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ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ
(1)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας µε την επω−
νυμία «Ελεγκτικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία Ορ−
κωτών Ελεγκτών Λογιστών» και δ.τ. «Audit Services
Α.Ε.».
Την 22.2.2012 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο, η υπ’ αριθμ. 18104/22.2.2012 πράξη σύστασης
της Ανώνυμης Εταιρείας µε την επωνυμία «Ελεγκτικές
Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογι−
στών» και δ.τ. «Audit Services Α.Ε.» της Συμβολαιογράφου
ΜΑΡΙΑΣ ΤΣΑΓΓΑΡΗ.
Η ως άνω Ανώνυμη Εταιρεία έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.
119685801000 και Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης στο
Γ.Ε.ΜΗ. 119685801000.
Περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής:
1. Αριθμός Συμβολαίου: 18104/22.2.2012.
2. Συμβολαιογράφος: ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΓΓΑΡΗ.
3. Επωνυμία «Ελεγκτικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» και δ.τ. «Audit Services
Α.Ε.».
4. Έδρα: Οδός Ζαλόγγου αρ. 4, Δήμος Αγίας Παρα−
σκευής, Αγία Παρασκευή.
5. Σκοπός: Σκοπός της εταιρείας είναι η διενέργεια
πάσης φύσεως οικονομικών και διαχειριστικών ελέγ−
χων, η διενέργεια εργασιών πραγματογνώμονα και η
παροχή συμβουλών και υπηρεσιών επί φορολογικών
και ελεγκτικών θεμάτων, καθώς και επί θεμάτων διοί−
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κησης, λειτουργίας, μηχανοργάνωσης και μετατροπής
επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής. Ενδεικτικά
ο σκοπός της εταιρείας είναι: − Η διενέργεια τακτικών
διαχειριστικών ελέγχων εταιρειών ή οργανισμών οποι−
ασδήποτε νομικής μορφής. − Η διενέργεια ελέγχων ενο−
ποιημένων οικονομικών καταστάσεων ομίλων επιχειρή−
σεων. − Η διενέργεια ελέγχων αξιοπιστίας συστημάτων
εσωτερικού ελέγχου. − Η ανάληψη ειδικών εργασιών
και η παροχή συμβουλών σχετικά με την εκτίμηση της
αξίας επιχειρήσεων, συγχωνεύσεις, μετατροπές ή εκ−
καθαρίσεις επιχειρήσεων και την αύξηση ή μείωση του
κεφαλαίου εταιρειών ή άλλων οργανισμών. − Η παροχή
γνωματεύσεων και συμβουλευτικής υποστήριξης επί
λογιστικών και ελεγκτικών θεμάτων. − Η οργάνωση λο−
γιστηρίων με μηχανογραφικά ή άλλα συστήματα, καθώς
και η οργάνωση συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, κο−
στολόγησης, αποθηκών και λοιπών παρεμφερών τομέων.
− Η διενέργεια ειδικών ελέγχων, η χορήγηση πιστοποι−
ητικών για φορολογική χρήση, η παροχή φορολογικών
γνωματεύσεων και η παροχή φορολογικής υποστήριξης
σε φορολογικούς ελέγχους, περαιώσεις, συμβιβασμούς
ή διαιτησίες. − Η επιμόρφωση στελεχών επιχειρήσεων
σε όλα τα θέματα που αναφέρονται πιο πάνω.
6. Διάρκεια: 50 έτη.
7. Ποσό και τρόπος καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου:
60,000, το οποίο θα καλυφθεί ολόκληρο από τους ιδρυ−
τές της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο: α) Ο Μάριος
Γεωργίου καλύπτει τετρακόσιες (400) μετοχές, ονομα−
στικής αξίας πενήντα (50) ευρώ εκάστης, ήτοι συνολικής
αξίας είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, με καταβολή μετρη−
τών, β) ο Ευάγγελος Φάκος καλύπτει τετρακόσιες (400)
μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ εκάστης,
ήτοι συνολικής αξίας είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, με
καταβολή μετρητών και γ) ο Γεώργιος Σαμοθράκης,
καλύπτει τετρακόσιες (400) μετοχές, ονομαστικής αξίας
πενήντα (50) ευρώ εκάστης, ήτοι συνολικής αξίας είκοσι
χιλιάδων (20.000) ευρώ, με καταβολή μετρητών.
8. Μετοχές (αριθμός, είδος, ονομαστική αξία): 1200,
ονομαστικές, κοινές, ονομαστικής αξίας ευρώ 50 εκά−
στης.
9. Ημερομηνία λήξης εταιρικής χρήσης: 1.7.−30.6 εκά−
στου έτους.
10. Αριθμός µελών Δ.Σ. και θητεία αυτού: 3 μέλη, 5
έτη.
11. Πρώτο Δ.Σ. και θητεία αυτού: α) Γεώργιος Σαμο−
θράκης του Παναγιώτη και της Αλεξάνδρας, ορκωτός
ελεγκτής, που γεννήθηκε στον Ταύρο Αττικής το έτος
1947, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Βερνάρδου αρ.
32β, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 029120/ 28.12.2006 του Τ.Α. Βριλησσίων,
με Α.Φ.Μ. 011970704 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, Ελληνικής
υπηκοότητας, ως Πρόεδρος, β) Μάριος Γεωργίου του
Αντωνίου και της Ρεβέκκας, ορκωτός ελεγκτής, που γεν−
νήθηκε στη Λεμεσό Κύπρου το έτος 1956, κάτοικος Κη−
φισιάς Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 292β και Τζούνα,
με Α.Δ.Τ. Ρ 591251/18.2.1994 του Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ.
026141702 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ελληνικής υπηκοότητας
ως Διευθύνων Σύμβουλος και γ) Ευάγγελος Φάκος του
Ιωάννη και της Αικατερίνης, οικονομολόγος, που γεννή−
θηκε στην Αθήνα το έτος 1960, κάτοικος Εκάλης Αττικής,
οδός Ωκεανίδων αρ. 10Β, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 578029/2009 του
Τ.Α. Κολωνού, με Α.Φ.Μ. 028363080 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς,
Ελληνικής υπηκοότητας ως μέλος.

Θητεία έως 31.12.2013.
12. Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης:
Τακτικοί:
α) Θεόδωρος Θεοχάρης του Ευαγγέλου και της Ευ−
σταθίας, που γεννήθηκε στην Αταλάντα Φθιώτιδας το
έτος 1959, κάτοικος Αθηνών, οδός Λαχανά αρ. 83, με
Α.Δ.Τ. Ρ 599584/20.5.1994 του Ζ΄ Τ.Α. Αθηνών, πτυχιού−
χος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., με Α.Μ. του Ο.Ο.Ε. 9992017781, Ελληνικής
υπηκοότητας και
β) Μαυρίδου Άννα του Χρυσοστόμου και της Ελισάβετ,
που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1966 και κατοικεί στην
Αθήνα, οδός Λαχανά αρ. 83, με Α.Δ.Τ. Ρ 599583/20.5.1994
του Ζ΄ Τ.Α. Αθηνών, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., με Α.Μ. του
Ο.Ε.Ε. 9992024882, Ελληνικής υπηκοότητας.
Αναπληρωματικοί:
α) Μίγγας Νικόλαος του Γεωργίου, που γεννήθηκε
στην Αθήνα το έτος 1951 και κατοικεί στο Νέο Ηρά−
κλειο Αττικής, οδός Στ. Καραγιώργη αρ. 50, με Α.Δ.Τ. Η
930183/5.1.1966 του Η΄ Π.Α. Αθηνών, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε.,
με Α.Μ. του Ο.Ε.Ε. 0099961144, Ελληνικής υπηκοότητας
και
β) Σωτήριος Βαλάρης του Κωνσταντίνου και της
Ασπασίας, γεννημένος στο Κόμμα Φθιώτιδας το έτος
1967, κάτοικος Βύρωνα Αττικής, οδός Αντωνιάδη αρ. 44,
με Α.Δ.Τ. Ι 172874/7.11.1973 του ΛΑ΄ Π.Α. Αθηνών, πτυχιού−
χος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., με Α.Μ. του Ο.Ο.Ε. 9997007191, Ελληνικής
υπηκοότητας.
Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών
Η Συμβολαιογράφος
ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΓΓΑΡΗ
F
(2)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.».
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Τη Δευτέρα 13.2.2012 καταχωρίστηκε στο Μητρώο
Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το υπ’ αριθμ.
103/11.11.2011 πρακτικό της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας, σύμφωνα με το οποίο, η Σύγκλητος, αφού
έλαβε υπόψη της:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 156/1987 (ΦΕΚ Α΄ 81) «Ίδρυση
ειδικού νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου για την
αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας του Πανε−
πιστημίου Θεσσαλίας και έγκριση του καταστατικού
του».
2. Τις διατάξεις του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε
και αναμορφώθηκε με το Ν. 3604/2007 περί Α.Ε.
3. Την απόφασή της στην υπ’ αριθμ. 96/2.7.2010 συ−
νεδρίασή της.
4. Την προφορική εισήγηση του Αντιπρύτανη Οικονομι−
κού Προγραμματισμού, Φοιτητικής Μέριμνας, Δημοσίων
και Διεθνών Σχέσεων, Καθηγητή Μιχάλη Ζουμπουλά−
κη.
5. Τη συζήτηση που προηγήθηκε, καθώς και το απο−
τέλεσμα της ψηφοφορίας 6, αποφασίζει:
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α) Την τροποποίηση των άρθρων 2, 7 και 29 του Π.Δ.
156/1987 ιδρυτικού του ειδικού νομικού προσώπου ιδι−
ωτικού δικαίου με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙ−
ΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» (ΦΕΚ 81/Α΄/1987), τα οποία αντικαθίστανται
ως ακολούθως:
Άρθρο 2 «Έδρα» ως εξής:
Άρθρο 2
Έδρα
1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Βόλος.
2. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου (Δ.Σ.) τη
εταιρείας, η οποία εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση,
μπορούν να ιδρύονται και να καταργούνται γραφεία ή
υποκαταστήματα στην έδρα του Πανεπιστήμιου Θεσ−
σαλίας ή στην έδρα των επιμέρους πανεπιστημιακών
τμημάτων. Η απόφαση καθορίζει συγχρόνως τους όρους
εγκατάστασης και λειτουργίας.
Άρθρο 7 ως εξής:
Άρθρο 7
1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο
ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000) και εκφράζεται
με μια (1) μετοχή που ανήκει ολόκληρη στο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας.
3. Το Μετοχικό Κεφάλαιο καλύπτεται σύμφωνα με τη
διάταξη του άρθρου 29 του διατάγματος αυτού.
4. Με απόφαση της Δ.Ε. ή της συγκλήτου του Πανεπι−
στημίου Θεσσαλίας μπορεί να αυξάνεται το Μετοχικό
Κεφάλαιο της εταιρείας με την επιφύλαξη της παρ. 1
του άρθρου αυτού.
Άρθρο 29 «Κάλυψη κεφαλαίου» ως εξής:
Άρθρο 29
Κάλυψη κεφαλαίου
Το κεφάλαιο της εταιρείας, που ανέρχεται σύμφωνα
με το άρθρο 7 του διατάγματος αυτού σε εξήντα χιλι−
άδες ευρώ (60.000) αναλαμβάνεται και καταβάλλεται
ολόκληρο από τον τακτικό προϋπολογισμό του Πανε−
πιστημίου Θεσσαλίας.
β) Την κατανομή των εσόδων από την εν γένει δια−
χείριση της περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
σε ποσοστό 10% υπέρ του τακτικού προϋπολογισμού
του Ιδρύματος και σε ποσοστό 90% για τους σκοπούς
του ειδικού νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την
επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑ−
ΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ».
Μαρούσι, 22 Φεβρουαρίου 2012
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΛΑΪΔΗΣ
F
(3)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ−
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ −
ΛΑΜΨΑΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δ.τ. «ΛΑΜΨΑΚΟΥ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.».
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Την 7.2.2012 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ’ αριθμ. 535/7.2.2012
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αίτηση και η συνυποβαλλόμενη από 6.2.2012 απόφαση
της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ −
ΛΑΜΨΑΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «, με δ.τ. «ΛΑΜΨΑΚΟΥ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 64789/14/Β/07/18,
με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρ−
θρων 5 παρ.1, 21 και 36 του καταστατικού της.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε και ολόκληρο το
νέο κείμενο του καταστατικού της.
Η καταχώριση των ως άνω στοιχείων γίνεται σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2α και 7β παρ. 1
του Κ.Ν. 2190/1920.
Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει ως εξής:
Άρθρο 5 παρ. 1
Μετοχικό Κεφάλαιο
1. Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται
σε 60.200 ευρώ, μετά την από 11.6.2008 απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαί−
ου, κατά 74.900 ευρώ και μετά την από 6.2.2012 απόφα−
ση της Γενικής Συνέλευσης για αύξηση του Μετοχικού
Κεφαλαίου κατά 95.200 ευρώ, το συνολικό κεφάλαιο,
ορίζεται σε διακόσιες τριάντα χιλιάδες τριακόσια ευρώ
(230.300,00) ευρώ καταβεβλημένο ολοσχερώς κατά τα
λεπτομερώς οριζόμενα συμφώνως με το άρθρο 36 του
παρόντος, κατανέμεται δε σε είκοσι τρεις χιλιάδες τρι−
άντα (23.030) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας
δέκα (10) ευρώ εκάστη.
Άρθρο 21
Εξουσία − Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχεί−
ριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκ−
προσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικώς
τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία μέσα στα πλαίσια
του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνων, τα οποία,
σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό, ανήκουν στην
αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του,
να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμο−
διοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική
ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας,
σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορί−
ζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.
Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου,
είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του
Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύουν.
Ειδικότερα με το παρόν ορίζεται ότι ο εκάστοτε Πρό−
εδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος από κοινού ή ο καθέ−
νας χωριστά εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον όλων
των τραπεζών και ενεργούν τα κάτωθι: α) Είσπραξη
χρημάτων, εξόφληση επιταγών. β) Ανάληψη χρημάτων,
χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων, τοκομεριδίων.
γ) Έκδοση οπισθογράφηση επιταγών δ) Έκδοση, αποδοχή,
οπισθογράφηση, προεξόφληση επιταγών, συναλλαγμα−
τικών, γραμματίων σε διαταγή. ε) Παραλαβή φορτωτικών
εγγράφων. στ) Άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων. ζ) Είσπρα−
ξη φορτωτικών με ενέγγυο πρ/λή. η) Συμβάσεις δανείων
και πιστώσεων. θ) Λήψη δανείων και χρήση πιστώσεων.
ι) Παροχή εμπράγματης ασφάλειας επί κινητών, ανά−
ληψη των δοθέντων σε ενέχυρο. ια) Παροχή εμπράγ−
ματης ασφάλειας επί ακινήτων. ιβ) Έκδοση εγγυητικών
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επιστολών υπέρ της εταιρείας, απαλλαγή από αυτές.
ιγ) Εγγύηση υπέρ τρίτων. ιδ) Έκδοση εγγυητικών επι−
στολών υπέρ τρίτων. ιε) Μίσθωση και χρήση χρηματο−
κιβωτίων και λύση μισθώσεων.
Αν οποιαδήποτε από τις ανωτέρω ενέργειες υπερβαί−
νει το ποσό των 200.000 ευρώ απαιτείται να υπάρχει
έγκριση του Δ.Σ.
Οποιοδήποτε άλλο μέλος του Δ.Σ. ή τρίτο πρόσωπο
νομιμοποιείται να ενεργεί τα ανωτέρω, μόνο με έγκριση
από το Δ.Σ.
3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν
είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εται−
ρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι
ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή
όφειλε να την γνωρίζει. Μόνη η τήρηση των διατυπώσε−
ων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρεί−
ας ή τις τροποποιήσεις του, δεν συνιστά απόδειξη.
4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβου−
λίου, από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης, δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρί−
τους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις
δημοσιότητας.
Άρθρο 36
Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου
Το κεφάλαιο της εταιρείας, όπως αναφέρεται στο
άρθρο 5 αυτού του καταστατικού, αναλαμβάνεται ολό−
κληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρείας,
με τον ακόλουθο τρόπο:
1. Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ του Λυκούργου και της
Χριστίνας, καλύπτει 3.290 μετοχές, αξίας εκάστης δέκα
ευρώ και συνολικής αξίας τριάντα δύο χιλιάδων εννια−
κοσίων ευρώ (32.900).
2. Ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ του Σωτηρίου και της
Ιουλίας, καλύπτει 3.290 μετοχές, αξίας εκάστης δέκα
ευρώ και συνολικής αξίας τριάντα δύο χιλιάδων εννια−
κοσίων ευρώ (32.900).
3. Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ του Σωτηρίου και της
Ιουλίας, καλύπτει 3.290 μετοχές, αξίας εκάστης δέκα
ευρώ και συνολικής αξίας τριάντα δύο χιλιάδων εννια−
κοσίων ευρώ (32.900).
4. Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡΕΤΗΣ του Θωμά και της Γαρυφα−
λιάς, καλύπτει 6.580 μετοχές, αξίας εκάστης δέκα ευρώ
και συνολικής αξίας εξήντα πέντε χιλιάδων οχτακοσίων
ευρώ (65.800).
5. Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΙΒΑΧΤΗΣ του Ιωάννη και της Βασιλι−
κής, καλύπτει 3.290 μετοχές, αξίας εκάστης δέκα ευρώ
και συνολικής αξίας τριάντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων
ευρώ (32.900).
6. Ο ΛΟΥΚΑΣ ΣΤΙΒΑΧΤΗΣ του Ιωάννη και της Βασιλι−
κής, καλύπτει 3.290 μετοχές, αξίας εκάστης δέκα ευρώ
και συνολικής αξίας τριάντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων
ευρώ (32.900).
Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 5 του καταστατικού
ως έχει καθώς και τα αναγραφόμενα στο άρθρο 36
αυτού.
Λαμία, 22 Φεβρουαρίου 2012
Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος Δ.Α.
ΚΩΝ. ΤΣΑΚΩΝΙΤΗΣ

ANAKOINΩΣΕΙΣ
(4)
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία «ΔΟΜΟΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑ−
ΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΓΑΛΟΚΤΟKOΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και
δ.τ. «ΔΟΜΟΚΟΣ Α.Ε.».
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Την 15.2.2012 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 18.2.2010 πρακτικό
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας
με την επωνυμία «ΔΟΜΟΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑ−
ΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΓΑΛΟΚΤΟKOΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ», με δ.τ.
«ΔΟΜΟΚΟΣ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 44918/14/Β/99/21
από το οποίο προκύπτει η παροχή δικαιωμάτων εκπρο−
σώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:
Εκπροσώπηση ανάθεση εξουσιών − Αρμοδιοτήτων:
Η εταιρεία θα εκπροσωπείται σε όλες τις σχέσεις και
συναλλαγές της από τον Πρόεδρο Λεωνίδα Κ. Κολιούλη
και τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Θέμο
Αθανασίου, οι οποίοι δεσμεύουν και υποχρεώνουν την
εταιρεία ενεργώντας χωριστά και στους οποίους μετα−
βιβάζονται οι εξουσίες του άρθρου 24 του καταστατι−
κού, με την επιφύλαξη και σύμφωνα με όσα ειδικότερα
ορίζονται κατωτέρω:
α) Για την αγορά ή πώληση περιουσιακών στοιχείων
της εταιρείας αξίας άνω των 50.000 ευρώ, για συμβά−
σεις τραπεζικών δανείων, ανεξαρτήτως ποσού, καθώς
και για παροχή εγγυήσεων σε τρίτους άνω των 10.000
ευρώ, απαιτείται συλλογική απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου.
β) Ένας εκ των Θέμο Αθανασίου και Δημήτριο Αθα−
νασίου, δύναται να υπογράφει επιταγές έκδοσης της
εταιρείας, να οπισθογραφεί επιταγές πελατών και τρί−
των, να καταβάλλει ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς,
να διακανονίζει πληρωμές και να ενεργεί οποιαδήποτε
άλλη τραπεζική συναλλαγή σχετική με την εισαγωγή
και εξαγωγή προϊόντων της εταιρείας, για ποσά μέχρι
100.000 ευρώ, να ανοίγει/κλείνει τραπεζικούς λογαρια−
σμούς, να ζητεί και να λαμβάνει μπλοκ επιταγών.
γ) Ένας εκ των Θέμο Αθανασίου και Δημήτριο Αθανασί−
ου έχει την ειδική εξουσιοδότηση όπως, υπογράφοντας
υπό την εταιρική επωνυμία i) προβαίνει για λογαριασμό
της εταιρείας, σε προσλήψεις προσωπικού με σχέση
οποιουδήποτε είδους, σε καταγγελίες συμβάσεων ερ−
γασίας ή έργου με το προσωπικό, χειρίζεται θέματα
προσωπικού που ανακύπτουν και εκπροσωπούν την
εταιρεία ενώπιον των Αρχών επί εργατικών θεμάτων,
ii) εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον Φορολογικών,
Δημοσίων και Δημοτικών Αρχών και Δικαστηρίων
οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας.
δ) Ο Θέμος Αθανασίου, Διευθυντής Παραγωγής της
εταιρείας, αρμόδιος και υπεύθυνος και για την καταλ−
ληλότητα και την κυκλοφορία των προϊόντων της Εται−
ρείας, θα εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον παντός Πο−
λιτικού, Διοικητικού, Ποινικού, Αγορανομικού και λοιπών
Δικαστηρίων ή αρμόδιας αρχής, επί υποθέσεων που
έχουν σχέση με το όλο κύκλωμα παραγωγής, διατήρη−
σης και διακίνησης των προϊόντων και των εμπορευμά−
των και την προμήθεια των πρώτων υλών.
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Οι προηγούμενες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβου−
λίου, που σχετίζονται με θέματα εξουσιοδοτήσεων και
εκχωρήσεως αρμοδιοτήτων σε στελέχη της εταιρείας,
καταργούνται.
Λαμία, 16 Φεβρουαρίου 2012
Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος Δ.Α.
ΚΩΝ. ΤΣΑΚΩΝΙΤΗΣ
F
(5)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «ΤΕΧΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΓΟΜΩΤΙΚΗ ΙΩΑΝ−
ΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Α.Ε.».
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Την 15.2.2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΠΛΑ−
ΣΤΙΚΗ ΑΝΑΓΟΜΩΤΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Α.Ε.» και
αριθμό Μητρώου 15012/12/Β/87/1:
1. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι−
σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ορκωτών ελε−
γκτών για τη χρήση 2010.
2. Το από 30.6.2011 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συ−
νέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ορκωτοί
ελεγκτές χρήσης 1.1.2011−31−.12.2011 οι εξής:
Τακτικός:
α) ΚΟΥΡΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, με Α.Μ.
Σ.Ο.Ε.Λ. 0992032058.
β) ΚΑΡΑΤΡΑΣΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.
0992038055.
Αναπληρωματικός:
α) ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με Α.Μ.
Σ.Ο.Ε.Λ. 0992032126.
β) ΦΛΩΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 0993010720.
Χαλκίδα, 15 Φεβρουαρίου 2012
Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ανάπτυξης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ
F
(6)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «ΠΑΠΠΑΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ −
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.
«ΑΥΓΑ ΑΥΛΙΔΑΣ».
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Την 15.2.2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΠΠΑΣ
Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ − ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «ΑΥΓΑ ΑΥΛΙΔΑΣ» και αριθ−
μό Μητρώου 35931/12/Β/96/13:
1. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι−
σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για
τη χρήση 2010, και
2. Το από 30.6.2011 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης
των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης
από 1.1.−31.12.2011 οι εξής:
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Τακτικοί:
α) ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ − ΣΑΛΕΜΗ ΜΑΡΙΑΝΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ,
με αριθμό Μητρώου O.E. 0995041349 και αριθμό αδείας
Α΄ Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού 31138.
β) ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, με αριθμό Μητρώου
O.E. 0997043763 και αριθμό αδείας Α΄ Τάξης Λογιστή/
Φοροτεχνικού 30538.
Αναπληρωματικοί:
α) ΜΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, με αριθμό Μη−
τρώου O.E. 0992032113 και αριθμό αδείας Α΄ Τάξης Λο−
γιστή/Φοροτεχνικού 167.
β) ΣΑΛΕΜΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, με αριθμό Μητρώου O.E.
0993039354 και αριθμό αδείας Α΄ Τάξης Λογιστή/Φο−
ροτεχνικού.
Χαλκίδα, 15 Φεβρουαρίου 2012
Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ανάπτυξης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ
F

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ
(7)
Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της
Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης
με την επωνυμία «G.N AUTO HOUSE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙ−
ΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».
Δυνάμει του υπ’ αριθμ. 6928/21.2.2012 συμβολαίου του
Συμβολαιογράφου Αθηνών ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΗ του
Αναστασίου, που δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρίστη−
κε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με
αύξοντες αριθμούς Γενικό 3212/2012 και Ειδικό 1045, η:
Ελένα (Elena) ΙΛΙΝΑ (ILINA) του Βλαδιμίρ και της
Νίνα, Α.Φ.Μ. 119632473 της Δ.Ο.Υ. Αγίου Στεφάνου, οι−
κοκυρά, γεννημένη στις 30.10.1976 στο Βλαδιμίρσκα
Ομπλαστ Ρωσσίας, κάτοικος Διονύσου Αττικής, οδός
Ηροδότου αρ. 10, κάτοχος του υπ’ αριθμ. 51 No 4685998
Ρωσικού διαβατηρίου που εκδόθηκε στις 11.5.2010 και
λήγει στις 11.5.2015, κάτοχος επίσης της υπ’ αριθμ. Α−
1964059/26.10.2010 Βεβαίωσης Κατάθεσης Αίτησης για
έκδοση Άδειας Διαμονής ως σύζυγος Έλληνα πολίτη,
της Ελληνικής Δημοκρατίας (Δήμος Διονύσου) με αριθμ.
πρωτ. 474, ως μοναδική εταίρος της Μονοπρόσωπης
Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «G.N
AUTO HOUSE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟ−
ΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «G.N
AUTO HOUSE», Α.Φ.Μ. 099976532 της Δ.Ο.Υ. Αργυρού−
πολης, που εδρεύει στο Δήμο Αργυρούπολης Αττικής,
οδός Αργυρουπόλεως αρ. 41, τροποποίησε το άρθρο 3
του καταστατικού, ορίζοντας ότι μεταφέρει την έδρα
της εταιρείας από τον Δήμο Αργυρουπόλεως Αττικής
επί της οδού Αργυρουπόλεως αρ. 41 στο Δήμο Παλαιού
Φαλήρου Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθη−
νών Περιφέρειας Αττικής.
Κατόπιν της τροποποίησης αυτής, το άρθρο 3 που
αφορά την έδρα της εταιρείας έχει ως εξής:
Άρθρο 3
Έδρα
Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παλαιού Φα−
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.)

λήρου Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών
Περιφέρειας Αττικής. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υπο−
καταστήματα σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και σε άλ−
λες χώρες χωρίς τροποποίηση του καταστατικού της.
Κατόπιν κωδικοποίησε το εταιρικό καταστατικό σε
ενιαίο κείμενο.
Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί δυνάμει του υπ’ αριθμ.
303/24.1.2003 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθη−
νών Χαράλαμπου Σπυρίδωνος Κριμπά, που δημοσιεύ−
θηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών
του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό
1240 και Ειδικό 404 και σε περίληψη στο ΦΕΚ 759/τ.ΑΕ−
ΕΠΕ/29.1.2003.
Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2012
Ο Συμβολαιογράφος
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΑΣΤ. ΧΑΛΚΙΔΗΣ
F
(8)
Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της
Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυ−
μία «ΑΦΟΙ ΔΑΡΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ –
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ε.Π.Ε.» και δ.τ. «ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΒΡΟΣ
Ε.Π.Ε.».
Περίληψη της υπ’ αριθμ. 60/2.11.2011 πράξης της Συμ−
βολαιογράφου Ορεστιάδας ΕΛΕΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΡΑ−
ΝΟΥΔΗ, συζύγου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΥΜΠΑΝΙΔΗ που αφορά:
Α) Τη μεταβίβαση, λόγω δωρεάς εταιρικών μεριδίων
Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, αξίας 17.063,64 ευρώ
και σύμφωνα με εκτίμηση της Δ.Ο.Υ. αξίας 17.063,64
ευρώ και
Β) Τη μετατροπή Ε.Π.Ε. σε Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. και
την κωδικοποίηση του καταστατικού.
Συμβαλλόμενοι: 1) ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΔΑΡΙΔΗΣ του Γεωργίου
και της Δάφνης, επαγγελματίας οπλίτης, γεννημένος
στις 10.1.1979 στην Ορεστιάδα Έβρου, κάτοικος Πύργου
Ορεστιάδας Έβρου (Εργατικές Κατοικίες Πύργου), κά−
τοχος του υπ’ αριθμ. 304751/12.2.2007 δελτίου στρατι−
ωτικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το 585 Τάγμα
Πεζικού, με Α.Φ.Μ. 067033676 της Δ.Ο.Υ. Ορεστιάδας,
2) ΕΛΕΝΗ θυγατέρα Γεωργίου ΔΑΡΙΔΗ και της Δάφνης,
επαγγελματίας οπλίτης, γεννημένη στις 12.2.1982 στην
Ορεστιάδα Έβρου, οδός Αναγεννήσεως αρ. 111, κάτοχος
του υπ’ αριθμ. 4402669/28.11.2007 δελτίου στρατιωτικής
ταυτότητας, που εκδόθηκε από το 586 Τάγμα Πεζικού, με
Α.Φ.Μ. 105407455 της Δ.Ο.Υ. Ορεστιάδας και 3) ΔΑΦΝΗ
σύζυγος ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΑΡΙΔΗ, το γένος Πασχάλη ΠΑΣΧΑ−
ΛΙΔΗ και της Πολυχρονιάς, οικοκυρά, γεννημένη στις
25.11.1960 στη Λάδη του Δήμου Διδυμοτείχου Έβρου,
κάτοικος Ορεστιάδας Έβρου, οδός Αγίων Θεοδώρων αρ.
11, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 923267/19.8.2010 της Υ.Α. Ορεστιάδας, με
Α.Φ.Μ. 043049422 της Δ.Ο.Υ. Ορεστιάδας.
Α) Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων της Ε.Π.Ε.
Δυνάμει του υπ’ αριθμ. 8331/1.7.2003 καταστατικού−
συμβολαίου του τέως Συμβολαιογράφου Ορεστιάδας
Παναγιώτη Κρανούδη, που καταχωρίσθηκε νόμιμα στα
οικεία βιβλία Εμπορικών Εταιρειών του Πρωτοδικείου
Ορεστιάδας, με α.α. 4/2.7.2003 κατ περίληψη αυτού
δημοσιεύθηκε νόμιμα στο προσαρτώμενο στο παρόν
ΦΕΚ 6905/τ.ΑΕ−ΕΠΕ/4.7.2003, όπως το καταστατικό αυτό
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 10932/27.5.2010 πράξη
του τέως Συμβολαιογράφου Ορεστιάδας Παναγιώτη

Κρανούδη, που καταχωρίσθηκε νόμιμα στα οικεία βιβλία
Εμπορικών Εταιρειών του Πρωτοδικείου Ορεστιάδας
με α.α. 05/9.6.2010, και περίληψη αυτού δημοσιεύθηκε
νόμιμα στο προσαρτώμενο στο παρόν ΦΕΚ 4819/τ.ΑΕ−
ΕΠΕ/15.6.2010 οι εκ των συμβαλλομένων: 1) Θεολόγος
Δαρίδης του Γεωργίου κατ της Δάφνης και 2) Ελένη
θυγατέρα Γεωργίου Δαρίδη και της Δάφνης, ομού μετά
της ως άνω εντολέως της τρίτης (3ης) των ως άνω
συμβαλλομένων, δηλαδή της Δάφνης συζύγου Γεωργίου
Δαρίδη, το γένος Πασχάλη Πασχαλίδη κατ Πολυχρονιάς,
συνέστησαν Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.),
με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΔΑΡΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕ−
ΤΑΦΟΡΕΣ − ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ε.Π.Ε.», με δ.τ. «ΒΟΡΕΙΟΣ
ΕΒΡΟΣ Ε.Π.Ε.», που εδρεύει στον Δήμο Ορεστιάδας και
ειδικότερα στην οδό Κωνσταντινουπόλεως αρ. 52, στην
πόλη της Ορεστιάδας, με Α.Φ.Μ. 999944540 της Δ.Ο.Υ.
Ορεστιάδας, κεφαλαίου δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000)
ευρώ, το οποίο διαιρείται σε ενενήντα (90) εταιρικά
μερίδια, ονομαστικής αξίας έκαστου εξ αυτών διακοσίων
(200) ευρώ. Ο καθένας από τους αναφερομένους παρα−
πάνω τρεις (3) εταίρους της ως άνω Ε.Π.Ε. συμμετέχει
στην παραπάνω εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής
ονομαστικής αξίας έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, η οποία
αποτελείται από τριάντα (30) εταιρικά μερίδια.
Οι συμβαλλόμενοι: 1) Θεολόγος Δαρίδης του Γεωργίου
και της Δάφνης και 2) Ελένη θυγατέρα Γεωργίου Δαρίδη
και της Δάφνης, κατόπιν του από 5.9.2011 πρακτικού της
έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της προα−
ναφερομένης Ε.Π.Ε. με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΔΑΡΙΔΗ ΚΑΙ
ΣΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ − ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ε.Π.Ε.»,
με δ.τ. «ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΒΡΟΣ Ε.Π.Ε.», με το οποίο επετράπη
η παρούσα μεταβίβαση, ΔΩΡΙΖΟΥΝ με δωρεά εν ζωή
ισχυρή και αμετάκλητη, ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΝ, ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΥΝ
και ΠΑΡΑΔΙΔΟΥΝ, κατά πλήρη κυρτότητα, νομή και κα−
τοχή στην τρίτη (3η) των συμβαλλομένων, δηλαδή στην
ΔΑΦΝΗ σύζυγο Γεωργίου ΔΑΡΙΔΗ, το γένος Πασχάλη
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ και της Πολυχρονιάς τα ανήκοντα εις ένα
έκαστον εξ αυτών των δύο (2) εταιρικά μερίδια, δηλαδή:
1) Ο Θεολόγος Δαρίδης του Γεωργίου και της Δάφνης,
δωρίζει με δωρεά εν ζωή ισχυρή και αμετάκλητη, πα−
ραχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει, κατά πλήρη κυρ−
τότητα, νομή και κατοχή στη δωρήτρια Δάφνη σύζυγο
Γεωργίου Δαρίδη, το γένος Πασχάλη Πασχαλίδη και
της Πολυχρονιάς τα ανήκοντα εις αυτόν τον ίδιο τριά−
ντα (30) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας διακοσίων
(200) ευρώ το καθένα εξ αυτών, τα οποία αποτελούν το
σύνολο της μερίδας συμμετοχής του στην παραπάνω
Ε.Π.Ε., κατά τους όρους του καταστατικού και αποχωρεί
από την προαναφερομένη Ε.Π.Ε. και 2) η Ελένη θυγατέρα
Γεωργίου Δαρίδη και της Δάφνης δωρίζει με δωρεά εν
ζωή ισχυρή και αμετάκλητη, παραχωρεί, μεταβιβάζει
και παραδίδει, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατο−
χή στη δωρεοδόχο Δάφνη σύζυγο Γεωργίου Δαρίδη,
το γένος Πασχάλη Πασχαλίδη και της Πολυχρονιάς
τα ανήκοντα εις αυτήν την ίδια τριάντα (30) εταιρικά
μερίδια ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) ευρώ το
καθένα εξ αυτών, τα οποία αποτελούν το σύνολο της
μερίδας συμμετοχής της στην παραπάνω Ε.Π.Ε., κατά
τους όρους του καταστατικού και αποχωρεί από υην
προαναφερομένη Ε.Π.Ε.
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Β) Μετατροπή Ε.Π.Ε. σε Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. – Κωδι−
κοποίηση καταστατικού
Κατόπιν της, κατά τα προεκτεθέντα, οριστικής αποχώ−
ρησης από την προαναφερομένη Ε.Π.Ε. των δύο (2) εταί−
ρων δηλαδή των: 1) Θεολόγου Δαρίδη του Γεωργίου και
της Δάφνης και 2) Ελένης θυγατέρας Γεωργίου Δαρίδη
και της Δάφνης, μόνη εταίρος παραμένει η Δάφνη σύζυ−
γος Γεωργίου Δαρίδη, το γένος Πασχάλη Πασχαλίδη και
της Πολυχρονιάς με σύνολο ενενήντα (90) εταιρικά μερί−
δια ονομαστικής αξίας δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ
και ως εκ τούτου η εταιρεία σύμφωνα με την διάταξη
του άρθρου 2 του Π.Δ. 279/1993, που τροποποίησε το
Ν. 3190/1955 με προσθήκη στο κεφάλαιο περί «ΤΡΟΠΟ−
ΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ» και τη διάταξη
του άρθρου 43α γίνεται Μονοπρόσωπη και προκύπτει
ανάγκη τροποποίησης της επωνυμίας της, η οποία θα
έχει ως εξής: «ΔΑΡΙΔΟΥ ΔΑΦΝΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ,
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
και δ.τ. «ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΒΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.».
Έτσι μετά τα προεκτεθέντα καθίσταται αναγκαία η
προσαρμογή του καταστατικού σύμφωνα με τη διάτα−
ξη του άρθρου 43α και κωδικοποιείται το καταστατικό
αυτό σύμφωνα με τις γενόμενες τροποποιήσεις, του
οποίου περίληψη έχει ως εξής:
Σύσταση Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης
Ευθύνης, με την επωνυμία «ΔΑΡΙΔΟΥ ΔΑΦΝΗ ΓΕΝΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕ−
ΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΒΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟ−
ΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.».
1. Μοναδικός εταίρος: ΔΑΦΝΗ σύζυγος ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΑΡΙΔΗ, το γένος Πασχάλη ΠΑΣΧΑΔΙΔΗ και της Πολυ−
χρονιάς, οικοκυρά, γεννημένη στις 25.11.1960 στη Δάδη
του Δήμου Διδυμοτείχου Έβρου, κάτοικος Ορεστιά−
δας Έβρου, οδός Αγίων Θεοδώρων αρ. 11, με Α.Δ.Τ. ΑΗ
923267/19.8.2010 που εκδόθηκε από την Υ.Α. Ορεστιάδας,
με Α.Φ.Μ. 043049422 της Δ.Ο.Υ. Ορεστιάδας.
2. Εταιρική επωνυμία: «ΔΑΡΙΔΟΥ ΔΑΦΝΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕ−
ΤΑΦΟΡΕΣ, ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΒΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Ε.Π.Ε.». Στις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η
επωνυμία αυτής θα αποδίδεται «DARIDOY DAFNI LTD».
3. Έδρα: Ο Δήμος Ορεστιάδας και ειδικότερα τα γρα−
φεία της εταιρείας στην οδό Κωνσταντινουπόλεως αρ.
52, στην πόλη της Ορεστιάδας.
4. Κεφάλαιο: Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε
δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ, το οποίο κατά την
ρηχή βεβαίωση του μοναδικού εταίρου καταβλήθηκε
ήδη ολόκληρο σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας. Το
κεφάλαιο διαιρείται σε ενενήντα (90) εταιρικά μερίδια,
ονομαστικής αξίας ενός εκάστου εξ αυτών διακοσίων
(200) ευρώ.
5. Σκοπός: Σκοπός της εταιρείας είναι: α) Οι γενικές
μεταφορές και ταχυμεταφορές, β) η άσκηση εμπορίας
εγχωρίων και ξένων προϊόντων και η μεταφορά αυτών
οπουδήποτε της Ελλάδας και σε οποιαδήποτε επίσης
χώρα του εξωτερικού και γ) η εμπορική αντιπροσώπευση
αλλοδαπών και ημεδαπών οίκων και γενικά η διενέργεια
συναφών με τα παραπάνω δραστηριοτήτων.
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Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε εταιρείες
ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, Α.Ε., Ε.Π.Ε., εκτός από
μονοπρόσωπες Ε.Π.Ε., με οποιαδήποτε εταιρική ιδιό−
τητα, καθώς κατ να εκπροσωπεί άλλες επιχειρήσεις
και να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις, ήδη υφι−
στάμενες ή που πρόκειται να συσταθούν, στην Ελλάδα
ή στο εξωτερικό και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή
παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας.
6. Διάρκεια: Η διάρκεια της λειτουργίας της εταιρείας
ορίζεται για τριάντα (30) χρόνια και αρχίζει από την
δημοσίευση και καταχώριση της περίληψης του αρχικού
καταστατικού της, που έγινε με το υπ’ αριθμ. 8331/1.7.20
03 συμβόλαιο του τέως Συμβολαιογράφου Ορεστιάδας
Παναγιώτη Κρανούδη, στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών
και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως.
7. Διαχειριστής: Η μοναδική εταίρος Δάφνη σύζυγος
Γεωργίου Δαρίδη, το γένος Πασχάλη Πασχαλίδη και
της Πολυχροντάς.
8. Αριθμός και ημερομηνία καταχώρισης στο Πρωτο−
δικείο Ορεστιάδας: 06/7.11.2011.
Ορεστιάδα, 7 Δεκεμβρίου 2011
Η Συμβολαιογράφος
ΕΛΕΝΗ Π. ΚΡΑΝΟΥΔΗ
F
(9)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μη−
τρώο της τροποποίησης του καταστατικού της
Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία
«SUITFORM ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και
δ.τ. «SUITFORM ΕΠΕ».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
Δυνάμει του υπ’ αριθμ. 23399/21.2.2012 συμβολαίου της
Συμβολαιογράφου Πειραιά Άννας Καλλίτση Παναγοπού−
λου, που έχει νόμιμα καταχωρηθεί και δημοσιευθεί στο
Γενικό Εμπορικό Μητρώο της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ του
Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά με Κωδικό Αριθμό
Καταχώρισης 4717 και αριθμό. Γ.Ε.ΜΗ. 118560008000 την
22.2.2012 τροποποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας
Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «SUITFORM
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «SUITFORM
ΕΠΕ», όσον αφορά το εταιρικό κεφάλαιο το οποίο αυξά−
νεται κατά 57.000 ευρώ με την καταβολή μετρητών από
τους εταίρους κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο
ήδη υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο και κατόπιν αυτού
τροποποιείται το σχετικό με το κεφάλαιο 5 άρθρο του
καταστατικού της το οποίο έχει ως εξής:
Άρθρο 5
Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εκατόν δύο
χιλιάδες (102.000,00) ευρώ, διαιρείται σε τρείς χιλιάδες
τετρακόσια (3.400) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας
τριάντα (30,00) ευρώ το κάθε ένα. Το εταιρικό κεφά−
λαιο κατά ρητή βεβαίωση των συμβαλλομένων έχει ήδη
καταβληθεί στο Ταμείο της εταιρείας σε μετρητά, ολό−
κληρο. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου στο εταιρικό
κεφάλαιο ως και τα εταιρικά μερίδια εκάστου εξ αυτών
καθορίζονται ως ακολούθως:
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.)

Α) Ο Ανδρέας Μπαρδάκος του Σωτηρίου κατέβαλε
συνολικά ποσό πενήντα δύο χιλιάδων είκοσι (52.020,00)
ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία με χίλια επτακόσια
τριάντα τέσσερα (1.734) εταιρικά μερίδια.
Β) Η Ευγενία Μπαρδάκου του Σωτηρίου κατέβαλε συ−
νολικά το ποσό των τριάντα δύο χιλιάδων εξακοσίων
σαράντα (32.640,00) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία
με χίλια ογδόντα οκτώ (1.088) εταιρικά μερίδια.
Γ) Η Άννα Μπαρδάκου του Σωτηρίου κατέβαλε το
ποσό των δέκα επτά χιλιάδων τριακοσίων σαράντα

(17.340,00) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία με πε−
ντακόσια εβδομήντα οκτώ (578) εταιρικά μερίδια.
Κατά τα λοιπά ισχύει το αρχικό καταστατικό της
εταιρείας.
Πειραιάς, 22 Φεβρουαρίου 2012
Με εντολή Προέδρου
Η Προϊσταμένη Γ.Ε.ΜΗ.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*11013822302120008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

