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τρώο της σύστασης της Εταιρείας Περιορισµέ−
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.)

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

8) Διάρκεια: 10

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

Αθήνα, 28 Ιουλίου 2014

(1)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μη−
τρώο της σύστασης της Μονοπρόσωπης Εταιρείας
Περιορισµένης Ευθύνης µε την επωνυμία «G PRIME
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥ−
ΛΩΝ ADVEMPORIUM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕ−
ΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «G PRIME Μ.Ε.Π.Ε.».

Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών
Η Συμβολαιογράφος
ΕΛΕΝΗ ΛΑΓΙΑΝΔΡΕΟΥ
(2)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μη−
τρώο της σύστασης της Εταιρείας Περιορισµένης
Ευθύνης µε την επωνυμία «WINE WONDERS ΥΠΗΡΕ−
ΣΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕ−
ΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «WINE WONDERS
(W) Ε.Π.Ε.».

Την 28/07/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη−
τρώο, η µε αριθμό 683/27.07.2014 πράξη, σύστασης της
Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης µε την επωνυμία «G
PRIME ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥ−
ΛΩΝ ADVEMPORIUM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟ−
ΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «G PRIME
Μ.Ε.Π.Ε.» του/της Συμβολαιογράφου ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ.
Η ως άνω Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης έλαβε
αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 131359903000 και
Κωδικό Αριθμό καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. 131359903000
Περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής:
1) Αριθμός Συμβολαίου: 683/28.07.2014
2) Συμβολαιογράφος: ΕΛΕΝΗ ΛΑΓΙΑΝΔΡΕΟΥ
3) Επωνυμία: «G PRIME ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ADVEMPORIUM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩ−
ΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικός
τίτλος «G PRIME Μ.Ε.Π.Ε.»
4) Έδρα: Γ΄ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 101, ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ,
Αθήνα
5) Εταίρος:
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ/ΝΙΚΟΛΑΟΣ − 121256022 −
ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 38
6) Κεφάλαιο: 1,000
7) Σκοπός:
1. Υπηρεσίες πλήρους διαφήμισης
2. Υπηρεσίες παροχής συμβούλων στρατηγικής δια−
χείρισης.
3. Άλλες υπηρεσίες διαφήμισης
4. Διάθεση χρόνου ραδιοφωνικής διαφήμισης.
5. Υπηρεσίες διαφημιστικού σχεδιασμού και εννοιο−
λογικής ανάπτυξης
6. Υπηρεσίες παραγωγής ταινιών προώθησης ή δια−
φημιστικών και βίντεο.
7. Πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου με αμοιβή
ή βάσει σύμβασης.
8. Πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου σε ταινίες,
βίντεο και τηλεοπτικά προϊόντα.
9. Πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στην τηλε−
όραση και το ραδιόφωνο με αμοιβή η βάσει σύμβασης
10. Πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο δια−
δίκτυο με αμοιβή ή βάσει σύμβασης
11. Πώληση διαφημιστικού χώρου στα έντυπα μέσα,με
αμοιβή ή βάσει σύμβασης
12) Διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο δι−
αδίκτυο
13. Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε εφημερίδες, ηλε−
κτρονικής μορφής
14. Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε εφημερίδες,
έντυπης μορφής
15. Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε εφημερίδες
και
16. Διάθεση τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου.

Την 29/07/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο, η µε αριθμό 303/2014 πράξη σύστασης της
Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης µε την επωνυμία
«WINE WONDERS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ−
ΦΗΜΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το
διακριτικό τίτλο «WINE WONDERS (W) Ε.Π.Ε.» της Συμ−
βολαιογράφου Μαρίας Δρυμάκη.
Η ως άνω Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης έλαβε
αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 131373101000 και Κωδικό Αριθμό κατα−
χώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. 131373101000
Περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής:
1) Αριθμός Συμβολαίου: 303/16−7−2014
2) Συμβολαιογράφος: ΜΑΡΙΑ ΔΡΥΜΑΚΗ του Εμμανουήλ
3) Επωνυμία: «WINE WONDERS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗ−
ΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥ−
ΝΗΣ» και διακριτικός τίτλος «WINE WONDERS (W) Ε.Π.Ε.»
4) Έδρα: Βασιλείου Τζαφέρη 16, ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
5) Εταίροι:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ του Αναστασίου, Α.Φ.Μ.
073847965, κάτοικος Πειραιώς (Κρήνης 6−8)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ του Ιωάννη, Α.Φ.Μ. 067256061,
κάτοικος Κηφισιάς (Χρήστου Λαδά 58Α)
6) Κεφάλαιο: 8.000 ευρώ
7) Σκοπός: 1. Η παροχή υπηρεσιών διαφήμισης και
προώθησης προϊόντων, ο σχεδιασμός διαφημιστικών
αντικειμένων ή/και ταινιών, ο σχεδιασμός αφισών. 2. Η
παροχή υπηρεσιών διαφημιστικού σχεδίου και η ανά−
πτυξη διαφημιστικών ιδεών 3. Η παροχή υπηρεσιών
καταχώρισης διαφημιστικού υλικού σε έντυπα (εφημε−
ρίδες, περιοδικά κ.λπ.) και ηλεκτρονικά μέσα. 4. Η παρο−
χή υπηρεσιών διάθεσης ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού
διαφημιστικού χρόνου. 5. Οι πάσης φύσεως εκδόσεις
διαφημιστικού εμπορικού υλικού, με μορφή έντυπη, ηλε−
κτρονική ή/και μέσω διαδικτύου (INTERNET). 6. Η παροχή
γνωμοδοτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών πάνω σε
θέματα ή/και προβλήματα που αφορούν τη διοίκηση και
οργάνωση επιχειρήσεων, την εκπαίδευση προσωπικού
7.Η παροχή συμβουλών αναφορικά με τα μέσα και τις
μεθόδους για επέκταση, ανάπτυξη, βελτίωση και προ−
βολή επιχειρήσεων και των συστημάτων που αφορούν
την παραγωγή, φύλαξη, διανομή, διάδοση, πώληση και
προβολή προϊόντων. 8. Η παροχή συμβουλευτικών υπη−
ρεσιών στρατηγικού σχεδιασμού, σχεδιασμού διαχείρι−
σης επιχειρήσεων. 9. Η παροχή υπηρεσιών προώθησης
πωλήσεων. 10. Η παροχή υπηρεσιών μάρκετινγκ, ο σχε−
διασμός συσκευασιών 11. Η δημιουργία ιστοσελίδων στο
διαδίκτυο. 12. Η διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων
και πάσης φύσεως εκδηλώσεων ή/και εμπορικών εκθέ−
σεων. 13. Η παροχή υπηρεσιών δημοσίων σχέσεων και
κάθε συναφής με τις παραπάνω υπηρεσία. Β) Για την

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.)
επίτευξη του σκοπού η εταιρεία μπορεί: 1) να συμμετέ−
χει, να εξαγοράζει ή να συνεργάζεται με οποιαδήποτε
επιχείρηση οποιασδήποτε νομικής μορφής με όμοιο ή
παρεμφερή σκοπό, 2) vα συνάπτει συμβάσεις κάθε εί−
δους με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα και να
συμμετέχει σε κάθε είδους διαγωνισμούς, 3) να ιδρύει
υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε,
4) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή
ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
8) Διάρκεια: 20 έτη
9) Διαχείριση: Οι ανωτέρω εταίροι Κωνσταντίνος Λα−
ζαράκης και Δημήτριος Αλεξίου, οι οποίοι θα εκπροσω−
πούν την εταιρεία είτε ενεργώντας από κοινού μαζί είτε
ο καθένας χωριστά.
Αθήνα, 29 Ιουλίου 2014
Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών
Η Συμβολαιογράφος
ΜΑΡΙΑ ΔΡΥΜΑΚΗ
F
(3)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
της σύστασης της Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύ−
νης µε την επωνυμία «Α. ΚΟΥΛΟΥΡΗ – Γ. ΤΖΑΝΕΤΟΣ
ΑΗΣΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ.
«ΑΗΣΙΣ Ε.Π.Ε.».
Την 29/07/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο, η µε αριθμό 328/28−7−2014 πράξη, σύστασης
της Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης µε την επωνυμία
«Α.ΚΟΥΛΟΥΡΗ – Γ. ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΑΗΣΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟ−
ΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΗΣΙΣ
Ε.Π.Ε.» με εισφορα οικοπέδου αξίας κατ’εκτίμηση 73.000
ευρώ, της Συμβολαιογράφου ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΝΑΡΑ.
Η ως άνω Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης έλαβε
αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 131367034000 και
Κωδικό Αριθμό καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. 131367034000
Περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής:
1) Αριθμός Συμβολαίου: 328/28−7−2014
2) Συμβολαιογράφος: ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΝΑΡΑ
3)Επωνυμία: «Α.ΚΟΥΛΟΥΡΗ – Γ. ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΑΗΣΙΣ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικός τίτλος
«ΑΗΣΙΣ Ε.Π.Ε.»
4) Έδρα: 3η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΜΕ−
ΤΑΞΑΤΩΝ 28100, ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ
5) Εταίροι:
Κουλούρη Άννα / Γεράσιμος − 106352867 − Τεπελενίου
22
Τζανέτος Γεώργιος / Ιωάννης − 134252626 − Τεπελε−
νιου 22
6) Κεφάλαιο: 146,040
7) Σκοπός:
1. Η μίσθωση, κατασκευή, εκμετάλλευση, ξενοδοχει−
ακών μονάδων ή αστικών και βιομηχανικών ακινήτων.
2. Η παροχή υπηρεσιών ξενοδοχειακού ύπνου και
εστίασης, ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων και
περιποίησης πελατών.
3. Οι κατασκευαστικές εργασίες πάσης φύσεως κτη−
ρίων.
4. Η αγορά, μίσθωση, εκμετάλλευση οικοπέδων και
αγροτεμαχίων.
Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί
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να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία τόσο
στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και να συμμετέχει
σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ και ΑΕ
με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμ−
μετέχει, εκπροσωπεί, συνεργάζεται ή συγχωνεύεται με
άλλες 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.
8) Διάρκεια: 50 έτη
9) Διαχείριση: από κοινού ή χωριστά οι Γεώργιος Τζα−
νέτος του Ιωάννη και της Αικατερίνης, κάτοικος Ψυχικού
Αττικής, οδός Τεπελενίου αριθμός 22, κάτοχος του υπ’
αριθμόν ΑΕ 002328 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
που εκδόθηκε την 13/12/2006 από το Τ.Α. Ηρακλείου Ατ−
τικής, με Α.Φ.Μ. 134252626 της Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ και Άννα
Κουλούρη του Γερασίμου και της Βασιλείας, αρχιτέκτων,
κάτοικος Ψυχικού Αττικής, οδός Τεπελενίου αριθμός 22,
κάτοχος του υπ’ αριθμόν Σ237475 δελτίου αστυνομικής
ταυτότητας που εκδόθηκε την 9/12/1998 από το Α.Τ.
Ψυχικού, με Α.Φ.Μ. 106352867, Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ.
Αθήνα, 29 Ιουλίου 2014
Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών
Η Συμβολαιογράφος
ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΝΑΡΑ
F
(4)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
της σύστασης της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περι−
ορισµένης Ευθύνης µε την επωνυμία «AEROPHOTO
COLLABORATION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟ−
ΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «AEROPHOTO CO LTD».
Την 29/07/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο, η µε αριθμό 23.177/24−7−2014 πράξη, σύστασης
της Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης µε την επωνυ−
μία «AEROPHOTO COLLABORATION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό
τίτλο «AEROPHOTO CO LTD» του Συμβολαιογράφου
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΕΤΣΚΟΣ.
Η ως άνω Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης έλαβε
αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 131372806000 και Κωδικό Αριθμό κατα−
χώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. 131372806000
Περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής:
1) Αριθμός Συμβολαίου: 23.177/24−7−2014
2) Συμβολαιογράφος: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΕΤΣΚΟΣ
3) Επωνυμία: «AEROPHOTO COLLABORATION ΜΟΝΟ−
ΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και
διακριτικός τίτλος «AEROPHOTO CO LTD»
4) Έδρα: ΑΝΤΩΝΗ ΤΡΙΤΣΗ 21, ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ, ΠΥΛΑΙΑ
5) Εταίρος:
ΜΠΟΥΤΣΟΥΚΗ ΣΟΦΙΑ / ΠΕΡΙΚΛΗΣ − 156323143 − ΑΛ.
ΦΛΕΜΙΝΓΚ 43
6) Κεφάλαιο: 10.000,00€
7) Σκοπός:
1) Η Λήψη, Παραγωγή, Επεξεργασία και Εκμετάλλευση
Γεωχωρικών Δεδομένων.
Αναλυτικότερα,
α) Λήψη αεροφωτογραφιών και αερολήψεων κάθε εί−
δους (τοπογραφικές, ερευνητικές, επιστημονικές κλπ),
με όλα τα ιπτάμενα μέσα (αεροπλάνα, ελικόπτερα αε−
ρόστατα, UAV κλπ), με κάθε είδους κάμερας (ψηφιακή,
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φωτογραμμετρική, θερμική, υπερφασματική, γεωμαγνη−
τική και για χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μη, καθώς και
β) δημιουργία επιστημονικής ομάδας για την επεξερ−
γασία και διάθεση των προϊόντων (χαρτογράφησης,
χαρτών, διαδικτυακής προβολής κ.λπ.), αεροφωτογρα−
φίσεων, γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών, συνερ−
γαζόμενη με κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς, αεροπο−
ρικούς οργανισμούς ή μη και επιστημονικά ερευνητικά
ιδρύματα, Ελληνικά ή Διεθνή.
2) Η ανάληψη διαχείρισης ή υποστήριξης (Διοικητικά,
Τεχνικά, οικονομοτεχνικά, συμβουλευτικά), ή αντιπρο−
σώπευσης παντός είδους αεροπορικών εταιριών ή μη,
καθώς και κρατικών, επιστημονικών ερευνητικών πα−
νεπιστημιακών οργανισμών, παρέχοντας τεχνογνωσία,
μέσα και προσωπικό.
3) Η συμμετοχή σε μετοχικό κεφάλαιο άλλων αερο−
πορικών ομοειδών εταιρειών ή μη, η εξαγορά αυτών ή
και αντιστρόφως.
8) Διάρκεια: Αόριστη
9) Διαχείριση: ΣΟΦΙΑ ΜΠΟΥΤΣΟΥΚΗ
10) Πρώτη διαχειριστική περίοδος: Αρχίζει από τη
δημοσίευση στο ΦΕΚ και λήγει την 31η/12/2015 έτους.
Θεσσαλονίκη, 29 Ιουλίου 2014
Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών
Ο Συμβολαιογράφος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΕΤΣΚΟΣ
F
(5)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μη−
τρώο της σύστασης της Μονοπρόσωπης Εταιρείας
Περιορισμένης Ευθύνης µε την επωνυμία «BFRESH
HOMEMADE JUICES – ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΔΙ−
ΑΝΟΜΗ ΧΥΜΩΝ − ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟ−
ΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «BFRESH HOMEMADE
JUICES Μ.Ε.Π.Ε.».
Την 29/07/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο η µε αριθμό 2.075/23−07−2014 πράξη σύστασης
της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης µε την επωνυμία
«BFRESH HOMEMADE JUICES – ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΥΜΩΝ − ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟ−
ΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «BFRESH
HOMEMADE JUICES Μ.Ε.Π.Ε.» της Συμβολαιογράφου
Αθηνών ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΓΙΑΛΑΜΠΡΙΝΟΥ.
Η ως άνω Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης έλαβε
αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 131373422000 και Κωδικό Αριθμό κατα−
χώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. 131373422000
Περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής:
1) Αριθμός Συμβολαίου: 2.075/23−07−2014
2) Συμβολαιογράφος: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΙΑΛΑΜΠΡΙΝΟΥ, με
έδρα την Αθήνα
3) Επωνυμία: «BFRESH HOMEMADE JUICES – ΧΟΝΔΡΙ−
ΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΥΜΩΝ − ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικός
τίτλος «BFRESH HOMEMADE JUICES Μ.Ε.Π.Ε.»
4) Έδρα: ΞΥΡΟΒΡΥΣΗ, ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, ΧΑΛΚΙΔΑ,
τ.κ. 34100
5) Εταίρος:
ΡΟΥΜΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ – Α.Φ.Μ.
068260926 – ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ, ΟΔΟΣ ΦΑΡΟΥ ΑΡΙΘ−
ΜΟΣ 6
6) Κεφάλαιο: 3.000,00

7) Σκοπός: Το χονδρικό εμπόριο χυμών φρούτων, νε−
ρών, αναψυκτικών, άλλων μη αλκοολούχων ποτών και
γενικά άλλων συναφών ειδών στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό.
Η παροχή υπηρεσιών διανομής τροφίμων, χυμών και
υπηρεσιών τροφοδοσίας στην Ελλάδα και στο εξωτε−
ρικό.
Η παροχή υπηρεσιών διανομής και αποθήκευσης εμπο−
ρευμάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Η ενοικίαση οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων και
αποθηκευτικών χώρων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Η ανάληψη όλων των ανωτέρω έργων και εργασιών
από το δημόσιο, την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλους
οργανισμούς.
Κάθε περαιτέρω εργασία και άσκηση εμπορικής δρα−
στηριότητας, συναφούς αντικειμένου με τους σκοπούς
της εταιρείας, την οποία θα αποφασίσει η Συνέλευση
των Εταίρων.
Η ίδρυση επιχειρήσεων, η αντιπροσώπευση αλλοδα−
πών και ημεδαπών οίκων στην Ελλάδα και το εξωτε−
ρικό, η ίδρυση υποκαταστημάτων στην Ελλάδα και το
εξωτερικό που σχετίζονται με τον σκοπό της εταιρείας.
Η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες
(προσωπικές και κεφαλαιουχικές) προϋπάρχουσες και
νεοϊδρυόμενες, στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, καθώς
και σε κοινοπραξίες που επιδιώκουν όμοιους, παρεμ−
φερείς ή και διαφορετικούς σκοπούς με την παρού−
σα εταιρεία, εφόσον κρίνεται προς το συμφέρον της
εμπορίας της.
Η απόκτηση μετοχών και εταιρικών μεριδίων εταιρειών
στην Ελλάδα ή και το εξωτερικό, η σύμπραξη με νομικά
πρόσωπα, ημεδαπά και αλλοδαπά και η συμμετοχή σε
αυτά.
Η ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρείας,
είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.
8) Διάρκεια: αόριστη
9) Διαχείριση: ΡΟΥΜΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝ−
ΔΡΟΥ – Α.Φ.Μ. 068260926 – ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ, ΟΔΟΣ
ΦΑΡΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 6
Αθήνα, 29 Ιουλίου 2014
Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών
Η Συμβολαιογράφος
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΙΑΛΑΜΠΡΙΝΟΥ
F
(6)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
της τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστα−
τικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την
επωνυμία «ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
Την 28/07/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη−
τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 230209 η
με αριθμό 4.032/15−07−2014 Πράξη της Συμβολαιογράφου
Αθηνών Αναστασίας Λ. Ζούρου, περί Τροποποίησης − Κωδι−
κοποίησης του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης
Ευθύνης με την επωνυμία «ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟ−
ΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» που έχει έδρα στο Δήμο Αγ.Ι. Ρέντη
(28ης Οκτωβρίου 36), ΑΦΜ 095427816 και αριθμό ΓΕΜΗ
112882708000, σύμφωνα με την οποία οι εταίροι της ανω−
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τέρω εταιρείας, ήτοι οι: 1) Νικόλαος ΤΣΙΡΙΚΟΣ του Ευαγ−
γέλου και της Βασιλικής, μηχανουργός, κάτοικος Παλαιού
Φαλήρου Αττικής, οδός Άτλαντος 2Α, και 2) Ευάγγελος
Παρασκευάς ΤΣΙΡΙΚΟΣ του Γεωργίου και της Μαρίας, μη−
χανολόγος μηχανικός, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Θέτι−
δος 103, αμφότεροι Ελληνικής Ιθαγενείας, κατόπιν της από
01/07/2014 ομόφωνης απόφασης της έκτακτης Συνέλευσης
των εταίρων και εις εκτέλεσιν αυτής, προέβησαν στα ακό−
λουθα: α) στην τροποποίηση του άρθρου τέσσερα (4) του
καταστατικού που αναφέρεται στο χρόνο διάρκειας της
εταιρείας, την οποία αναβιώνουν, δεδομένου ότι η εταιρεία
ουδέποτε έπαυσε να λειτουργεί και συνεχίζει απρόσκοπτα
τη δραστηριότητα της και παρατείνουν αυτήν για δέκα (10)
ακόμη έτη, έτσι ώστε η συνολική διάρκεια της εταιρείας
να είναι τριακονταπενταετής, β) στην τροποποίηση του
άρθρου τρία (3) περί έδρας της Εταιρείας δεδομένου ότι
πλέον ο Δήμος Αγίου Ιωάννου Ρέντη είναι Δημοτική Ενό−
τητα υπαγόμενη στο Δήμο Νικαίας − Αγίου Ιωάννη Ρέντη
Αττικής, γ) στην τροποποίηση του άρθρου πέντε (5) του
καταστατικού περί του εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρεί−
ας λόγω της αλλαγής στο πρόσωπο του εκ των εταίρων
Γεωργίου Τσιρίκου, ο οποίος απεβίωσε στις 12/12/2012, στα
δικαιώματα και υποχρεώσεις του οποίου υπεισήλθε ως
καθολικός αυτού διάδοχος (εκ διαθήκης κληρονόμος) ο
Ευάγγελος Παρασκευάς Τσιρίκος,, δ) στην τροποποίηση
του άρθρου έξι (6) του καταστατικού της Εταιρείας ε) στην
τροποποίηση του άρθρου δώδεκα (12) του καταστατικού
της Εταιρείας που αφορά στα πρόσωπα των διαχειριστών
της Εταιρείας και ορίζουν ότι διαχειριστές της άνω Εταιρεί−
ας καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής διορίζονται οι άνω εταίροι
Νικόλαος Τσιρίκος και Ευάγγελος Παρασκευάς Τσιρίκος, οι
οποίοι εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία κατά τις
κάτωθι αναφερόμενες διακρίσεις, στ) στην τροποποίηση
των άρθρων δεκατρία (13), δεκατέσσερα (14), δεκαεννέα (19),
είκοσι δύο (22) και είκοσι τέσσερα (24) του καταστατικού
της Εταιρείας και ζ) στην κωδικοποίηση του καταστατικού
της εταιρείας σε ένα ενιαίο κείμενο, στο οποίο συμπεριλαμ−
βάνονται οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του καταστατικού,
και το οποίο έχει σε περίληψη ως εξής:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΜΕΙΩΤΗ−
ΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».
ΕΔΡΑ: Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Δημοτική Ενότητα
Αγίου Ιωάννη Ρέντη του Δήμου Νικαίας − Αγίου Ιωάννη
Ρέντη της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς της Περιφε−
ρείας Αττικής και ειδικά το επί της οδού 28ης Οκτωβρίου
αριθμός 36 κείμενο ισόγειο ακίνητο (εργοστάσιο).
Η Εταιρεία δύναται να ιδρύει οποτεδήποτε απεριόρι−
στο αριθμό υποκαταστημάτων, οπουδήποτε μέσα στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε τριάντα
πέντε (35) έτη, άρχισε από την ημερομηνία δημοσιεύσεως
περιλήψεως του καταστατικού της συστάσεως της Εταιρεί−
ας στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος
Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), ήτοι στις 27/10/1988 και λήγει στις 27/10/2023.
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της Εταιρείας είναι η παρ’ αυτής μό−
νης ή με τη συνεργασία τρίτων κατασκευή και εμπορία
μειωτήρων, εξαρτημάτων, ανταλλακτικών και κιβωτίων
ταχυτήτων αυτών στις παρ’ αυτής τηρούμενες τεχνικές
εγκαταστάσεις ή σε εγκαταστάσεις τρίτων.
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Το ολοσχερώς καταβεβλημένο στο
ταμείο της εταιρείας κεφάλαιο αυτής ανέρχεται στο ποσό
των διακοσίων επτά χιλιάδων (207.000,00) ευρώ, διαιρού−
μενο σε έξι χιλιάδες εννιακόσια (6.900) εταιρικά μερίδια,
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ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστου μεριδίου.
Στο άνω εταιρικό κεφάλαιο συμμετέχουν οι άνω εταίροι ως
εξής: α) ο Νικόλαος Τσιρίκος με μία (1) μερίδα συμμετοχής
αποτελούμενη από 3.450 εταιρικά μερίδια και β) ο Ευάγ−
γελος Παρασκευάς Τσιρίκος με μία (1) μερίδα συμμετοχής
αποτελούμενη από 3.450 εταιρικά μερίδια.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ − ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ: Τη διαχείριση των εταιρικών
υποθέσεων και την εκπροσώπηση της Εταιρείας καθ’ όλη τη
διάρκεια αυτής, ασκούν οι άνω εταίροι Νικόλαος ΤΣΙΡΙΚΟΣ
του Ευαγγέλου και της Βασιλικής, μηχανουργός, κάτοικος
Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Άτλαντος 2Α, με Α.Δ.Τ. ΑΙ
045095/2009 από το Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου και Ευάγγελος
Παρασκευάς ΤΣΙΡΙΚΟΣ του Γεωργίου και της Μαρίας, μηχα−
νολόγος μηχανικός, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Θέτιδος
103, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 221856/2012 από το Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, οι
οποίοι διαχειρίζονται και εκπροσωπούν την εταιρεία, ενερ−
γούντες είτε από κοινού είτε κάθε ένας χωριστά, σε κάθε
Δικαστήριο οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας ακόμη
και στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας,
στα Διοικητικά και Φορολογικά Δικαστήρια και στις εκδι−
καστικές επιτροπές, καθώς σε κάθε Διοικητική, Οικονομική
η άλλη Αρχή ή σε Επιτροπή και σε κάθε Νομικό Πρόσωπο
Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή σε Τράπεζα ή και σε φυσικό
πρόσωπο, ενεργούντες δε από κοινού, ενεργούν κάθε είδους
συμβάσεις, εκδίδουν ή αποδέχονται ή μεταβιβάζουν συναλ−
λαγματικές ή γραμμάτια σε διαταγή ή τραπεζικές επιταγές
και γενικά ενεργούν κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης
ή διάθεσης σε κάθε περίπτωση που αφορά στο σκοπό της
εταιρικής υπόθεσης και επιχείρησης.
Οι διαχειριστές διορίζονται και ταμίες της Εταιρείας,
ενεργώντας καθένας χωριστά και δικαιούνται να ει−
σπράττουν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο,
Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, Τράπεζα κλπ., χρήματα,
χορηγώντας τις σχετικές εξοφλητικές αποδείξεις.
Οι διαχειριστές υπογράφουν αμφότεροι υπό την
εταιρική επωνυμία, εφ’ όσον ενεργούν πράξεις για τις
οποίες απαιτείται κατά τα ανωτέρω η συλλογική τους
ενέργεια. Άλλως για τις άλλες πράξεις που αναφέρο−
νται πιο πάνω αρκεί η υπογραφή του ενός κάτωθι της
εταιρικής επωνυμίας.
ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Η άνω εταιρεία έχει συσταθεί με το
υπ’ αριθμ. 907/21−10−1988 συμβόλαιο της Συμβολαιογρά−
φου Αθηνών Αναστασίας Τιμοθέου Στεφανάκη (Φ.Ε.Κ.
3286/27−10−1988 −Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ το
κωδικοποιημένο καταστατικό της άνω εταιρείας.
Πειραιάς, 28 Ιουλίου 2014
Με εντολή Προέδρου
Η Αρμόδια Υπάλληλος
ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΛΟΥΡΑ
F

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
(7)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
στοιχείων της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με
την επωνυμία «ΚΑΙΣΑΡΗΣ Αλέξανδρος ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕ−
ΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Την 21/7/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη−
τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 224461,
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.)

το 1 από 30.6.2014 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης
των Μετόχων της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης
με επωνυμία «ΚΑΙΣΑΡΗΣ Αλέξανδρος ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟ−
ΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και αριθμό ΓΕΜΗ 119544328000,
σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκε:
Α) Έγκριση Ισολογισμού 2013 και αποτελέσματα χρή−
σεως,
Β) Απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για τη χρήση
2013,
Ηγουμενίτσα, 21 Ιουλίου 2014
Με εντολή Προέδρου
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Μητρώων
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
F
(8)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
στοιχείων της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με
την επωνυμία «ΝΑΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Εταιρεία Περι−
ορισμένης Ευθύνης».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Την 21/7/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη−
τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 224475,
το 1 από 30.6.2014 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης
των Μετόχων της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με
επωνυμία «ΝΑΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Εταιρεία Περιορισμέ−
νης Ευθύνης» και αριθμό ΓΕΜΗ 122952928000., σύμφωνα
με το οποίο αποφασίστηκε:
Α) Έγκριση Ισολογισμού 2013και αποτελέσματα χρή−
σεως,
Β) Απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για τη χρήση
2013.
Ηγουμενίτσα, 21 Ιουλίου 2014
Με εντολή Προέδρου
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Μητρώων
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
F
(9)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
της λύσης της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με
την επωνυμία «ΣΑΝΤΟΤΕΛ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ−
ΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ.
«ΣΑΝΤΟΤΕΛ Ε.Π.Ε − SANTOTEL L.T.D.» και της θέσης
αυτής σε εκκαθάριση.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΛΑΑΩΜ
Την 23−7−2014 καταχωρίστηκε με Κωδικό Αριθμό Κατα−
χώρησης 227585 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)
δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Κυκλάδων,
το από 15/7/2014 συμβολαιογραφικό έγγραφο λύσης της
Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΣΑ−
ΝΤΟΤΕΛ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩ−
ΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» διακριτικό τίτλο «ΣΑΝΤΟΤΕΛ Ε.Π.Ε
−SANTOTEL L.T.D» και τον αριθμό ΓΕΜΗ 049364738000_
από το οποίο προκύπτουν τα εξής:
Με το παρόν συμφωνητικό οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι
αποφασίζουν την λύση της εταιρείας από την 31/12/2007
ημέρα κατά την οποία έπαυσε η εταιρεία να ισχύει. Η

εταιρεία τίθεται σε εκκαθάριση με εκκαθαριστή τον
Αθανάσιο Παύλοβιτς του Ιωάννη και της Ελένης.
Σύρος, 23 Ιουλίου 2014
Με εντολή Προέδρου
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος κ.α.α.
Η Αρμόδια Υπάλληλος
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΣΑΛΙΑ
F
(10)
Aνακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
της λύσης της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με
την επωνυμία «ΜΑΚΟΤΕΛ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΜΑ−
ΚΟΤΕΛ ΕΠΕ» και της θέσης αυτής σε εκκαθάριση.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Την 23−7−2014 καταχωρίστηκε με Κωδικό Αριθμό Κατα−
χώρησης 227648 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)
δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Κυκλάδων,
το από 15/7/2014 συμβολαιογραφικό έγγραφο λύσης
της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία
«ΜΑΚΟΤΕΛ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕ−
ΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» διακριτικό τίτλο «ΜΑΚΟΤΕΛ
ΕΠΕ» και τον αριθμό ΓΕΜΗ 048981938000 από το οποίο
προκύπτουν τα εξής:
Με το παρόν συμφωνητικό οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι
αποφασίζουν την λύση της εταιρείας από την 31/12/2006
ημέρα κατά την οποία έπαυσε η εταιρεία να ισχύει. Η
εταιρεία τίθεται σε εκκαθάριση με εκκαθαριστή τον
Αθανάσιο Παύλοβιτς του Ιωάννη και της Ελένης.
Σύρος, 23 Ιουλίου 2014
Με εντολή Προέδρου
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος κ.α.α.
Η Αρμόδια Υπάλληλος
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΣΑΛΙΑ
F
(11)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
της λύσης της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με
την επωνυμία «ΣΑΝΤΟ CATERING ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙ−
ΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «SANTO CATERING
ΕΠΕ» και της θέσης αυτής σε εκκαθάριση.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Την 22−7−2014 καταχωρίστηκε με Κωδικό Αριθμό Κατα−
χώρησης 227170 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)
δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Κυκλάδων,
το από 15/7/2014 συμβολαιογραφικό έγγραφο λύσης της
Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΣΑ−
ΝΤΟ CATERING ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
διακριτικό τίτλο «SANTO CATERING ΕΠΕ» και τον αριθμό
ΓΕΜΗ 049364138000, από το οποίο προκύπτουν τα εξής:
Με το παρόν συμφωνητικό οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι
αποφασίζουν την λύση της εταιρείας από την 31/12/2007
ημέρα κατά την οποία έπαυσε η εταιρεία να ισχύει. Η
εταιρεία τίθεται σε εκκαθάριση με εκκαθαριστή τον
Αθανάσιο Παυλοβιτς του Ιωάννη και της Ελένης.
Σύρος, 22 Ιουλίου 2014
Με εντολή Προέδρου
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος κ.α.α.
Η Αρμόδια Υπάλληλος
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΣΑΛΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.)
(12)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
της λύσης της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με
την επωνυμία «ΝΙΚΟΣ ΚΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣ−
ΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Την 23−4−2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη−
τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρί−
ου Κυκλάδων με αριθ. ΚΑΚ 228363, η με αριθμό 8451/14−
3−2014 συμβολαιογραφική πράξη του Συμβολαιογράφου
Πάρου ΑΜΑΛΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑΤΟΥ − ΚΑΛΑΚΩΝΑ περί λύσης
της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία
«ΝΙΚΟΣ ΚΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙ−
ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, η οποία έλαβε αριθμό
ΓΕΜΗ 049251438000 από τ’ οποίο προκύπτουν τα εξής:
Αποφασίζεται από κοινού όπως μη προβούν σε πα−
ράταση της ως άνω εταιρείας πέραν της συμφωνηθεί−
σης δια του καταστατικού λήξεως, δηλαδή πέραν της
31/12/2006 και λύνουν την ανωτέρω εταιρεία.
Σύρος, 23 Απριλίου 2014
Με εντολή Προέδρου
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος κ.α.α.
Η Αρμόδια Υπάλληλος
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΣΑΛΙΑ
F
(13)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
της λύσης της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την
επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΠΕ».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΑΜΟΥ
Την 22η Ιουλίου 2014 καταχωρίστηκε με ΚΑΚ 226855
στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσί−
ας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Σάμου, η υπ’αριθμ 10636/04−
12−2017 συμβολαιογραφική πράξη του Συμβολαιογράφου
Σάμου ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞ. ΣΤΑΘΑΚΙΟΥ με την οποία λύεται
η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΗΛΕ−
ΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΠΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ:
131281251000, και ορίζεται εκκαθαριστής ο εταίρος και
διαχειριστής της εταιρείας Σταύρου Ηλίας του Νικολάου,
ο οποίος περάτωσε την εκκαθάριση αυθημερόν, στις 4 Δε−
κεμβρίου 2007, σύμφωνα με το Νο16/04−12−2007, πρακτικό
της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
Σάμος, 22 Ιουλίου 2014
Με εντολή Προέδρου
Η Διευθύντρια
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΑΜΒΑΚΟΥ
F
(14)
Ανακοίνωση της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με
την επωνυμία «ΕΝΑΡΞΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».
Δυνάμει του από 19.03.2014 Πρακτικού της έκτακτης
Γ.Σ. των εταίρων της Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΑΡ−

7

ΞΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥ−
ΝΗΣ», αποφασίστηκε, λόγω πλεονασμού, η μείωση του
εταιρικού της κεφαλαίου κατά 240.000,00 ευρώ, έτσι
ώστε αυτό να διαμορφωθεί πλέον από τις 698.400,00
ευρώ στις 458.400,00 ευρώ, στο σχηματισμό του οποί−
ου συμμετέχει ο εταίρος Κων/νος Γεωργακόπουλος με
229.200,00 ευρώ και ο εταίρος Νικόλαος Γεωργακόπου−
λος με 229.200,00 ευρώ.
Ο Διαχειριστής
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F
(15)
Ανακοίνωση της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με
την επωνυμία «KLEPIERRE Λάρισσα Ακίνητα Εταιρία
Περιορισμένης Ευθύνης».
Με την από 29 Ιουλίου 2014 απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρίας Περιορισμένης
Ευθύνης με την επωνυμία «KLEPIERRE Λάρισσα Ακίνη−
τα Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης» που καταχωρίστη−
κε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο δια της υπηρεσίας
Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
Αθηνών με αριθμό πρωτοκόλλου ΚΑΚ 231619/30−7−2014
αποφασίστηκε ότι η Εταιρεία έχει πολλές σωρευμένες
φορολογικές ζημίες από προηγούμενες χρήσεις και θα
πρέπει να προχωρήσει σε συμψηφισμό μέρους των ζη−
μιών αυτών, ο οποίος θα συντελέσει στη βελτίωση των
ιδίων κεφαλαίων αυτής και συγχρόνως στην αποτύ−
πωση της αληθούς/πραγματικής οικονομικής κατάστα−
σης και θα συνδράμει στην οικονομική της εξυγίανση.
Ωστόσο, προκειμένου να ικανοποιήσει τις οικονομικές
της υποχρεώσεις προς τρίτους, η Εταιρία έχει ανάγκη
χρηματοδότησης. Για το σκοπό αυτό, αποφασίστηκε η
μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά ευρώ 13.752.719
και η ταυτόχρονη αύξηση του κατά ευρώ 614.770. Η
ως άνω μείωση του εταιρικού κεφαλαίου θα γίνει με
συμψηφισμό τμήματος των σωρευμένων φορολογικών
ζημιών εις νέον της Εταιρίας, ενώ η ως άνω αύξηση θα
γίνει με καταβολή μετρητών από τους εταίρους της
σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο εταιρικό
κεφάλαιο της Εταιρίας. Συγχρόνως, η ονομαστική αξία
του εταιρικού μεριδίου θα μειωθεί σε ευρώ 1. Κατόπιν
των ανωτέρω, το κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται
σε ευρώ εξακόσιες δεκατέσσερις χιλιάδες επτακόσια
εβδομήντα ένα (Ευρώ 614.771) διαιρούμενο σε 614.771
εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ 1 εκάστου.
Η ως άνω μείωση του εταιρικού κεφαλαίου δεν επη−
ρεάζει την ικανότητα της Εταιρείας να εκπληρώσει τις
οικονομικές της υποχρεώσεις έναντι τρίτων καθώς το
υπόλοιπο κεφάλαιο μετά την ως άνω μείωση και αύξηση
επαρκεί για την εκπλήρωση των οικονομικών υποχρε−
ώσεων της Εταιρείας έναντι τρίτων.
Αθήνα, 29 Ιουλίου 2014
Ο Διαχειριστής
LAURENT JACQUES MOREL
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.)

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€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

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

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

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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