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δ.τ. «ZITA CONGRESS AND TRAVEL»..................................
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ALIRAC
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.)

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ
(1)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ−
μία «ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ, ΔΙ−
ΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανώνυ−
μη Εταιρεία».
Την 29−9−2011 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη−
τρώο:
Η με αριθμό 5.272/16−9−2011 πράξη της συμβολαιογράφου
Σπάρτης Γεωργίας Αντωνίου Κούτσαρη ίδρυσης της ανώ−
νυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ, ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο
«ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ» και το καταστατικό της.
Η ως άνω ανώνυμη εταιρεία έλαβε Αριθμό Γ.Ε.Μ.Η.
117795039000 και Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ
117795039000
Περίληψη του καταστατικού έχει ως εζής:
1. Επωνυμία − Διακριτικός τίτλος: «ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ, ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία» − «ΛΑΚΩΝΙΚΗΒΙΟΕΝΕΡ−
ΓΕΙΑΚΗ».
2. Έδρα: ο Δήμος Σπάρτης.
3. Σκοπός: 1. Η βέλτιστη οικολογική −αειφόρος διαχείριση
των απορριμμάτων γενικά και η επεξεργασία αυτών, η
αξιοποίηση αυτών, η παραγωγή και διαχείριση ενεργεια−
κών πηγών όπως διαχ\ση βιομάζας, παραγωγή βιοαερίου,
οργανικών λιπασμάτων, θερμότητας, ηλεκτρικού ρεύματος,
ανακυκλώσιμων υλικών και η εν γένει εκ των παραγωγών
αυτών αξιοποίηση. 2. Επενδύσεις κοινωνικού χαρακτήρα
όπως τηλεθέρμανση η ανταπόδοση.
Η εμπορία προϊόντων ανακυκλώσιμων − βιολογικής −οι−
κολογικής παραγωγής και πιστοποιημένων. 3. Η συλλογή
μεταφορά απορριμμάτων «Η έρευνα, κατασκευή και εκμε−
τάλλευση σταθμών και μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από διαχείριση Αστικών, Βιομηχανικών, Νοσο−
κομειακών αποβλήτων, Α.Π.Ε, Βιοκαυσίμων και Βιομάζας,
όπως ορίζεται από το άρθρο 2 της Οδηγίας 2003/30/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
8ης Μαΐου 2003».
4. Η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών για την εν γένει
ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ.
(α) Η παροχή κάθε είδους συμβουλών και υπηρεσιών
και η άσκηση οποιωνδήποτε δραστηριοτήτων συναφών
προς τα ανωτέρω.
5. Κάθε άλλη εμπορική δραστηριότητα που θα αποφα−
σιστεί νομίμως από τα όργανα της εταιρείας.
Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται να
συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με παρεμφερή
σκοπό με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο ή να αντιπροσωπεύει
τέτοιες επιχειρήσεις και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε
φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.
4. Διάρκεια: ενενήντα εννέα (99) χρόνια
5. Ποσό και τρόπος καταβολής μετοχικού κεφαλαίου:
Μετοχικό κεφάλαιο εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00
ευρώ). Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα καταβλη−
θεί από τους ιδρυτές ως ακολούθως:
5.1 Ο εκ των ιδρυτών Σταύρος Αραχωβίτης του Κωνστα−
ντίνου και της Ελένης θα εισφέρει σε μετρητά με τη νόμιμη
σύσταση της εταιρείας ποσό δύο χιλιάδων (2.000,00) Ευρώ
και θα λάβει σαράντα (40) μετοχές.

5.2. Ο εκ των ιδρυτών Δημήτριος Βεκράκος του Νικολά−
ου και της Μαρίας θα εισφέρει σε μετρητά με τη νόμιμη
σύσταση της εταιρείας ποσό δύο χιλιάδων (2.000,00) Ευρώ
και θα λάβει σαράντα (40) μετοχές.
5.3. Ο εκ των ιδρυτών Λάμπρος Βλάχος του Παναγιώτη
και της Αικατερίνης, θα εισφέρει σε μετρητά με τη νόμιμη
σύσταση της εταιρείας ποσό δύο χιλιάδων (2.000,00) Ευρώ
και θα λάβει σαράντα (40) μετοχές.
5.4. Ο εκ των ιδρυτών Νικόλαος Βρατσίδας του Κων−
σταντίνου και της Ευαγγελίας, θα εισφέρει σε μετρητά
με τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας ποσό δύο χιλιάδων
(2.000,00) Ευρώ και θα λάβει σαράντα (40) μετοχές.
5.5. Ο εκ των ιδρυτών Παναγιώτης Γεωργανές του Ιωάννη
και της Παναγιώτας, θα εισφέρει σε μετρητά με τη νόμιμη
σύσταση της εταιρείας ποσό δύο χιλιάδων (2.000,00) Ευρώ
και θα λάβει σαράντα (40) μετοχές.
5.6. Ο εκ των ιδρυτών Βασίλειος Γεωργιάδης του Νικολά−
ου και της Παναγιώτας, θα εισφέρει σε μετρητά με τη νό−
μιμη σύσταση της εταιρείας ποσό δύο χιλιάδων (2.000,00)
Ευρώ και θα λάβει σαράντα (40) μετοχές.
5.7. Ο εκ των ιδρυτών Σταύρος Γιατράκος του Κωνστα−
ντίνου και της Αγγελικής θα εισφέρει σε μετρητά με τη νό−
μιμη σύσταση της εταιρείας ποσό δύο χιλιάδων (2.000,00)
Ευρώ και θα λάβει σαράντα (40) μετοχές.
5.8. Ο εκ των ιδρυτών Κωνσταντίνος Αιακουμάκος του
Άγι και της Αγλαΐας θα εισφέρει σε μετρητά με τη νόμιμη
σύσταση της εταιρείας ποσό δύο χιλιάδων (2.000,00) Ευρώ
και θα λάβει σαράντα (40) μετοχές.
5.9. Ο εκ των ιδρυτών Γεώργιος Θεοδωρακόπουλος του
Δημητρίου και της Αγγελικής θα εισφέρει σε μετρητά
με τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας ποσό δύο χιλιάδων
(2.000,00) Ευρώ και θα λάβει σαράντα (40) μετοχές.
5.10. Ο εκ των ιδρυτών Παναγιώτης Κακαλέτρης του Φω−
τίου και της Όρσας, θα εισφέρει σε μετρητά με τη νόμιμη
σύσταση της εταιρείας ποσό δύο χιλιάδων (2.000,00) Ευρώ
και θα λάβει σαράντα (40) μετοχές.
5.11. Ο εκ των ιδρυτών Δημοσθένης Κακούρος του Ιωάννη
και της Αμαλίας θα εισφέρει σε μετρητά με τη νόμιμη σύ−
σταση της εταιρείας ποσό δύο χιλιάδων (2.000,00) Ευρώ
και θα λάβει σαράντα (40) μετοχές.
5.12. Ο εκ των ιδρυτών Ιωάννης Καραβάσος του Βασιλεί−
ου και της Μαρίας, θα εισφέρει σε μετρητά με τη νόμιμη
σύσταση της εταιρείας ποσό δύο χιλιάδων (2.000,00) Ευρώ
και θα λάβει σαράντα (40) μετοχές.
5.13. Ο εκ των ιδρυτών Κωνσταντίνος Ρήγας του Δημητρί−
ου − Παναγιώτη και της Ποτίτσας, θα εισφέρει σε μετρητά
με τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας ποσό δύο χιλιάδων
(2.000,00) Ευρώ και θα λάβει σαράντα (40) μετοχές.
5.14. Ο εκ των ιδρυτών Λεωνίδας Κοντογεωργάκος του
Γεωργίου και της Μαρίας θα εισφέρει σε μετρητά με τη νό−
μιμη σύσταση της εταιρείας ποσό δύο χιλιάδων (2.000,00)
Ευρώ και θα λάβει σαράντα (40) μετοχές.
5.15. Ο εκ των ιδρυτών Παναγιώτης Κουτσοβίτης του
Κωνσταντίνου και της Λουκιανής, θα εισφέρει σε μετρητά
με τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας ποσό δύο χιλιάδων
(2.000,00) Ευρώ και θα λάβει σαράντα (40) μετοχές.
5.16. Ο εκ των ιδρυτών Πέτρος Λεβάκος του Δικαίου και
της Τατιάνης, θα εισφέρει σε μετρητά με τη νόμιμη σύ−
σταση της εταιρείας ποσό δύο χιλιάδων (2.000,00) Ευρώ
και θα λάβει σαράντα (40) μετοχές.
5.17. Ο εκ των ιδρυτών Ηλίας Κανελλάκης του Αριστείδη
και της Χρυσούλας θα εισφέρει σε μετρητά με τη νόμιμη
σύσταση της εταιρείας ποσό δύο χιλιάδων (2.000,00) Ευρώ
και θα λάβει σαράντα (40) μετοχές.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.)
5.18. Η εκ των ιδρυτών Χριστίνα Μακρυσοπούλου του Πα−
ναγιώτη και της Μαρίας, θα εισφέρει σε μετρητά με τη νό−
μιμη σύσταση της εταιρείας ποσό δύο χιλιάδων (2.000,00)
Ευρώ και θα λάβει σαράντα (40) μετοχές.
5.19. Ο εκ των ιδρυτών Ευθύμιος Παινέσης του Σαράντου
και της Μαρίας, θα εισφέρει σε μετρητά με τη νόμιμη σύ−
σταση της εταιρείας ποσό δύο χιλιάδων (2.000,00) Ευρώ
και θα λάβει σαράντα (40) μετοχές.
5.20. Ο εκ των ιδρυτών Κυριάκος Παπασπυρίδης του Ιω−
άννη και της Μαργαρίτας θα εισφέρει σε μετρητά με τη νό−
μιμη σύσταση της εταιρείας ποσό δύο χιλιάδων (2.000,00)
Ευρώ και θα λάβει σαράντα (40) μετοχές.
5.21. Ο εκ των ιδρυτών Κλεομένης Παπαγιαννόπουλος
του Γεωργίου και της Ελένης, θα εισφέρει σε μετρητά
με τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας ποσό δύο χιλιάδων
(2.000,00) Ευρώ και θα λάβει σαράντα (40) μετοχές.
5.22. Ο εκ των ιδρυτών Πέτρος Ρηγάκος του Σταύρου και
της Αγαθής, θα εισφέρει σε μετρητά με τη νόμιμη σύσταση
της εταιρείας ποσό δύο χιλιάδων (2.000,00) Ευρώ και θα
λάβει σαράντα (40) μετοχές.
5.23. Ο εκ των ιδρυτών Γεώργιος Στελάκος του Αλε−
ξάνδρου και της Αικατερίνης, θα εισφέρει σε μετρητά
με τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας ποσό δύο χιλιάδων
(2.000,00) Ευρώ και θα λάβει σαράντα (40) μετοχές.
5.24. Ο εκ των ιδρυτών Σπυρίδων Τραγγανίδας του
Κωνσταντίνου και της Μαρίας, θα εισφέρει σε μετρητά
με τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας ποσό δύο χιλιάδων
(2.000,00) Ευρώ και θα λάβει σαράντα (40) μετοχές.
5.25. Ο εκ των ιδρυτών Σαράντος Τριτάκης του Βάσιμου
και της Ελένης, θα εισφέρει σε μετρητά με τη νόμιμη σύ−
σταση της εταιρείας ποσό δύο χιλιάδων (2.000,00) Ευρώ
και θα λάβει σαράντα (40) μετοχές.
5.26. Ο εκ των ιδρυτών Παναγιώτης Τσιμπίδης του Δημη−
τρίου και της Γκόλφως θα εισφέρει σε μετρητά με τη νό−
μιμη σύσταση της εταιρείας ποσό δύο χιλιάδων (2.000,00)
Ευρώ και θα λάβει σαράντα (40) μετοχές.
5.27. Ο εκ των ιδρυτών Νικόλαος Χελιώτης του Κων−
σταντίνου και της Παναγιώτας θα εισφέρει σε μετρητά
με τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας ποσό δύο χιλιάδων
(2.000,00) Ευρώ και θα λάβει σαράντα (40) μετοχές.
5.28. Ο εκ των ιδρυτών Θεοφάνης Βλαχολιάς του Ηλία
και της Δήμητρας θα εισφέρει σε μετρητά με τη νόμιμη
σύσταση της εταιρείας ποσό δύο χιλιάδων (2.000,00) Ευρώ
και θα λάβει σαράντα (40) μετοχές.
5.29. Ο εκ των ιδρυτών Σταύρος Αργυρόπουλος του Γε−
ωργίου και της Μαρίας, θα εισφέρει σε μετρητά με τη νό−
μιμη σύσταση της εταιρείας ποσό δύο χιλιάδων (2.000,00)
Ευρώ και θα λάβει σαράντα (40) μετοχές.
5.30. Ο εκ των ιδρυτών Δημήτριος Σιγαλός του Αθανα−
σίου και της Τασίας, θα εισφέρει σε μετρητά με τη νόμιμη
σύσταση της εταιρείας ποσό δύο χιλιάδων (2.000,00) Ευρώ
και θα λάβει σαράντα (40) μετοχές.
6. Μετοχές (αριθμός, είδος, ονομαστική αξία): 1.200 με−
τοχές, ανώνυμες κοινές, ονομαστικής αξίας, πενήντα (50)
ευρώ η καθεμία.
7. Ημερομηνία λήξης εταιρικής χρήσης: Η εταιρική χρήση
αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή
πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Η πρώτη εταιρι−
κή χρήση περιλαμβάνει την περίοδο που αρχίζει από την
νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την τριακοστή
πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους 2012. Η σύγκληση της
πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμ−
βάνει χώρα μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2012.
8. Αριθμός μελών Δ.Σ. και θητεία αυτού: 5 μέλη Δ.Σ. με
5ετή διάρκεια.
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9. Πρώτο Δ.Σ. και θητεία αυτού: Το πρώτο Διοικητικό
Συμβούλιο του οποίου η θητεία ορίζεται από την νόμιμη
σύσταση της εταιρείας μέχρι την πρώτη τακτική Γενική
Συνέλευση απαρτίζεται από τους παρακάτω:
α. Ο Σταύρος Αργυρόπουλος του Γεωργίου και της Μα−
ρίας, με αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 046612138
Δ.Ο.Υ. Σπάρτης, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στις
20.8.1962 στην Αθήνα Αττικής και κατοικεί στην Σπάρ−
τη Λακωνίας, οδός Στάουμφερτ αριθμός 24, κάτοχος του
δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΕ. 271011 που
εκδόθηκε στις 7−6−2007 από το Τμήμα Ασφαλείας Σπάρτης,
υπηκοότητας ελληνικής.
β. Ο Δημήτριος Σιγαλός του Αθανασίου και της Τασίας,
με αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 022109194 Δ.Ο.Υ.
Σπάρτης, οικονομολόγος, που γεννήθηκε το έτος 1953 στην
Πελλάνα Λακωνίας και κατοικεί στην Σπάρτη, Μενελάου
67, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό
ΑΖ. 736222 που εκδόθηκε στις 10−9−2009 από το Τμήμα
Ασφαλείας Σπάρτης, ελληνικής υπηκοότητας. γ. Ο Πανα−
γιώτης Κουτσοβίτης του Κωνσταντίνου και της Λουκιανής,
με αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 103613593 Δ.Ο.Υ.
Σπάρτης, τοπογράφος − μηχανικός, που γεννήθηκε στις 5−
7−1974 στην Σπάρτη Λακωνίας και κατοικεί στην Μαγούλα
Λακωνίας, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
με αριθμό Π. 930046 που εκδόθηκε στις 6−6−1994 από το
Τμήμα Ασφαλείας Σπάρτης, υπηκοότητας ελληνικής.
δ. Ο Κωνσταντίνος Διακουμάκος του Άγι και της Αγλα−
ΐας με αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 026468864
Δ.Ο.Υ. Σπάρτης, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στις 17−
1−1962 στην Σπάρτη Λακωνίας και κατοικεί στην Σπάρτη
Λακωνίας, οδός Αχιλλέως αριθμός 7, κάτοχος του δελτίου
αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Τ. 390645 που εκδό−
θηκε στις 26−5−1999 από το Τμήμα Ασφαλείας Σπάρτης,
υπηκοότητας ελληνικής.
ε. Ο Σταύρος Αραχωβίτης του Κωνσταντίνου και της Ελέ−
νης, με αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 051088226
Δ.Ο.Υ. Σπάρτης, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στις 2−10−
1967 στην Σπάρτη Λακωνίας και κατοικεί στην Σπάρτη
Λακωνίας, οδός Λεωνίδου αριθμός 6, κάτοχος του δελτίου
αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Μ. 493430 που εκδό−
θηκε στις 31−12−1983 από το Τμήμα Ασφαλείας Σπάρτης,
υπηκοότητας ελληνικής.
10. Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης:
Τακτικοί:
α) Κόκκινης Αλέξιος του Γεωργίου, λογιστής κάτοικος
Σπάρτης Λακωνίας αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτό−
τητας Κ.934106, πτυχιούχος του οικονομικού τμήματος
Νομικής Θεσ\κης, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου
A.M. 119543897 και
β) Θωμάς Διονύσιος του Κωνσταντίνου, οικονομολόγος,
που γεννήθηκε στις 14−12−1953 στο Βαλεριάνο Κεφαλλονι−
άς, κάτοικος Σπάρτης Λακωνίας, οδός Κ. Παλαιολόγου αρ.
14, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό
Λ−904205/1982, πτυχιούχος της Σχολής Οικονομικών Επι−
στημών του Ν.Υ. COLLEGE των ΗΠΑ, μέλος του Οικονομι−
κού Επιμελητηρίου με A.M. 196008037.
Αναπληρωματικοί:
α) Παναγιώτης Γιαλελής του Ευαγγέλου, λογιστής, που
γεννήθηκε στις 7−1−1966 στην Παλαιοπαναγιά Λακωνίας,
κάτοικος Σπάρτης Λακωνίας, οδός Μενελάου και Γκορ−
τσολόγου, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με
αριθμό Λ− 901190/1981, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, μέλος του Οι−
κονομικού Επιμελητηρίου, με A.M. 1184 και
β) Αλεξόπουλος Φώτης του Παύλου, λογιστής, κάτοικος
Κοκκινόραχης Σπάρτης, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με
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αριθμό Ν.496919/1987 του Τ.Α. Σπάρτης, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.
Θεσσαλονίκης, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου με
A.M. 1193033429.
Όλοι οι ελεγκτές έχουν συμπληρώσει το 30ο έτος, έχουν
αποκτήσει πτυχίο τουλάχιστον προ πενταετίας και έχουν
άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οι−
κονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/1991 (Φ.Ε.Κ. 176 Α΄). Η αμοιβή του
καθενός που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται από τον νόμο.
Υπηρεσία Μιας Στάσης για την σύσταση εταιρειών
Η Συμβολαιογράφος
ΓΕΩΡΓΙΑ Α. ΚΟΥΤΣΑΡΗ
F
(2)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ−
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΣ ΣΙ ΕΙ ΒΙΟΜΗΧΑ−
ΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΑΕ» με δ.τ. «SCA HYGIENE PRODUCTS AE».
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Την 27.09.2011 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η με αριθμό ΕΜ− 20940/11
απόφαση μας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση
του άρθρου 2 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας
με την επωνυμία «ΕΣ ΣΙ ΕΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΕ» με δ.τ. «SCA HYGIENE
PRODUCTS ΑΕ» και με αριθμό μητρώου 13446/01ΑΤ/Β/86/190
που εδρεύει στο Δήμο Νέας Ιωνίας Αττικής, σύμφωνα με
την από 12/09/2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των
Μετόχων της.
Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει σε περίληψη ως
ακολούθως:
Άρθρο 2
Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής,
όπου αυτή ενάγεται για κάθε της διαφορά, εκτός αν ορίσει
διαφορετικά ο νόμος.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανω−
νύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του τρο−
ποποιημένου καταστατικού.
Αγία Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2011
Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
F
(3)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ−
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΣΤΡΕΛ Ανώνυμος
Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Αντιπροσωπείαι, Ει−
σαγωγαί Εξαγωγαί».
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Την 13/07/2011 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 30/06/2011 πρακτι−
κό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης
Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΣΤΡΕΛ Ανώνυμος Εμπορι−
κή και Βιομηχανική Εταιρεία Αντιπροσωπείαι, Εισαγωγαί
Εξαγωγαί» και με αριθμό μητρώου 4463/01ΑΤ/Β/86/1680,
που εδρεύει στο Δήμο Φιλοθέης − Ψυχικού Αττικής, με το
οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του
καταστατικού της.

Η παραπάνω τροποποίηση έχει σε περίληψη ως ακο−
λούθως:
Άρθρο 5
Με την από 30−6−2011 απόφαση της τακτικής Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εται−
ρείας αυξάνεται κατά το ποσό των 299.949,96 ευρώ με
την έκδοση 102.372 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής
αξίας 2,93 ευρώ εκάστης. Το ποσό της αύξησης θα καλυ−
φθεί με μετρητά 299.701,49 ευρώ και με το υπόλοιπο του
λογαριασμού μετατροπής μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ
248,47 ευρώ και ούτω το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέλθει
σε 1.606.536,58 ευρώ και διαιρείται σε 548.306 ανώνυμες
μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης.
Εν συνεχεία το μετοχικό κεφάλαιο μειώνεται κατά το
ποσό των συμψηφιζομένων ζημιών 301.568,30 ευρώ με μεί−
ωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από το ποσό
των 2,93 ευρώ στο ποσό των 2,38 ευρώ εκάστης και έτσι
το ανέρχεται πλέον στο ποσό των 1.304.968,28 ευρώ διαι−
ρούμενο σε 548.306 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας
2,38 ευρώ εκάστης.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανω−
νύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του τρο−
ποποιημένου καταστατικού.
Αγ. Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2011
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΠ. ΤΟΣΚΑΣ
F
(4)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ−
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΡΗΓΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΡΗ−
ΓΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.».
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Την 20/07/2011 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 31/12/2010 πρακτι−
κό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης
Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΡΗΓΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΡΗΓΑΣ ΤΕΧΝΙ−
ΚΗ ΑΕ» και με αριθμό μητρώου 41981/01ΑΤ/Β/99/084(2004),
που εδρεύει στο Δήμο Χαλανδρίου Αττικής, με το οποίο
αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του κατα−
στατικού της.
Η παραπάνω τροποποίηση έχει σε περίληψη ως ακο−
λούθως:
Άρθρο 5
«Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ..........................................
.....................................................αυξήθηκε:
και δ) για τέταρτη φορά με τροποποίηση του παρόντος
άρθρου, με την από 31/12/2010 απόφαση της Έκτακτης
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατά το συνολικό ποσό
των 15.384,80 ευρώ με έκδοση στο άρτιο τριάντα οκτώ
χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα δύο (38.462) νέων κοινών
μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,40 ευρώ της κάθε μίας και
ειδικότερα με κεφαλαιοποίηση ποσού 15.384,80 ευρώ, που
αποτελεί το σημαντικότερο μέρος από τη συνολική υπε−
ραξία (αποθεματικού) ποσού 15.385,28 ευρώ, που προέκυψε
από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της
εταιρείας της 31.12.2008, σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 20 έως και 27 του Ν.2065/92, ενώ το υπόλοιπο
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ποσό των 0,48 ευρώ θα εξακολουθήσει να παραμένει στον
οικείο λογαριασμό «Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας
λοιπών περιουσιακών στοιχείων». Έτσι το μετοχικό κεφά−
λαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 779.384,80 ευρώ,
ολοσχερώς καταβεβλημένο, σύμφωνα με τα ανωτέρω, και
διαιρείται σε 1.948.462 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,40
ευρώ η κάθε μετοχή.»
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανω−
νύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του τρο−
ποποιημένου καταστατικού.
Αγία Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2011
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΠ. ΤOΣΚΑΣ
F
(5)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ−
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙ−
ΑΣ» με δ.τ. «ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ Α.Ε.».
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Την 19/08/2011 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 30/06/2011 πρακτικό
της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εται−
ρείας με την επωνυμία «ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΚΙΣ−
ΣΑΒΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ Α.Ε. και με αριθμό μητρώου 67942/01ΑΤ/
Β/09/135, που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, με
το οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του
καταστατικού της.
Η παραπάνω τροποποίηση έχει σε περίληψη ως ακο−
λούθως:
Άρθρο 5ο
Μετοχικό Κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εκα−
τόν δέκα χιλιάδες (110.000,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν
δέκα χιλιάδες (110.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός
(1) ευρώ η κάθε μία.
α) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικό
σε εξήντα χιλιάδες (60.000) Ευρώ, διαιρούμενο σε εξήντα
χιλιάδες (60.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ
η κάθε μία, το οποίο και καταβλήθηκε από τον ιδρυτή της
Εταιρείας σε μετρητά.
β) Με απόφαση της από 30ης Ιουνίου 2011 τακτικής Γενι−
κής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό
κεφάλαιο της αυξήθηκε με καταβολή μετρητών κατά το
ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) Ευρώ, με την έκδοση
πενήντα χιλιάδων (50.000) νέων μετοχών, ονομαστικής
αξίας ενός (1) Ευρώ η κάθε μία.
Κατόπιν της ανωτέρω αύξησης το μετοχικό κεφάλαιο
της Εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν δέκα χιλιάδες (110.000)
ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν δέκα χιλιάδες (110.000) μετο−
χές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανω−
νύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του τρο−
ποποιημένου καταστατικού.
Αγία Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2011
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΠ. ΤOΣΚΑΣ

5

(6)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ−
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SKS ΕΣΤΙΑΣΗ ΕΙ−
ΣΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «α) NARGILE β)
IMPULSE CLUB».
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Την 26−09−2011 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 20/06/2011 πρακτικό
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία «SKS ΕΣΤΙΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ» με δ.τ. «α) NARGILE β) IMPULSE CLUB» και αριθμό
Μητρώου 58773/01ΑΤ/Β/05/240 που εδρεύει στο δήμο Κη−
φισιάς Αττικής, με το οποίο:
α) Πιστοποιήθηκε η μερική καταβολή ποσού 650.369,00
€ επί συνόλου αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά
1.000.000,00 € που αποφασίστηκε από την Γενική Συνέ−
λευση στις 28/12/2010, καθώς και η καταβολή της διαφο−
ράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο συνολικού ποσού
3.370.000,00 €,
β) Αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 6 του κα−
ταστατικού της,
Η παραπάνω τροποποίηση έχει σε περίληψη ως ακο−
λούθως:
Άρθρο 6
6.06. Με την από 20.06.2011 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου πιστοποιήθηκε η μερική καταβολή της αύξη−
σης του μετοχικού κεφαλαίου που είχε αποφασισθεί με
την από 28−12−2010 έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετό−
χων της εταιρείας κατά το ποσό των εξακοσίων πενήντα
χιλιάδων τριακοσίων εξήντα εννιά (650.369,00) ευρώ, διαι−
ρούμενο σε 650.369 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας
ενός (1) ευρώ η κάθε μία.
Η υπέρ το άρτιο αξία ανέρχεται στο ποσό των τριών
ευρώ και τριάντα επτά λεπτών (3,37) ανά μετοχή και συ−
νολικά στο ποσό των τριών εκατομμυρίων τριακοσίων
εβδομήντα χιλιάδων (3.370.000) ευρώ, που κατατέθηκαν
στο λογαριασμό αποθεματικού ως διαφορά από έκδοση
μετοχών υπέρ το άρτιο.
Κατόπιν της ανωτέρω αύξησης το Μετοχικό κεφάλαιο
της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρί−
ου εξακοσίων πενήντα χιλιάδων τριακοσίων εξήντα εννιά
(1.650.369) ευρώ διαιρούμενο σε 1.650.369 ανώνυμες μετο−
χές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανω−
νύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του τρο−
ποποιημένου καταστατικού.
Αγία Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2011
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΠ. ΤOΣΚΑΣ
F
(7)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ−
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΖΙΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ−
ΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» με δ.τ. «ZITA
CONGRESS AND TRAVEL».
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Την 15/07/2011 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.)

Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η από 24/06/2011 απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «ΖΙΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ−
ΣΕΙΣ Α.Ε.» με δ.τ. «ΖΙΤΑ CONGRESS AND TRAVEL» και αριθμό
μητρώου 35273/04/Β/96/71(2001), 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 εν λόγω τροποποίηση έχει ως εξής (σε περίληψη):

(9)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρει−
ών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης
Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΡΚΑΛΕΜΗΣ−ΞΕΝΟΔΟ−
ΧΕΙΑΚΕΣ−ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ιζ) Με την από 24−6−2011 απόφαση του Διοικητικού Συμ−
βουλίου της Εταιρείας αποφασίστηκε η ακύρωση της αύ−
ξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας, που είχε
αποφασιστεί από την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 4−2−
2011 λόγω μη εισφοράς αγροτεμαχίου και μη καταβολής
μετρητών και η επαναφορά του στο αρχικό ποσό των
514.505,50 €, διαιρούμενο σε 17.530 μετοχές, ονομαστικής
αξίας 29,35 € εκάστης.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανω−
νύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του τρο−
ποποιημένου καταστατικού.

Την 22/09/2011 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύ−
μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η με αριθμό πρωτ.
5/2876/20.07.2011 αίτηση και η συνυποβαλλόμενη από
30/06/2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετό−
χων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΡΚΑ−
ΛΕΜΗΣ−ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ−ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό μητρώου Α.Ε.:
36441/53/Β/96/013, με την οποία αποφασίστηκε η τροπο−
ποίηση του άρθρου «5 παρ.1» 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 αποφασίσθηκε έχει ως εξής: (σε
περίληψη).

Παλλήνη, 19 Σεπτεμβρίου 2011

Άρθρο 5 παρ.1

Άρθρο 5

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΞΕΝΙΑ ΚΟΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
F
(8)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρει−
ών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης
Εταιρείας με την επωνυμία «ALIRAC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟ−
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΙ−
ΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» με δ.τ. «ALIRACABEE».
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Την 20/6/2011 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η με αριθμό πρωτ. 4833/20−
06−2011 αίτηση και η συνυποβαλλόμενη από 20/06/2011 από−
φαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης
Εταιρείας με την επωνυμία «ALIRAC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙ−
ΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» με διακριτικό τίτλο «ALIRAC ΑΒΕΕ»και αριθμό
μητρώου 46194/04/Β/00/155(2003), με την οποία αποφασίστη−
κε η τροποποίηση του άρθρου 3 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 εν λόγω τροποποίηση έχει ως εξής: (σε περίληψη):
Άρθρο 3
Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αιγάλεω Αττικής.
Μπορεί όμως η εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού της Συμ−
βουλίου, να ιδρύει υποκαταστήματα, αποθήκες, πρακτορεία,
γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανω−
νύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του τρο−
ποποιημένου καταστατικού.
Παλλήνη, 15 Ιουλίου 2011
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΞΕΝΙΑ ΚΟΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Με την από 30/06/2011 απόφαση της τακτικής Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο
της εταιρείας κατά 88.500,00 με α) κεφαλαιοποίηση ποσού
88.192,61 ευρώ από το τον λογ/σμό 43.00 καταθέσεις μετό−
χων για αύξηση κεφαλαίου και β) με την κεφαλαιοποίηση
του ποσού των 307,39 ευρώ που προέρχεται από την ανα−
προσαρμογή παγίων στοιχείων του Ν. 2065/92.
Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας
ανέρχεται σε 1.035.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 207.000,00
ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 5,00 ευρώ εκά−
στη.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανω−
νύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του τρο−
ποποιημένου καταστατικού.
Καβάλα, 22 Σεπτεμβρίου 2011
Με εντολή περιφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΜΝΙΩΤΗΣ
F
(10)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ−
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΒΙΟ.ΠΑ ΚΑΒΑ−
ΛΑΣ Α.Ε.».
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Την 26/09/2011 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η με αριθμό πρωτ. 05/3691/14−
09−2011 αίτηση και η συνυποβαλλόμενη από 29/08/2011 από−
φαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης
Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΒΙΟ.ΠΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
Α.Ε.» και αριθμό μητρώου Α.Ε. 60620/53/Β/06/004, με την

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.)
οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 παρ.
2 του καταστατικού της.
Η καταχώριση των ως άνω στοιχείων γίνεται σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2α και 7 β παρ. 1 του
Κ.Ν. 2190/1920.
Η τροποποίηση που αποφασίσθηκε έχει ως εξής: (σε
περίληψη).
Άρθρο 5 παρ. 2
Με την από 29/08/2011 απόφαση των μετόχων της Γενι−
κής Συνέλευσης, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου κατά 99.900,00 ευρώ, με καταβολή μετρητών
και την έκδοση 33.300 νέων ονομαστικών μετοχών, ονο−
μαστικής αξίας 3,00 ευρώ εκάστη.
Μετά την αύξηση το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται
σε 2.850.363,00 ευρώ και διαιρείται σε 950.212 ονομαστικές
μετοχές,ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ εκάστη.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανω−
νύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του τρο−
ποποιημένου καταστατικού.
Καβάλα, 26 Σεπτεμβρίου 2011
Με εντολή περιφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΜΝΙΩΤΗΣ
F

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
(11)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρει−
ών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΣΤΑΚΟΡ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία
Αυτοκινήτων» με δ.τ. «ΣΤΑΚΟΡ ΑΒΕΕΑ».
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Την 21/09/2011 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανώνυμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 14/09/2011 πρακτικό
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία «ΣΤΑΚΟΡ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπο−
ρική Εταιρεία Αυτοκινήτων» με δ.τ. «ΣΤΑΚΟΡ ΑΒΕΕΑ» και
με αριθμό Μητρώου 354/01/Β/86/355, που εδρεύει στο Δήμο
Αθηναίων με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του πο−
σού της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου 11.998.800,00
ευρώ που αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση στις
30/06/2011.
Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2011
Με εντολή Περιφερειάρχη
Η Διευθύντρια
ΕΙΡΗΝΗ ΠΟΡΤΑΛΙΟΥ
F
(12)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρει−
ών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«STARTUP TECH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕ−
ΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» με δ.τ. STARTUP TECH A.E.».
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Την 27/09/2011 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «STARTUP TECH
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ−
ΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» και
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δ.τ. «STARTUP TECH A.E. «και αριθμό Μητρώου 69087/01/
Β/09/462 που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων:
1) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 24/12/2009
− 31/12/2010.
2) Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για
την χρήση 24/12/2009 − 31/12/2010.
3) Η έκθεση ελεγκτών για την χρήση 24/12/2009−
31/12/2010.
όπως εγκρίθηκαν από την Γενική Συνέλευση των μετό−
χων της 30/06/2011.
Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2011
Με εντολή Περιφερειάρχη
Η Τμηματάρχης
ΛΥΓΕΡΗ ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ
F
(13)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρει−
ών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟ−
ΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟ−
ΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «COSMOS
COMPUTERS AEBE».
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Την 21/09/2011 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «COSMOS BUSINESS
SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩ−
ΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
με δ.τ. «COSMOS COMPUTERS AEBE» και αριθμό Μητρώου
16967/01/Β/88/208 που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων:
1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρισης
Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ορκωτών ελεγκτών
για τη χρήση 2010
2) Το από 30/06/2011 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συ−
νέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκε ορκωτός
ελεγκτής για την επόμενη χρήση 1−1/31−12−2011 ο:
ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 13561
της ελεγκτικής εταιρείας: ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ
ΛΟΓΙΣΤΕΣ − ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2011
Με εντολή Περιφερειάρχη
Η Τμηματάρχης
ΛΥΓΕΡΗ ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ
F
(14)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρει−
ών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ−
μία «MELEKAT CONSTRUCTIONS ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑ−
ΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ. MELEKAT
CONSTRUCTIONS A.E.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Την 20/09/2011 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ−
μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοι−
χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MELEKAT
CONSTRUCTIONS ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩ−
ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «MELEKAT CONSTRUCTIONS
A.E.» και αριθμό Μητρώου 62385/01/Β/07/80 που εδρεύει
στο Δήμο Αθηναίων:
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.)

1) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2010.
2) Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για
την χρήση 2010 όπως εγκρίθηκαν από την Γενική Συνέλευ−
ση των μετόχων της 30/06/2011.
Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2011
Με εντολή Περιφερειάρχη
Η Τμηματάρχης
ΛΥΓΕΡΗ ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ
F
(15)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ −
ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΕΝΔΥΣΗΣ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑ−
ΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» με δ.τ. «OCEAN BAY
TRADING SA».
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Την 27/09/2011 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ − ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΟΙ−
ΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» με δ.τ.
«OCEAN BAY TRADING SA» και αριθμό Μητρώου 59671/01/
Β/05/556 που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων:
1) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2009.
2) Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για
την χρήση 2009 όπως εγκρίθηκαν από την Γενική Συνέ−
λευση των μετόχων της 30/06/2010.
Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2011
Με εντολή Περιφερειάρχη
Η Τμηματάρχης
ΛΥΓΕΡΗ ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ
F

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ
(16)
Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμέ−
νης Ευθύνης με την επωνυμία «Green Energy GR0002
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μονοπρό−
σωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης» με δ.τ. «Green
Energy GR0002 Μ.Ε.Π.Ε.».
Δια του υπ’ αριθμ. 2832/15.9.2011 συμβολαίου της Συμ−
βολαιογράφου Κομοτηνής Αικατερίνης Ευφραιμίδου που
κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Ροδόπης με αύξοντα αριθμό
16/26−09−2011 τροποποιήθηκε το καταστατικό της Μονο−
πρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επω−
νυμία «Green Energy GR0002 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛ−
ΛΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης
Ευθύνης» και τον διακριτικό τίτλο «Green Energy GR0002
Μ.Ε.Π.Ε.», που εδρεύει στον με αριθμό τεμαχίου δύο χιλι−
άδες διακόσια είκοσι έξι (2226) αγρό−κληροτεμάχιο, που
βρίσκεται στην κτηματική περιοχή Ιμέρου της δημοτικής
ενότητας Μαρώνειας του Δήμου Μαρώνειας−Σαπών της
περιφερειακής ενότητας Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατο−

λικής Μακεδονίας−Θράκης, έχει αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 117247411000
και Κωδικό Αριθμό Δημοσίευσης στο Τεύχος Ανωνύμων
Εταιρειών − Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού
Εμπορικού Μητρώου 113204, Α.Φ.Μ. 800342512 της Δ.Ο.Υ.
Κομοτηνής, ως προς τα άρθρα 7, 8 και 12 αυτού τα οποία
περιληπτικά έχουν ως εξής:
1) ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
Ο έως σήμερα εταίρος Δημήτριος Καπόλλας του Κων−
σταντίνου και της Έρικα, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ
389382/25−01−2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, Α.Φ.Μ.
046018266 της Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής, μεταβιβάζει τα εκατόν
πενήντα (150) εταιρικά μερίδια του ονομαστικής αξίας τρι−
άντα ευρώ έκαστο, ήτοι το σύνολο της συμμετοχής του
στην εταιρία, στην ετερόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία
«ΚΑΠΟΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» και τον διακριτικό
τίτλο «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ Ε.Ε.», που εδρεύει
στην τοποθεσία «Καρά Τεπέ ή Μαύρος Λόφος» του Δήμου
Μαρώνειας−Σαπών του Νομού Ροδόπης, Α.Φ.Μ. 998739061
της Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής.
2) Η ετερόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία «ΚΑΠΟΛΛΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΗΛΙΑΚΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ Ε.Ε.», ως μοναδική εταίρος, προ−
βαίνει σε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου από 4.500,00
ευρώ σε 30.000,00 ευρώ. Μετά το πέρας της άνω αύξησης
εταιρικού κεφαλαίου τα άρθρα 7 και 8 του καταστατικού
έχουν περιληπτικά ως εξής:
Άρθρο 7
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται στο ποσό των τριάντα
χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €) και έχει ήδη εξ ολοκλήρου
κατατεθεί στο ταμείο της Εταιρείας, κατά ρητή διαβεβαί−
ωση της μοναδικής εταίρου.
Άρθρο 8
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ
Το κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρείται σε χίλια (1000)
εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα ευρώ
(30,00 €) τα οποία ανήκουν όλα στην Μοναδική Εταίρο και
αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής της στην εταιρία.
3) Η μοναδική εταίρος ορίζει ως διαχειριστή τον Χανς
Ράινερ Στορκ (Hans Rainer Stork) του Λέοπολντ (Leopold)
και της Έρνα (Ema). Με τον ορισμό του διαχειριστή το
άρθρο 12 του καταστατικού έχει περιληπτικά ως εξής:
Άρθρο 12
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
Διαχειριστής της Εταιρείας με δικαίωμα αποκλειστικής
ατομικής εκπροσώπησης, διορίζεται με το παρόν ο Χανς
Ράινερ Στορκ (Hans Rainer Stork) του Λέοπολντ (Leopold)
και της Έρνα (Ema), κάτοχος του υπ’ αριθ. C94J8K45T δι−
αβατηρίου που εκδόθηκε την 02−11−2007 από τις αρμόδιες
αρχές του Δήμου Σάλλσταντ (Schallstant), Α.Φ.Μ. 158575182
της Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής, ο οποίος θα δεσμεύει αποκλειστικά
την εταιρία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την
εταιρική επωνυμία.
4) Και έγινε κωδικοποίηση του καταστατικού.
Κομοτηνή, 26 Σεπτεμβρίου 2011
Η Συμβολαιογράφος
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΟΥ
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