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

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ
(1)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
της σύστασης της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περι−
ορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΧΡΥΣΗ ΠΙΤΤΑ
ΓΕΥΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», τον δ.τ. «ΧΡΥ−
ΣΗ ΠΙΤΤΑ ΓΕΥΜΑΤΑ Μ.Ε.Π.Ε».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Την 13−10−2011 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ), δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπο−
ρικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, η με
αριθμό 3840/28−9−2011 συμβολαιογραφική πράξη της
Συμβολαιογράφου Αθηνών ΕΛΕΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΖΟ−
ΜΠΟΛΑ, περί σύστασης Μονοπρόσωπης Εταιρείας Πε−
ριορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΧΡΥΣΗ ΠΙΤΤΑ
ΓΕΥΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό
τίτλο «ΧΡΥΣΗ ΠΙΤΤΑ ΓΕΥΜΑΤΑ Μ.Ε.Π.Ε», σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει, η οποία έλαβε
αριθμό ΓΕΜΗ 117979401000.
Η περίληψη του Καταστατικού της έχει ως εξής:
Η Καλλιόπη Χαλκιοπούλου του Χρηστοθεοφύλακτου
και της Σταματίνας, ιδιωτική υπάλληλος, γεννηθείσα
στην Αθήνα, στις 20.10.1983, κάτοικος Βάρης Αττικής,
οδός Δημητσάνας αριθμός 4β, κάτοχος του με αριθμό
Χ005401/2001 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Αλίμου με
ΑΦΜ 124713612/ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου, συνιστά Μονο−
πρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με:
Επωνυμία: «ΧΡΥΣΗ ΠΙΤΤΑ ΓΕΥΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ».
Διακριτικό Τίτλο: «ΧΡΥΣΗ ΠΙΤΤΑ ΓΕΥΜΑΤΑ Μ.Ε.Π.Ε».
Έδρα: Ο Δήμος Αλίμου Αττικής, Λεωφόρος Αλίμου
αριθμός 30.
Σκοπό: Σκοπός της εταιρείας είναι:
1. Η λειτουργία και εκμετάλλευση πάσης φύσεως επι−
χειρήσεων εστιατορίων, οβελιστηρίων, ψητοπωλείων,
μεζεδοπωλείων, ζυθοπωλείων, σνακ−μπάρ, αναψυκτη−
ρίου, είτε με παροχή σερβιρίσματος, είτε με παροχή
καθίσματος και όχι σερβιρίσματος, είτε χωρίς παροχή
καθίσματος, πωλήσεως παγωτών και γλυκισμάτων κάθε
είδους και γενικώς πάσης φύσεως επιχειρήσεων παρο−
χής παντός είδους εδεσμάτων, γλυκισμάτων, παγωτών,
καφέδων, αναψυκτικών, ποτών και συναφών ειδών.
2. Η λειτουργία και εκμετάλλευση εστιατορίων ταχεί−
ας εξυπηρέτησης (φαστ−φουντ), και εστιατορίων που
πωλούν μερίδες φαγητού σε πακέτα.
3. Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα και το εξωτερικό
ημεδαπών και αλλοδαπών βιομηχανικών και εμπορικών
οίκων που παράγουν και εμπορεύονται συναφή με τα
ως άνω είδη καθώς και οποιαδήποτε δραστηριότητα
προώθησης όλων των παραπάνω ειδών.
4. Η συμμετοχή σε άλλες εταιρείες, ημεδαπές ή αλλο−
δαπές, με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε
νομικού τύπου, είτε κατά το ιδρυτικό στάδιο είτε δι’
εξαγοράς του συνόλου ή μέρους των μεριδίων ή μετο−
χών τους ή άλλως πως κατά την κρίση της εταιρείας,
όπως ο νόμος ορίζει.

Για την υλοποίηση των άνω σκοπών η εταιρεία, δύ−
ναται:
α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο
ή παρεμφερή σκοπό, οπουδήποτε εταιρικού τύπου, β) να
συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο
με οποιοδήποτε τρόπο, γ) να αντιπροσωπεύει οποια−
δήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή
παρεμφερή σκοπό δ) να συνιστά κοινοπραξία ή άλλης
νομικής μορφής σύμπραξη, όπως ο νόμος ορίζει.
Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας είναι εικοσαετής
και αρχίζει από την καταχώρηση του παρόντος στο Γε−
νικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και λήγει την αντίστοιχη
ημερομηνία του έτους 2031.
Εταιρικό Κεφάλαιο: Το κεφάλαιο της εταιρείας ορί−
ζεται σε τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500) ευρώ,
διαιρείται σε εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια,
αξίας του καθενός τριάντα (30) ευρώ και έχει κατα−
βληθεί σε μετρητά πλήρως από την μοναδική εταίρο
Καλλιόπη Χαλκιοπούλου, η οποία μετέχει στην εταιρεία
με μία μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από εκατόν
πενήντα (150) εταιρικά μερίδια, αξίας του καθενός τρι−
άντα (30) ευρώ.
Διαχείριση: Διαχειριστής καθ’ όλη τη διάρκεια της
εταιρείας ορίζεται η μοναδική εταίρος Καλλιόπη Χαλ−
κιοπούλου του Χρηστοθεοφύλακτου και της Σταματί−
νας, η οποία εκπροσωπεί και δεσμεύει απεριορίστως
την εταιρεία με μόνη την υπογραφή της κάτω από την
εταιρική επωνυμία, μέχρι της ανακλήσεώς της.
Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2011
Με εντολή Προέδρου
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Μητρώων και ΑΠΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F
(2)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μη−
τρώο της τροποποίησης του καταστατικού της Μο−
νοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με
την επωνυμία «ΜΑΡΙΑ ΚΑΚΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑ−
ΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Την 09/01/2012 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι−
κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρη−
σης 2595 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), η με
αριθμό 608/05−01−2012 συμβολαιογραφική πράξη του
Συμβολαιογράφου Αγίου Νικολάου Λασιθίου ΙΩΑΝΝΗ
ΠΑΠΑΔΟΜΙΧΕΛΑΚΗ του Μιχαήλ και της Αικατερίνης,
περί τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας
Περιορισμένης Ευθύνης με επωνυμία «ΜΑΡΙΑ ΚΑΚΚΟΥ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
και αριθμό ΓΕΜΗ 118642441000, σύμφωνα με την οποία
η μοναδική εταίρος αυτής, ΜΑΡΙΑ ΚΑΚΚΟΥ, συζύγου
Αντωνίου Κάκκου, το γένος Σάββα και Ελένης Φωνια−
δάκη, ελεύθερη επαγγελματίας − έμπορος, γεννημένη
στις 27/04/1957 στο Χόμπαρτ Τασμανίας Αυστραλίας,
κάτοικος Ιεράπετρας Λασιθίου Κρήτης, κάτοχος του με
αριθμό ΑΕ966684/11−2−2008 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α.
Ιεράπετρας με ΑΦΜ 124005656 της ΔΟΥ Ιεράπετρας
Λασιθίου Κρήτης, κατόπιν του με αριθμό 1/04−01−2012
πρακτικού της συνέλευσης της εταιρείας, η οποία απο−
τελείται από την ίδια μόνο, ως κατέχουσα το 100% των
εταιρικών μεριδίων και το οποίο πρακτικό συντάχθηκε
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παρουσία της προσυπογράφουσας αυτό Μαρίας Βε−
λουχάκη του Ματθαίου, συζύγου Ανδρέα Παντελάκη,
συμβολαιογράφου Ιεράπετρας Λασιθίου Κρήτης, όπου
βρίσκεται και η έδρα της εταιρείας, νόμιμα και έγκυρα
σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ.3 του Ν.3190/1955 και
το άρθρο 9 παρ.5 του Καταστατικού της εταιρείας,
αποφάσισε:
1) Την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 2
του καταστατικού της, που αφορά την έδρα της εται−
ρείας η οποία παράγραφος διαμορφώνεται ως εξής:
1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ιεράπετρας
Λασιθίου και ειδικότερα η πόλη της Ιεράπετρας, στην
οδό Κωστούλα Ανδριανού και Ιατρού Παπαγεωργίου,
όπου θα βρίσκονται το κατάστημα και τα γραφεία της
Εταιρείας, σύμφωνα με τα σχετικά έγγραφα εγκατά−
στασης της εταιρείας.
2) Την προσθήκη εδαφίου β’ στην παράγραφο 1 του
άρθρου 3 του καταστατικού της, που αφορά τους σκο−
πούς της εταιρείας η οποία παράγραφος διαμορφώνεται
ως εξής: 1. Σκοποί της εταιρείας είναι: α. η πώληση στο
λιανικό εμπόριο φρούτων, λαχανικών, κρέατος, ψαριών,
προϊόντων αρτοποιίας, γαλακτομικών προϊόντων και
αβγών με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου (Internet),
β. Το λιανικό εμπόριο σούπερ μάρκετ (super market) με
έμφαση στο εμπόριο τροφίμων κλπ.
Άγιος Νικόλαος, 9 Ιανουαρίου 2012
Με εντολή Προέδρου
Η Διευθύντρια
ΕΙΡΗΝΗ ΓΚΕΡΕΔΑΚΗ
F
(3)
Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της
Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία
«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ − ΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙ−
ΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».
Δια του υπ’ αρ. 2.327/5.1.2012 συμβολαίου της συμβολαι−
ογράφου Αθηνών Ευανθίας Γιαννόπουλου, που καταχω−
ρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών
την 10−1−12 με γενικό αριθμό 470/2012 και ειδικό αριθμό
173 αναβίωσε η εταιρεία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ −
ΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», επήλθε
αλλαγή της έδρας της εταιρείας, έγινε μετατροπή του
κεφαλαίου σε ευρώ, αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου,
μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων και αποχώρηση εταί−
ρων. Επίσης παρετάθη η διάρκεια της εταιρείας και
η διάρκεια της θητείας του διαχειριστού Κωνσταντί−
νου Καζακόπουλου, τροποποιουμένων προς τούτο των
σχετικών άρθρων 2, 4, 5, 6, 8 και 10 του καταστατικού.
Ούτω η εταιρεία εδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού
Πατησίων αρ. 136, η διάρκεια αυτής ορίζεται σε δέκα
(10) έτη, αρχομένη από 21.5.2011 και λήγουσα 20.5.2021,
το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ευρώ τριακόσια ενενήντα
ένα και εβδομήντα οκτώ λεπτά (391,78), λόγω της με−
ταβιβάσεως μεριδίων αποχώρησαν οι εταίροι Βασιλική
Μιχοπούλου και Πέτρος Μιχόπουλος. Μετά την γενομένη
αύξηση το κεφάλαιο ανέρχεται σε δέκα οκτώ χιλιάδες
(18.000,00) ευρώ και διαιρείται σε εξακόσια (600) εται−
ρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου ευρώ τριάντα
(30) και έχει καταβληθεί ολοσχερώς παρά των εταίρων
κατά την αναλογία εκάστου.
Στο κεφάλαιο της εταιρείας μετέχουν:
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1. Ο Κωνσταντίνος Καζακόπουλος με μία μερίδα συμ−
μετοχής και τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια, συνολικής
αξίας ευρώ εννέα χιλιάδων (9.000,00).
2. Η Παρασκευή Φράγκου συμμετέχει στην εταιρεία με
μία μερίδα συμμετοχής και εκατό (100) εταιρικά μερίδια,
συνολικής αξίας ευρώ τριών χιλιάδων (3.000,00).
3. Η Αικατερίνη Φράγκου συμμετέχει στην εταιρεία με
μία μερίδα συμμετοχής και εκατό (100) εταιρικά μερίδια,
συνολικής αξίας ευρώ τριών χιλιάδων (3.000,00).
4. Η Αντωνία Φράγκου συμμετέχει στην εταιρεία με
μία μερίδα συμμετοχής και εκατό (100) εταιρικά μερί−
δια, συνολικής αξίας ευρώ τριών χιλιάδων (3.000,00) και
βεβαιώνουν ότι ολόκληρο το κεφάλαιο της εταιρείας
έχει καταβληθεί από αυτούς στο Ταμείο της εταιρείας
σε μετρητά κατά την αναλογία του καθενός.
Έγινε κωδικοποίηση του καταστατικού.
Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2012
Η Συμβολαιογράφος
ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΡΟΥΣΑΛΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
F
(4)
Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της
Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυ−
μία «ΕΝΑΡΞΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙ−
ΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το δ.τ. «ENARXIS DYNAMIC
MEDIA LTD».
Με την υπ’ αριθμόν 6.976/22−12−2011 πράξη της συμ−
βολαιογράφου Αθηνών Αντιγόνης Ευαγγέλου Γκέκα,
η οποία δημοσιεύθηκε και καταχωρήθηκε νόμιμα στα
βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με Γενικό
αριθμό 205 και Ειδικό 92 στις 4−1−2012 οι 1) Κωνσταντί−
νος Γεωργακόπουλος του Ιωάννου και της Σεβαστής,
έμπορος, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα την 5−11−1975
και κατοικεί στην Δ.Κ. Ελληνικού της Δ.Ε. Ελληνικού του
Δήμου Ελληνικού − Αργυρούπολης της Περιφερειακής
Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφερείας Αττι−
κής, στην οδό Βήτα, αριθμός 5Α, κάτοχος του δελτίου
ταυτότητας με αριθμό ΑΗ.000273/21−4−2008, που εκδό−
θηκε 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 γεν−
νήθηκε στην Αθήνα την 1−10−1977 και κατοικεί στην Δ.Κ.
Βούλας της Δ.Ε. Βούλας του Δήμου Βάρης − Βούλας −
Βουλιαγμένης της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής
Αττικής της Περιφερείας Αττικής, στην οδό Βασιλέως
Παύλου, αριθμός 24, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας
με αριθμό Π.576913/22−5−1992, που εκδόθηκε από το
Τμήμα Ασφαλείας Παλαιού Φαλήρου (Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας
− Α.Φ.Μ. 067138007), ως μόνοι εταίροι που εκπροσωπούν
ολόκληρο το εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας Περιορι−
σμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΝΑΡΞΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΑ
ΜΕΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το δια−
κριτικό τίτλο «ENARXIS DYNAMIC MEDIA LTD», η οποία
εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων (Δ.Ο.Υ. ΙΗ΄ Αθηνών − Α.Φ.Μ.
099455333), προέβησαν στην επέκταση των σκοπών
της εταιρείας και συνεπώς τροποποιήθηκε το σχετικό
άρθρο 3 του καταστατικού, ως ακολούθως:
Άρθρο 3ο
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της εταιρείας είναι:
1. Η ανάπτυξη και παραγωγή προγραμμάτων Ηλεκτρο−
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νικών Υπολογιστών (Η/Υ), καθώς επίσης και προγραμ−
μάτων με χρήση πολυμέσων.
2. Η εισαγωγή − εξαγωγή και εμπορία προγραμμάτων
ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών ηλεκτρονικών
υπολογιστών, αναλωσίμων ειδών και υλικών συσκευασίας
αυτών, ειδών βιντεοπαιχνιδιών (video games) και συγκε−
κριμένα software, hardware και περιφερειακών αυτών, για
όλα τα διαθέσιμα στην αγορά formats (μορφές).
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 ίδρυση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση
ιστοτόπων (websites) με σκοπό την παροχή εξειδικευ−
μένων νέων πληροφοριών, κριτικών και άλλου περιε−
χομένου σχετιζόμενο με video games, ταινίες, μουσική,
βιβλία, πληροφορική και γενικότερα με τα μέσα μαζικής
επικοινωνίας και πληροφόρησης.
5. Η οργάνωση και διενέργεια εκπαιδευτικών προγραμ−
μάτων και σεμιναρίων.
6. Η παροχή υπηρεσιών για την τεχνική υποστήριξη,
συντήρηση και λειτουργία όλων των ανωτέρω.
7. Η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις που θα έχουν
τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
8. 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.
9. Η χονδρική και λιανική πώληση εντός και εκτός
Ελλάδας (εξαγωγές) εγχωρίως παραγομένων νωπών ή
κατεψυγμένων ή τυποποιημένων γεωργικών προϊόντων
και γενικότερα τροφίμων.
Προς επίτευξη των ως άνω σκοπών, η εταιρεία δύναται
να ιδρύει καταστήματα/υποκαταστήματα σε οποιοδή−
ποτε σημείο της Ελλάδας ή του εξωτερικού, να συ−
νεργάζεται με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα προς
απόκτηση των υπηρεσιών ή της τεχνογνωσίας τους,
να συνεργάζεται με τρίτους διά της συμμετοχής στο
κεφάλαιο αυτών, καθώς και να αναθέτει γενικότερα
έργα πρόσφορα για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών
σε ιδιώτες ή εταιρείες.
Έγινε κωδικοποίηση του καταστατικού.
Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2012
Οι Διαχειριστές
(υπογραφή)
F
(5)
Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της
Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΛ−
ΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ» και το δ.τ. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΡΕΑΤΩΝ».
Δυνάμει της με αριθμό 34.952/5−1−2012 πράξης του

Συμβολαιογράφου Αθηνών ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΤΕΙ−
ΡΟΥ, του οποίου επικυρωμένο αντίγραφο δημοσιεύ−
θηκε στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Πατρών
την 9−1−2012, με αύξοντα αριθμό κατάθεσης 21 ΕΠΕ
3/9−1−2012 τροποποιήθηκε το καταστατικό Εταιρείας
Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΓΟΡΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
και το διακριτικό τίτλο: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΡΕΑΤΩΝ»,
ήτοι: Α. ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΕ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ,
Β. ΠΑΡΑΤΑΘΗΚΕ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ και Γ. ΑΥΞΗΘΗΚΕ
ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ της εταιρείας κατά 216.000,00 ευρώ με:
α) κεφαλαιοποίηση του αφορολόγητου αποθεματικού,
συμφ. Ν.3220/2004, β) κεφαλαιοποίηση του αποθεμα−
τικού από αναπροσαρμογή της αξίας ακινήτων, συμφ.
Ν.2065/1992 ευρώ και γ) καταβολή μετρητών από τους
εταίρους, για στρογγυλοποίηση του κεφαλαίου, στην
οποία (αύξηση) αντιστοιχούν 7.200 νέα εταιρικά μερίδια
ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ το κάθε ένα, με τα οποία
προσαυξάνεται η μερίδα συμμετοχής, της μεν εταίρου
Μαρίας Κολιάκου προσαυξάνεται κατά 7.188 εταιρικά
μερίδια του δε εταίρου Χαράλαμπου Μιχαλάκου κατά
12 εταιρικά μερίδια.
Εν τέλει οι εταίροι προέβησαν σε ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
του ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ αυτής, το οποίο σε περίληψη έχει
ως εξής:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΡΕΑΤΩΝ»
ΕΔΡΑ ο Δήμος ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΪΑΣ.
Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ της εταιρείας λήγει την 1−11−2030.
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ − ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ: Το κεφά−
λαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 234.000
ευρώ και αποτελείται από 7.800 εταιρικά μερίδια, αξίας
30,00 ευρώ το κάθε ένα, η μερίδα δε συμμετοχής κάθε
εταίρου σε αυτό έχει ως εξής:
Α) Η ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΙΑΚΟΥ συμμετέχει στην εταιρεία με
μία μερίδα συμμετοχής, η οποία αποτελείται από 7.787
εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας 233.610,00 ευρώ.
Β) Ο ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΟΣ συμμετέχει στην
εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής, η οποία αποτελείται
από 13 εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας 390,00 ευρώ.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ έχει ορισθεί ο εταίρος, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΙΧΑΛΑΚΟΣ.
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: 1/1−31/12 κάθε έτους.
Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 2012
Ο Συμβολαιογράφος
ΧΡΗΣΤΟΣ Χ. ΣΤΕΙΡΟΣ
F
(6)
Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της
Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με
την επωνυμία «APXOTEXNIKΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜ−
ΒΟΥΛΟΙ − ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟ−
ΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».
Με το υπ’ αριθμόν 1.109/11−10−2011 συμβόλαιό μου, το
οποίο δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βι−
βλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Ναυπλίου με αύξοντα
αριθμό 43/2011 και σε περίληψη στο υπ’ αριθ. 10892/2011
ΦΕΚ, συστήθηκε Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης
Ευθύνης με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΜΟ−
ΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και
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τον διακριτικό τίτλο «ΑΡΧΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Ε.Π.Ε»., με έδρα τη δημοτική κοινότητα Κουτσοποδίου
της ομώνυμης δημοτικής ενότητας του Δήμου Άργους
−Μυκηνών, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής οδού Άργους −
Στέρνας και με Α.Φ.Μ. 800353514, της Δ.Ο.Υ. ΄Αργους,
το καταστατικό της οποίας στη συνέχεια τροποποιή−
θηκε με το υπ’ αριθμόν 1167/09−12−2011 συμβόλαιο μου,
αντίγραφο του οποίου θεωρήθηκε από το Επιμελητήριο
Αργολίδας στις 13/12/2011 και όμοιο αντίγραφο αυτού
παρελήφθη από τη Δ.Ο.Υ. Άργους στις 13/12/2011 όπου
έλαβε A.A. Κ. 148/2011, α) ως προς το άρθρο 1 του κατα−
στατικού της άνω εταιρείας σχετικά με την επωνυμία,
η οποία θα είναι στο εξής «ΑΡΧΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥ−
ΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ − ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
και την απόδοση σε πιστή μετάφραση και με τα λατινικά
στοιχεία του διακριτικού τίτλου από «APCHOTEXNIKI
SINGLE MEMBERED COMPANY L.T.D» (ΑΡΧΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΛ.ΤΙ.ΝΤΙ.), σε «ARCHOTEXNIKI SINGLE
MEMBERED COMPANY L.T.D» (ΑΡΧΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟ−
ΠΡΟΣΩΠΗ ΕΛ.ΤΙ.ΝΤΙ.) και β) ως προς το άρθρο 2 του
καταστατικού σχετικά με την έδρα της εταιρείας, η
οποία θα είναι στο εξής ο Δήμος Άργους−Μυκηνών, κατά
τα λοιπά το εταιρικό καταστατικό παραμένει αναλλοί−
ωτο και κωδικοποιείται το καταστατικό της εταιρείας
σε ενιαίο κείμενο.
1. Επωνυυία: «ΑΡΧΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜ−
ΒΟΥΛΟΙ − ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟ−
ΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον δι−
ακριτικό τίτλο «ΑΡΧΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε».
2. Έδρα: Ο Δήμος Άργους−Μυκηνών.
3. Σκοπός: 1) Η ανάληψη και εκτέλεση, πάσης φύσεως
μελετών, επιβλέψεων, ερευνών, τεχνικών οικοδομικών
και δομικών έργων και έργων υποδομής, καθώς και η
οικονομοτεχνική παρακολούθηση αυτών. 2) Η παροχή
σχετικών με τα άνω τεχνικών συμβούλων. 3) Η ανάληψη
και η εκτέλεση δημοσίων έργων. 4) Η ανάληψη και η
εκτέλεση ιδιωτικών και δημοσίων έργων κάθε είδους
οικοδομικής δραστηριότητας, καθώς και τεχνικών έργων
και έργων υποδομής, οικοδομικών, υδραυλικών, ηλε−
κτρολογικών και μηχανολογικών. 5) Η ανέγερση πο−
λυκατοικιών ή άλλων οικοδομών προς μεταπώληση ή
εκμετάλλευση σε οικόπεδα που ανήκουν στην εταιρεία ή
ανήκουν σε τρίτους με το σύστημα της αντιπαροχής. 6)
Η αγορά, κατασκευή, εμπορία, εισαγωγή η καθ’ οιονδή−
ποτε τρόπο προμήθεια υλικών οικοδομών, οικοδομικών
στοιχείων, προκατασκευασμένων τμημάτων οικοδομών
ή τεχνικών έργων, καθώς και ολοκλήρων προκατασκευ−
ασμένων οικοδομημάτων κάθε τύπου και η προς τούτου
συνεργασία ή αντιπροσώπευση φυσικών ή νομικών προ−
σώπων που υφίσταται ή θα συσταθούν μελλοντικά, της
ημεδαπής ή αλλοδαπής. 7) Η αγορά ή με άλλο τρόπο
κτήση, κατοχή, χρήση εκμετάλλευση, παραγωγή, εισα−
γωγή από το εξωτερικό, εξαγωγή, εμπορία και πώληση
όλων των αναγκαίων ή καταλλήλων για τις πιο πάνω
εργασίες υλικών (δομικών και μη), προϊόντων, εργαλεί−
ων, μηχανημάτων, καθώς και παντός είδους μηχανικού
εξοπλισμού και οχημάτων. 8) Η εξαγωγή στο εξωτερικό
των παραπάνω ειδών και υλικών, με ιδιωτικά ή άλλα
μεταφορικά μέσα, η ανασυσκευασία αυτών και η πώ−
ληση αυτών στο εξωτερικό. 9) Η σύναψη, εκτέλεση και
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συμμετοχή σε συμβάσεις κάθε είδους και περιγραφής,
με οποιοδήποτε πρόσωπο φυσικό ή νομικό, δημοσίου ή
ιδιωτικού δικαίου, εφόσον οι συμβάσεις αυτές είναι ανα−
γκαίες προσφορές ή σκόπιμες για τις πιο πάνω δραστη−
ριότητες. 10) Η μίσθωση, αγορά, εκμίσθωση και πώληση
αστικών ή βιομηχανικών ακινήτων και αγροτεμαχίων, η
ίδρυση βιομηχανιών, η αντιπροσώπευση αλλοδαπών και
ημεδαπών οίκων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ίδρυ−
ση υποκαταστημάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
11) Η απόκτηση μετοχών και εταιρικών μεριδίων εταιρει−
ών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, η σύμπραξη με νομικά
πρόσωπα, ημεδαπά και αλλοδαπά και η συμμετοχή σε
αυτά, η κοινοπρακτική άσκηση επιχειρήσεων με αυτά και
η σύσταση από κοινού νέων νομικών προσώπων. 12) Η
συμμετοχή σε δημοσίους διαγωνισμούς για την ανάληψη
και την εκτέλεση δημοσίων έργων. 13) Η οργάνωση και
η εκτέλεση πάσης φύσεως εκδηλώσεων, τουριστικού ή
και γενικότερου κοινωνικού ενδιαφέροντος. 14) Η δημι−
ουργία βιοτεχνίας ή βιοτεχνιών εμπορίας, κατασκευής
και επεξεργασίας σιδήρου, ξύλου και αλουμινίου. 15)
Η διενέργεια κάθε άλλης πράξης και η άσκηση κάθε
άλλης επιχειρηματικής δραστηριότητας σχετικής και
συναφούς προς τις προαναφερθείσες, η οποία εξυπη−
ρετεί τους σκοπούς της εταιρείας. Η ανωτέρω απαρίθ−
μηση των σκοπών της εταιρείας, είναι ενδεικτική και
όχι περιοριστική. 16) Η εμπορία ηλεκτρονικών υπολο−
γιστών και μηχανογραφικού εξοπλισμού, η παραγωγή
λογισμικού, η εμπορία και η διάθεση λογισμικού. 17) Η
παροχή υπηρεσιών μεσιτείας κινητών και ακινήτων. 18)
Η παραγωγή και η διάθεση−εμπορία ηλεκτρικής ενέρ−
γειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η εταιρεία
δύναται να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετε−
ρόρρυθμες, ΕΠΕ, εκτός από μονοπρόσωπες ΕΠΕ, και
σε ΑΕ, με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και
να συμμετέχει, εκπροσωπεί και συνεργάζεται σε άλ−
λες επιχειρήσεις, ήδη υφιστάμενες ή που πρόκειται να
συσταθούν, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και οι οποίες
επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της
παρούσης εταιρείας.
4) Διάρκεια: Είκοσι πέντε (25) έτη.
5) Κεφάλαιο: Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε
τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500,00) ευρώ, το οποίο
κατά ρητή βεβαίωση της εταίρου καταβλήθηκε ήδη
ολόκληρο στο ταμείο της εταιρείας. Το κεφάλαιο της
εταιρείας διαιρείται σε εκατόν πενήντα (150) εταιρικά
μερίδια των τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα. Η μοναδι−
κή εταίρος Παναγιώτα θυγατέρα Μανωλάκη, σύζυγος
Σταύρου Σεραφειμίδη, κατέθεσε ήδη όλο το εταιρικό
κεφάλαιο των ευρώ τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων
(4.500,00€) και ανέλαβε και τα (150) εταιρικά μερίδια και
έχει και τη μία (1) και μοναδική μερίδα συμμετοχής.
6) Διαχειριστής: Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσε−
ων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται καθ’
όλη τη διάρκεια της εταιρείας στην μοναδική εταίρο,
Παναγιώτα θυγατέρα Αναστασίου και Αγγελικής Μα−
νωλάκη, σύζυγο Σταύρου Σεραφειμίδη.
Ναύπλιο, 16 Δεκεμβρίου 2011
Η Συμβολαιογράφος
ΔΑΝΑΗ Π. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
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(7)
Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περι−
ορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΡΜΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΟΓΕΡΑ−ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟ−
ΡΙΑ ΑΥΤΟΚΓΝΗΤΩΝ−ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «AUTO
KALOGERAS LTD.».
Με την με αριθμ. 16119/30−12−2011 πράξη της Συμβολαι−
ογράφου Θεσσαλονίκης Ευαγγελίας Σιούλη − Στεφανί−
δου που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα Βιβλία Εταιρειών του
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με αριθμό μητρώου 7895
και αύξοντα αριθμό δημοσιεύσεως 16/4−1−2012, οι:
1) Ερμής Καλογεράς του Αρχοντή και της Αλεξάνδρας
με ΑΔΤ: Χ757902/16−10−2003 και ΑΦΜ 139981314, 2) Ανα−
στασία Καλογερά του Αρχοντή και της Αλεξάνδρας
με ΑΔΤ ΑΕ 655499/05−05−2007 και ΑΦΜ 147439314, ως
μοναδικοί εταίροι της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης
με την επωνυμία: «ΕΡΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΟΓΕΡΑ−
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ−ΤΟΥΡΙΣΤΙ−
ΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
με δ.τ.: «AUTO KALOGERAS LTD. (ΑΟΥΤΟ ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ
ΕΠΕ.)», προβαίνουν σε αλλαγή της επωνυμίας και του
διακριτικού τίτλου της εταιρείας και ως εκ τούτου τρο−
ποποιούν το άρθρο 1 του καταστατικού της ως εξής:
Άρθρο 1
Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ − ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με το διακριτικό
τίτλο: «AUTO C.I. L.T.D.» (ΑΟΥΤΟ ΣΙ ΑΙ ΕΠΕ).
Κατά τα λοιπά το καταστατικό της εταιρείας παρα−
μένει ως έχει.
Θεσσαλονίκη, 9 Ιανουαρίου 2012
Οι Εταίροι
ΕΡΜΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΟΓΕΡΑ
F
(8)
Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της
Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία
«Νέες Ευρωπαϊκές Εκδόσεις − Αναζήτηση − Εταιρεία
Περιορισμένης Ευθύνης» και τον διακριτικό τίτλο «Εκ−
δόσεις Αναζήτηση».
Με το με αριθμό 12.855/28.12.2011 συμβόλαιο της Συμβο−
λαιογράφου Αθήνας Χριστίνας Ηλιοπούλου − Δημητρίου
που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του
Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 459/12
και Ειδικό 171/12 στις 10−1−12
Α) Ο εκ των εταίρων της άνω εταιρείας Εταιρείας
Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Νέες Ευρω−
παϊκές Εκδόσεις − Αναζήτηση − Εταιρεία Περιωρισμένης
Ευθύνης» και τον διακριτικό τίτλο «Εκδόσεις Αναζήτηση»,
Κωνσταντίνος Μεσσαριτάκης του Γερασίμου μεταβι−
βάζει όλα τα ανήκοντα σ’ αυτόν συνολικά 401 εταιρικά
μερίδια της πιο πάνω εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης,
αξίας εκάστου ευρώ 30,00 και συνολικής αξίας ευρώ
12.030,00, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, προς
τους Νικόλαο Τούρλα του Γεωργίου και Γεώργιο Τούρλα
του Νικολάου και ειδικότερα: α) μεταβιβάζει στον εκ
των εταίρων της άνω εταιρείας Νικόλαο Τούρλα του
Γεωργίου τα 399 εταιρικά μερίδια αξίας εκάστου ευρώ

30,00 και συνολικής αξίας ευρώ 11.970,00 και β)στον
μη εταίρο της εν λόγω εταιρείας Γεώργιο Τούρλα του
Νικολάου τα 2 εταιρικά μερίδια αξίας εκάστου ευρώ
30,00 και συνολικής αξίας ευρώ 60,00 και κατ’αυτόν τον
τρόπο ο εταίρος αυτός Κωνσταντίνος Μεσσαριτάκης
του Γερασίμου εξέρχεται της άνω εταιρείας επειδή τα
μεταβιβαζόμενα συνολικά 401 εταιρικά μερίδια αποτε−
λούσαν την μερίδα συμμετοχής του στην άνω εταιρεία
και εισέρχεται στην εταιρεία αυτή ο άνω Γεώργιος
Τούρλας του Νικολάου.
Μετά ταύτα εταίροι της άνω εταιρείας είναι σήμερα: 1)
Ο Νικόλαος Γεωργίου Τούρλας με 800 εταιρικά μερίδια
συνολικής αξίας ευρώ 24.000,00 και 2) ο Γεώργιος Νι−
κολάου Τούρλας με δύο (2) Εταιρικά μερίδια συνολικής
αξίας ευρώ 60,00.
Β) Κατόπιν της γενομένης ως άνω μεταβίβασης των άνω
εταιρικών μεριδίων και την αποχώρηση του εταίρου Κων−
σταντίνου Μεσσαριτάκη του Γερασίμου τροποποιείται:
α) το άρθρο πέντε (5) του Καταστατικού της εται−
ρείας που αφορά το Εταιρικό Κεφάλαιο αυτής και το
οποίο κεφάλαιο ανέρχεται σε ευρώ 24.060,00 και είναι
εξ ολοκλήρου καταβεβλημένο από τους εταίρους στο
Ταμείο της εταιρείας σε μετρητά, διαιρείται σε 802
Εταιρικά μερίδια των ευρώ 30,00 εκάστου και ειδικό−
τερα: 1) ο εταίρος Νικόλαος Τούρλας του Γεωργίου
κατέθεσε ευρώ 24.000,00 και μετέχει στην εταιρεία με
800 εταιρικά μερίδια και 2) ο εταίρος Γεώργιος Τούρλας
του Νικολάου κατέθεσε ευρώ 60,00 και μετέχει στην
εταιρεία με 2 εταιρικά μερίδια. β) το άρθρο 3 του κα−
ταστατικού που αναφέρεται στον σκοπό της εταιρείας
στον οποίο προστίθεται και η εμπορία ειδών αλιείας
και λοιπών συναφών ειδών και το οποίο άρθρο 3 θα
έχει ως εξής:
Άρθρο 3ο
Σκοπός της εταιρείας είναι:
1) η από το εξωτερικό εισαγωγή ή η από το εσωτερικό
αγορά προς μεταπώληση και εμπορία πάσης φύσεως
βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και
εντύπων εν γένει και σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη
ή μη γλώσσα και αν είναι διατυπωμένα είτε στο πρω−
τότυπό τους είτε και σε μεταφράσεις τους, οιουδήποτε
περιεχομένου και προς οιοδήποτε αναγνωστικό κοινό
απευθυνόμενα.
2) Η κατόπιν αδείας του δημιουργού τους έκδοση ή η
διαμεσολάβηση στην έκδοση είτε στο πρωτότυπο είτε
και σε μετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα αλλά και
η μετά τούτο εμπορία ή μη βιβλίων, συγγραμμάτων και
εντύπων εν γένει οιουδήποτε περιεχομένου και προς
οιοδήποτε αναγνωστικό κοινό απευθυνόμενων.
3) Η με οιαδήποτε μορφή και σχέση ή η με υπηρεσίες
διαμεσολάβηση στη ; διακίνηση και εμπορία των ως άνω
βιβλίων, συγγραμμάτων και εντύπων εν γένει.
4) Η αγορά ή η διαμεσολάβηση σε αγορά προς με−
ταπώληση χαρτικών και γραφικών ειδών και συνα−
φών προς αυτά ειδών, αναλωσίμων μηχανημάτων και
εξαρτημάτων computers, η εμπορία οπτικοακουστικών
γνωστικών μορφωτικών εκπαιδευτικών ή παιδευτικών
μέσων οπωσδήποτε αποτυπωμένων και των οργάνων
και μηχανημάτων αυτών προηγμένης ή μη τεχνολογίας
και όλων των συναφών και ομοειδών προς τα παραπάνω
ειδών ως και την παροχή υπηρεσιών προς τρίτους που
επιδιώκουν το σκοπό αυτό.
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5) Η εμπορία ειδών αλιείας και λοιπών συναφών ει−
δών. και
6) Η συμμετοχή και η με οποιασδήποτε μορφής και
νομικό τύπο συνεργασία με φυσικά ή νομικά πρόσωπα
που επιδιώκουν ή πρόκειται να επιδιώξουν τον ίδιο ή
παρεμφερή με τα παραπάνω σκοπό. Ο τελευταίος των
ως άνω σκοπών της εταιρείας πραγματοποιείται, εφό−
σον τούτο το αποφασίσει η Συνέλευση των εταίρων σε
πλήρη απαρτία του αριθμού των προσώπων τους που
συγκεντρώνουν το σύνολο των εταιρικών μεριδίων.
Και γ) το άρθρο 19 του καταστατικού που αναφέρεται
στην διαχείριση και εκπροσώπηση αυτής και ορίζεται
ότι διαχειριστής και εκπρόσωπος της άνω εταιρείας
διορίζεται ο εταίρος Νικόλαος Τούρλας του Γεωργίου
με όλες τις αρμοδιότητες (Δικαιώματα και Υποχρεώ−
σεις) όπως αυτές ορίζονται υπό του νόμου και κατά τα
ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο αυτό και
Γ) Κωδικοποιείται το καταστατικό της Εταιρείας Περι−
ωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Νέες Ευρωπαϊκές
Εκδόσεις − Αναζήτηση −Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύ−
νης» και τον διακριτικό τίτλο «Εκδόσεις Αναζήτηση».
Αθήνα 10 Ιανουαρίου 2012
Η Συμβολαιογράφος
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ−ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
F
(9)
Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της
Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία
«ΜΠΕΛΕΝΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ».
Με το με αριθμό 7.395/30−12−2011 συμβόλαιο ΤΡΟΠΟ−
ΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙ−
ΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ του Συμβολαιογράφου
Κρωπίας Κωνσταντίνου Δημητρίου ΒΛΑΧΑΚΗ, οι: 1) ΙΩ−
ΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΝΗΣ του Παρασκευά και της Ευαγγελίας,
επιχειρηματίας, που κατοικεί στη Βουλιαγμένη, οδός
Άρεως αρ. 2Α, με ΑΦΜ 073768697, Δ.Ο.Υ Γλυφάδας 2)
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΡΑΓΝΗΣ του Παρασκευά και της Ευαγγε−
λίας, ιδιωτικός υπάλληλος, που κατοικεί στην Βουλιαγ−
μένη, οδός Αρεως αριθ. 2Α, με Α.Φ.Μ. 062381276, Δ.Ο.Υ.
Γλυφάδας και 3) η Εταιρεία με την επωνυμία «SALVARIA
ENTERPRISES COMPANY LIMITED (ΣΑΛΒΑΡΙΑ ΕΝΤΕΡ−
ΠΡΑΙΖΙΣ ΚΟΜΠΑΝΥ ΛΙΜΙΤΕΝΤ)», με έδρα την Κύπρο και
συγκεκριμένα διεύθυνση εγγεγραμμένου γραφείου στην
Λευκωσία στο Μέγαρο Διαγόρας, οδός Π. Κατελάρη
αρ. 16, 7ος όροφος, και με διεύθυνση αλληλογραφίας
στην Ελλάδα στον Πειραιά, οδός Καπετάν Γέρμα αριθμ.
155, με Α.Φ.Μ. 997516992 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά, όλοι
μοναδικοί εταίροι της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύ−
νης με την επωνυμία «ΜΠΕΛΕΝΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», αποδιδόμενη στα αγγλικά
ως «BELENA MARITIME LTD» με έδρα το Δήμο Βουλι−
αγμένης Αττικής και επί της οδού Αθηνάς αρ. 41 (Α.Φ.Μ.
998423804 της ΔΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ), η οποία έχει
συσταθεί δυνάμει του υπ’ αριθμ. 5.167/17−10−2007 συμ−
βολαίου του συμβ/φου Κρωπίας Κων/νου Δ. Βλαχάκη,
που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στα βιβλία
εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξ. αριθμ. Γε−
νικό 17469/2007 και Ειδικό 4885/2007 και σε περίληψη
στο υπ’ αριθμ. 12.394/24−10−2007 Φ.Ε.Κ. (Τ.Α.Ε. και ΕΠΕ),
και τροποποιήθηκε με τα με αριθμούς: α) 7.340/14−9−2011
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συμβόλαιο τροποποίησης και κωδικοποίησης ΕΠΕ του
συμβ/φου Κρωπίας Κων/νου Δ. Βλαχάκη, που δημοσι−
εύτηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρει−
ών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξ. αριθμ. Γενικό
14648/16−9−2011 και Ειδικό 4123/16−9−2011 και σε περίληψη
στο υπ’ αριθμ. 9855/16−9−2011 Φ.Ε.Κ. (Τ.Α.Ε. και ΕΠΕ) και
β) 7387/16−12−2011, συμβόλαιο μεταβίβασης εταιρικών με−
ριδίων ΕΠΕ και τροποποίησης ΕΠΕ του συμβ/φου Κρω−
πίας Κων/νου Δ. Βλαχάκη, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και
καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου
Αθηνών, με αύξ. αριθμ. Γενικό 22041/29−12−2011 και Ειδικό
6140 /2011 και σε περίληψη έχει δημοσιευτεί στο οικείο
Φ.Ε.Κ. (Τ.Α.Ε. και ΕΠΕ) −(αριθμός πρωτοκόλλου ΤΑΠΕΤ
− Ε 203827/29−12−2011),
Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝ:
1. το άρθρο τέσσερα (4) του αρχικού καταστατικού, το
οποίο αφορά τη διάρκεια της εταιρείας, και ορίζεται η
διάρκεια της εταιρείας σε είκοσι (20) έτη.
2. το άρθρο πέντε (5) του αρχικού καταστατικού, που
αφορά το κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο ορίζεται
σε ευρώ πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες και
διακόσια (5.500.200,00) και διαιρείται σε 183.340 εταιρικά
μερίδια, αξίας (30) ευρώ το καθένα. Το κεφάλαιο αυτό
έχει καταβληθεί ολόκληρο στο ταμείο της εταιρείας,
σύμφωνα με δήλωση των εμφανισθέντων. Η κάλυψη
των μεριδίων και η καταβολή του κεφαλαίου από τους
εταίρους έγινε ως εξής: α) Η εταίρος εταιρεία με την
επωνυμία «SALVARIA ENTERPRISES COMPANY LIMITED»
κατέβαλε 2.750.100,00 ευρώ και συμμετέχει στο κεφά−
λαιο με 91.670 νέα εταιρικά μερίδια αξίας 30 ευρώ του
καθενός, β) ο Ιωάννης Δράγνης κατέβαλε 1.375.050,00
ευρώ και συμμετέχει στο κεφάλαιο με 45.835 νέα εταιρι−
κά μερίδια αξίας 30 ευρώ του καθενός, και γ) ο Βασίλει−
ος Δράγνης κατέβαλε 1.375.050,00 ευρώ και συμμετέχει
στο κεφάλαιο με 45.835 νέα εταιρικά μερίδια αξίας 30
ευρώ του καθενός.
Β. Αναριθμούν τα άρθρα 7 έως 33 (λόγω εσφαλμένης
αρίθμησης τους δεδομένου ότι εκ παραδρομής δεν υφί−
σταται άρθρο 6) σε 6 έως 32 και ακολούθως τροποποι−
ούν ως προς το κείμενο τους τα άρθρα έξι (6), εννέα
(9), δέκα (10), δεκαπέντε (15), δεκαέξι (16) και δεκαεπτά
(17) άρθρα του καταστατικού, και Γ. Κωδικοποιούν τους
όρους του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.
(Καταχωρήθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών με Γενικό
Αριθμό 480 και ειδικό 176 στις 10−1−2012 )
Βάρκιζα, 10 Ιανουαρίου 2012
Ο Συμβολαιογράφος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΒΛΑΧΑΚΗΣ
F
(10)
Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της
Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία
«ΟΠΤΙΜΑΛ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ».
Με το υπ’ αριθμόν 26.320/23−12−2011 συμβόλαιο της
συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Ζαχαρία − Μπα−
σούκου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του
Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό Γενικό 22100/2011 και
ειδικό 6157 έγινε μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων από
την εταίρο Φλώρα Μανδηλαρά του Κωνσταντίνου προς
την εταίρο Μαρίνα Πανέρα του Παναγιώτη και αποχώ−
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ρηση της πρώτης από την εταιρεία, τροποποίηση και
κωδικοποίηση του καταστατικού της Ε.Π.Ε. με την επω−
νυμία «ΟΠΤΙΜΑΛ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕ−
ΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», περίληψη του οποίου κωδικοποιημένου
έχει ως ακολούθως:
ΕΤΑΙΡΟΙ: 1) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ του Αρι−
στείδη και της Μαρίας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε
στο Περιστέρι Αττικής το έτος 1961, κάτοικος Νέας Κη−
φισιάς, οδός Γυθείου αριθμός 21, και 2) ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΝΕΡΑ
του Παναγιώτη και της Μαριάνθης−Νίκης, διαφημίστρια,
που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1968, κάτοικος Νέας
Κηφισιάς, οδός Γυθείου αριθμός 21. Η ΕΠΩΝΥΜΙΑ της
εταιρείας είναι «ΟΠΤΙΜΑΛ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕ−
ΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».
ΕΔΡΑ της εταιρείας είναι ο Δήμος Μεταμόρφωσης
Αττικής, κατάστημα δε αυτής το επί της συμβολής των
οδών Ναυπλίου 9 (πρώην Σωρού) και Ρώμα.
ΣΚΟΠΟΣ: (1) Η παροχή όλων των υπηρεσιών προς πε−
λάτες, σχετικά με τη διαφήμιση του αντικειμένου τους
(προϊόντων ή υπηρεσιών).
Η παραγωγή και ο σχεδιασμός διαφημιστικών εντύπων,
η επιμέλεια και εκπόνηση διαφημιστικών προγραμμάτων,
η δημιουργία καταχωρήσεων και η προβολή τους στα
μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο σχεδιασμός και η προ−
μήθεια ή η κατασκευή διαφημιστικών δώρων και κάθε
συναφής με τα ανωτέρω εργασία.
(2) Η επεξεργασία συστημάτων προώθησης προϊόντων
ή υπηρεσιών γενικότερα, η επεξεργασία και η προώ−
θηση επιχειρηματικού MARKETING και MANAGEMENT
σε πελάτες.
Επίσης, η ανάπτυξη δημοσίων σχέσεων των πελα−
τών.
(3) Η εκπόνηση, έκδοση και κυκλοφορία βιβλίων, περι−
οδικών, φυλλαδίων, εξειδικευμένων εντύπων, η επιμέλεια
τεχνική και καλλιτεχνική διαφόρων εκδόσεων, μετάφρα−
ση και τυποποίηση εγχειριδίων, διάφορα επιτραπέζια
εκδοτικά συστήματα.
(4) Η σχεδίαση και δημιουργία ιστοσελίδων και η κυ−
κλοφορία αυτών στο Διαδίκτυο (Internet).
(5) Η αγορά, πώληση, εκμίσθωση και γενικότερα η
ανάπτυξη και διαχείριση (εκμετάλλευση) ακινήτων, οι−
κοπέδων και κάθε μορφής οικοδομημάτων
(6) Η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών, η μετασκευή
και η κατασκευή κτισμάτων επί οικοπέδων ή ακινήτων
ιδιόκτητων ή τρίτων με σκοπό την με κάθε τρόπο εκμε−
τάλλευση τους, όπως ενδεικτικά η εκμίσθωση, πώληση
ή παραχώρηση τους μετά ή άνευ ανταλλάγματος.
(7) Η συμμετοχή σε άλλες εταιρίες (Ομόρρυθμη Εται−
ρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης και Ανώνυμη
Εταιρεία), οι οποίες έχουν σκοπούς παρόμοιους με τους
δικούς της.
(8) Η εισαγωγή, εξαγωγή και αντιπροσώπευση πάσης
φύσεως και είδους εμπορευμάτων.
Η διάρκεια της Εταιρείας άρχισε από τη νόμιμη σύ−
σταση της και λήγει την 6η Αυγούστου του έτους δύο
χιλιάδες τριάντα ένα (2031).
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Το κεφάλαιο της Εταιρείας
ανέρχεται σήμερα σε 108.000 Ευρώ και διαιρείται σε
3.600 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας (30,00) Ευρώ
το καθένα, εκ των οποίων: α) ο Κωνσταντίνος Σιδηρό−
πουλος του Αριστείδη κατέβαλε στο ταμείο της εταιρεί−
ας το ποσό των 69.840 Ευρώ και μετέχει με μία μερίδα
συμμετοχής, αποτελούμενη από 2.328 εταιρικά μερίδια,

και β) Η Μαρίνα Πανέρα του Παναγιώτη, κατέβαλε στο
ταμείο της εταιρείας το ποσό των 38.160 Ευρώ και
μετέχει με μία μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από
1.272 εταιρικά μερίδια.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ της εταιρείας ορίζονται οι: (α) Κωνστα−
ντίνος Σιδηρόπουλος του Αριστείδη και η (β) Μαρίνα
Πανέρα του Παναγιώτη οι οποίοι θα διαχειρίζονται την
εταιρική περιουσία και θα εκπροσωπούν την Εταιρεία
σε όλες τις σχέσεις και τις συναλλαγές της, δεσμεύο−
ντας την με την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική
επωνυμία. Οι διαχειριστές θα εκπροσωπούν την εταιρεία
και θα ενεργούν για λογαριασμό της, είτε μαζί είτε
χωριστά ο καθένας.
Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2011
Η Συμβολαιογράφος
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΣΟΥΚΟΥ
F
(11)
Τροποποίηση και κωδικοποίηση του Καταστατικού της
Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης
με την επωνυμία «MAERSK BROKER ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟ−
ΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και
τον δ.τ. «MAERSK BROKER ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε».
Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 38.238 της 5ης Ιανουαρίου 2012
πράξεως της Συμβολαιογράφου Πειραιώς Ζαφειρίας
Σουρή − Κωνσταντίνου που καταχωρήθηκε νόμιμα στα
βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες
αριθμούς 474−175 στις 10 Ιανουαρίου 2012: Α) μεταφέρ−
θηκε η έδρα της εταιρείας με την επωνυμία «MAERSK
BROKER ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙ−
ΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «MAERSK
BROKER ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.», από τον Δήμο Βούλας, με γρα−
φεία στην οδό Αλκυονίδων αριθμός 7, στην ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, του ΔΗΜΟΥ ΒΟΥΛΑΣ −ΒΑ−
ΡΗΣ −ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ με γραφεία στην οδό
Αρεως αριθμός 2, τροποποιουμένου αναλόγως του άρ−
θρου 2 του καταστατικού της.
Β) Τροποποιήθηκε το άρθρο 20 του καταστατικού
της, ως προς τον διορισμό αναπληρωτή (πληρεξουσίου)
εκάστου Διαχειριστή, με απλή εξουσιοδότηση, και
Γ) Κωδικοποιήθηκε το με αριθμό 27.214/30−3−2004 συμ−
βόλαιο (καταστατικό) της Συμβολαιογράφου Πειραιώς
Ζαφειρίας Σουρή−Κωνσταντίνου, σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του Ν. 3190/1955 όπως αυτός τροποποιημένος
ισχύει σήμερα.
Πειραιάς, 10 Ιανουαρίου 2012
Η Συμβολαιογράφος
ΖΑΦΕΙΡΙΑ ΣΟΥΡΗ−ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
F
(12)
Λύση της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επω−
νυμία «ARCTEL SERVICES HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙ−
ΕΣ−ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥ−
ΝΗΣ» και δ.τ. «ARCTEL SERVICES HELLAS».
Με την με αριθμό 20509/22.12.11 πράξη της συμβολαιο−
γράφου Αθηνών ΙΩΑΝΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΚΟΥΣΚΟΥ που
καταχωρή−θηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του
Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 21998/2011και
ειδικό 6125 στις 29−12−2011 o ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΜΟΠΟΥΛΟΣ
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του Δημητρίου και της Κλεοπάτρας που γεννήθηκε στην
Θεσσαλονίκη το έτος 1967, μηχανικός πληροφορικής, κά−
τοικος Χολαργού οδός Σωκράτους αριθμός 42, κάτοχος
του με αριθμό ΑΙ 527633/15.7.2010 δελτίου ταυτότητας
του T.A Χολαργού με ΑΦΜ 0514224880 της ΔΟΥ Χολαρ−
γού, δυνάμει του με αριθμό 14149/5.10.01 συμβολαίου της
συμβολαιογράφου Αθηνών Αγγελικής Καρνάβου−Στέρπη
που δημοσιεύθηκε νό−μιμα στα βιβλία εταιρειών του
Πρωτοδικείου Αθηνών στις 9/10/01 με αύξ. Γενικό αριθμό
11472 και Ειδικό 3497 περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε
στο υπ’ αριθμόν 8909/9.10.01 φύλλο της Εφημερίδος
της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. καν Ε.Π.Ε) αντίτυπο του
οποίου προσαρτάται στο παρόν, συστάθηκε μεταξύ του
ανωτέρω και της Θεοδώρας−Σπυριδούλας Γούναρη του
Δημητρίου και της Θεοδώρας Εταιρεία Περιορισμένης
Ευθύνης με την επωνυμία «ARCTEL SERVICES HELLAS
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ−ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙ−
ΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ARCTEL
SERVICES HELLAS» με έδρα τον Δήμο Παπάγου Αττικής
και επί της οδού Ζακυνθινού αριθμός 31, με σκοπό όπως
αυτός περιγράφεται στο άρθρο 4ο του άνω καταστα−
τικού, με διάρκεια τριάντα (30) χρόνια και με κεφάλαιο
σε ευρώ τριάντα χιλιάδες (30.000) διαιρούμενο σε χίλια
(1000) εταιρικά μερίδια από τριάντα ευρώ(30) έκαστο. Ο
Σωτήριος Τομοπουλος του Δημητρίου έλαβε 980 εται−
ρικά μερίδια αξίας 30 ευρώ το κάθε ένα και η Θεοδώρα
−Σπυρίδούλα Γούναρη έλαβε 20 εταιρικά μερίδια, αξίας
30 ευρώ το κάθε ένα. Διαχειριστής για όλο το χρόνο
διαρκείας της εταιρείας ορίστηκε ο ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΜΟ−
ΠΟΥΛΟΣ του Δημητρίου και της Κλεοπάτρας.
Ήδη σήμερα με την πράξη μου αυτή ο εμφανιζόμενος
δήλωσε ότι ως βασικός μέτοχος, κατέχων άνω των 3/4
των εταιρικών μεριδίων της άνω εταιρείας, αποφασίζει
την λύση της άνω εταιρείας και καταργεί πάσα εκ της
εταιρείας αυτής υφισταμένη μεταξύ των εταίρων έννομη
σχέση καν δηλώνει ότι έκαστος εξ αυτών έλαβε την
αναλογούσα εταιρική του μερίδα.
Η Συμβολαιογράφος
ΙΩΑΝΝΑ Δ. ΓΚΟΥΣΚΟΥ
F
(13)
Λύση και θέση σε εκκαθάριση της Μονοπρόσωπης Εται−
ρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΣΥ−
ΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΩΝ. ΚΡΗΤΙΚΑΚΟΥ ΜΟ−
ΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
και τον δ.τ. «ΟΡΟΣΗΜΟ ΕΠΕ».
Δυνάμει του υπ’ αριθμόν 491/22−11−2011 συμβολαίου της
Συμβολαιογράφου Γυθείου ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ Ευστρατίου
ΘΩΜΑΚΟΥ, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε
στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Γυθείου, με Αύξο−
ντα Αριθμό Κατάθεσης: 2 στις: 09−01−2012, η: Κωνσταντίνα
Κρητικάκου του Γεωργίου και της Λιόκρης, σύζυγος Απο−
στόλου Χριστοδουλάκου, επιχειρηματίας, η οποία γεννή−
θηκε στην Σπάρτη Λακωνίας το έτος 1967 και κατοικεί
στο Γύθειο Λακωνίας, κάτοχος του υπ’ αριθμόν Μ 498294
δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις 26−06−1989 από
το Α.Τ. Σκάλας, με αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.)
036665032, υπαγόμενη φορολογικά στη Δ.Ο.Υ. Γυθείου
Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας, ως η μοναδική
Εταίρος της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης υπό την
επωνυμία «Συστήματα Πληροφορικής Κων. Κρητικάκου
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ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης» και
τον διακριτικό τίτλο «ΟΡΟΣΗΜΟ ΕΠΕ», η οποία εδρεύει
στο Δήμο Γυθείου Λακωνίας και ειδικότερα στο επί της
οδού Ερμού αριθμός 12 κατάστημα, με αριθμό φορολο−
γικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 095605428, υπαγόμενη στη Δ.Ο.Υ.
Γυθείου και η οποία συστήθηκε νομίμως δυνάμει του υπ’
αριθμόν 43.091/29−05−1995 συμβολαίου Σύστασης Μονο−
πρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης του Συμ−
βολαιογράφου Σπάρτης, με έδρα τη Σκάλα, Δημητρίου
Πέτρου Αλικάκου, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα
Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Γυθείου, με Γενικό
Αριθμό: 1 στις 30−05−1995, περίληψη δε αυτού δημοσι−
εύθηκε στο με αριθμό και ημερομηνία 2333/31−05−1995
Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και
Ε.Π.Ε), προέβη σε:
Α. ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ,
Β. ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ και
Γ. ΟΡΙΣΜΟ ΩΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΝ ΜΕ−
ΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ ΑΥΤΗΣ και μοναδική εταίρο
αυτής, ήτοι την Κωνσταντίνα Κρητικάκου του Γεωργίου
και της Λιόκρης, η οποία δύναται να ενεργεί, εντός των
προβλεπομένων στο άρθρο 21 του Εταιρικού Καταστα−
τικού και στα άρθρα 46 και 48−50 του Νόμου 3190/1955
«Περί Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης», όπως αυτός
ισχύει σήμερα, ορίων και θέτοντας την υπογραφή της
υπό την εταιρική επωνυμία (με την επ’ αυτής προσθήκη
της επισήμανσης «υπό εκκαθάριση») να εκπροσωπεί και
να δεσμεύει την Εταιρεία.
Γύθειο, 9 Ιανουαρίου 2012
Η Συμβολαιογράφος
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ Ε. ΘΩΜΑΚΟΥ
F
(14)
Λύση και θέση σε εκκαθάριση της Μονοπρόσωπης
Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία
«ADVANCED EUROPEAN SERVICES ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥ−
ΝΗΣ» (ΑΝΤΒΑΝΣΝΤ ΓΙΟΥΡΟΠΙΑΝ ΣΕΡΒΙΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥ−
ΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ) και τον δ.τ. «A.E.S.C. Μον. ΕΠΕ».
Δυνάμει του υπ’ αριθ. 22.336/20−12−2011 συμβολαίου της
Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Γ. Κωνσταντινίδου,
το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών
του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 10−1−2012 και αριθμό
γενικό 500 και ειδικό 184, επανελήφθη η από 01.12.2011
απόφαση της συνέλευσης των εταίρων της εδρεύου−
σας στον Δήμο Αλίμου επί της οδού Αγ. Γεωργίου αρ.
2, Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία
«ADVANCED EUROPEAN SERVICES ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
(ΑΝΤΒΑΝΣΝΤ ΓΙΟΥΡΟΠΙΑΝ ΣΕΡΒΙΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ)
και τον διακριτικό τίτλο «A.E.S.C. Μον. ΕΠΕ», η οποία
συστήθηκε με το υπ’ αριθμόν 5661/8.3.2001 συμβόλαιο
της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ανθούλας Θεοδώρου
Γιαννημαρά, το οποίο καταχωρήθηκε στο μητρώα εται−
ρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό γενικό 4756
και ειδικό 1391 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ
αριθμόν 2151/11.4.2001 ΦΕΚ τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ.
Με την απόφαση αυτή απεφασίσθηκε η πρόωρη λύση
της εταιρείας και τη θέση της εταιρείας υπό εκκαθά−
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.)

ριση, ως εκκαθαριστής δε ορίσθηκε η μόνη εταίρος
Καλλιόπη Φύτρου.
Η Συμβολαιογράφος
ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ−ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
F
(15)
Λύση της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επω−
νυμία «ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΤΣΟΥΡΗ − ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗ ΕΤΑΙ−
ΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».
Δυνάμει του υπ’ αριθμόν 1.147/28−12−2011 συμβολαίου
της Συμβολαιογράφου Άργους Μαρίας Συναδινού, που
δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στα βιβλία
εταιρειών του Πρωτοδικείου Ναυπλίου με αύξοντα αριθ−
μό 1/2012 οι:
α) ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΤΣΟΥΡΗ του Ηρακλή και της Διαμά−
ντως, σύζυγος του Νικολάου Τσαγκαρέλη, αισθητικός,
που γεννήθηκε στη Νίκαια Πειραιά στις 31−5−1974 και
κατοικεί Δαλαμανάρα Άργους, κάτοχος του Δελτίου
Αστυνομικής Ταυτότητας υπ’ αριθμόν Φ−209923 που
εκδόθηκε την 17−7−2001 από το Τ.Α. Άργους, με αριθμό
φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 059819439 της αρμόδιας
Δ.Ο.Υ. Ναυπλίου και
β) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΟΥΡΗ του Ηρακλή και της Διαμά−
ντως, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στη Νίκαια
Πειραιά στις 21−1−1971 και κατοικεί στο Αργός, οδός Αγ.
Γεωργίου 14, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυ−
τότητας υπ’ αριθμόν Χ−284895 που εκδόθηκε την 16−
12−2002 από το Τ.Α. Άργους, με αριθμό φορολογικού
μητρώου (Α.Φ.Μ.) 074052750 της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Άρ−
γους, ως μοναδικοί εταίροι της Εταιρείας Περιορισμέ−
νης Ευθύνης με την επωνυμία «ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΤΣΟΥΡΗ
−ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και
έδρα το Δήμο Ναυπλίου, αποφάσισαν την λύση της εν
λόγω εταιρείας, την θέση της υπό εκκαθάριση και το
διορισμό ως εκκαθαρίστριας αυτής της εκ των εταίρων
Σπυριδούλας Τσουρή.
Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί με το υπ’ αριθμόν 179/10−
9−2007 συμβόλαιό μου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βι−
βλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Ναυπλίου με αύξ. αριθμό
46/25−9−2007 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό
12.771/5−11−2007 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως
(Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), όπως τροποποιήθηκε δυνάμει του
υπ’ αριθμ. 825/29−4−2010 συμβολαίου μου, που δημοσιεύ−
τηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του
Πρωτοδικείου Ναυπλίου με αύξ. αριθμ. 16/2010 και σε πε−
ρίληψη στο υπ’ αριθμ. 3644/27−5−2010 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανω−
νύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης).
Η Συμβολαιογράφος
ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΑΔΙΝΟΥ
F

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(16)
Δημοσίευση έκθεσης εκτίμησης περιουσιακών στοιχεί−
ων του αυτοκινητιστή Αλέξανδρου Βασιλακίδη του
Ιωάννη.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/20 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει

2. Το άρθρο 186 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
−Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010).
3. Το Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ Α΄ 226/27.12.2010), Οργανισμός
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3887/2010 (ΦΕΚ
174/Α/30.09.2010) «Οδικές Εμπορευματικές Μεταφο−
ρές».
5. Την αριθμ. 28691/12.10.2010 απόφαση της Γραμματέ−
ως της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας όπως αυτή
τροποποιήθηκε με την αριθμ. 3714/17.06.2011 απόφαση
του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας.
Την από 04−01−2012 έκθεση εκτίμησης της επιτροπής
του άρθρου 7 του Ν. 3887/2010 για την εξακρίβωση
της κατά την 30−12−2011 εύλογης τρέχουσας αξίας των
παγίων περιουσιακών στοιχείων και του φορτηγού Δ.Χ.
αυτοκινήτου ιδιοκτησίας του αυτοκινητιστή Αλέξανδρου
Βασιλακίδη του Ιωάννη με ταυτόχρονη συναποτίμηση
και της άυλης υπεραξίας της άδειας κυκλοφορίας του
κατά τις διατάξεις του Ν. 3887/2010 «Οδικές Εμπορευ−
ματικές Μεταφορές», και έχοντας υπ’ όψη ότι η καθα−
ρή θέση (περιουσία) της ανωτέρω εταιρείας έχει ως
εξής:
Αξία ΔΧ φορτηγού
3.000,00€
Άυλη υπεραξία
16.450,00€
Σύνολο Ενεργητικού
€ 19.450,00
Σύνολο Παθητικού
€ 0,00
Καθαρή (Θέση) Περιουσία
€ 19.450,00
Αποφασίζουμε
Εγκρίνουμε τη δημοσίευση των στοιχείων της παρα−
πάνω έκθεσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 9 Ιανουαρίου 2012
Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ
F

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
(17)
Ανακοίνωση της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με
την επωνυμία «Σ.Κ. ΤΖΟΝΣΟΝ ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕ−
ΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ − S.C. JOHNSON HELLAS
LIMITED LIABILITY COMPANY».
Με την από 15.11.2011 απόφαση της Συνελεύσεως των
Εταίρων της Εταιρείας «Σ.Κ. ΤΖΟΝΣΟΝ ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ − S.C. JOHNSON HELLAS
LIMITED LIABILITY COMPANY», η οποία καταχωρήθηκε
την 07.10.2008 στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου
Αθηνών με αύξοντες αριθμούς γενικό 14919 και Ειδικό
4328, αποφασίστηκε ομόφωνα η μείωση του εταιρικού
της κεφαλαίου κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων
εκατόν είκοσι εννέα χιλιάδων διακοσίων είκοσι ευρώ
(€ 2.129.220) δια της μειώσεως των εταιρικών μεριδίων
σε δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000), καθώς και η μείωση του
τακτικού αποθεματικού της κατά εκατόν είκοσι πέντε
χιλιάδες εννιακόσια είκοσι ευρώ (€ 125.920).
Κατόπιν συμψηφισμού και διαγραφής των ζημιών εις
νέον προηγούμενων εταιρικών χρήσεων ποσού ενός
εκατομμυρίου πεντακοσίων είκοσι μιας χιλιάδων εξακο−
σίων είκοσι τεσσάρων ευρώ (€ 1.521.624), της επιστροφής

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.)
στους εταίρους του ποσού των εκατόν τριάντα ενός
χιλιάδων εκατόν εβδομήντα οκτώ ευρώ (€ 131.178) το
οποίο προέκυψε από τμήμα του μειωθέντος εταιρικού
κεφαλαίου και τακτικού αποθεματικού, της αφαίρεσης
των φόρων ποσού διακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων
τριακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ (€ 242.338) το εταιρικό
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κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των πε−
ντακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (540.000).
Η παρούσα δημοσίευση γίνεται σύμφωνα με το άρθρο
42 παρ. 1 του Ν. 3190/55.
Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2012
(Από την Εταιρεία)

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

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
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€

−

-

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

Δ΄

110 €

−
30 €

−

• 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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή
2.250 €

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

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.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30
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