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ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

(1)
  Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΓΕΝΙΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΚΑΤΑ−
ΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.» 
με δ.τ. «ΓΕ.Τ.Ε.Κ ΑΕ».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

  Την 24.9.2007 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 30.6.2007 πρακτικό 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας 
με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΚΑ−
ΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.» 
με δ.τ. «ΓΕ.Τ.Ε.Κ ΑΕ» και με αριθμό μητρώου 63049/80/
Β/07/24 με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του Αρ−
χικού Μετοχικού Κεφαλαίου της εκ 359.273,35 Ευρώ.

  Ρόδος, 24 Σεπτεμβρίου 2007

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ
 F

(2)
   Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «STANDARD COMMERCIAL ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ − ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» με δ.τ. «STANDARD 
COMMERCIAL ΕΛΛΑΣ ΑΕ».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Την 17.10.2007 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το υπ’ αριθμ. 12.10.2007 
πρακτικό των Εκκαθαριστών της Ανώνυμης Εταιρεί−
ας με την επωνυμία «STANDARD COMMERCIAL ΕΛ−
ΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ− ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» με δ.τ. 
«STANDARD COMMERCIAL ΕΛΛΑΣ ΑΕ» και με αριθμό 
Μητρώου 50833/62/Β/02/0011 από το οποίο προκύπτει 
η αλλαγή της έδρας εκκαθάρισης από την οδό 25ης 
Μαρτίου 20 στην οδό Ελ. Βενιζέλου 11 του Δήμου Εχε−
δώρου.

  Θεσσαλονίκη, 17 Οκτωβρίου 2007

Με εντολή Νομάρχη
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΕΛΕΝΗ ΓΑΛΕΤΖΙΔΟΥ
F

(3)
    Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων 

Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία «FEMIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ και ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΩΣ» με δ.τ. 
«FEMIL A.E.».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Την 15.10.2007 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυ−
μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το αριθμ. 2/8.10.2007 
πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία «FEMIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ και ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΩΣ» με δ.τ. 
«FEMIL Α.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 64269/62/Β/07/0210, 

με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του αρχικού Με−
τοχικού Κεφαλαίου των 60.000,00 ευρώ σε μετρητά.

  Θεσσαλονίκη, 15 Οκτωβρίου 2007

Με εντολή Νομάρχη
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΕΛΕΝΗ ΓΑΛΕΤΖΙΔΟΥ
F

(4)
    Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων 

Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗ−
ΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με 
δ.τ. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Ι.Α.Ε».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Την 15.10.2007 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ−
μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το με ημερομηνία 
20.9.2007 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑ−
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥ−
ΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Ι.Α.Ε» και με αριθμό 
Μητρώου 63027/62/Β/07/0090 από το οποίο προκύπτει 
ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την μεταφορά 
των γραφείων της Εταιρείας από την οδό Ι. Πολέμη και 
Ακταίου 3 στην οδό Βασιλίσσης Όλγας 89 και Ανδρεο−
πούλου 2 του Δήμου Θεσσαλονίκης.

  Θεσσαλονίκη, 15 Οκτωβρίου 2007

Με εντολή Νομάρχη
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΕΛΕΝΗ ΓΑΛΕΤΖΙΔΟΥ
F

(5)
    Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΔΡΥΑΔΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗ−
ΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΔΡΥΑΔΕΣ ΑΕΒΕ».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  Την 18.10.2007 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 17.10.2007 πρακτικό 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία «ΔΡΥΑΔΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗ−
ΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. « ΔΡΥΑΔΕΣ ΑΕΒΕ» και με αριθμό 
Μητρώου 57841/42/Β/04/0026, με το οποίο πιστοποιήθη−
κε η καταβολή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού 
Κεφαλαίου 535.500,00 ευρώ που αποφασίσθηκε από την 
τακτική Γενική Συνέλευση στις 20.6.2007.

  Ιωάννινα, 18 Οκτωβρίου 2007

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΓΕΝΑΣ
F

(6)
    Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρει−

ών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«comitech ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «comitech A.E.».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  Την 17.10.2007 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το υπ’ αριθμ. 2/27.9.2007 
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πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία «comitech ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ−
ΡΙΑ» με δ.τ. «comitech A.E.» και με αριθμό Μητρώου 
63943/42/Β/07/0022, με το οποίο πιστοποιήθηκε η κα−
ταβολή του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου 60.000,00 
€ ευρώ.

  Ιωάννινα, 18 Οκτωβρίου 2007

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΓΕΝΑΣ

F

(7)
    Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑ−
ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΙΛΚΙΣ

  Την 16.10.2007 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ−
μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 30.8.2007 
πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης 
Εταιρείας με την Επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥ−
ΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ» 
με δ.τ. «ΕΠΙΠΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ» και αριθμό Μητρώου: 
55362/55/Β/03/09, και έδρα το 1ο χιλ Κιλκίς − Θεσαλο−
νίκης Δήμο Κιλκίς με το οποίο πιστοποιήθηκε η κα−
ταβολή της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της 
Εταιρείας, ύψους 150.840,00 Ευρώ, (με κεφαλαιοποίηση 
διαφοράς αναπροσαρμογής των παγίων ν. 2065/1992 
ποσού 70.776,45 Ευρώ και καταβολή μετρητών ποσού 
80.063,55 Ευρώ) με τροποποίηση του σχετικού άρθρου 
του καταστατικού που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. ΕΜ−
2711/14.9.2007 απόφασή μας.

  Κιλκίς, 17 Οκτωβρίου 2007

Με εντολή Νομάρχη
Η Προϊσταμένη

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΙΓΓΟΥ
F

(8)
    Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΠΑΡΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

  Την 18.10.2007 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το υπ’ αριθμ. 76/19.9.2007 
πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΠΑΡΤΗ ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και Αρ. Μ.Α.Ε. 41741/25/Β/98/10, με το 
οποίο πιστοποιήθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφα−
λαίου της Εταιρείας κατά 172.492,87 € η οποία προέ−
κυψε από κεφαλαιοποίηση τμήματος των αποθεματι−
κών ποσού 93.253,27 € και κατάθεση μετρητών ποσού 
79.239,60 €.

  Σπάρτη, 18 Οκτωβρίου 2007

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΤΑΛΗΣ

(9)
    Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΒΕΚ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑ−ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ 
Ανώνυμος Εταιρεία» με δ.τ. «ΒΕΚ Α.Ε.».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

  Την 17.10.2007 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το υπ’ αριθμ. 212/31.8.2007 
πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΕΚ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑ− 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ Ανώνυμος Εταιρεία» με δ.τ. «ΒΕΚ Α.Ε.», 
έδρα το Δήμο Αισωνίας (Α΄ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου) και αριθμό 
Μητρώου 18456/32/Β/88/012, με το οποίο πιστοποιήθηκε 
η καταβολή της από 298.372,10 € αύξησης του μετο−
χικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με την από 
30.6.2007 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων και τη σχετική τροποποίηση του κατα−
στατικού της.

  Βόλος, 17 Οκτωβρίου 2007

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής

ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

F

(10)
    Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΠΑΝΟΡΜΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

  Την 2.10.2007 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 25.09.2007 πρα−
κτικό (No 52) του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΟΡΜΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕ−
ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «ΠΑΝΟΡΜΟ 
Α.Ε.», με έδρα το Δήμο Γεροποτάμου και με Αριθμό 
Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 50389/72/Β/01/27 με το 
οποίο επαναπροσδιορίστηκε η εκπροσώπηση της Εται−
ρείας ως εξής:

Την Εταιρεία δεσμεύουν με την υπογραφή τους οι:
1. Δασκαλαντώνακης Ι. Νικόλαος, Πρόεδρος και Διευ−

θύνων Σύμβουλος μεμονωμένα ή
2. Δασκαλαντωνάκη Ν. Μαρία, Μέλος και Δασκαλα−

ντωνάκης Ν. Ιωάννης, Μέλος από κοινού.

  Ρέθυμνο, 2 Οκτωβρίου 2007

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής

ΑΝ. ΤΡΙΠΟΔΙΑΝΑΚΗΣ
F

(11)
    Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΕΥΡΩΦΑΡΜ Γ. ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. 
«ΕΥΡΩΦΑΡΜ Γ. ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Β.Ε.Ε.».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

  Την 1.10.2007 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 18/10.5.2007 πρα−
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κτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εται−
ρείας με την επωνυμία «ΕΥΡΩΦΑΡΜ Γ. ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ 
ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
με δ.τ. «ΕΥΡΩΦΑΡΜ Γ. ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Β.Ε.Ε.» 
και με αριθμό μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 51639/72/
Β/02/14 από το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή της 
αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου εκ ευρώ 150.000 που 
αποφάσισε η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων 
στις 6/30.5.2007 με σχετική τροποποίηση του άρθρου 
5 του καταστατικού που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 
2124/2.7.2007 απόφαση του Νομάρχη Ρεθύμνης.

  Ρέθυμνο, 1 Οκτωβρίου 2007

Με εντολή Νομάρχη
Ο Προϊστάμενος

ΑΝ. ΤΡΙΠΟΔΙΑΝΑΚΗΣ
F

(12)
    Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΓΟΡΤΥΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙ−
ΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

  Την 9.10.2007 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ’ αριθμ. 101/3.10.2007 
πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΟΡΤΥΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ−
ΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» και με αριθμό 
μητρώου 11902/72/Β/86/77 με το οποίο αντικαταστάθηκε 
μέλος του ΔΣ που παραιτήθηκε και ανασυγκροτήθηκε 
του Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε σώμα, ως 
εξής:

• Δρανδάκης Δημήτριος του Στυλιανού Επιχειρημα−
τίας, που γεννήθηκε το 1983 στο Ρέθυμνο και κατοικεί 
στο Δήμο Ρεθύμνου οδός Κουμουνδούρου 10, κάτοχος 
του υπ’ αριθμ. Τ 978088/2000 δελτίου ταυτότητας του 
Τ.Α. Ρεθύμνης με Α.Φ.Μ. 120044525, ως Πρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της 
Εταιρείας.

• Αναστασία του Δημητρίου Δρανδάκη Φαρμακοποιός 
που γεννήθηκε στο Ρέθυμνο το έτος 1956 κάτοικος Ρε−
θύμνης οδός Κουμουνδούρου 10 κάτοχος του υπ’ αριθμ.
Λ 987964/82 δελτίου Ταυτότητας του AT Ρεθύμνης, με 
Α.Φ.Μ. 021046758, ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου.

• Δρανδάκης Ιωάννης του Στυλιανού Φοιτητής, που 
γεννήθηκε το 1985 στο Ρέθυμνο και κατοικεί στο Δήμο 
Ρεθύμνου οδός Κουμουνδούρου 10, κάτοχος του υπ’ 
αριθμ. Τ 456656 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Ρεθύ−
μνης, με Α.Φ.Μ. 120047712 ως Μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου.

• Δρανδάκης Νικόλαος του Στυλιανού Φοιτητής, που 
γεννήθηκε το 1981 στο Ρέθυμνο και κατοικεί στο Δήμο 
Ρεθύμνου οδός Κουμουνδούρου 10, κάτοχος του υπ’ 
αριθμ. Ρ 954908/1996 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Ρε−
θύμνης με Α.Φ.Μ. 109149674, ως Μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου.

• Στυλιανή του Διογένη Σιγανού Οικοκυρά η οποία 
γεννήθηκε στο Ζουρίδι Ρεθύμνου οδός Καποδιοτρίου 
15 κάτοχος του υπ’ αριθμ. Θ 850195/74 δελτίου Ταυτό−
τητας του AT Χανίων, με Α.Φ.Μ. 120044752, ως Μέλος 
Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία του συμβουλίου είναι πενταετής από την εκλο−
γή του και διαρκεί μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση των 
μετόχων που θα γίνει το πρώτο εξάμηνο του 2008.

Αποφασίσθηκε επίσης και μεταβιβάσθηκαν όλες οι 
εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου στον Πρόεδρο και 
Διευθύνοντα Σύμβουλο Δρανδάκη Δημήτριο του Στυλι−
ανού και στην Αντιπρόεδρο Αναστασία του Δημητρίου 
Δρανδάκη οι οποίοι θα διαχειρίζονται όλες τις εταιρικές 
υποθέσεις και θα εκπροσωπούν την Εταιρεία σε κάθε 
περίπτωση, θα ασκούν δε όλες τις πράξεις εκπροσώ−
πησης και διαχείρισης της Εταιρείας που ανήκουν στο 
Διοικητικό Συμβούλιο ενεργούντες είτε από κοινού είτε 
και μεμονωμένα υπό την εταιρική επωνυμία εκτός από 
εκείνες για τις οποίες απαιτείται από το καταστατικό 
συλλογική πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου.

  Ρέθυμνο, 9 Οκτωβρίου 2007

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής

ΑΝΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΔΙΑΝΑΚΗΣ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(13)

      Στα Φ.Ε.Κ. (τ. ΑΕ και ΕΠΕ) υπ’ αριθμ. 8593/2.8.2006 και 
9078/21.8.2006 που δημοσιεύθηκαν οι ανακοινώσεις με 
αριθμό 1 (σύστασης Α.Ε.) και 7 (συγκρότηση σε σώμα 1ου 
Δ.Σ.) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ρ & G 
AUTOMATION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ & ΕΦΑΡΜΟ−
ΓΩΝ − ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟ−
ΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» διορθώνεται:

Το εσφαλμένο: «61623/12/Β/06/11»,
Στο ορθό: «61162/ 12/Β/06/11».

  (Από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ευβοίας)

F
(14)

      Στο από 27.7.2007, αριθμ. Φ.Ε.Κ. 8721 (Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), 
σε ανακοίνωση στοιχείων αριθμ. 12, της Ανώνυμης Εται−
ρείας με την επωνυμία «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Μητρώου 60311/73/
Β/06/09, δημοσιεύτηκε εσφαλμένα: 

«Την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν με την 
υπογραφή τους, οι Δ/νοντες Σύμβουλοι, Ανδρέας Πο−
ντικάκης και Γεώργιος Ποντικάκης»,

Αντί του ορθού: «Την Εταιρεία εκπροσωπούν και δε−
σμεύουν με την υπογραφή τους οι Δ/νοντες Σύμβουλοι, 
Ανδρέας Ποντικάκης και Γεώργιος Ποντικάκης ενεργού−
ντες από κοινού και χωριστά».

  (Από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων)

F

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

(15)
    Σύσταση της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την 

επωνυμία «IN−STORE PERFECT MERCHANDISING 
ΠΡΟΩΘΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕ−
ΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «IN−STORE PERFECT Ε.Π.Ε.».

  Με το υπ’ αριθμ. 823/17.10.2007 συμβόλαιο της Συμ−
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βολαιογράφου Αθηνών ΔΙΑΜΑΝΤΙΝΑΣ ΚΟΥΡΟΥΠΗ του 
Αντωνίου συζύγου Στεφάνου ΚΟΜΝΗΝΟΥ, που δημοσι−
εύθηκε νόμιμα στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου 
Αθηνών στις 23.10.2007, με αριθμό Γενικό 17409 και Ει−
δικό 4874, συστήθηκε Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης 
με την επωνυμία «IN−STORE PERFECT MERCHANDISING 
ΠΡΟΩΘΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «IN−STORE PERFECT Ε.Π.Ε.», της οποί−
ας τα κύρια στοιχεία έχουν ως ακολούθως:

Εταίροι: 1) ΜΙΧΑΗΛ ΦΑΝΔΡΙΔΗΣ του Εμμανουήλ και της 
Αντωνίας, γεννημένος στη Δέμπολα Ταυρονίτη Χανίων 
Κρήτης στις 16.2.1943, οικονομολόγος, κάτοικος Αργυ−
ρούπολης Αττικής, οδός 3ης Σεπτεμβρίου, αριθμός 49 
(Α.Δ.Τ. Χ 686627/16.8.2004 Α.Τ. Αργυρούπολης, Α.Φ.Μ. 
006546450 Δ.Ο.Υ. Αργυρούπολης).

2) ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΜΑΥΡΟΓΟΝΑΤΟΥ του Στυλιανού και 
της Δήμητρας, γεννημένη στην Ελευσίνα Αττικής 
στις 12.8.1966, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Αργυ−
ρούπολης Αττικής, οδός 3ης Σεπτεμβρίου, αριθμός 49 
(Α.Δ.Τ. Χ 687161/19.2.2005 Α.Τ. Αργυρούπολης, Α.Φ.Μ. 
061861249 Δ.Ο.Υ. Αργυρούπολης) και 

3) ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ του Χαραλάμπους και της 
Μαρίας, γεννημένος στους Αγραφους Κερκύρας την 
1.4.1968, οικονομολόγος, κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός 
Πινδάρου, αριθμός 16 (Α.Δ.Τ. ΑΕ 017436/10.1.2007 Α.Τ. 
Αλίμου, Α.Φ.Μ. 078239309 Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου). 

Επωνυμία: «IN−STORE PERFECT MERCHANDISING 
ΠΡΟΩΘΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «IN−STORE PERFECT Ε.Π.Ε.».

Έδρα: Ο Δήμος Γλυφάδας Αττικής, με γραφεία στην 
οδό Μεταξά, αριθμοί 27−29.

Σκοπός: α) η παροχή παντός είδους υπηρεσιών μερ−
τσαντάιζινγκ (merchandising), ήτοι η παντός είδους, επ’ 
αμοιβή και για λογαριασμό τρίτων, φυσικών ή νομικών 
προσώπων (επιχειρήσεων), παροχή υπηρεσιών σχεδια−
σμού, προώθησης, ορθής προβολής, τοποθέτησης και 
διαφήμισης πάσης φύσεως καταναλωτικών προϊόντων 
σε εμπορικά καταστήματα λιανικής και χονδρικής πώλη−
σης στην ημεδαπή και εν γένει στους φυσικούς χώρους 
όπου διατίθενται αυτά στην αγορά.

β) Οι παντός είδους προωθητικές ενέργειες εντός 
καταστημάτων (in−store), εκτός καταστημάτων (out of 
store).

γ) Η εκπαίδευση των ομάδων προώθησης προϊόντων 
και μερτσαντάιζινγκ (merchandising).

δ) Η για την προώθηση των παραπάνω σκοπών δι−
ανομή δειγμάτων προϊόντων, διαφημιστικών υλικών 
και εντύπων προώθησης προϊόντων καθώς και πα−
ντός υλικού χρήζοντος μεταφοράς σε όλους τους χώ−
ρους εμπορικούς ή μη, με ιδιόκτητα ή μη μεταφορικά 
μέσα. 

ε) Η άσκηση και κάθε άλλης επιχειρηματικής δρα−
στηριότητας που είναι συναφής με τους σκοπούς της 
Εταιρείας, ή έστω και μη συναφής, εφόσον θα θεωρηθεί 
ότι μπορεί να προωθήσει και να διευκολύνει την ολο−
κλήρωση των παραπάνω σκοπών.

στ) Η υλοποίηση εμπορικών ερευνών − δημοσκοπή−
σεων. 

Διάρκεια: Τρία (3) χρόνια.
Κεφάλαιο − εταιρικά μερίδια: Το Κεφάλαιο της Εται−

ρείας ορίζεται σε ευρώ δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000,00) 

και διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονο−
μαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00) το κάθε ένα. 

Η κάλυψη των εταιρικών μεριδίων και η καταβολή των 
κεφαλαίων από τους εταίρους έγινε ως εξής:

α) Ο Μιχαήλ Φανδρίδης κατέβαλε ευρώ 14.400,00 και 
ανέλαβε 480 εταιρικά μερίδια.

β) Η Αντιγόνη Μαυρογονάτου κατέβαλε ευρώ 1.800,00 
και ανέλαβε 60 εταιρικά μερίδια και 

γ) Ο Στέφανος Κομνηνός κατέβαλε ευρώ 1.800,00 και 
ανέλαβε 60 εταιρικά μερίδια.

Διαχείριση − Εκπροσώπηση: Η διαχείριση γενικά των 
εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της Εταιρεί−
ας ανατίθεται για όλη τη διάρκεια της Εταιρείας, στην 
εταίρο Αντιγόνη Μαυρογονάτου του Στυλιανού και της 
Δήμητρας.

  Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2007

Η Συμβολαιογράφος
ΔΙΑΜΑΝΤΙΝΑ Α. ΚΟΥΡΟΥΠΗ

F
(16)

    Σύσταση Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επω−
νυμία «ΤΕΤΡΑΕΔΡΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕ−
ΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «TETRAHEDRON 
L.T.D.».

  Με το υπ’ αριθμ. 19.028/18.10.2007 συμβόλαιο της συμ−
βολαιογράφου Ελευσίνας Αθηνάς Νικολάου Μοσχονά, 
που καταχωρήθηκε στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτο−
δικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς Γενικό 17417 και 
Ειδικό 4876/23.10.2007 συντάχθηκε το καταστατικό της 
Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΤΕ−
ΤΡΑΕΔΡΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «TETRAHEDRON L.T.D.».

Εταίροι: 1) Ιωάννης Κουμαράς του Κωνσταντίνου και 
της Σταυρούλας,τραπεζικός υπάλληλος, που γεννήθηκε 
στον Πειραιά, το έτος και κατοικεί στον Κορυδαλλό 
Αττικής.

2) Μιχαήλ Τακάκης του Γεωργίου και της Πηνελόπης, 
ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το 
έτος 1974 και κατοικεί στην Ελευσίνα Αττικής και 

3) Γεώργιος Χιώτης του Πέτρου και της Άννας, προ−
γραμματιστής, που γεννήθηκε στην Νίκαια, το έτος και 
κατοικεί στην Αγ. Βαρβάρα Αττικής

Επωνυμία: «ΤΕΤΡΑΕΔΡΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «TETRAHEDRON 
L.T.D.».

Σκοπός: Η ανάπτυξη και η εμπορία λογισμικού − εφαρ−
μογών, συστημάτων, εργαλείων λογισμικού και βάσεων 
δεδομένων, όπως και έρευνα, η ανάπτυξη και εμπορία προ−
ϊόντων διαδραστικών πολυμέσων (interactive multimedia), 
καθώς και η ανάπτυξη και η εμπορία ηλεκτρονικών παι−
γνίων − για την ίδια αλλά και για τρίτους.

Η μεσιτεία ή και η αντιπροσώπευση λογισμικού − 
εφαρμογών, συστημάτων, εργαλείων λογισμικού και 
βάσεων δεδομένων.

Η συμμετοχή σε κοινοπραξία για την κατασκευή ιδι−
ωτικών έργων πληροφορικής.

Έδρα: Έδρα της Εταιρείας είναι ο Δήμος Ελευσίνας 
Αττικής, επί της οδού Χαριλάου και Μορφοπούλου, 
αριθμός 12

Διάρκεια: Η διάρκεια της λειτουργίας της Εταιρείας 
συμφωνείται για (20) χρόνια.
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Κεφάλαιο και εταιρικά μερίδια: Το κεφάλαιο της Εται−
ρείας ορίζεται σε (60.000) Ευρώ και διαιρείται σε (1.000) 
εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας του καθενός (60) 
Ευρώ και έχει καταβληθεί ολοσχερώς σε μετρητά, στο 
ταμείο της Εταιρείας, από τους εταίρους, ως εξής:

α) Ο εταίρος Ιωάννης Κουμαράς του Κωνσταντίνου 
συμμετέχει με ποσοστό 34% και κατέθεσε στο ταμείο 
της Εταιρείας Ευρώ (20.400) και συμμετέχει στην Εται−
ρεία με μια μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από (340) 
εταιρικά μερίδια. 

β) Ο εταίρος Μιχάλης Τακάκης του Γεωργίου συμμε−
τέχει με ποσοστό 34% και κατέθεσε στο ταμείο της 
Εταιρείας Ευρώ (20.400) και συμμετέχει στην Εταιρεία 
με μια μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από (340) 
εταιρικά μερίδια και 

γ) Ο εταίρος Γεώργιος Χιώτης του Πέτρου συμμετέχει 
με ποσοστό 32% και κατέθεσε στο ταμείο της Εταιρεί−
ας Ευρώ (19.200) και συμμετέχει στην Εταιρεία με μια 
μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από (320) εταιρικά 
μερίδια.

Διαχείριση: Τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εται−
ρείας αναλαμβάνουν με το παρόν και οι τρεις εταίροι 
ήτοι οι Ιωάννης Κουμαράς του Κωνσταντίνου, Μιχαήλ 
Τακάκης του Γεωργίου και Γεώργιος Χιώτης του Πέ−
τρου, οι οποίοι θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν την 
Εταιρεία ο καθένας ξεχωριστά για υποθέσεις μέχρι του 
ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000) Ευρώ.

  Ελευσίνα, 18 Οκτωβρίου 2007

Η Συμβολαιογράφος
ΑΘΗΝΑ ΜΟΣΧΟΝΑ

F

(17)
    Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιωρι−

σμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

  Με το υπ’ αριθμ. 12519/5.10.2007 συμβόλαιο του συμ−
βολαιογράφου Βόλου Βασιλείου Αγησιλάου Μακρυγι−
άννη, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών 
του Πρωτοδικείου Βόλου στις 12.10.2007 με αριθμό 6433 
τροποποιήθηκε το καταστατικό της με έδρα τον Αλμυρό 
Μαγνησίας Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την 
επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΘΑΝΑΣΙ−
ΟΣ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ» ως εξής: Το κεφάλαιο της παραπάνω Ε.Π.Ε 
αυξήθηκε: 

α) Κατά ευρώ χίλια τριακόσια πενήντα ένα και εξήντα 
πέντε λεπτά (1.351,65), δηλαδή από ευρώ εξήντα χιλιά−
δες επτακόσια σαράντα οκτώ και τριάντα πέντε λεπτά 
(60.748,35) ή δραχμές 20.700.000 σε ευρώ εξήντα δύο 
χιλιάδες εκατό (62.100,00), σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 13 παρ. 1 του ν. 2842/2000, το οποίο ποσό 
(ευρώ 1.351,65), κατέβαλαν οι εταίροι στο Ταμείο της 
Εταιρείας κατ’ ίσα μέρη ο καθένας και 

β) Κατά ευρώ τριάντα εννέα χιλιάδες (39.000,00), δη−
λαδή από ευρώ εξήντα δύο χιλιάδες εκατό (62.100,00) 
σε ευρώ εκατόν μία χιλιάδες εκατό (101.100,00), το 
οποίο ποσό (39.000,00), που αντιστοιχεί σε χίλια τρι−
ακόσια (1.300) εταιρικά μερίδια αξίας εκάστου ευρώ 
τριάντα (30,00), κατέβαλαν οι εταίροι στο Ταμείο της 

Εταιρείας, κατ’ ίσα μέρη ο καθένας, και έτσι το κε−
φάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 
εκατόν μίας χιλιάδων εκατό (101.100,00) διαιρούμενο 
σε τρεις χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα (3.370) εται−
ρικά μερίδια αξίας ευρώ τριάντα (30,00) εκάστου, 
κατόπιν της μετατροπής (από δραχμές σε ευρώ) και 
στρογγυλοποιήσεως της αξίας τους και της εκ νέου 
αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου. Ότι, κατόπιν της 
γενομένης αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου, οι 
εταίροι τροποποίησαν το άρθρο 5 του Καταστατικού 
της Εταιρείας, ως προς τη συμμετοχή του καθενός 
στο Κεφάλαιο της παραπάνω Εταιρείας, το οποίο θα 
έχει ως εξής: 

Άρθρο 5ο
Κεφάλαιο

Το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο 
ποσό των ευρώ εκατόν μίας χιλιάδων εκατό (101.100,00) 
και διαιρείται σε τρείς χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα 
(3.370) εταιρικά μερίδια, αξίας ευρώ τριάντα (30,00) 
έκαστο. Συμμετέχει δε καθένας από τους εταίρους ως 
εξής: 

α) Ο Αθανάσιος Παπανάτσιος με μία μερίδα συμμε−
τοχής και με χίλια εξακόσια ογδόντα πέντε (1.685) εται−
ρικά μερίδια, συνολικής αξίας ευρώ πενήντα χιλιάδων 
πεντακοσίων πενήντα (50.550,00) και 

β) Ο Γεώργιος Παπανάτσιος επίσης με μία μερίδα 
συμμετοχής και με χίλια εξακόσια ογδόντα πέντε (1.685) 
εταιρικά μερίδια, [ συνολικής αξίας ευρώ πενήντα χιλι−
άδων πεντακοσίων πενήντα (50.550,00)»

  Βόλος, 5 Οκτωβρίου 2007

Η Συμβολαιογράφος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΓΗΣ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

F
(18)

    Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιωρισμέ−
νης Ευθύνης με την επωνυμία «Ε.Σ.ΦΩΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «Ε.Σ. ΦΩ−
ΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ».

  Με το υπ’ αριθμ. 6.646/5.10.2007 συμβόλαιο της συμ−
βολαιογράφου Αθηνών ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ – ΑΝΤΩΝΙΑΣ ΔΑΒΙ−
ΛΑ − ΜΑΝΔΡΕΚΑ, που καταχωρήθηκε στα Βιβλία του 
Πρωτοδικείου Κορίνθου στις 18.10.2007 με αριθμό γενικό 
490/2007 και ειδικό οι: 

1) ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΧΑΡΛΑΥΤΗΣ του Βασιλείου και της Ευ−
γενίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 17.6.1956, μηχα−
νολόγος−ηλεκτρολόγος, κάτοικος Ψυχικού Αττικής, οδός 
Νικηφόρου Λύτρα αριθμός 1, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 649040/7.11.2006 
του Τ.Α. Ψυχικού και με Α.Φ.Μ. 020030646 της Δ.Ο.Υ. 
Ψυχικού και 

2) ΕΛΕΝΗ θυγατέρα Ανδρέα και Νίκης ΖΕΠΠΟΥ, κατά 
δήλωση της σύζυγος Σοφοκλή ΧΑΡΛΑΥΤΗ, που γεν−
νήθηκε στην Βλαχοκερασιά Αρκαδίας στις 12.8.1961, 
δικηγόρος, κάτοικος Ψυχικού Αττικής, οδός Νικηφό−
ρου Λύτρα αριθμός 1, με Α.Δ.Τ. Χ 606050/7.1.2004 του 
Α.Τ. Ψυχικού και με Α.Φ.Μ. 043551252 της Δ.Ο.Υ. ΚΑ΄ 
Αθηνών, αμφότεροι Ελληνικής Ιθαγενείας, ως τα μόνα 
μέλη της ως άνω Εταιρείας με την επωνυμία: «Ε.Σ. 
ΦΩΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥ−
ΝΗΣ» με δ.τ. «Ε.Σ. ΦΩΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.» η οποία 
έχει συσταθεί δυνάμει του υπ’ αριθμ. 6.281/27.3.2007 
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συμβολαίου καταστατικού σύστασης Εταιρείας Πε−
ριωρισμένης Ευθύνης της συμβολαιογράφου Αθηνών 
Αθανασίας−Αντωνίας Δαβίλα−Μανδρέκα, το οποίο κα−
ταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρω−
τοδικείου Αθηνών στις 18.4.2007 με αύξοντα αριθμό 
Γενικό 6644 και ειδικό 1843 και σε περίληψη δημοσι−
εύθηκε στο υπ’ αριθμ. 2598/19.4.2007 Φ.Ε.Κ. (τεύχος 
Α.Ε. και ΕΠΕ), αποφάσισαν τα εξής:

Ι) α) Την τροποποίηση της επωνυμίας και του δι−
ακριτικού τίτλου της Εταιρείας, από «Ε.Σ. ΦΩΤΟΕ−
ΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με 
δ.τ. «Ε.Σ. ΦΩΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.» σε «ΣΟΦΟΚΛΗΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με 
δ.τ. «ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ» καθώς και την τροπο−
ποίηση της εταιρικής επωνυμίας σε περίπτωση συ−
ναλλαγής αυτής με πρόσωπα της αλλοδαπής από 
«PHOTOENERGY LTD» σε «SOFOKLIS ENGINEERING» 
με την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 1 του κα−
ταστατικού της Εταιρείας, το οποίο τροποποιούμενο 
έχει ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Σύσταση − Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν Εταιρεία Περιωρισμένης Ευ−
θύνης με την επωνυμία: «ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΣΟΦΟΚΛΗΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΗ», μπορεί δε να προστεθεί στην επωνυμία 
της τυχόν υπάρχον σήμα. Σε περίπτωση συναλλαγών 
της Εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρική 
επωνυμία θα είναι «SOFOKLIS ENGINEERING».

β) Τη συμπλήρωση του σκοπού της Εταιρείας και την 
αντίστοιχη ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 του καταστα−
τικού της Εταιρείας, το οποίο καθίσταται ως εξής:

Άρθρο 2
Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι:
Η κατασκευή οικοδομικών και πάσης φύσεως τεχνικών 

έργων.
Αγοραπωλησίες ακινήτων.
Τεχνικές Αντιπροσωπείες και Εμπορία συναφούς εξο−

πλισμού.
Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με φωτοβολταϊκές 

κυψέλες και η διάθεση της στο δίκτυο κατανάλωσης 
με κάθε νόμιμο τρόπο. Η αντιπροσώπευση εταιρειών 
που παράγουν και εμπορεύονται εξοπλισμό για την 
παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και η 
εμπορία του εξοπλισμού αυτού. Η κατασκευή φωτοβολ−
ταϊκών πάρκων για λογαριασμό τρίτων και η παροχή 
υπηρεσιών με αντικείμενο την εκπόνηση των σχετικών 
μελετών. Η συμμετοχή της Εταιρείας σε δημόσιους 
διαγωνισμούς. Η συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες 
επιχειρήσεις με συναφή σκοπό και η συνεργασία και 
σύμπραξη της με δημόσιους και δημοτικούς φορείς και 
επιχειρήσεις. Επίσης να ασκεί και κάθε άλλη επιχει−
ρηματική και οικονομική δραστηριότητα συναφή προς 
τον παραπάνω σκοπό ή έστω και μη συναφή, εφ’ όσον 
προωθεί και διευκολύνει την επιδίωξη και επίτευξη του 
παραπάνω σκοπού.

γ) Τη μεταφορά της έδρας της Εταιρείας από το 
Δήμο Αθηναίων επί της οδού Αιτωλίας αριθμός 30 
στην πόλη του Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων και δη 

επί των οδών Αριστοτέλους αριθμός 44 και Αρά−
του, με τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 3 του 
καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο καθίσταται 
ως εξής:

Άρθρο 3 
Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται η πόλη του Κιάτου 
του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα τα επί των οδών 
Αριστοτέλους αριθμός 44 και Αράτου γραφεία της. Η 
Εταιρεία δικαιούται να διατηρεί περισσότερα του ενός 
γραφεία ή υποκαταστήματα σε διαφορετικές διευθύν−
σεις, με την ίδια επωνυμία σε όλη την Ελλάδα και σε 
άλλες χώρες του εξωτερικού.

δ) Τη τροποποίηση του άρθρου 14 όσον αφορά στην 
εξουσία του διαχειριστή και την αντίστοιχη ΤΡΟΠΟΠΟΙ−
ΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14 του καταστατικού της Εταιρείας, 
το οποίο καθίσταται ως εξής:

Άρθρο 14
Εξουσία του Διαχειριστή

Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την Εταιρεία, ενεργεί στο 
όνομα της κάθε πράξη που καλύπτεται από τον σκοπό 
της Εταιρείας και αποφασίζει για τις εξής ενέργειες:

1) Σύναψη εγγράφων συμβάσεων και γενικά συμβο−
λαίων για σύναψη δανείων απλών ή με εμπράγματη ή 
με άλλη ασφάλεια σε κινητά πράγματα ή ακίνητα της 
Εταιρείας με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες.

2) Εξόφληση απαιτήσεων της Εταιρείας, υπογραφή 
εξοφλητικών αποδείξεων ή πράξεων, εξάλειψη υποθη−
κών και προσημειώσεων που έχουν εγγραφεί υπέρ της 
Εταιρείας.

3) Παροχή εγγυήσεων για άνοιγμα πιστώσεων σε οποι−
αδήποτε Τράπεζα ή σε άλλο νομικό πρόσωπο.

4) Υπογραφή γραμματίων ή συναλλαγματικών υπέρ 
και σε βάρος και για λογαριασμό της Εταιρείας, σαν 
εκδότριας, αποδέκτριας, οπισθογράφου ή εγγυήτριας 
καθώς επίσης και έκδοση, υπογραφή ή οπισθογράφηση 
επιταγών στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρεί−
ας.

5) Πώληση κινητών ή ακινήτων πραγμάτων ιδιοκτη−
σίας της Εταιρείας, χρηματοδοτήσεις από οποιοδήπο−
τε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή παροχή δανείων προς 
οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

6) Συμβιβασμό απεριορίστως για υποθέσεις της Εται−
ρείας, υπογραφή συνυποσχετικών, δάνειο με ανοικτό 
λογαριασμό, προθεσμία, υποθήκη ή ενέχυρο κλπ.

7) Αγορά για λογαριασμό της Εταιρείας ακινήτων ή 
κινητών αστικών ή αγροτικών, με οποιουσδήποτε όρους, 
συμφωνίες και τίμημα.

Ο διαχειριστής θα εκπροσωπεί την Εταιρεία έναντι 
οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου 
ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, έναντι 
οποιουδήποτε Δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού και 
δικαιοδοσίας, Πολιτικού, Ποινικού, Διοικητικού, Φο−
ρολογικού και αυτού ακόμη του Αρείου Πάγου, του 
Συμβουλίου Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρί−
ου και γενικά έναντι οποιασδήποτε Αρχής, Δημόσι−
ας, Δημοτικής, Κοινοτικής ή οποιασδήποτε άλλης, θα 
διορίζει δε και θα ανακαλεί και τους πληρεξουσίους 
δικηγόρους της Εταιρείας. Θα επάγει, θα αντεπάγει, 
θα δέχεται και θα δίνει τους όρκους που επιβάλλονται 



8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

στην Εταιρεία, θα υπογράφει οποιοδήποτε έγγραφο 
είτε ιδιωτικό είτε Δημόσιο είτε συμβολαιογραφικές 
πράξεις οποιουδήποτε περιεχομένου, με την υπογρα−
φή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, με το οποίο 
θα δημιουργούνται δικαιώματα και υποχρεώσεις για 
την Εταιρεία. Θα ενεργεί όλες τις Τραπεζικές συναλ−
λαγές της Εταιρείας, θα διενεργεί καταθέσεις και 
αναλήψεις στο όνομα της. Περιορισμοί της εξουσίας 
του διαχειριστή της Εταιρείας, που προκύπτουν από 
το καταστατικό ή από απόφαση της Συνέλευσης των 
Εταίρων, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και 
αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας 
του άρθρου 8 του ν. 3190/1955.

Ο διαχειριστής εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, Τρά−
πεζα κ.λ.π, οιοδήποτε χρηματικό ποσό για λογαριασμό 

της, παραλαμβάνει οιαδήποτε πράγματα και χορηγεί 
τις σχετικές αποδείξεις.

Ο διαχειριστής μπορεί με συμβολαιογραφικό πληρε−
ξούσιο να αναθέτει μέρος ή το σύνολο των εξουσιών 
του σχετικά με συγκεκριμένη κάθε φορά ενέργεια της 
Εταιρείας σε εταίρο ή τρίτο πρόσωπο.

II) ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ, λόγω αλλαγής της έδρας, ότι όπου 
στο Καταστατικό αναφέρεται ως αρμόδιο το Μονομε−
λές Πρωτοδικείο Αθηνών αυτό αντικαθίσταται από το 
Μονομελές Πρωτοδικείο Κορίνθου, και

III) Προέβησαν στην ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ όλων των άρθρων 
και διατάξεων του Καταστατικού της παραπάνω Εταιρεί−
ας σε ενιαίο κείμενο, με τις γενόμενες τροποποιήσεις.

  Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2007
Η Συμβολαιογράφος
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