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

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ
(1)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ−
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «EN−ΕΡΓΟ ΑΝΩΝΥ−
ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΝ−ΕΡΓΟ−ΑΤΕΤΒΕ»
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Την 19−09−2011 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύ−
μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η με αριθμό πρωτ.
6586/20−07−2011 αίτηση και η συνυποβαλλόμενη από
30/06/2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετό−
χων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «EN−ΕΡΓΟ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑ−
ΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΝ−ΕΡΓΟ−ΑΤΕΤΒΕ» και αριθμό
Μητρώου 65062/03/Β/07/91, με την οποία αποφασίστηκε
η τροποποίηση του άρθρου 5 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: (σε πε−
ρίληψη)
Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο
Το αρχικό Μ.Κ. της εταιρείας είχε ορισθεί σε 642.000€
διαιρούμενο σε 642.000 ονομαστικές μετοχές, ονομα−
στικής αξίας 1€ η μία.
Με διαδοχικές αυξήσεις το Μ.Κ. ανήλθε σε 917.000€
διαιρούμενο σε 917.000 ονομαστικές μετοχές, ονομα−
στικής αξίας 1€ η μία.
Με την από 30/06/2011 απόφαση της τακτικής Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το Μ.Κ. της
αυξήθηκε κατά το ποσό των 8.250,00€ με κεφαλαιο−
ποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή των
παγίων βάσει του Ν. 2065/1992 κατά ποσό 8.244,90€ και
με την καταβολή μετρητών 5,10€. Εκδόθηκαν 8.250 νέες
ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1€ η μία.
Έτσι το Μ.Κ. της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των
925.250,00€ και διαιρείται σε 925.250 ονομαστικές με−
τοχές, ονομαστικής αξίας 1€ η μία.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Μητρώο
Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του
τροποποιημένου καταστατικού.
Ελευσίνα, 19 Σεπτεμβρίου 2011
Με εντολή Περιφερειάρχη
Η Αντιπεριφερειάρχης
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΟΥ
Ö
(2)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΗΤΙΝΗΣ ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΑΠΑ−
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΙ»
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Την 20.9.2011 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η με αριθμό πρωτ. 6328/
18−07−2011 αίτηση και η συνυποβαλλόμενη από 27/06/2011
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙ−

ΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΗΤΙΝΗΣ ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΑΠΑΔΗΜΗ−
ΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΙ» και αριθμό μητρώου 56/03/Β/86/20(2009),
με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων
5, 7, 13, 15, 16, 19, 20 του καταστατικού της.
Η καταχώρηση των ως άνω στοιχείων γίνεται σύμφω−
να με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2α και 7β παρ.
1 του Κ.Ν. 2190/1920.
Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει ως εξής: (σε πε−
ρίληψη)
Άρθρο 7 Μετοχές
1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Μητρώο
Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του
τροποποιημένου καταστατικού.
Ελευσίνα, 20 Σεπτεμβρίου 2011
Με εντολή Περιφερειάρχη
Η Αντιπεριφερειάρχης
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΟΥ
Ö
(3)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ−
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «EUROMETAL−
Ανώνυμη, Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία
μηχανημάτων και μεταλλικών κατασκευών» και δ.τ.
«EUROMETAL SA».
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Την 19−09−2011 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η με αριθμό πρωτ. 6259/
15−07−2011 αίτηση και η συνυποβαλλόμενη από 30/06/2011
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώ−
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «EUROMETAL−Ανώνυμη,
Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία μηχανημάτων και με−
ταλλικών κατασκευών» με δ.τ. «EUROMETAL SA» και αριθ−
μό μητρώου 37883/03/Β/97/09, με την οποία αποφασίστηκε
η τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της.
Η καταχώρηση των ως άνω στοιχείων γίνεται σύμφω−
να με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2α και 7β παρ.
1 του Κ.Ν. 2190/1920.
Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει ως εξής: (σε πε−
ρίληψη)
Άρθρο 4 Σκοπός (προσθήκη παρ. 12)
Η ίδρυση πρατηρίων για εμπορία υγρών και αερίων
καυσίμων.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Μητρώο
Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του
τροποποιημένου καταστατικού.
Ελευσίνα, 19 Σεπτεμβρίου 2011
Με εντολή Περιφερειάρχη
Η Αντιπεριφερειάρχης
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΟΥ
Ö
(4)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρει−
ών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης
Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» και δ.τ. «MVS ΑΕ»
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Την 20−09−2011 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.)
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η με αριθμό πρωτ. 7439/
23−08−2011 αίτηση και η συνυποβαλλόμενη από 22/08/2011
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» με δ.τ.
«MVS ΑΕ» και αριθμό μητρώου 70585/03/Β/11/02, με την
οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του
καταστατικού της.
Η καταχώρηση των ως άνω στοιχείων γίνεται σύμφω−
να με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2α και 7β παρ.
1 του Κ.Ν. 2190/1920.
Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει ως εξής: (σε πε−
ρίληψη)
Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο
Το αρχικό Μ.Κ. της εταιρείας είχε ορισθεί σε
400.000,00€ διαιρούμενο σε 40.000 ονομαστικές μετο−
χές, ονομαστικής αξίας 10,00€ η κάθε μία.
Με την από 30/06/2011 απόφαση του Δ.Σ. ανήλθε σε
600.000,00€ διαιρούμενο σε 60.000 ονομαστικές μετο−
χές ονομαστικής αξίας 10,00€ η κάθε μία.
Με την από 22/08/2011 έκτακτη Γενική Συνέλευση των
μετόχων της εταιρείας, το Μ.Κ. της αυξήθηκε κατά το
ποσό των 100.000,00€ με καταβολή μετρητών, με την
έκδοση 10.000 ονομαστικών μετοχών ονοματικής αξίας
10,00€ η κάθε μία.
Έτσι το Μ.Κ. της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των
700.000,00€ διαιρούμενο σε 70.000 ονομαστικές μετο−
χές, ονομαστικής αξίας 10,00€ η κάθε μία.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Μητρώο
Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του
τροποποιημένου καταστατικού.
Ελευσίνα, 20 Σεπτεμβρίου 2011
Με εντολή Περιφερειάρχη
Η Αντιπεριφερειάρχης
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΟΥ
Ö
(5)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ−
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» και δ.τ.
«SYNTHESIS INVESTMENT CONSULTANTS S.A.»
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Την 27−7−11 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 07/07/2011 πρακτι−
κό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης
Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» με δ.τ. «SYNTHESIS
INVESTMENT CONSULTANTS S.A.» και με αριθμό Μητρώ−
ου 30929/01/Β/94/182 που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων,
με το οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου
5 του Καταστατικού της.
Η παραπάνω τροποποίηση έχει σε περίληψη ως ακο−
λούθως:
΄Αρθρο 5
Με την από 07/07/201 Γενική Συνέλευση των μετό−
χων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά
234.800,00 € με μετρητά και την έκδοση 8000 νέων
ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 € και
έτσι ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 410.900,00 € και
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διαιρείται σε 14.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 €
η κάθε μία.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Μητρώο
Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του
τροποποιημένου καταστατικού.
Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2011
Με εντολή Περιφερειάρχη
Η Διευθύντρια
ΕΙΡΗΝΗ ΠΟΡΤΑΛΙΟΥ
Ö
(6)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΜΔΑ ΙΑ−
ΤΡΙΚΗ−ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ−ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΛΑΜΔΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ»
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Την 14−9−11 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 30/06/2010 πρα−
κτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώ−
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΜΔΑ ΙΑΤΡΙΚΗ−
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ−ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
με δ.τ. «ΛΑΜΔΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ» και με αριθμό Μητρώου
52948/01/Β/02/581 που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων με
το οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5
του Καταστατικού της.
Η παραπάνω τροποποίηση έχει σε περίληψη ως ακο−
λούθως:
΄Αρθρο 5
Με την από 30/06/2010 Γενική Συνέλευση των μετόχων,
450.000,00 € με μετρητά ή και την έκδοση 450.000 νέων
ονομαστικής αξίας 1,00 € και έτσι ανέρχεται σήμερα
στο ποσό των 1.000.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας
1,00 € η κάθε μία.
Αν η κάλυψη του ποσού της παραπάνω αύξησης του
μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό
κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της κάλυψης σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13α του ΚΝ 2190/20
όπως ισχύει.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Μητρώο
Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του
τροποποιημένου καταστατικού.
Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2011
Με εντολή Περιφερειάρχη
Η Διευθύντρια
ΕΙΡΗΝΗ ΠΟΡΤΑΛΙΟΥ
Ö
(7)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ιωάννης Ξε−
νικάκης−Εφαρμογαί Κλιματισμού−Ανώνυμη Τεχνική,
Τουριστική, Ξενοδοχειακή και Εμπορική Εταιρεία»
και δ.τ. «ΥΔΡΟΘΕΡΜ Α.Ε.»
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Την 30/08/2011 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η με αριθμό πρωτ. 10365/07−
12−2010 αίτηση και η συνυποβαλλόμενη από 30/11/2010 από−
φαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης
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Εταιρείας με την επωνυμία «Ιωάννης Ξενικάκης−Εφαρμογαί
Κλιματισμού−Ανώνυμη Τεχνική, Τουριστική, Ξενοδοχειακή
και Εμπορική Εταιρεία» με δ.τ. «ΥΔΡΟΘΕΡΜ Α.Ε.» και αριθμό
Μητρώου 26233/70/Β/92/30, με την οποία αποφασίστηκε η
τροποποίηση του άρθρου 5 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: (σε πε−
ρίληψη)
Άρθρο 5
(Σε Περίληψη)
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν σε
895.175 ευρώ διαιρούμενο σε 30.500 μετοχές ονομαστι−
κής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία.
Με την από 30−11−2010 απόφαση της Γενικής Συνέ−
λευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η
αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά α) 225.670,36
ευρώ με την κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού που
είχε σχηματιστεί από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών
περιουσιακών στοιχείων Ν. 2065/92 β) 324,64 ευρώ με
την καταβολή μετρητών και με την έκδοση 7700 νέων
μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία.
Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται
στο ποσό του 1.121.170 ευρώ διαιρούμενο σε 38.200 με−
τοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία.
Την ίδια μέρα καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποι−
ημένου καταστατικού.
Ηράκλειο, 30 Αυγούστου 2011
Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ
Ö
(8)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ−
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ Α.Ε.»
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Την 23−08−2011 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύ−
μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η με αριθμ. Πρωτ.
ΕΜ−4639/28−06−2011 αίτηση και η συνυποβαλλόμενη
από 13−05−2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙ−
ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με το διακρ. τ. «ΚΟΥ−
ΝΤΟΥΡΗΣ Α.Ε.» και αριθμό μητρώου 11351/70/Β/86/64 με
την οποία αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου
5 του καταστατικού της.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε και ολόκληρο το νέο
κείμενο του καταστατικού της. Η καταχώριση της εν λόγω
ανώνυμης εταιρείας 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
(Σε Περίληψη)
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν σε
884.904 ευρώ διαιρούμενο σε 294.968 μετοχές ονομα−
στικής αξίας 3,00 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 13−05−2011 απόφαση της Γενικής Συνέ−
λευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η
αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου κατά 60.000 ευρώ, με
την καταβολή μετρητών και με την έκδοση 20.000 νέων
μετοχών ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ η κάθε μία.
Έπειτα από τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της
εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 944.904 ευρώ δι−
αιρούμενο σε 314.968 μετοχές ονομαστικής αξίας 3,00
ευρώ η κάθε μία.
Ηράκλειο, 23 Αυγούστου 2011
Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ
Ö
(9)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΙΚΡΑ−
ΚΗΣ Γ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΒΙΟΜΗ−
ΧΑΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Γ.Ε. ΠΙΚΡΑΚΗΣ ALUMINCO ΚΡΗ−
ΤΗΣ Α.Ε.»
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Την 19−08−2011 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύ−
μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η με αριθμ. Πρωτ.
ΕΜ−1687/29−03−2011 αίτηση και η συνυποβαλλόμενη από
15−03−2011 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΠΙΚΡΑΚΗΣ Γ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΒΙΟ−
ΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Γ.Ε. ΠΙΚΡΑΚΗΣ ALUMINCO ΚΡΗΤΗΣ
Α.Ε.» και αριθμό μητρώου 34149/70/Β/95/58, σύμφωνα με
την οποία αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου
5 του καταστατικού της.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε και ολόκληρο το
νέο κείμενο του καταστατικού της.
Η καταχώριση της εν λόγω ανώνυμης εταιρείας γί−
νεται 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
(Σε Περίληψη)
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν σε
1.710.000 ευρώ διαιρούμενο σε 85.500 μετοχές ονομα−
στικής αξίας 20 ευρώ η κάθε μία.
Με την από 15−03−2011 απόφαση της Γενικής Συνέ−
λευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η
αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου κατά 300.000 ευρώ με
την καταβολή μετρητών και με την έκδοση 15.000 νέων
μετοχών ονομαστικής αξίας 20 ευρώ η κάθε μία.
Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται
στο ποσό του 2.010.000 ευρώ διαιρούμενο σε 100.500
μετοχές ονομαστικής αξίας 20 ευρώ η κάθε μία.
Την ίδια μέρα καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποι−
ημένου καταστατικού.
Ηράκλειο, 19 Αυγούστου 2011
Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.)
(10)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ−
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΙΡΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑ−
ΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και δ.τ. «PAIRIS−PACK A.E.B.E.Π.»
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Την 9−9−2011 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η με αριθμό πρωτ.2848/
21−07−2011 αίτηση και η συνυποβαλλόμενη από 28−06−
2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΙΡΗΣ ΣΥΣΚΕΥ−
ΑΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και δ.τ. «PAIRIS−PACK A.E.B.E.Π.» και αριθμό
Μητρώου 44332/11/Β/99/6 με την οποία αποφασίστηκε η
τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Μητρώο και
ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της
Η καταχώριση των ως ανω στοιχείων γίνεται σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2α και 7& παρ. 1
του Κ.Ν. 2190/1920.
Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει ως εξής:
Άρθρο 1
Επωνυμία
1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ
ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
& ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και ο διακρι−
τικός της τίτλος «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ
ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π.».
2. Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της εταιρείας
με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρείας θα είναι
THRACE XPS S.A.
Λιβαδειά, 9 Σεπτεμβρίου 2011
Ο Αντιπεριφερειάρχης
Γ. ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ
Ö

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
(11)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «ΑΦΟΙ ΣΙΔΕΡΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ−ΞΕ−
ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» και δ.τ. «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
ΚΡΗΣΤΩΝΙΑ»
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Την 29−08−2011 καταχωρίστηκε στο ΜΑΕ της Υπη−
ρεσίας μας, το από 18−08−2011 πρακτικό του Δ.Σ της
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΣΙΔΕΡΙΔΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ−ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»
με δ.τ. «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΡΗΣΤΩΝΙΑ» και Αριθμό Μητρώ−
ου 45.746/55/Β/00/004, με το οποίο πιστοποιήθηκε η
καταβολή της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της
Εταιρείας, ύψους 343.500,00 Ευρώ, που αποφασίσθηκε
από την τακτική Γενική Συνέλευση της 30−06−2011, με
τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού.
Κιλκίς, 19 Σεπτεμβρίου 2011
Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΝΤΕΝΟΥΔΗΣ
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(12)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «ΣΚΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ»
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Την 31−08−2011 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα παρακάτω στοιχεία της
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΚΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥ−
ΗΣ ΕΡΓΩΝ» και αριθμό μητρώου 40002/11/Β/98/4:
1. Το από 31−12−2010 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης
των μετόχων.
2. Το προσάρτημα και η έκθεση διαχείρισης του Διοι−
κητικού Συμβουλίου για την χρήση 30−06−2010.
Λιβαδειά, 31 Αυγούστου 2011
Ο Αντιπεριφερειάρχης
Γ. ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ
Ö
(13)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «Ν. ΜΠΟΥΛΕΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΛΟΥ−
ΜΙΝΙΟΥ»
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Την 28−07−2011 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανω−
νύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα παρακάτω
στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ν.
ΜΠΟΥΛΕΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑ−
ΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» και αριθμό
μητρώου 63727/11/Β/07/12:
1. Το από 30−06−2011 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης
των μετόχων.
2. Το προσάρτημα, η έκθεση διαχείρισης του Διοικη−
τικού Συμβουλίου και η έκθεση των ελεγκτών για την
χρήση 31−12−2010.
Λιβαδειά, 28 Ιουλίου 2011
Ο Αντιπεριφερειάρχης
Γ. ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ
Ö
(14)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μη−
τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας
με την επωνυμία «MIG ENVIRONMENT ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» και δ.τ.
«MIG ENVIRONMENT».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Την 15−09−2011 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 200,
το από 08/08/2011 πρακτικό του Διοικητικού Συμβου−
λίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MIG
ENVIRONMENT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ», δ.τ. «MIG ENVIRONMENT» και αριθμό
ΓΕΜΗ 116709101000/08−7−2011, από το οποίο προκύπτει
ότι, αποφασίσθηκαν τα εξής:
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Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, που ορίσθηκε με το άρ−
θρο 35 του καταστατικού, συγκροτήθηκε σε σώμα ως
εξής:
1. Christophe (Κριστόφ) Vivien (Βιβιέν) του François
(Φρανσουά), Οικονομολόγος, γεννηθείς στη Γαλλία την
14.7.1958, κάτοικος Αθηνών, οδός Χοϋδά 14−16, κάτοχος
του υπ’ αριθμόν 04ΑΕ63491 Διαβατηρίου, εκδοθέντος
την 9.3.2004 από τις αρμόδιες Αρχές της Γαλλικής Δη−
μοκρατίας, με Α.Φ.Μ. 033005313, Δ.Ο.Υ. Ι Αθηνών, Γάλλος
υπήκοος, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου,
2. Φώτιος Καρατζένης του Δημητρίου, Δικηγόρος,
γεννηθείς στην Αθήνα την 29.12.1964, κάτοικος Πολι−
τείας Αττικής, οδός Σόλωνος αρ. 25, κάτοχος του υπ’
αριθμόν Ν 072684 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας,
το οποίο εκδόθηκε το 1983 από το ΙΔ’ Π.Α. Αθηνών, με
Α.Φ.Μ. 043970735, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Έλληνας υπήκοος,
Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Γεώργιος Κουλούρης του Δημητρίου, Οικονομο−
λόγος, γεννηθείς την 28.9.1978 στο Χολαργό Αττικής,
κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, Λεωφόρος Θησέως
αρ. 67, κάτοχος του υπ’ αριθμόν ΑΑ 019301 δελτίου
αστυνομικής ταυτότητας, το οποίο εκδόθηκε το 2004
από το ΤΑ Βριλησσίων, με Α.Φ.Μ. 114090421, Δ.Ο.Υ. Κη−
φισιάς, Έλληνας υπήκοος, Διευθύνων Σύμβουλος.
Σύμφωνα με το άρθρο 35 του καταστατικού, με θητεία
των μελών του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της
εταιρείας λήγει με το διορισμό νέου Διοικητικού Συμ−
βουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων
της, η οποία θα συνέλθει μετά το τέλος της πρώτης
εταιρικής χρήσης, (η εταιρική χρήση λήγει την 31−12−2011,
σύμφωνα με το άρθρο 28 του καταστατικού),
Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας:
1. Γενική Εκπροσώπηση:
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την
ανάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 4 του Κατα−
στατικού, της διοικήσεως, διαχειρίσεως της περιουσίας,
διευθύνσεως των υποθέσεων και εκπροσωπήσεως της
Εταιρείας, καθώς και ασκήσεως όλων των εξουσιών και
αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από
αυτές που απαιτούν κατά το Νόμο ή το Καταστατικό
συλλογική ενέργεια, α) στον Πρόεδρο του Διοικητικού
Συμβουλίου Christophe (Κριστόφ) Vivien (Βιβιέν) και
β) στο Διευθύνοντα Σύμβουλο Γεώργιο Κουλούρη, οι
οποίοι θα ενεργούν από κοινού.
Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας ενός εκ των
ανωτέρω, άπασες οι ως άνω εξουσίες θα ασκούνται από
τον εκάστοτε παρόντα και από τον Φώτιο Καρατζένη,
Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργούντες
επίσης από κοινού.
2. Ειδική Εκπροσώπηση:
Για την υποβολή οιωνδήποτε αναφορών, δηλώσεων,
καταστάσεων, μεταβολών, των συνοδευτικών αυτών
εντύπων και εν γένει για την διεκπεραίωση της σχετικής
αλληλογραφίας της Εταιρείας προς τις Δημόσιες Οικο−
νομικές Υπηρεσίες, τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
και εν γένει προς τις Δημόσιες Αρχές εξουσιοδοτού−
νται ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Christophe
(Κριστόφ) Vivien (Βιβιέν) και η Σταυρούλα Μαρκουλή του
Μιχαήλ, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Φιλικής
Εταιρείας αρ. 61Α, κάτοχος του υπ’ αριθμόν ΑΒ 656863
δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε το 2006
από το Τ.Α. Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ. 037470320, Δ.Ο.Υ.
Χαλανδρίου, Ελληνίδα υπήκοος, ενεργούντες έκαστος

εξ αυτών χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη άλλου προ−
σώπου.
Όλα τα ανωτέρω εξουσιοδοτούμενα πρόσωπα υπό (1)
και (2) μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση
των εξουσιών που τους ανατίθενται ή μέρος τούτων
σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους
της Εταιρίας ή τρίτους, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ.
4 του Καταστατικού της Εταιρείας.
Γ) Υπογραφή αποσπασμάτων και αντιγράφων των
πρακτικών
Ύστερα από πρόταση του Προέδρου του Διοικητικού
Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο απεφάσισε ομό−
φωνα, σύμφωνα με τα άρθρα 17 παρ. 5 και 25 παρ. 3, του
Καταστατικού, όπως τα αποσπάσματα και τα αντίγρα−
φα των πρακτικών Γενικής Συνέλευσης και Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρείας υπογράφονται εκτός από
τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Christophe
(Κριστόφ) Vivien (Βιβιέν) ή τον νόμιμο αναπληρωτή του,
ήτοι τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Φώ−
τιο Καρατζένη και από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της
Εταιρείας Γεώργιο Κουλούρη.
Δ) Καθορισμός διεύθυνσης γραφείων της Εταιρείας
και έγκριση του συμφωνητικού υπομίσθωσης των γρα−
φείων της Εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει, όπως
τα γραφεία της Εταιρείας εγκατασταθούν στον πρώτο
(Α) όροφο του κτιρίου Α’ που βρίσκεται σε ακίνητο−κτι−
ριακό συγκρότημα επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 24,
στο Δήμο Αμαρουσίου.
Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα απο−
δέχεται και εγκρίνει την από 3.6.2011 σύμβαση υπομίσθω−
σης επαγγελματικής στέγης που συνήφθη και υπεγράφη
μεταξύ αφενός της Κυπριακής Δημόσιας Εταιρείας Περι−
ορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «MARFIN POPULAR
BANK PUBLIC CO LTD», ως καθολικής διαδόχου της ανώ−
νυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «MARFIN
ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατόπιν της
διασυνοριακής συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως της
δεύτερης από την πρώτη, η οποία συνεβλήθη στην ως
άνω σύμβαση με τη ιδιότητα της Υπεκμισθώτριας και
αφετέρου της Εταιρίας, η οποία συνεβλήθη στην άνω
σύμβαση με την ιδιότητα της Υπομισθώτριας, δυνάμει
της οποίας η Υπεκμισθώτρια προέβη στην υπεκμίσθωση
προς την Υπομισθώτρια−Εταιρεία των ως άνω γραφείων
της Εταιρείας.
Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2011
Με εντολή Προέδρου
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ö
(15)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ−
μία «DATASTEAM TECHNOLOGIES Ανώνυμη Εμπο−
ρική Εταιρεία Εφαρμογών Πληροφορικής» και δ.τ.
«DATASTEAM TECHNOLOGIES ΑΕ».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Την 23/09/2011 καταχωρίστηκε με Κωδικό Αριθ−
μό Καταχώρησης 242 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
(Γ.Ε.Μ.Η), δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού και
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Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, το από 23/05/2011
πρακτικό του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «DATASTEAM TECHNOLOGIES Ανώνυμη
Εμπορική Εταιρεία Εφαρμογών Πληροφορικής», δ.τ.
«DATASTEAM TECHNOLOGIES ΑΕ» και με αριθμό ΓΕΜΗ
114465801000/22.04.2011, με το οποίο πιστοποιήθηκε η
καταβολή του συνόλου του μετοχικού Κεφαλαίου της
Εταιρείας, όπως ορίζει το σχετικό άρθρο του Κατα−
στατικού και σύμφωνα με την απόφαση της Γ.Σ. των
μετόχων, δηλαδή 1.000.000,00 € (ένα εκατομμύριο ευρώ),
με καταβολή μετρητών.
Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2011
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ö

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ
(16)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
της σύστασης της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης
με την επωνυμία «ΟΡΦΑΝΕΛΗΣ Κ.−ΠΟΥΡΣΑΙΤΙΔΗΣ Σ.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΑΝΑ−
ΓΕΝΝΗΣΗ Ε.Π.Ε.» και στα λατινικά «ORFANELIS Κ.−
POURSAITIDIS S.L.L.C.» και «ANAGENISI L.L.C.»
Την 23/09/2011 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι−
κό Μητρώο, η με αριθμό 13567/23−09−2011 πράξη σύ−
στασης της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την
επωνυμία «ΟΡΦΑΝΕΛΗΣ Κ.−ΠΟΥΡΣΑΙΤΙΔΗΣ Σ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο
«ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ε.Π.Ε.» και στα λατινικά «ORFANELIS
Κ.−POURSAITIDIS S. L.L.C.» και «ANAGENISI L.L.C» της
Συμβολαιογράφου Καβάλας Αικατερίνης Γ. Καραμπο−
γιά−Χατζοπούλου.
Η ως άνω Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης έλαβε
αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 117716730000 και Κωδικό Αριθμό κατα−
χώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. 117716730000.
Περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής:
1) Αριθμός Συμβολαίου: 13567/23−9−2011.
2) Συμβολαιογράφος: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Γ. ΚΑΡΑΜΠΟΓΙΑ−
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ έδρα Καβάλα (Δαγκλή 2)
3) Επωνυμία: «ΟΡΦΑΝΕΛΗΣ Κ.−ΠΟΥΡΣΑΙΤΙΔΗΣ Σ. ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτ−
λο «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ε.Π.Ε.» και στα λατινικά «ORFANELIS
Κ.−POURSAITIDIS S. L.L.C.» και «ANAGENISI L.L.C»
5) Εταίροι: 1) Κωνσταντίνος Ορφανέλης του Χρήστου
και της Ειρήνης, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην
Καβάλα το έτος 1964, κάτοικος Νέας Περάμου Καβά−
λας (Π. Μπακογιάννη 34), κάτοχος δελτίου ταυτότη−
τας με αριθμό Τ. 915076/18−9−2000 Τ.Α. Καβάλας, με
Α.Φ.Μ. 032633786 Δ.Ο.Υ. Ελευθερούπολης και 2) Συμεών
Πουρσαϊτίδης του Αναστασίου και της Βάγιας, ιδιωτικός
υπάλληλος, γεννημένος στην Καβάλα το έτος 1963, κά−
τοικος Καβάλας (Ελληνικής Δημοκρατίας 47), κάτοχος
δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 400640/13−2−2007 Τ.Α.
Καβάλας, με Α.Φ.Μ. 037047830 Δ.Ο.Υ. Α’ Καβάλας,
6) Κεφάλαιο: Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο
ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων (4.600,00)
ευρώ και διαιρείται σε διακόσια (200) εταιρικά μερίδια
των είκοσι τριών (23,00) ευρώ το καθένα. Στο κεφάλαιο
της εταιρίας μετέχουν: α) Κωνσταντίνος Ορφανέλης
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του Χρήστου και της Ειρήνης με ποσοστό πενήντα επί
τοις εκατό (50%) εξ αδιαιρέτου ήτοι με εκατό (100)
εταιρικά μερίδια της συμμετοχής του ανερχόμενης σε
δύο χιλιάδες τριακόσια (2.300,00) ευρώ και β) Συμεών
Πουρσαιτίδης του Αναστασίου και της Βάγιας, με ποσο−
στό πενήντα επί τοις εκατό (50%) εξ αδιαιρέτου ήτοι με
εκατό (100) εταιρικά μερίδια της συμμετοχής του ανερ−
χόμενης σε δύο χιλιάδες τριακόσια (2.300,00) ευρώ.
7) Σκοπός:
1. Υπηρεσίες υπαίθριου χώρου στάθμευσης αυτοκι−
νήτων.
2. Υπηρεσίες παροχής ιδιωτικής προστασίας.
3. Υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης και στοίβασης εμπο−
ρευματοκιβωτίων.
4. Υπηρεσίες μετακινήσεων φορτίων με γερανοφόρα
οχήματα ή εγκατεστημένους γερανούς.
8) Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται μέχρι
την έκτη (6η) Σεπτεμβρίου 2018 έτους
9) Διαχείριση: Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εται−
ρίας ανήκει και στους δύο εταίρους α) Κωνσταντίνο
Ορφανέλη του Χρήστου και της Ειρήνης και β) Συμεών
Πουρσαϊτίδης του Αναστασίου και της Βάγιας, οι οποίοι
έχουν δικαίωμα από κοινού να προβαίνουν αδιακρίτως
σε κάθε πράξη διαχειρίσεως και να δεσμεύουν με μόνη
την υπογραφή τους την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις
και συναλλαγές της προς τους τρίτους και να ενερ−
γούν στο όνομα της κάθε πράξη προς εκπλήρωση του
σκοπού αυτής.
Καβάλα, 23 Σεπτεμβρίου 2011
Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών
Η Συμβολαιογράφος
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Γ. ΚΑΡΑΜΠΟΓΙΑ−ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
Ö
(17)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
της σύστασης της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περι−
ορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΒΑΤΑΡ ΑΓΟ−
ΡΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΑΒΑ−
ΤΑΡ Μ.Ε.Π.Ε.»
Την 23/09/2011 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο, η με αριθμό 3438/21−09−2011 πράξη, σύστασης
της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυ−
μία «ΑΒΑΤΑΡ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
και το διακριτικό τίτλο «ΑΒΑΤΑΡ Μ.Ε.Π.Ε.» της Συμβο−
λαιογράφου Γεωργίας Κωνσταντίνου Κίτσιου.
Η ως άνω Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης έλαβε
αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 117722254000 και Κωδικό Αριθμό κατα−
χώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. 117722254000.
Περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής:
1) Αριθμός Συμβολαίου: 3438/21−09−2011
2) Συμβολαιογράφος: Γεωργία Κωνσταντίνου Κίτσι−
ου
3) Επωνυμία «ΑΒΑΤΑΡ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ » και διακριτικός τίτλος «ΑΒΑΤΑΡ Μ.Ε.Π.Ε.»
4) Έδρα: Έδρα της άνω εταιρείας ορίζεται η κτηματι−
κή περιφέρεια του Δήμου Αμφίκλειας Λοκρίδος νομού
Φθιώτιδας, θέση «Άγιος Αθανάσιος»
5) Εταίροι: ESCUELAS HOLDΙNGS LTD
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.)

6) Κεφάλαιο: 420.000€
7) Σκοπός: Α. Οι εν γένει διαφημιστικές δραστηριό−
τητες και οποιαδήποτε παροχή υπηρεσιών που έχει
σχέση με αυτές:
Η παραγωγή και επιμέλεια μακέτας, εντύπων, σημά−
των, αφισών και εκτύπωση αυτών συσκευασιών, κατα−
χωρίσεων. Έκδοση εντύπων, βιβλίων και περιοδικών
οποιασδήποτε φύσεως. Ο σχεδιασμός με ηλεκτρονικό
υπολογιστή και η αποτύπωση σχεδίων, εικόνων και πα−
ραστάσεων και γενικά κάθε διαφημιστικού υλικού. Η
επιμέλεια προγραμμάτων διαφημίσεως και ειδικότερα
η αγορά χρόνου και χώρου σε έντυπα, ραδιόφωνα και
τηλεόραση για την ανάπτυξη διαφημίσεων.
Η παραγωγή σεναρίων και ραδιοφωνικών κειμένων και
μηνυμάτων προς την εταιρεία και τρίτους.
Η δημιουργία, φιλοξενία και τήρηση ιστοσελίδων.
Η διοργάνωση αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώ−
σεων.
Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση κυλικείων,
διαφημιστικών περιπτέρων, όπως επίσης μίσθωση και
υπεκμίσθωση και η εκμετάλλευση των παραπάνω επι−
χειρησιακών χώρων.
Β−1. Η αγορά, πώληση, μίσθωση, εκμίσθωση, υπεκμί−
σθωση, ανοικοδόμηση, επισκευή, ανακαίνιση, διαρρύθ−
μιση, αναπαλαίωση, διαμόρφωση, μεταπώληση και εν
γένει εκμετάλλευση παντός είδους ακινήτων, αστικών
και μη, αξιοποιημένων εκτάσεων με ή χωρίς οικοδομή−
ματα σε οποιαδήποτε περιοχή ακόμα και σε παραδο−
σιακούς οικισμούς.
2. Η αγορά οικοπέδων και ανέγερση επ’ αυτών οικοδο−
μών παντός είδους, κατοικιών, γραφείων, καταστημάτων,
για περαιτέρω πώληση και εκμετάλλευση, καθώς και
πάσης φύσεως τουριστικών, ξενοδοχειακών και οικοδο−
μικών μονάδων και εγκαταστάσεων πάσης μορφής. Η εκ−
μίσθωση των ως άνω σε τρίτους με οποιαδήποτε νομική
σχέση. Η κατασκευή, διαχείριση και εκμετάλλευση κάθε
φύσεως τουριστικής, ξενοδοχειακής και οικοδομικής
μονάδας και επιχείρησης. Η αγορά από οποιοδήποτε

φυσικό ή νομικό πρόσωπο ήδη ανεγερθέντων και βρι−
σκόμενων ή μη σε λειτουργία ξενοδοχειακών μονάδων
και εν γένει ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, ξενώνων ή
εγκαταστάσεων για περαιτέρω εκμετάλλευση. Η πα−
ραχώρηση της εκμετάλλευσης των οικοδομών, ξενο−
δοχειακών εγκαταστάσεων ή μονάδων, που βρίσκονται
στην κυριότητα της εν όλο ή εν μέρει σε τρίτα φυσικά
ή νομικά πρόσωπα με οποιαδήποτε νομική σχέση.
3. Η εκπόνηση μελετών πάσης φύσεως τεχνικών ιδι−
ωτικών έργων.
4. Η ευρεία υποστήριξη επιχειρήσεων και κυρίως στους
πιο κάτω τομείς: α. την είσπραξη απαιτήσεων αυτών και
για λογαριασμό τους
β. την είσπραξη συνδρομών και εισφορών μελών δι−
αφόρων φορέων.
Για την εκπλήρωση των πιο πάνω σκοπών, η Εταιρεία
μπορεί:
α. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιου−
δήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό,
τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό,
β. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό
πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο,
γ. Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και παραρ−
τήματα οπουδήποτε.
δ. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημε−
δαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
ε. Να ιδρύει θυγατρικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα
και το εξωτερικό.
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων,
είναι δυνατόν ο σκοπός της Εταιρείας να διευρυνθεί
και σε άλλες εμπορικές δραστηριότητες.
8) Διάρκεια: 50 ΕΤΗ
9) Διαχείριση: ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΚΑΡΕΛΛΑΣ
Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2011
Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών
Η Συμβολαιογράφος
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝ. ΚΙΤΣΙΟΥ
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