηβών 387, με ΑΔΤ Σ. 118532 και ΑΦΜ 105387857,
ως ΜΕΛΟΣ.
Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει ο πρόεδρος και
Διευθύνων Σύμβουλος Παπακοσμάς Νικόλαος, δια μόνης
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της υπογραφής του τιθέμενης κάτωθεν της εταιρικής
επωνυμίας.
Περιστέρι, 21 Οκτωβρίου 2009
Με εντολή Νομάρχη
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
F
(11)
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟ−
ΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΥΣΗΣ» με δ.τ.
«ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΥΣΗΣ».
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Την 20/10/2009 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ−
μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, τα κατωτέρω στοι−
χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΥΣΗΣ» με δ.τ. «ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΥΣΗΣ» και αριθμό Μητρώου 64814/01ΔΤ/
Β/07/92, που εδρεύει στο Δήμο Περιστέρι Αττικής:
1. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι−
σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για
τη χρήση 2008.
2. Το από 30/06/2009 Πρακτικό της τακτικής Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων, με το οποίο ορίστηκαν ορκω−
τοί ελεγκτές για την επόμενη χρήση 2009 οι εξής:
Τακτικοί:
ΝΤΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 14151.
Αναπληρωματικοί:
ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 12881.
Περιστέρι, 20 Οκτωβρίου 2009
Με εντολή Νομάρχη
Η Προϊσταμένη Τμήματος
ΠΑΡ. ΛΙΓΝΟΥ
F

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ
(12)
Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιω−
ρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Δ. ΒΡΑΪΚΟΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρία Περιορισμέ−
νης Ευθύνης Ε.Π.Ε».
Δυνάμει του υπ’ αριθμόν 858/8−10−2009 συμβολαίου
της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας − Ελένης Κουρ−
τέση, που δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα
βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντες
αριθμούς Γενικό 17315/09 και Ειδικό 5343/09 οι:
1) Ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΡΑΙΚΟΣ του Κωνσταντίνου και της
Στέλλας, μηχανολόγος − μηχανικός, που γεννήθηκε στην
Κωνσταντινούπολη στις 27−09−1949 και κατοικεί στον
Άγιο Στέφανο Αττικής επί της οδού Γαλήνης αριθμός
2, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με
αριθμό ΑΒ 593274, που εκδόθηκε στις 27−10−2006 από
το τμήμα Ασφαλείας Αγίου Στεφάνου, με αριθμό φο−
ρολογικού μητρώου 033243500, φορολογούμενος στη
Δ.Ο.Υ Αγίου Στεφάνου, Και
2) Ο ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΕΛΙΟΣ του Νικήτα και της Χρη−
στίνας μηχανολόγος − μηχανικός, που γεννήθηκε στην
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Καλαμάτα στις 22−6−1961 και κατοικεί στην Κηφισιά,
επί της οδού Σεφέρη αριθμός 12, κάτοχος του δελτίου
αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΑ 039364, που
εκδόθηκε στις 21−3−2005 από το Β΄ Τ.Α Περιστερίου, με
αριθμό φορολογικού μητρώου 043554499, φορολογού−
μενος στη Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, ως μοναδικοί εταίροι της
Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Δ.
ΒΡΑΪΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρία
Περιορισμένης Ευθύνης Ε.Π.Ε», με Α.Φ.Μ 999195444 της
Δ.Ο.Υ Αγίου Στεφάνου, έδρα τον Αγιο Στέφανο Αττικής
και επί της οδού Γαλήνης αριθμός 2, τροποποίησαν το
άρθρο πέντε (5) του καταστατικού, το οποίο αφορά το
κεφάλαιο της εταιρείας, ορίζοντας ότι το εταιρικό κε−
φάλαιο αυξάνεται κατά το ποσό των διακοσίων πενήντα
χιλιάδων (252.000,00) ευρώ, το οποίο καλύπτεται με την
έκδοση οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων (8.400) νέων εται−
ρικών μεριδίων αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα και
καταβλήθηκε ήδη στο ταμείο της εταιρείας από τους
συμβαλλόμενους στο παρόν εταίρους ως εξής:
α) Ο Δημήτριος Βράϊκος κατέβαλε εκατόν εξήντα τρεις
χιλιάδες οκτακόσια (163.800,00) ευρώ και ανέλαβε πέντε
χιλιάδες τετρακόσια εξήντα (5.460) εταιρικά μερίδια. β)
Ο Αριστείδης Μέλιος κατέβαλε ογδόντα οκτώ χιλιάδες
διακόσια (88.200,00) ευρώ και ανέλαβε δύο χιλιάδες
εννιακόσια σαράντα (2.940) εταιρικά μερίδια.
Με την προαναφερόμενη αύξηση του εταιρικού κε−
φαλαίου, το άρθρο πέντε (5) του καταστατικού θα έχει
ως εξής:
Άρθρο 5
Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των
επτακοσίων έξι χιλιάδων είκοσι (706.020,00) ευρώ και
διαιρείται σε είκοσι τρεις χιλιάδες πεντακόσια τριάντα
τέσσερα (23.534) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30)
ευρώ το καθένα από αυτά, καταβλήθηκε δε ολόκληρο
από τους εταίρους στο Ταμείο της εταιρείας σύμφωνα
με ρητή βεβαίωση των εμφανισθέντων ως εξής:
1. Ο Δημήτριος Βράϊκος του Κωνσταντίνου και της
Στέλλας κατέβαλε στο Ταμείο της Εταιρείας το ποσό
των τετρακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων
δέκα (458.910) ευρώ και μετέχει με δεκαπέντε χιλιάδες
διακόσια ενενήντα επτά (15.297) εταιρικά μερίδια και με
μία (1) μερίδα συμμετοχής.
2. Ο Αριστείδης Μέλλιος του Νικήτα και της Χριστί−
νας κατέβαλε στο Ταμείο της Εταιρείας το ποσό των
διακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων εκατόν δέκα (247.110)
ευρώ και μετέχει με οκτώ χιλιάδες διακόσια τριάντα
επτά (8.237) εταιρικά μερίδια και με μία (1) μερίδα συμ−
μετοχής».
Κατόπιν της γενομένης αύξησης του εταιρικού κεφα−
λαίου, το καταστατικό της εταιρείας κωδικοποιείται σε
ενιαίο κείμενο.
Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί με το υπ’ αριθμό
10.083/23−1−2006 καταστατικό συμβόλαιο της Συμβο−
λαιογράφου Αθηνών Ειρήνης Πεφάνη, το οποίο καταχω−
ρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου
Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 1932 και ειδικό 545,
περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν
1052/7−2−2006 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως
(τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).
Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2009
Η Συμβολαιογράφος
ΜΑΡΙΑ − ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΞ. ΚΟΥΡΤΕΣΗ

(13)
Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της
Mονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης
με την επωνυμία «Design Hotels − Homes ΜΕΛΕΤΕΣ
− ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ − ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝΟ−
ΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με
δ.τ. «Design Hotels − Homes Μ.Ε.Π.Ε».
Με το υπ’ αριθμ. 7.215/29.9.2009 συμβόλαιο της Συμβο−
λαιογράφου Αθήνας Χριστίνας Γ. Μάνδρου, αντίγραφο
του οποίου καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του
Πρωτοδικείου Αθήνας στις 30/10/2009 με γενικό αριθ−
μό 17301 και ειδικό αριθμό 5339, η Γεωργία Διαμαντή
του Ευάγγελου και της Αναστασίας, μοναδική εταίρος
της ως άνω Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης
Ευθύνης με την επωνυμία «Design Hotels − Homes ΜΕ−
ΛΕΤΕΣ − ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ − ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟ−
ΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με
έδρα τον Άγιο Δημήτριο Αττικής, οδός Παλαιών Πατρών
Γερμανών αρ. 25, προέβη σε τροποποίηση του άρθρου
δύο (2) του καταστατικού αυτής, που αφορά στην έδρα
της εταιρείας, η οποία θα είναι εφεξής: ο Δήμος Αμα−
ρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισιάς αρ. 144 και β) σε
κωδικοποίηση του καταστατικού αυτής σε ένα ενιαίο
κείμενο.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «Design Hotels − Homes ΜΕΛΕΤΕΣ −ΕΦΑΡ−
ΜΟΓΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ − ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΟΥΝΗΣ» και το διακριτικό
τίτλο «Design Hotels − Homes Μ.Ε.Π.Ε».
Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό και στην Αγγλική
η εταιρεία θα έχει επωνυμία «Design Hotels − Homes
L.T.D».
ΕΔΡΑ: Η εταιρεία θα έχει έδρα της τον Δήμο Αμαρου−
σίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 144.
ΣΚΟΠΟΣ:
Α. Η εμπορία χονδρική και λιανική επίπλων, σκευών,
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, ειδών διακό−
σμησης και φωτισμού καθώς και συναφών ειδών που
αφορούν τον εξοπλισμό σπιτιών και επαγγελματικών
εγκαταστάσεων, οποιουδήποτε κατασκευαστικού οίκου
του εσωτερικού και του εξωτερικού,
Β. Η μελέτη και κατασκευή εσωτερικών και εξωτερι−
κών χώρων,
Γ. Η εισαγωγή και εξαγωγή όλων των παραπάνω,
Δ. Η αντιπροσώπευση οίκων της ημεδαπής και της
αλλοδαπής που παράγουν ή και εμπορεύονται όλα τα
παραπάνω είδη,
Ε. Η αντιπροσώπευση, εισαγωγή, εξαγωγή και εμπο−
ρία ανταλλακτικών και υλικών για την υποστήριξη των
ανωτέρω,
Στ. Η αντιπροσώπευση, εισαγωγή, εξαγωγή και εμπο−
ρία κάθε είδους δομικών υλικών,
Ζ. Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα σχε−
διασμού, οργάνωσης και διακόσμησης χώρων σπιτιών
και επαγγελματικών εγκαταστάσεων,
Η. Η διαμεσολάβηση στην πώληση προϊόντων και στην
παροχή υπηρεσιών μεταξύ φυσικών και νομικών προ−
σώπων,
Θ. Η εξεύρεση και σύσταση πελατείας σε επιχειρήσεις
επ’ αμοιβή,
Ι. Η ανέγερση κτηρίων ή κτηριακών συγκροτημάτων
και παραθεριστικών οικισμών επί οικοπέδων οπουδή−
ποτε κειμένων, είτε ανηκόντων στην εταιρεία, είτε ανη−
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κόντων σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα κατά το
σύστημα της αντιπαροχής,
Ια. Η παροχή τεχνικών υπηρεσιών και συμβουλών για
την εκπόνηση οικονομικοτεχνικών μελετών σκοπιμό−
τητας,
Ιβ. Η ανάληψη και εκπόνηση κάθε είδους οικονομικών
και οικονομικοτεχνικών μελετών και εν γένει τεχνικών
εργασιών και μελετών και η παροχή υπηρεσιών τεχνικού
Συμβούλου,
Ιγ. Η άσκηση κάθε άλλης πράξεως συναφούς με τις
παραπάνω δραστηριότητες. Όλες τις παραπάνω δρα−
στηριότητες η Εταιρεία μπορεί να τις εκτελεί είτε για
λογαριασμό της, είτε για λογαριασμό τρίτων με προ−
μήθεια και ποσοστά, είτε με σύμπραξη με τρίτα φυσικά
και νομικά πρόσωπα.
Για να επιτύχει τους σκοπούς αυτούς η εταιρεία μπο−
ρεί:
• Να συμμετέχει στην ίδρυση επιχειρήσεων, καθώς
και να συμμετέχει σε επιχειρήσεις ήδη υφιστάμενες
με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε νομικού
τύπου, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.
• Να ιδρύει οπουδήποτε εμπορικά καταστήματα, πρα−
κτορεία, γραφεία, ή αποθηκευτικούς χώρους στο εσω−
τερικό ή στο εξωτερικό.
• Να επιχειρεί κάθε εμπορική πράξη συναφή και να
αναλαμβάνει την αντιπροσώπευση αλλοδαπών νομι−
κών και φυσικών προσώπων, οίκων του εσωτερικού και
εξωτερικού με όμοιο ή παρεμφερή με τις παραπάνω
δραστηριότητες σκοπό, ενεργούσα είτε για δικό της
λογαριασμό, είτε σαν πράκτορας, αντιπρόσωπος ή με−
σίτης τρίτων, να υπογράφει συμφωνίες αποκλειστικής
ή μη διανομής κ.α.
• Να συνεργάζεται, συμβάλλεται και να κοινοπρακτεί
με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιο−
δήποτε τρόπο.
Οι σκοποί που αναγράφονται στο παρόν δεν είναι
περιοριστικοί και η εταιρεία μπορεί να πράττει κάθε τι
νόμιμο μέσα στα παραπάνω πλαίσια.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 50 έτη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Το κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε
δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ, το οποίο κατεβλήθη
εξ ολοκλήρου σε μετρητά κατά τα άνω από την μονα−
δική εταίρο Γεωργία Διαμαντή του Ευάγγελου και της
Αναστασίας, και αποτελεί τη μερίδα συμμετοχής της εξ
ενός εταιρικού μεριδίου και διαιρείται σε εξακόσια (600)
εταιρικά μερίδια από τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: Γεωργία Διαμαντή του Ευάγγελου και
της Αναστασίας.
Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2009
Η Συμβολαιογράφος
ΧΡΙΣΤΙΝΑ Γ. ΜΑΝΔΡΟΥ
F
(14)
Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της
Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία
«ΕΝΑΡΞΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕ−
ΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ENARXIS DYNAMIC MEDIA
LTD».
Με την υπ’ αριθμόν 6.618/21−9−2009 πράξη της συμ−
βολαιογράφου Αθηνών Αντιγόνης Ευαγγέλου Γκέκα,
η οποία δημοσιεύθηκε και καταχωρήθηκε νόμιμα στα
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βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με Γενικό
αριθμό 17187 και Ειδικό 5308 στις 29.10.2009 οι:
1) Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος του Ιωάννου και
της Σεβαστής, έμπορος, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα
την 5−11−1975 και κατοικεί στο Παλαιό Φάληρο Αττικής,
στην Λεωφόρο Ποσειδώνος, αριθμός 48Β, κάτοχος του
δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΗ.000273/21−4−2008,
που εκδόθηκε από το Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου (Δ.Ο.Υ. Π.
Φαλήρου − Α.Φ.Μ. 055773210) και
2) Νικόλαος Γεωργακόπουλος του Ιωάννου και της
Σεβαστής, έμπορος, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα
την 1−10−1977 και κατοικεί στο Παλαιό Φάληρο Αττικής,
στην Λεωφόρο Ποσειδώνος αριθμός 48Β, κάτοχος του
δελτίου ταυτότητας με αριθμό Π.576913/22−5−1992, που
εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Παλαιού Φαλήρου
(Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου − Α.Φ.Μ. 067138007), ως μόνοι εταί−
ροι που εκπροσωπούν ολόκληρο το εταιρικό κεφάλαιο
της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία
«ΕΝΑΡΞΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ENARXIS DYNAMIC
MEDIA LTD», η οποία εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων
(Δ.Ο.Υ. ΙΗ΄ Αθηνών − Α.Φ.Μ. 099455333), προέβησαν:
Α) στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά 480.000
ευρώ, δι’ εκδόσεως 16.000 νέων εταιρικών μεριδίων, αξί−
ας 30 ευρώ το καθένα, ώστε το κεφάλαιο της εταιρεί−
ας να ανέλθει σε 698.400 ευρώ, διαιρούμενο σε 23.280
εταιρικά μερίδια, αξίας 30 ευρώ το καθένα. Το ποσό της
αυξήσεως προέρχεται α) κατά το ποσό των 36.323,15
ευρώ από κεφαλαιοποίηση του ειδικού αφορολόγητου
αποθεματικού επενδύσεων − Ν.3220/2004 ετών 2005−
2007 και β) το υπόλοιπο ποσό των 443.676,85 ευρώ προ−
έρχεται από κεφαλαιοποίηση των κερδών της εταιρείας
από τις χρήσεις των ετών 2006−2008. Στην αύξηση του
εταιρικού κεφαλαίου συμμετέχουν οι εταίροι κατά την
αναλογία του έκαστος.
Β) Στην διεύρυνση του σκοπού της εταιρείας, προσθέ−
τοντας την ίδρυση και λειτουργία ηλεκτρονικού εμπο−
ρικού καταστήματος (Web Site) με σκοπό τη λιανική
πώληση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών,
περιφερειακών ηλεκτρονικών υπολογιστών, ειδών βι−
ντεοπαιχνιδιών (video games) και συγκεκριμένα software,
hardware, καθώς και περιφερειακών αυτών για όλες
τις διαθέσιμες στην αγορά μορφές (formats), βιβλίων,
ημερήσιου και περιοδικού τύπου αναλωσίμων, ταινιών
σε όλα τα διαθέσιμα formats, επιτραπέζιων παιχνιδιών,
πλαστικών παιχνιδιών, cd και dvd μουσικής καθώς και
συναφών ειδών και την εισαγωγή − εξαγωγή και εμπορία
όλων των σχετικών με τη λειτουργία του ηλεκτρονικού
καταστήματος ειδών.
Γ) Στην τροποποίηση του σχετικού με την έδρα της
εταιρείας άρθρου 2 του καταστατικού και όρισαν ως
έδρα αυτής τον Δήμο Αθηναίων και Δ) στην διόρθωση
του άρθρου 4 του καταστατικού, με το οποίο η διάρ−
κεια της εταιρείας ορίστηκε μεν εικοσαετής (20ετής),
αρχομένη από την ημέρα δημοσίευσης περίληψης του
καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως − Τεύ−
χος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμέ−
νης Ευθύνης, εκ παραδρομής όμως αναγράφηκε ότι η
διάρκεια της εταιρείας λήγει το έτος 2015, αντί του
ορθού 2019, δεδομένου ότι η εταιρεία συστάθηκε και
δημοσιεύθηκε το έτος 1999.
Συνεπώς τροποποιήθηκαν τα σχετικά άρθρα 5, 3, 2
και 4 του καταστατικού, ως ακολούθως:
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TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Άρθρο 5
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 2
ΕΔΡΑ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εξακόσιες
ενενήντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια (698.400) ευρώ και
διαιρείται σε είκοσι τρεις χιλιάδες διακόσια ογδόντα
(23.280) εταιρικά μερίδια, αξίας τριάντα (30) ευρώ το
καθένα. Το κεφάλαιο τούτο, κατά τη ρητή δήλωση και
βεβαίωση των εδώ συμβαλλομένων έχει ήδη καταβληθεί
ολόκληρο σε μετρητά από τους εταίρους στο ταμείο
της εταιρείας ως ακολούθως:
1) Ο εταίρος Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος του Ιω−
άννου κατέβαλε τριακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες
διακόσια (349.200) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία με
μία (1) μερίδα συμμετοχής των ένδεκα χιλιάδων εξακο−
σίων σαράντα (11.640) εταιρικών μεριδίων, αξίας τριάντα
(30) ευρώ το καθένα.
2) Ο εταίρος Νικόλαος Γεωργακόπουλος του Ιωάννου
κατέβαλε τριακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες διακόσια
(349.200) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1)
μερίδα συμμετοχής των ένδεκα χιλιάδων εξακοσίων
σαράντα (11.640) εταιρικών μεριδίων, αξίας τριάντα (30)
ευρώ το καθένα.

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.
Η εταιρεία δύναται να ιδρύσει υποκαταστήματα ή
γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερι−
κού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Άρθρο 3
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της εταιρείας είναι:
1. Η ανάπτυξη και παραγωγή προγραμμάτων Ηλεκτρο−
νικών Υπολογιστών (Η/Υ), καθώς επίσης και προγραμ−
μάτων με χρήση πολυμέσων.
2. Η εισαγωγή − εξαγωγή και εμπορία προγραμμάτων
ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών ηλεκτρο−
νικών υπολογιστών, αναλωσίμων ειδών και υλικών συ−
σκευασίας αυτών, ειδών βιντεοπαιχνιδιών (video games)
και συγκεκριμένα software, hardware και περιφερειακών
αυτών, για όλα τα διαθέσιμα στην αγορά formats (μορ−
φές).
3. Η ίδρυση και λειτουργία ηλεκτρονικού εμπορικού
καταστήματος (Web Site) με σκοπό τη λιανική πώληση
προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερεια−
κών ηλεκτρονικών υπολογιστών, ειδών βιντεοπαιχνιδιών
(video games) και συγκεκριμένα software, hardware, κα−
θώς και περιφερειακών αυτών για όλες τις διαθέσιμες
στην αγορά μορφές (formats), βιβλίων, ημερήσιου και
περιοδικού τύπου αναλωσίμων, ταινιών σε όλα τα δι−
αθέσιμα formats, επιτραπέζιων παιχνιδιών, πλαστικών
παιχνιδιών, cd και dvd μουσικής καθώς και συναφών
ειδών, καθώς και η εισαγωγή − εξαγωγή και εμπορία
όλων των σχετικών με τη λειτουργία του ηλεκτρονικού
καταστήματος ειδών.
4. Η οργάνωση και διενέργεια εκπαιδευτικών προ−
γραμμάτων και σεμιναρίων.
5. Η παροχή υπηρεσιών για την τεχνική υποστήριξη,
συντήρηση και λειτουργία όλων των ανωτέρω.
6. Η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις που θα έχουν
τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
7. Η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού ή εσω−
τερικού ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστημάτων
πληροφορικής και η διενέργεια κάθε συναφούς δρα−
στηριότητας για συναφή αγαθά και υπηρεσίες.

Άρθρο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) έτη,
αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης περίληψης του κα−
ταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως − Τεύχος
Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευ−
θύνης και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους
2019. Έγινε κωδικοποίηση του .καταστατικού.
Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2009
Οι Διαχειριστές
(Υπογραφές)
F
(15)
Λύση και εκκαθάριση της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Πε−
ριωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΚΑΛΛΙΣΤΟΝ
ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ− ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΚΑΛΛΙΣΤΟΝ».
Με την υπ’ αριθμό 3.134/14−10−2009 πράξη της Συμ−
βολαιογράφου Αθηνών Ευαγγελίας Μιχαήλ Διονυσίου,
που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτο−
δικείου Αθηνών στις 29.10.2009, με αύξοντα αριθμό Γε−
νικό 17260/2009 και Ειδικό 5327 λύθηκε και τέθηκε σε
εκκαθάριση, κατόπιν της από 14−10−2009 Συνέλευσης
των Εταίρων συνελθούσας ενώπιον της άνω Συμβολαι−
ογράφου Αθηνών Ευαγγελίας Διονυσίου, η Μονοπρόσω−
πη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία
«ΚΑΛΛΙΣΤΟΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ− ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ
ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩ−
ΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΚΑΛΛΙ−
ΣΤΟΝ», με έδρα το Δήμο Καλλιθέας Αττικής, εταιρικά
δε γραφεία αυτής τα επί της οδού Μενελάου αριθ. 71
(Α.Φ.Μ. 999941341 Δ.Ο.Υ. Α΄ Καλλιθέας).
Η άνω εταιρεία είχε συσταθεί δυνάμει του υπ’ αριθ.
7.044/3−6−2002 συμβολαίου σύστασης Μονοπρόσωπης
Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης του Συμβολαιογρά−
φου Αθηνών Γεωργίου Γερασίμου Παπαθεοδώρου, όπως
αυτό διορθώθηκε με την υπ’ αριθ. 7.053/6−6−2002 πράξη
του ιδίου Συμβολαιογράφου, που καταχωρήθηκε νόμι−
μα στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθη−
νών την 11−6−2002, με αριθ. γενικό 6713 και ειδικό 2089
και περίληψη αυτού δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 4585/
12−6−2002 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.)
Εκκαθαριστής της εταιρείας διορίσθηκε ο μόνος εταί−
ρος Ευάγγελος Λιόλης του Σπυρίδωνος και της Ιουλίας,
έμπορος, γεννηθείς στο Ψαθοτόπι Άρτας το έτος 1953,
κάτοικος Γλυκών Νερών Αττικής (Λ. Λαυρίου αριθ. 182),
με Α.Δ.Τ. υπ’ αριθ. Ξ−033486/22−10−1986 του Ε’ Α.Τ.Α. Αθη−
νών (Α.Φ.Μ. 022308460).
Η Συμβολαιογράφος
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΙΧ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
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