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ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

(1)
Ανακοίνωση καταχώρισης  στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΣΑΡΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

  Την 03−08−2012 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύ−
μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η με αριθμό Κ2−
5539/03−08−2012 απόφαση μας, με την οποία εγκρίθηκε η 
τροποποίηση των άρθρων 4 και 5 του καταστατικού της 
ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΑΡΡΟΣ ΑΝΩΝΥ−
ΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και 
αριθμό μητρώου 23397/06/Β/91/06 σύμφωνα με την από 
29−06−2012 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο μητρώο και 
ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου κατα−
στατικού.

Οι τροποποιήσεις που εγκρίθηκαν έχουν ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 4 
ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της εταιρείας είναι η διεξαγωγή της επεν−
δυτικής υπηρεσίας της λήψης και διαβίβασης εντολών, 
η οποία συνίσταται στην λήψη και διαβίβαση εντολών 
για λογαριασμό πελατών, για κατάρτιση συναλλαγών 
σε χρηματοπιστωτικά μέσα.

2. Για τη επίτευξη των σκοπών της η εταιρία μπορεί:
(α) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό
(β) Να ιδρύει υποκαταστήματα οπουδήποτε, εφόσον 

αυτό επιτρέπεται από τον νόμο, και να ορίζει ως συν−
δεδεμένους αντιπροσώπους της φυσικά ή νομικά πρό−
σωπα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, σύμφωνα με την 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ − ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
 ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 8271
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έννοια του άρθρου 29 του Ν. 3606/2007, ή σύμφωνα με 
τις διατάξεις κάθε άλλου νόμου που πρόκειται να τον 
αντικαταστήσει στο μέλλον. (γ) Να διενεργεί συναλλα−
γές και σε άλλα χρηματιστήρια αξιών.

ΑΡΘΡΟ 5 
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

I. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είχε ορισθεί 
αρχικά σε διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) δρχ. και 
διαιρείτο σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) ονομαστικές 
μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. εκάστη.

II. Με την από 29 Ιουνίου 2012 απόφαση της τακτικής 
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο 
μειώθηκε κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων εκατόν 
σαράντα χιλιάδων και εξήντα έξι ευρώ (3.140.066,00) 
με συμψηφισμό ζημιών. Η μείωση πραγματοποιήθηκε 
με την ακύρωση του συνόλου (6.280.132) των μετοχών 
της εταιρείας και την έκδοση 1.570.033 νέων μετοχών 
ονομαστικής αξίας σαράντα λεπτών (0,40) του ευρώ η 
καθεμία, με αναλογία για τους υφιστάμενους μετόχους, 
μιας νέας ανά τέσσερις παλαιές μετοχές.

Ούτως σύμφωνα με τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο 
της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των εξακοσίων 
είκοσι οχτώ χιλιάδων δεκατριών ευρώ και είκοσι λεπτών 
(628.013,20) και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο πεντακό−
σιες εβδομήντα χιλιάδες και τριάντα τρεις (1.570.033) 
κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας σαρά−
ντα λεπτών (0,40) του ευρώ εκάστη.

Αθήνα, 3 Αυγούστου 2012

Με εντολή Υφυπουργού
  Ο Διευθυντής

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΣΓΑΝΑΣ
F

(2)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ−
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΙΓΕΚ ΑΤΕ».

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

    Την 26/7/2912 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύ−
μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, η με αριθμό πρωτ. 
3277/26−7−2012 αίτηση και η συνυποβαλλόμενη από 
06/07/2012 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«ΙΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΙΓΕΚ ΑΤΕ» 
και με αριθμό μητρώου 25619/42/Β/92/0006 με το οποίο 
αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 παραγρ. 1 
του Καταστατικού της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Μητρώο 
Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του 
τροποποιημένου καταστατικού. 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 ακολούθως :

Άρθρο 5 παραγρ.
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 
387.790,00 ΕΥΡΩ είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και 
διαιρείται σε 9.500 μετοχές ονομαστικής αξίας 40,82 
ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:
Α) Με την καταβολή σε μετρητά ποσού 6.000.000 

δραχμών από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 39 του αρχικού καταστα−
τικού σύστασης της εταιρείας.

Β) Με την καταβολή σε μετρητά 4.000.000 Δραχμών 
σύμφωνα με το από 18/5/1995 πρακτικό του Δ.Σ. της 
εταιρείας.

Γ) Με την καταβολή σε μετρητά 10.000.000 Δραχμών 
σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 1/30−6−1999 Πρακτικό της Τα−
κτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας

Δ) Με την καταβολή σε μετρητά 35.000.000 Δραχ−
μών σύμφωνα με την από 30/10/2000 απόφαση της 4ης 
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.

Ε) Με την από 30/6/2003 τακτική Γενική Συνέλευση 
των μετόχων, πραγματοποιήθηκε η μετατροπή του 
μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ και αύξηση κεφαλαίου 
συνολικού ύψους 63.101,34 ευρώ το οποίο και διαμορφώ−
θηκε στα 224.510 ευρώ (5.500 μετοχές ονομαστ. αξίας 
40,82 ευρώ η κάθε μία).

ΣΤ) Με την από 10/3/2005 γενική συνέλευση των με−
τόχων, πραγματοποιήθηκε η αύξηση του μετοχικού κε−
φαλαίου της εταιρείας κατά 48.984,00 ΕΥΡΩ με έκδοση 
1.200 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μίας 
μετοχής 40,82 ευρώ.

Ζ) Με την από 2/8/2006 έκτακτη γενική συνέλευση 
των μετόχων, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού 
κεφαλαίου της εταιρείας κατά 50.005,00 με έκδοση 1225 
Νέων μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μίας μετο−
χής 40,82 ευρώ.

Η) Με την από 29/6/2007 τακτική γενική συνέλευση 
των μετόχων, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού 
κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 84.701,00 
με έκδοση 2.075 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας της 
κάθε μιας μετοχής.

Θ) Με την από 29/12/2008 έκτακτη γενική συνέλευση 
των μετόχων, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού 
κεφαλαίου της εταιρείας κατά 151.034,00 με έκδοση 
3.700 Νέων μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μίας 
μετοχής 40,82 ευρώ

Ι) Με την από 6/7/2012 έκτακτη γενική συνέλευση των 
μετόχων, αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κε−
φαλαίου της εταιρείας κατά 171.444,00 με μείωση του 
αριθμού των μετοχών κατά 4.200 ονομαστικής αξίας 
της κάθε μετοχής 40,82 ευρώ

Κατόπιν τούτου, το εκ 559.234,00 ευρώ μετοχικό κε−
φάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 387.790,00 ΕΥΡΩ και 
διαιρείται σε 9.500 μετοχές ονομαστικής αξίας 40,82 
ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Ιωάννινα, 30 Ιουλίου 2012

  Ο Περιφερειάρχης 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

F
(3)

    Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της α.ε. 
με την επωνυμία «ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΠΑΡΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ».

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  

 Την 9.7.2012 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η με ΑΠ−2046/9.7.2012 
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αίτηση και η συνυποβαλλόμενη από 30.6.2012 απόφαση 
της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της α.ε με την 
επωνυμία «ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΠΑΡΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,δ.τ. 
και Αρ.Μ.Α.Ε. 41741/25/Β/98/10, με την οποία αποφασί−
στηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και η τροπο−
ποίηση 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:

Άρθρο 5 
Μετοχικό Κεφάλαιο

Ήδη με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετό−
χων που συνήλθε στις 30 Ιουνίου 2012, αποφασίστηκε η 
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 171.685,80 ευρώ 
με την έκδοση 2.340 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 
73,37 € η καθεμία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται 
μετά την παραπάνω αύξηση στο ποσό των 496.421,42 
€ διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες επτακόσιες εξήντα έξι 
(6.766) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εβδο−
μήντα τριών ευρώ και τριάντα επτά λεπτών η κάθε μια. 
(73,37 €).

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Μητρώο 
Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του 
τροποποιημένου καταστατικού.

Σπάρτη, 23 Ιουλίου 2012

  Ο Περιφερειάρχης
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

F

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

(4)
    Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

της σύστασης της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Πε−
ριορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΜΑΜΑΔΟ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟ−
ΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΜΑΜΑΔΟ Μ.Ε.Π.Ε».  

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΘΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Την 15−06−2012 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 11299, 
η με αριθμό 776/05−06−2012 πράξη του Συμβολαιογρά−
φου Αθηνών ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥ−
ΛΟΥ, περί σύστασης (σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Νόμου 3190/1955 όπως ισχύει) Εταιρείας Περιορισμέ−
νης Ευθύνης με επωνυμία «ΜΑΜΑΔΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» 
και διακριτικό τίτλο «ΜΑΜΑΔΟ Μ.Ε.Π.Ε», η οποία έλαβε 
αριθμό ΓΕΜΗ 121378601000.

Η περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής:
Η Ιδιωτική Μετοχική Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης 

με την επωνυμία «LEFRAND CONSULTANT LIMITED», που 
εδρεύει στη Λεμεσό Κύπρου (οδός Αντρέα Πατσαλίδη 
αριθμός 2), με το από 20−12−2011 (HE 298710) πιστο−
ποιητικό συστάσεως εταιρείας του Τμήματος Εφόρου 

Εταιρειών της Κυπριακής Δημοκρατίας, με αριθμό φο−
ρολογικού μητρώου 800400476 της ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, 
συνέστησε Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με:

Επωνυμία: «ΜΑΜΑΔΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ−
ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

Διακριτικός τίτλος: «ΜΑΜΑΔΟ Μ.Ε.Π.Ε».
Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, 

οδός Χάριτος αριθμός 43.
Σκοπός: Σκοπός της εταιρείας είναι:
Η ίδρυση, λειτουργία, εκμετάλλευση καφετέριας, σνακ 

μπαρ, κλαμπ, νυχτερινών κέντρων διασκέδασης, ανα−
ψυκτηρίων, εστιατορίων, κυλικείων και πάσης φύσεως 
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και 
η ανάπτυξη εν γένει δραστηριότητας στον χώρο της 
εστίασης, catering και της οργάνωσης εκδηλώσεων με 
ή άνευ παροχή ετοίμων ειδών διατροφής, αναψυκτικών 
και οινοπνευματωδών ποτών.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:
α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο 

ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.
β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο και να συνιστά και 
κοινοπραξίες.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία 
οπουδήποτε.

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημε−
δαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ε) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί με τρο−
ποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δρα−
στηριότητες σαν σκοπό της εταιρείας.

Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε τριά−
ντα (30) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση της στο 
ΓΕΜΗ.

Εταιρικό Κεφάλαιο: Το κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται 
στο ποσό των Ευρώ τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων 
(4.500,00 €) και κατανέμεται σε εκατόν πενήντα (150) 
εταιρικά μερίδια από τριάντα (30,00) Ευρώ το καθένα, 
καταβλήθηκε δε ολοσχερώς από την μοναδική εταίρο σε 
μετρητά στο Ταμείο της Εταιρείας, σύμφωνα με σαφή και 
κατηγορηματική δήλωση του εμφανισθέντος, δηλαδή:

Η Ιδιωτική Μετοχική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης 
με την επωνυμία «LEFRAND CONSULTANT LIMITED», κα−
τέβαλε τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500,00) Ευρώ και 
μετέχει στην Εταιρία με μιά μερίδα συμμετοχής που απο−
τελείται από εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια.

Διαχείριση: Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και 
η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται στον Αλέξαν−
δρο Σταυρινάκη του Σταματίου και της Ευγενίας, που 
γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής στις 27−3−1985, ιδιωτικό 
υπάλληλο, κάτοικο Ηλιουπόλεως Αττικής, οδός Αττικής 
αριθμός 62, κάτοχο του υπ’ αριθμόν ΑΗ. 126861/5−12−2008 
δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Βύρωνος, 
με αριθμό φορολογικού μητρώου 119235210 της Δ.ΟΥ 
ΣΤ΄ Αθηνών, για αόριστο χρόνο και μέχρι ανακλήσεως 
του με απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων που 
θα ληφθεί σύμφωνα με το Νόμο 3190/1955, όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει.

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2012

Με εντολή Προέδρου
Ο Ειδικός Σύμβουλος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
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(5)
    Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

της τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστα−
τικού της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης 
Ευθύνης με την επωνυμία «SOUVLAKI APOLA ΨΗ−
ΤΟΠΩΛΕΙΑ−ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΑ−ΕΣΤΙΑΤΟΡ1Α ΜΟΝΟΠΡΟ−
ΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. 
«SOUVLAKI APOLA».  

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΘΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Την 27−07−2012 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι−
κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 
13955, η με αριθμό 2.687/12−07−2012 πράξη της συμβο−
λαιογράφου Αθηνών ΦΙΟΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ, περί 
τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού 
της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με επωνυμία 
«SOUVLAKI APOLA ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΑ− ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΑ−ΕΣΤΙ−
ΑΤΟΡΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ» με διακριτικό τίτλο «SOUVLAKI APOLA» και 
αριθμό ΓΕΜΗ 120639001000, σύμφωνα με την οποία, 
η μοναδική εταίρος αυτής, Εμμανουέλλα Ιγνατίου του 
Φωτίου και της Φλώρας συγκροτώντας έκτακτη Γενική 
Συνέλευση των Εταίρων, αποφάσισε:

1) Την τροποποίηση της επωνυμίας και του διακριτικού 
τίτλου της εταιρείας με αντίστοιχη τροποποίηση του 
άρθρου 1 του καταστατικού της και,

2) Την κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας, 
σε ενιαίο κείμενο, περίληψη του οποίου έχει ως εξής:

Επωνυμία: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΦΕ 
SOUVLAKI ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕ−
ΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

Διακριτικός τίτλος: «SOUVLAKI ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ».
Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Γλυφάδας 

Αττικής.
Εταίρος: Εμμανουέλλα Ιγνατίου του Φωτίου και της 

Φλώρας, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 22−
8−1992, εισοδηματίας κατά δήλωση της, κάτοικος Χα−
λανδρίου Αττικής κατά δήλωση της, οδός Ανδρέα Πα−
πανδρέου αριθμός 85−87, κάτοχος του υπ’ αριθμόν ΑΕ 
583030/10−5−2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που 
εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Κυψέλης, με αριθμό 
φορολογικού μητρώου 155175052 φορολογούμενη στη 
Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου.

Σκοπός: Α] Σκοπός της εταιρείας είναι:
1) Οι υπηρεσίες παροχής και πώλησης γευμάτων, 

αναψυκτικών, αλκοολούχων ποτών από ψητοπωλεία−
σουβλατζίδικα, οβελιστήρια, εστιατόρια, με παροχή 
σερβιρίσματος ή με πώληση όλων των ανωτέρω σε 
όρθιους πελάτες ή με διανομή τους κατ’ οίκον ή σε 
επαγγελματικό χώρο ή όπου αλλού καθ’ υπόδειξη των 
πελατών.

2) Οι υπηρεσίες τροφοδοσίας συνεστιάσεων−εκδηλώ−
σεων (catering) σε ιδιωτικές οικίες.

3) Οι υπηρεσίες τροφοδοσίας συνεστιάσεων−εκδηλώ−
σεων (catering) σε επαγγελματικούς χώρους.

4) Η ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων διάθεσης 
φαγητού, σνακ ή γλυκών, και πιο συγκεκριμένα εστια−
τορίων, ψητοπωλείων, οβελιστηρίων, ταβερνών, ζαχαρο−
πλαστείων, καφενείων, καφετεριών και κυλικείων.

Β] Για την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών 
η Εταιρεία δικαιούται:

α. Να συνάπτει παντός είδους συμβάσεις ή συμφωνίες 
με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένου 
του Δημοσίου, των φορέων αποκεντρωμένης διοίκησης, 
των περιφερειών, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκη−
σης, των δημοτικών επιχειρήσεων, κάθε είδους νομικού 
προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, καθώς και με 
κράτη ή διεθνείς Οργανισμούς.

β. Να ιδρύει κάθε είδους Εταιρείες ή να συμμετέχει σε 
Εταιρείες ή κοινοπραξίες ή επιχειρήσεις οποιασδήποτε 
μορφής ημεδαπές ή αλλοδαπές που έχουν τον ίδιο ή 
παρεμφερή σκοπό.

γ. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή αντιπροσωπείες οπου−
δήποτε, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.

δ. Να αντιπροσωπεύει σχετικούς με τους σκοπούς 
της Εταιρείας εμπορικούς οίκους ημεδαπούς ή αλλο−
δαπούς.

ε. Να παρέχει συμβουλευτικές εργασίες προς φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

ζ. Να αναλαμβάνει κάθε εμπορική ή άλλη δραστη−
ριότητα και να διενεργεί κάθε υλική πράξη ή δικαιο−
πραξία αμέσως ή εμμέσως συνδεόμενη με το σκοπό 
της Εταιρείας ή αποβλέπουσα αμέσως ή εμμέσως στην 
εκπλήρωση του σκοπού της Εταιρείας.

η. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με οποιοδή−
ποτε τρόπο προς επίτευξη του σκοπού της.

θ. Να αποκτά μετοχές εισηγμένων Εταιρειών στο Χρη−
ματιστήριο Αθηνών ή του εξωτερικού ή μη εισηγμένων 
Εταιρειών και εταιρικά μερίδια Εταιρειών στην Ελλάδα 
ή στο εξωτερικό, να συμπράττει με νομικά πρόσωπα, 
ημεδαπά και αλλοδαπά και να συμμετέχει σε αυτά, να 
ασκεί κοινοπρακτικά επιχειρήσεις με αυτά και να συ−
στήνει από κοινού νέα νομικά πρόσωπα.

Διάρκεια: Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται τριάντα 
(30) έτη.

Εταιρικό Κεφάλαιο: Το κεφάλαιο της Εταιρείας ορί−
ζεται σε τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500,00) ευρώ, 
διαιρείται σε εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια ονο−
μαστικής τριάντα (30,00) ευρώ το κάθε ένα και κατα−
βλήθηκε ολόκληρο από τη μοναδική εταίρο.

Διαχειριστής: Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων 
και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται για όλη 
τη διάρκεια της εταιρείας στη μοναδική εταίρο, Εμμα−
νουέλα Ιγνατίου του Φωτίου.

  Αθήνα, 2 Αυγούστου 2012 

Με εντολή Προέδρου 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
(6)

    Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 
της τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστα−
τικού της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης 
Ευθύνης με την επωνυμία «ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΗΣΩΝ 
2 Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» 
με δ.τ. «ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΗΣΩΝ 2 Μ.Ε.Π.Ε.».  

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΘΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Την 26−07−2012 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι−
κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 
13904, η με αριθμό 2.368/15−07−2012 πράξη της Συμβο−
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λαιογράφου Αθηνών ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΡΑΤΣΙΑ, περί 
τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού 
της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης 
με επωνυμία «ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΗΣΩΝ 2 Μονοπρόσω−
πη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης», διακριτικό τίτλο 
«ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΗΣΩΝ 2 Μ.Ε.Π.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 
117008901000, σύμφωνα με την οποία, ο μοναδικός εταί−
ρος, Κωνσταντίνος Οικονόμου του Χρήστου και της Ευ−
γενίας, σε εκτέλεση του από 24/07/2012 πρακτικού έκτα−
κτης Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων, αποφάσισε:

Α) Την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά το 
ποσό των ευρώ πεντακοσίων εξήντα χιλιάδων δέκα 
(560.010,00), με την έκδοση δέκα οκτώ χιλιάδων εξα−
κοσίων εξήντα επτά (18.667) νέων εταιρικών μεριδίων 
αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, με αντίστοιχη 
τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

Β) Την μεταφορά της έδρας της εταιρείας από το 
Δήμο Νέας Ιωνίας στο Δήμο Καλλιθέας Αττικής, με αντί−
στοιχη τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού 
και,

Γ) Την κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας, 
σε ενιαίο κείμενο, περίληψη του οποίου έχει ως εξής:

Επωνυμία: «ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΗΣΩΝ 2 Μονοπρόσωπη 
Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»

Διακριτικός τίτλος: «ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΗΣΩΝ 2 
Μ.Ε.Π.Ε.».

Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καλλιθέας 
Αττικής.

Εταίρος: Κωνσταντίνος Οικονόμου του Χρήστου και 
της Ευγενίας, μηχανολόγος μηχανικός, γεννημένος στον 
Πειραιά το έτος 1961, κάτοικος Μοσχάτου, οδός Σαλα−
μίνος αριθμός 96, κάτοχος του υπ’ αριθμόν ΑΒ666531 
Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε την 
30.01.2007 από το Α.Τ. Μοσχάτου, με ΑΦΜ 037167471 
της Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου.

Σκοπός: Σκοπός της εταιρείας είναι:
α) η ανάπτυξη, υλοποίηση, εκμετάλλευση, αγορά και 

πώληση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
κυρίως από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,

β) κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα, που σχετίζεται 
με την παραγωγή, μεταφορά, διανομή, εμπορία κ.λπ. 
ηλεκτρικής ενέργειας κυρίως από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας,

γ) η απόκτηση, μίσθωση και εν γένει εκμετάλλευση 
ακινήτων στα πλαίσια των σκοπών της.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:
α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, με όμοιο 

ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου,
β) Να συμβάλλεται και συνεργάζεται με οποιοδήποτε 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, στο 
εσωτερικό ή το εξωτερικό,

γ) Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία 
οπουδήποτε.

Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πεντηκο−
νταετής (50ετής).

Εταιρικό Κεφάλαιο: Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρ−
χεται στο ποσό των ευρώ πεντακοσίων εξήντα τεσσά−
ρων χιλιάδων πεντακοσίων δέκα (564.510,00) διαιρούμε−
νο σε δέκα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια δέκα επτά (18.817) 
εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστου 
τα οποία αποτελούν και τη μια μερίδα συμμετοχής του 
μοναδικού εταίρου.

Διαχειριστής: Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων 
και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το 
παρόν και καθ’ όλη τη διάρκεια της εταιρείας στον 
μοναδικό εταίρο, Κωνσταντίνο Οικονόμου του Χρήστου 
και της Ευγενίας, ο οποίος δεσμεύει και εκπροσωπεί 
την εταιρεία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, 
η οποία ανάγεται στο σκοπό της ή ακόμη και πέραν 
του σκοπού της εταιρικής επιχείρησης.

Αθήνα, 2 Αυγούστου 2012

Με εντολή Προέδρου
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
(7)

    Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της 
Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία 
«INCOSMA ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩ−
ΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

  Δυνάμει του με αριθμό 18.287/3.8.2012 συμβολαίου της 
συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Π. Τσαγγάρη, που 
δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στα βιβλία 
Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 7.8.2012 με 
αύξοντα αριθμό γενικό 12679 και ειδικό 3824 Χαράλα−
μπος Χατζηαντωνίου του Μιχαήλ και της Βαρβάρας, 
επιχειρηματίας, που γεννήθηκε Αθήνα το έτος 1969, 
κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Ρούμελης 
αριθμός 14, κάτοχος του με αριθμό Ν 044260/15.6.1983 
δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του ΙΣΤ΄ Π.Α. Αθη−
νών, με αριθμό φορολογικού μητρώου 059274503 της 
Δ.Ο.Υ. Αγίας Παρασκευής, ως μοναδικός εταίρος της 
εδρεύουσας στον Δήμο Αγίας Παρασκευής, και επί της 
οδού Κυκλάδων αριθμός 26−28, μονοπρόσωπης εταιρεί−
ας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «INCOSMA 
ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με αριθμό φορολογικού 
μητρώου 095550486 της Δ.Ο.Υ. Αγ. Παρασκευής, προέβη:
1. Στην αλλαγή της έδρας της εταιρείας και μεταφορά 
της από την οδό Κυκλάδων 26 − 28 του Δήμου Αγίας 
Παρασκευής Αττικής, όπου βρίσκεται σήμερα στον Δήμο 
Χαλανδρίου Αττικής και επί της οδού Ελλησπόντου 9, 
με την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου −3− του 
καταστατικού, που θα έχει ως εξής :

«Άρθρο 3ο 

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου Ατ−
τικής και το επί της οδού Ελλησπόντου 9 κατάστημα.»

2. Στην παράταση της διάρκειας της εταιρείας για 
ακόμα (δέκα) 10 έτη από τη λήξη της, δηλαδή μέχρι την 
13−3−2026, με την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 
−5− του καταστατικού που θα έχει ως εξής:

«Άρθρο 5ο

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται μέχρι τις δεκατρείς 
Μαρτίου του έτους 2026 (13.3.2026).»

3. Στην τροποποίηση του άρθρου 14 του εταιρικού 
καταστατικού που διαμορφώνεται ως εξής:

«ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
Άρθρο 14ο

1) Εάν απολεσθεί το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού 
κεφαλαίου, η «συνέλευση» του μοναδικού εταίρου πρέ−
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πει να αποφασίσει είτε για διάλυση της εταιρείας, είτε 
για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, είτε για μείωση 
αυτού, όχι όμως σε ποσό μικρότερο των τεσσάρων χι−
λιάδων πεντακοσίων (4.500,00) ευρώ σήμερα ή από το 
εκάστοτε επιτρεπόμενο κατά τον Νόμο ελάχιστο κεφά−
λαιο για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης.

2) Εάν μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα δεν ληφθεί 
τέτοια απόφαση, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητή−
σει από το Δικαστήριο τη διάλυση της Εταιρείας.»

4. Στην κατά τον Νόμο προβλεπόμενη κωδικοποίηση 
του καταστατικού της, το οποίο θα έχει ως εξής:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «INCOSMA ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΜΟ−
ΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

ΕΔΡΑ: Δήμος Χαλανδρίου Αττικής και το επί της οδού 
Ελλησπόντου 9 κατάστημα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε 
πενήντα χιλιάδες εκατό (50.100,00) ευρώ, το οποίο, 
διαιρείται σε εκατόν εξήντα επτά (167) εταιρικά με−
ρίδια, αξίας τριακοσίων (300,00) ευρώ το καθένα και 
έχει καταβληθεί από τον μοναδικό εταίρο, σε μετρητά, 
στο Ταμείο της εταιρείας, ο οποίος συμμετέχει στην 
εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής, της οποίας η 
αξία ανέρχεται στο ποσό της αξίας ολοκλήρου του 
εταιρικού κεφαλαίου, δηλαδή στο ποσό των πενήντα 
χιλιάδων εκατό (50.100,00) ευρώ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται μέχρι τις 
δεκατρείς Μαρτίου του έτους 2026 (13.3.2026).

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της Εταιρείας αυτής είναι: α) Εμπο−
ρία, παραγωγή και διανομή καλλυντικών, παιχνιδιών, 
ψιλικών, γραφικής ύλης, φαρμακευτικών και παραφαρ−
μακευτικών ειδών, ειδών κομμωτηρίου, οικιακών συ−
σκευών και ηλεκτρικών συσκευών, ηλεκτρολογικών και 
ηλεκτρονικών ειδών, ειδών διατροφής και ενδύσεως, 
αθλητικών ειδών και ειδών σπορ, εμπορία αυτοκινήτων 
και μηχανημάτων, ανταλλακτικών αυτοκινήτων και μη−
χανημάτων φωτοοπτικών ειδών, πλαστικών, δομικών 
κεραμικών και τεχνικών υλικών, σιγαρέττων και ειδών 
καπνιστού και λοιπών συναφών ειδών εσωτερικού και 
εξωτερικού, β) Διενέργεια εισαγωγών και εξαγωγών 
βιομηχανικών και μη εμπορευμάτων ή εμπορία τούτων. 
γ) Αντιπροσωπεία προϊόντων και οίκων εσωτερικού και 
εξωτερικού, δ) Άσκηση πάσης μορφής τουριστικών επι−
χειρήσεων (κατασκηνώσεων−Οικοτροφείων −Κέντρων 
ψυχαγωγίας−Κέντρων παραθερισμού και Ξενοδοχείων), 
ε) Πρακτόρευση αεροπορικών και ναυτιλιακών επιχει−
ρήσεων, στ) Συμμετοχή σε οποιαδήποτε επιχείρηση 
παρεμφερούς ή ομοειδούς σκοπού με οποιονδήποτε 
εταιρικό τύπο, ζ) Συνεργασία με οποιοδήποτε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο, ίδια δε μετά θυγατρικών ή συγγενών 
εταιρειών και επιχειρήσεων συνισταμένη στην αμοι−
βαία χορήγηση πιστώσεων ή την παροχή εγγυήσεως 
υπέρ αυτών για τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης 
αυτών, εφόσον η παρεχομένη εγγύηση εξυπηρετεί, με 
οποιονδήποτε τρόπο, τους εμπορικούς σκοπούς της 
εταιρείας και τα οικονομικά της συμφέροντα, η) Παρο−
χή εμπράγματης ασφάλειας σε δανειστές θυγατρικών 
ή συγγενών εταιρειών, υπέρ των οποίων η εταιρεία 
παρέσχε την εγγύηση της, εφόσον η χρηματοδότηση 
αυτών, για την οποία εγγυήθηκε, παράγει την μετ’ αυτών 
εμπορική και επιχειρηματική συνεργασία και συνεπά−
γεται το αμοιβαίο οικονομικό όφελος, θ) Κάθε άλλη 
συναφής εργασία και δραστηριότητα, ι) Διαφημιστικές 
υπηρεσίες (Οργάνωση, παροχή διαφημιστικών υπηρεσι−

ών, παραγωγή διαφημιστικού υλικού κλπ), ια) Διεξαγωγή 
σεμιναρίων−επιδείξεων, συναφών με καλλυντικά προϊό−
ντα, είδη κομμωτηρίου και εν γένει καλλυντικά, καθώς 
και με είδη εξοπλισμού κομμωτηρίου, ιβ) Διοργάνωση 
ταξιδιών προς ενημέρωση−επιμόρφωση πελατών, ιγ) Επί 
κέρδει παροχή υπηρεσιών σε δραστηριότητες συναφείς 
με τις ανωτέρω εμπορικές πράξεις, ιδ) Παροχή συμβου−
λευτικών υπηρεσιών και παροχή υπηρεσιών υποστήριξης 
σε φαρμακευτικές Εταιρείες, ιδίως σε θέματα κλινικών 
μελετών, marketing και εκπαίδευσης.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων 
και η εκπροσώπηση της Εταιρείας ανήκει στο μονα−
δικό εταίρο Χαράλαμπο Χατζηαντωνίου του Μιχαήλ, 
ο οποίος ως διαχειριστής εκπροσωπεί την Εταιρεία 
και ενεργεί στο όνομα της κάθε πράξη διαχείρισης και 
διάθεσης σε κάθε περίπτωση που ανάγεται στο σκοπό 
της εταιρικής επιχειρήσεως.

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2012

Η Συμβολαιογράφος
ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓ. ΤΣΑΓΓΑΡΗ

F
(8)

    Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της 
Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία 
«Άρωμα Πλατείας Καφέ Σνακ−Μπαρ Εταιρεία Περι−
ορισμένης Ευθύνης».  

 Δυνάμει του υπ’ αριθμ. 7.160/10−7−2012 συμβολαίου 
του συμβολαιογράφου Αθηνών ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΗ 
του Αναστασίου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και κατα−
χωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου 
Αθηνών με αύξοντες αριθμούς Γενικό 12680/2012 και 
Ειδικό 3825:

Οι α) Χαράλαμπος Γαλανίδης του Πορφυρίου και της 
Βασιλικής, επάγγελμα Ιδιωτικός Υπάλληλος, με Α.Φ.Μ. 
039017359 της Δ.Ο.Υ. Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ, που γεννήθηκε στην 
Κωνσταντινούπολη Τουρκίας το έτος 1959 και κατοικεί 
στη Ν. Σμύρνη Αττικής, οδός Ομήρου αριθμός 3, κάτο−
χος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό 
ΑΗ−015120, που εκδόθηκε την 06/05/2008 από το Τ.Α. 
Ν. Σμύρνης β) Σταυρούλα Καραμάνου του Στυλιανού 
και της Αντωνίας, επάγγελμα Ελ. Επαγγελματίας, με 
Α.Φ.Μ. 047431571 της Δ.Ο.Υ. Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ, που γεννήθηκε 
στην Αθήνα το έτος 1967 και κατοικεί στη Ν. Σμύρνη 
Αττικής, οδός Βιθυνίας αριθμός 1, κάτοχος του Δελτί−
ου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΖ−618651, που 
εκδόθηκε την 15/04/2008 από το Τ. Α. Γλυφάδας και 
γ) Παναγιώτης Καλούδης του Αντωνίου και της Ειρή−
νης, επάγγελμα Επιχειρηματιίας, με Α.Φ.Μ. 022500183 
της Δ.Ο.Υ. ΙΗ΄ ΑΘΗΝΩΝ, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 
έτος 1962 και κατοικεί στο Π. Φάληρο Αττικής, οδός 
Οδυσσέως αριθμός 6Α, κάτοχος του Δελτίου Αστυνο−
μικής Ταυτότητας με αριθμό Χ−507039, που εκδόθηκε 
την 23/05/2003 από το Α.Τ. Νέας Σμύρνης, μοναδικοί 
εταίροι της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την 
επωνυμία «Άρωμα Πλατείας Καφέ Σνακ−Μπαρ Εταιρεία 
Περιορισμένης Ευθύνης» και το διακριτικό τίτλο «ΑΡΩΜΑ 
ΠΛΑΤΕΙΑΣ Ε.Π.Ε.», με έδρα το Δήμο Ν. Σμύρνης Αττικής, 
Α.Φ.Μ. 997886862, Δ.Ο.Υ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ, τροποποίησαν το 
εταιρικό καταστατικό ως εξής:

Ο εκ των εταίρων Χαράλαμπος Γαλανίδης του Πορ−
φυρίου και της Βασιλικής, πώλησε και μεταβίβασε όλα 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 7

τα ανήκοντα σ’ αυτόν πενήντα (50) εταιρικά μερίδια, 
ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, τα 
οποία αποτελούσαν ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής 
του στην παραπάνω εταιρεία προς την εταίρο Σταυρού−
λα Καραμάνου του Στυλιανού και της Αντωνίας, κατά 
πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή αντί τιμήματος χιλίων 
πεντακοσίων (1.500,00) ευρώ και αποχώρησε από την 
εταιρεία.

Μετά τη μεταβίβαση αυτή το άρθρο 5 του αρχικού 
καταστατικού, το οποίο αφορά το κεφάλαιο της εται−
ρείας, θα έχει ως εξής:

Άρθρο 5

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τέσσερις 
χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€ 4.500,00), διαιρούμενο σε 
εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξί−
ας τριάντα ευρώ (€ 30,00) το καθένα, και το οποίο κατά 
ρητή δήλωση και βεβαίωση των συμβαλλομένων κατα−
βλήθηκε ήδη ολόκληρο στο ταμείο της εταιρείας.

α) Η εκ των εταίρων Σταυρούλα Καραμάνου του Στυ−
λιανού κατέθεσε τρεις χιλιάδες ευρώ (€ 3.000,00), και 

συμμετέχει στην εταιρεία με εκατό (100) εταιρικά με−
ρίδια.

β) Ο εκ των εταίρων Παναγιώτης Καλούδης του Αντω−
νίου κατέθεσε χίλια πεντακόσια ευρώ (€ 1.500,00), και 
συμμετέχει στην εταιρεία με πενήντα (50) εταιρικά με−
ρίδια.

Ο καθένας από τους παραπάνω εταίρους συμμετέ−
χει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής, ώστε το 
εταιρικό κεφάλαιο εκπροσωπείται από δύο (2) μερίδες 
συμμετοχής.

Τέλος οι συμβαλλόμενοι κωδικοποίησαν το εταιρικό 
καταστατικό σε ενιαίο κείμενο.

Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί δυνάμει του υπ’ αριθ−
μόν 5.892/8−10−2010 συμβολαίου μου, που δημοσιεύτηκε 
νόμιμα και καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του 
Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξ. αριθμ. Γενικό 16889/2010 
και Ειδικό 4986 και σε περίληψη στο υπ’ αριθμ. 12199/
20−10−2010 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) 

 Αθήνα 10 Ιουλίου 2012

Ο Συμβολαιογράφος
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΗΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*11082710708120008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

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

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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