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(1)
Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της
Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με
την επωνυμία «Α. ΚΩΣΤΗΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».
Με την με αριθμό 9444/08−11−2011 πράξη της συμ−
βολαιογράφου Αθηνών Αννας Σίμου−Κοσμάτου, που
δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρω−
τοδικείου Πρέβεζας με αριθμό: 9 στις 14−12−2011, τρο−
ποποιήθηκε το καταστατικό της συσταθείσης με το με
αριθμό 8384/18−11−2009 συμβόλαιο της συμβολαιογρά−
φου Αθηνών ΄Αννας Σίμου−Κοσμάτου, τροποποιηθέντος
δε αυτού ήδη με την με αριθμό 8614/13−04−2010 πρά−
ξη της ίδιας άνω συμβολαογράφου, Μονοπρόσωπης
Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με: 1) κεφάλαιο ευρώ
τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500,00), 2) μοναδική
εταίρο την: Αικατερίνη Κωστήρα του Αποστόλου και
της Κασσιανής, επιχειρηματία, κάτοικο Λίχνου Πάργας,
3) επωνυμία της εταιρείας «Α. ΚΩΣΤΗΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟ−
ΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», 4) έδρα
της εταιρείας ο Δήμος Πάργας και επί της οδού Αρα−
βαντινού αριθμός 4, 5) σκοπό της εταιρείας είναι: α)
Κύριος Σκοπός: −Εμπορία Χρωμάτων, Σιδηρικών (Είδη
Κιγκαλερίας), Εμπορία Ειδών−Υλικών Ηλεκτρολογικών
Εγκαταστάσεων και Γεωργικών−Τεχνικών Εργαλείων και
Εμπορία Ναυτιλιακών Ειδών, Ειδών Αλιείας και Ειδών
Προστασίας Προσωπικού, β) Δευτερεύων Σκοπός:−Λιανι−
κό Εμπόριο Ειδών Υγιεινής.−Λιανικό Εμπόριο Πλακακίων,
Πλακολίθων, Τούβλων και Παρόμοιων Ειδών Από Τσιμέ−
ντο, Σκυρόδεμα.−Λιανικό Εμπόριο Ηλετρικών Οικιακών
Συσκευών.−Λιανικό Εμπόριο Ναυτιλιακών Ειδών, Γενικά,
Από Αυτά Που Χρησιμοποιούνται Και Στην Ερασιτεχνική
Ναυτιλία.−Λιανικό Εμπόριο Υδραυλικών Ειδών.−Χονδρι−
κό Εμπόριο Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών.−Χονδρικό
Εμπόριο Εργαλειομηχανών.−Χονδρικό Εμπόριο Ηλε−
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κτονικών Ταμειακών Μηχανών. Και γ−για την επίτευξη
του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: 1) να συμμετέχει
σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού
τύπου που θα έχει όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και να
συγχωνεύεται με άλλη εταιρεία ή να απορροφά άλλη
συναφή επιχείρηση ατομική ή εταιρική οποιουδήποτε
εταιρικού σκοπού, 2) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε
φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, 3)
να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση που έχει
όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, ημεδαπή ή αλλοδαπή, 4) να
ιδρύει καταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπου−
δήποτε, 6) διάρκεια της Εταιρείας είκοσι χρόνια (20)
χρόνια και 7) κεφάλαιο της εταιρείας ευρώ (4.500,00),
που διαιρείται σε (150) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής
αξίας ευρώ τριάντα (30,00). Η κάλυψη των μεριδίων και
η καταβολή του κεφαλαίου έγινε από την μοναδική άνω
εταίρο, Αικατερίνη Κωστήρα του Αποστόλου και της
Κασσιανής, η οποία μετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα
συμμετοχής αποτελούμενη από (150) εταιρικά μερίδια,
με διαχειρίστρια την παραπάνω μοναδική εταίρο: Αι−
κατερίνη Κωστήρα του Αποστόλου και της Κασσιανής,
επιχειρηματία, κάτοικο Λίχνου Πάργας.
Με την άνω πράξη: α) ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ το με αριθμό
10ο άρθρο του αρχικού καταστατικού ως προς την δια−
χείριση της παραπάνω εταιρείας, ήτοι την αλλαγή του
διαχειριστή από την Αικατερίνη Κωστήρα στον: Από−
στολο Κωστήρα του Ιωάννη και της Πηνελόπης, έμπορο,
κάτοικο Πάργας Πρέβεζας επί της οδού Π. Αραβαντινού
αριθμός 3.
΄Ετσι τροποποιείται το με αριθμό δέκατο (10ο) άρθρο,
το οποίο θα έχει ως εξής: «1. Η διαχείριση και εκπρο−
σώπηση της εταιρείας και μάλιστα μέχρι τη λύση της,
ανατίθεται με το παρόν στον Απόστολο Κωστήρα του
Ιωάννη και της Πηνελόπης, γεννημένο στο Αγρίνιο Αι−
τωλοακαρνανίας στις 08−10−1968, έμπορο, κάτοικο Πάρ−
γας Πρέβεζας επί της οδού Π. Αραβαντινού αριθμός 3,
κάτοχο του με αριθμό ΑΖ 747129/25−08−2008 δελτίου
ταυτότητος του Α.Τ. Πάργας και με αριθμό φορολογι−
κού μητρώου: 033886740 της Δ.Ο.Υ. Φαναρίου, ο οποί−
ος δύναται να δεσμεύει την εταιρεία, σύμφωνα με τα
παρακάτω:
α. Αντιπροσωπεύει την εταιρεία στην Ελλάδα ή στο
εξωτερικό ενεργητικά και παθητικά σε όλες τις σχέσεις
και τις συναλλαγές της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό
πρόσωπο ή διεθνή οργανισμό, καθώς και ενώπιον οποι−
ασδήποτε Δημόσιας, Δημοτικής και Κοινοτικής Αρχής
και ενώπιον κάθε Τράπεζας ή Δικαστηρίου εν γένει,
κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμα και ενώπιον του
Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του
Ελεγκτικού Συνεδρίου.
β. Ρυθμίζει τις εσωτερικές και εξωτερικές λειτουργίες
της εταιρείας και καθορίζει τις δαπάνες οποιουδήποτε
είδους εκτός από εκείνες που σύμφωνα με το Νόμο
ανήκουν στην αρμοδιότητα του μοναδικού εταίρου.
γ. Εγείρει αγωγές και ενεργεί οτιδήποτε θεωρεί εν−
δεδειγμένο ή απαραίτητο για την προστασία των συμ−
φερόντων της Εταιρείας.
δ. Αγοράζει και πωλεί, εισάγει και εξάγει προϊόντα,
πράγματα και εμπορεύματα ή υλικά οποιουδήποτε άλ−
λου είδους.
ε. Εκχωρεί, ενεχυριάζει κάτω από οποιουσδήποτε
όρους και εγκρίνει φορτωτικές, συναλλαγματικές, γραμ−
μάτια, χρεωστικές αποδείξεις τρίτων και απαιτήσεις

κατά τρίτων που προέρχονται από πώληση εμπορευ−
μάτων.
στ. Ανοίγει, κινεί και διατηρεί τραπεζικούς λογαρια−
σμούς.
ζ. Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.
η. Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγ−
ματικές και γραμμάτια «εις διαταγήν».
θ. Εισπράττει, αποδέχεται και καταβάλλει χρήματα
για κάθε αιτία γενικά.
ι. Συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες
με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, υπογράφοντας
κάτω από την εμπορική επωνυμία οποιοδήποτε έγγραφο
δια μέσου του οποίου δημιουργούνται δικαιώματα και
υποχρεώσεις για την Εταιρεία.
ια. Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της Εται−
ρείας και εγκρίνει τις αποδοχές του.
ιβ. Διορίζει δικηγόρους της εταιρείας χορηγώντας
γενικά ή ειδικά πληρεξούσια.
ιγ. Διορίζει και παύει κάθε αντιπρόσωπο, πράκτορα
και γενικά εντολοδόχο της Εταιρείας.
ιδ. Επάγει, δίνει και αντεπάγει τους όρκους που επι−
βάλλονται στην Εταιρεία.
ιε. Συνάπτει άτυπες ή έγγραφες συμβάσεις.
ιστ. Δίνει και λαμβάνει τις σχετικές εξοφλητικές ή
άλλες αποδείξεις από οποιονδήποτε οφειλέτη της εται−
ρείας ή από πρόσωπο που συναλλάσσεται με την Εται−
ρεία, από οποιαδήποτε Τράπεζα ή άλλο νομικό ή φυσικό
πρόσωπο ή από το Δημόσιο, Ελληνικό ή ξένο.
ιζ. Σε κάθε περίπτωση ο διαχειριστής μπορεί να συμ−
βιβάζεται γύρω από κάθε υπόθεση της Εταιρείας κανο−
νίζοντας συγχρόνως τους όρους του συμβιβασμού.
ιη. Μισθώνει και εκμισθώνει ακίνητα για τους σκοπούς
της Εταιρείας και καταγγέλει τις σχετικές συμβάσεις
για λογαριασμό της.
ιθ. Είναι εκπρόσωπος της Εταιρείας για τις αντιπρο−
σωπευτικές της εργασίες.
2. Ο διαχειριστής έχει την ευθύνη σύμφωνα με το
Νόμο, είναι υποχρεωμένος να ενεργεί όλες τις πράξεις
διαχειρίσεως των Μονοπρόσωπων Εταιρειών Περιωρι−
σμένης Ευθύνης, να εκτελεί και να φέρνει σε πέρας όλα
τα καθήκοντα που επιβάλλονται σ’ αυτό από το Νόμο
3190/1955, όπως τροποποιήθηκε.
Ειδικότερα είναι υποχρεωμένος να διεξάγει οτιδή−
ποτε υπαγορεύεται από τον προαναφερόμενο Νόμο
σχετικά με τη δημοσίευση του παρόντος, την τήρηση
των εμπορικών, εταιρικών και λογιστικών βιβλίων, την
κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και
απογραφών και γενικά οτιδήποτε αποσκοπεί στην άρτια
εσωτερική οργάνωση και στην εύρυθμη λειτουργία της
Εταιρείας.
3. Ο διαχειριστής μπορεί να εκχωρεί σε οποιοδήπο−
τε άλλο πρόσωπο όλες ή μέρος από τις εξουσίες του
δυνάμει συμβολαιογραφικού ή ιδιωτικού πληρεξουσίου
εγγράφου.
4. Η παραπάνω απαρρίθμηση των δικαιωμάτων του
διαχειριστού είναι μόνο ενδεικτική, δοθέντος ότι σύμ−
φωνα με το Νόμο 3190/1955 όπως ισχύει σήμερα, καθώς
και με αυτό το καταστατικό παρέχεται στον διαχειριστή
το δικαίωμα να ενεργεί επ’ ονόματι και για λογαριασμό
της Εταιρείας κάθε πράξη διαχείρισης και διοίκησης της
Εταιρείας για την εκπλήρωση των εταιρικών σκοπών.
5. Η υπογραφή του διαχειριστή της Εταιρείας είναι
απαραίτητη κάτω από την επωνυμία της εταιρείας, προ−
κειμένου να δεσμεύεται αυτή.
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ΤΕΛΟΣ β) Γίνεται Κωδικοποίηση του παραπάνωκα−
ταστατικού.
Αθήνα,14 Δεκεμβρίου 2011
Η Συμβολαιογράφος
ΑΝΝΑ ΣΙΜΟΥ ΚΟΣΜΑΤΟΥ
Ö
(2)
Τροποποίηση του καταστατικού της Μονοπρόσωπης
Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία
«ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ. ΕΥΘΥ−
ΝΗΣ−ΠΑΠΑΖΙΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ−» και δ.τ. «IRIS GOLD:
(ΙΡΙΣ ΓΚΟΛΝΤ)»
Δυνάμει του υπ’ αριθμό 33.433/23−11−2011 συμβολαίου του
συμβολαιογράφου Θάσου Κωνσταντίνου Δημητρίου Κα−
πόλλα, τροποποιήθηκε το καταστατικό της στον οικισμό
«Λιμεναρίων», δημοτικής κοινότητας «Λιμεναρίων», Δήμου
Θάσου, εδρεύουσας Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμέ−
νης Ευθύνης, με την επωνυμία «ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ. ΕΥΘΥΝΗΣ−ΠΑΠΑΖΙΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ−», και
τον διακριτικό τίτλο «IRIS GOLD: (ΙΡΙΣ ΓΚΟΛΝΤ) και Α.Φ.Μ.
095396282 ΒΓ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, η οποία συστήθηκε με
το με αριθμό 9.544/14−06−1996 συμβόλαιο της συμβολαι−
ογράφου Θεσσαλονίκης Λεμονιάς Θεοχαρίδου−Γεωργο−
πούλου, το οποίο δημοσιεύθηκε στα Βιβλία εταιρειών του
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με αύξοντα αριθμό 533 και
ημερομηνία 18−06−1996 και στο με αριθμό 3740/20−06−1996
Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορι−
σμένης Ευθύνης), με τροποποιούμενα στοιχεία:
1ον) Αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά σαράντα
πέντε χιλιάδες εννιακόσια (45.900,00) ευρώ, για την κά−
λυψη της ιδίας συμμετοχής στα πλαίσια υλοποίησης
εγκεκριμένης επένδυσης στο πρόγραμμα «Προκήρυξης
για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων
που δραστηριοποιούνται στους τομείς μεταποίησης−
Τουρισμού−εμπορίου−υπηρεσιών, στο πλαίσιο των πε−
ριφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ
2007−2013 όπως ισχύει, επενδυτικό έργο με κωδικό έρ−
γου ΕΑ 24986». Το συνολικό ποσό της ανωτέρω αύξησης
του εταιρικού κεφαλαίου που ανέρχεται σε σαράντα
πέντε χιλιάδες εννιακόσια (45.900,00) ευρώ, αντιστοιχεί
σε χίλια πεντακόσια τριάντα (1.530) εταιρικά μερίδια,
ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30,00) ευρώ, που
εκδίδονται σήμερα και διανέμονται στον μοναδικό εταί−
ρο Χρήστο Παπαζιάκα του Γεωργίου και ως εκ τούτου:
το άρθρο 6 του καταστατικού της εν λόγω εταιρείας,
τροποποιείται και ισχύει πλέον ως εξής:
Άρθρο 6
Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των
πεντακοσίων εξήντα χιλιάδων τετρακοσίων (560.400,00)
ευρώ και διαιρείται σε δέκα οκτώ χιλιάδες εξακόσια
ογδόντα (18,680) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας έκα−
στο τριάντα (30,00) ευρώ και είναι ολοσχερώς καταβε−
βλημένα σε μετρητά.
2ον) Τροποποίηση−συμπλήρωση του άρθρου 4 του
καταστατικού της εν λόγω εταιρείας, το οποίο αφορά
τον σκοπό ιδρύσεως αυτής και το οποίο συμπληρώνεται
και ισχύει πλέον ως εξής:
Άρθρο 4
Σκοπός της εταιρείας είναι η κατασκευή−εμπορία χρυ−
σών και αργυρών κοσμημάτων και παρεμφερών με αυτά
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ειδών ως και η διενέργεια πράξεων Αργυραμοιβού.
Θάσος, 23 Νοεμβρίου 2011
Ο Συμβολαιογράφος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΚΑΠΟΛΛΑΣ
Ö
(3)
Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της
Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΡΗΤΗΣ−Εταιρεία
Περιορισμένης Ευθύνης».
ΑΡΙΘΜΟΣ 19164 της 13−12−2011
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΥΖΥΓΟ
ΙΩΑΝΝΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΓΟΥΝΑ−
ΡΗ (Α.Φ.Μ. 041285644 Δ.Ο.Υ. Α Ηρακλείου) που κατοικο−
εδρεύω στις Αρχάνες
ΠΡΩΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ−ΠΩΛΗΤΡΙΑ: Αφροδίτη Τετώρου
του Παναγιώτη και της Παναγιώτας, μηχανικός τεχνο−
λογιών αντιρρύπανσης, κατοίκου Αιγάλεω Αττικής, Οδός
Χίου 13, με Α.Φ.Μ. 123533039 της ΔΟΥ Αιγάλεω
ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ: 1)Χαρίκλεια Φιλοξενίδη του Κωνσταντί−
νου και της Μαρίνας, Χημικός Μηχανικός, κάτοικος Ηρα−
κλείου Κρήτης−Λεωφόρος Ιωνίας 68, με Α.Φ.Μ. 047457341
της ΔΟΥ Β Ηρακλείου
2) Ο Εμμανουήλ Χαλβατζής του Ευαγγέλου και της
Κλεάνθης, έμπορος, κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης, Οδός
Ιερολοχιτών 10, 3)Γεώργιος Κακαδιάρης του Αλεξάν−
δρου και της Γεωργίας, περιβαλλοντολόγος, κάτοικος
Παλλήνης Αττικής, Οδός Τήνου 10, με την ιδιότητά τους
ως εταίρων της άνω αναφερομένης εταιρείας περιορι−
σμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΡΗΤΗΣ−Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύ−
νης»
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ: Μεταβιβάζονται από
την πωλήτρια Αφροδίτη Τετώρου προς τους αγοραστές
Χαρίκλεια Φιλοξενίδη του Κωνσταντίνου, Εμμανουήλ
Χαλβατζή του Ευαγγέλου και Γεώργιο Κακαδιάρη του
Αλεξάνδρου, κοινά και εξ ίσου τα δέκα οκτώ και έξη
εκατοστά (18,06) εταιρικά μερίδια που της ανήκαν, δη−
λαδή 6,02 εταιρικά μερίδια σε κάθε αγοραστή
Β ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ: ΠΩΛΗΤΡΙΑ: Χαρίκλεια Φιλοξενίδη του
Κωνσταντίνου και της Μαρίνας, Χημικός Μηχανικός,
κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης−Λεωφόρος Ιωνίας 68, με
Α.Φ.Μ. 047457341 της ΔΟΥ Β Ηρακλείου.
ΑΓΟΡΑΣΤΡΙΑ: Μαρίνα Σάττι του Αλή και της Χαρίκλει−
ας, Μουσικός−ηθοποιός, πουν γεννήθηκε στην Αθήνα
το έτος 1986, κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης−Λεωφόρος
Ιωνίας 68,
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ: Τα 200 εταιρικά μερίδια
που ανήκουν στην Χαρίκλεια Φιλοξενίδη αξίας εκάστου
30 ευρώ.
ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: 1) Ο Γεώργιος Κακαδιάρης του
Αλεξάνδρου και της Γεωργίας, περιβαλλοντολόγος, Ελ−
ληνικής Ιθαγένειας που γεννήθηκε στη Λάρισα, κάτοικος
Παλλήνης Αττικής, Οδός Τήνου 10,
2) Ο Εμμανουήλ Χαλβατζής του Ευαγγέλου και της
Κλεάνθης, έμπορος, Ελληνικής Ιθαγένειας που γεννήθη−
κε στο Ηράκλειο Κρήτης, κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης,
Οδός Ιερολοχιτών 10,
3) Μαρίνα Σάττι του Αλή και της Χαρίκλειας, Μουσι−
κός−ηθοποιος, πουν γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1986,
κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης−Λεωφόρος Ιωνίας 68,
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΡΗ−
ΤΗΣ−Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και το διακριτι−
κό τίτλο «ENVICRETA Ε.Π.Ε.» «CRETA ENVIRONMENTAL
APPLICATIONS LTD−ENVICRETA LTD».
ΕΔΡΑ: Ο Δήμος Μαλεβυζίου της δημοτικής ενότητας
Γαζιού, Περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου. Τα γραφεία
της εταιρείας είναι στην οδό Ηρακλή Κοκκινίδη αριθμός
5−Κόμβος Γαζιού.
ΣΚΟΠΟΣ: 1) Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και
ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων και η εμπορική αξι−
οποίηση ανακυκλώσιμων υλικών. 2) Η εισαγωγή, αντι−
προσωπεία και εμπορία οικοδομικών υλικών και μηχανη−
μάτων, ηλεκτρομηχανολογικών υλικών, μηχανολογικού
εξοπλισμού, τηλεπικοινωνιακών υλικών, ηλεκτρονικών
υπολογιστών και αναλωσίμων και συναφών εμπορευμά−
των καθώς και μηχανημάτων έργων και των σχετικών
μεταφορικών μέσων. 3) Η εξαγωγή στο εξωτερικό των
παραπάνω ειδών και υλικών, με ιδιωτικά ή άλλα μετα−
φορικά μέσα, η ανασυσκευασία αυτών και η πώληση
αυτών στο εξωτερικό. 4) Η παροχή υπηρεσιών συντή−
ρησης κτιρίων επαγγελματικών, ιδιωτικών και δημοσίων
χώρων 5) Η παροχή υπηρεσιών καθαρισμού εσωτερικών
& εξωτερικών χώρων και εγκαταστάσεων, ιδιωτικών και
δημοσίων. 6) Η παροχή υπηρεσιών υγιεινής: απεντομώ−
σεις−απολυμάνσεις−μυοκτονίες εξωτερικών & εσωτερι−
κών χώρων 7) Η παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου
ανεξάρτητα ή σε σχέση με τα ανωτέρω. 8) Η παροχή
υπηρεσιών προς τρίτους, όπως ενδεικτικώς, συντάξεις
μελετών, ερευνών, στον τομέα που καλύπτουν οι παρα−
πάνω δραστηριότητες. 9) Κάθε μορφής ενδοκοινοτικές
συναλλαγές και εξαγωγές ή εισαγωγές στα πλαίσια
των ανωτέρω εργασιών της εταιρείας. 10) Κάθε περαι−
τέρω εργασία και άσκηση εμπορικής, δραστηριότητος
συναφούς με τους σκοπούς της εταιρείας, την οποία θα
αποφασίσει η Γενική Συνέλευση των Εταίρων.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Είκοσι πέντε (25) χρόνια, και μπορεί να πα−
ραταθεί οποτεδήποτε, με απόφαση της Συνέλευσης
των Εταίρων που θα ληφθεί με πλειοψηφία των τριών
τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, εκπρο−
σωπούντων τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού
κεφαλαίου.
Κεφάλαιο−Εταιρικά μερίδια: Το κεφάλαιο της εται−
ρείας ορίζεται σε δέκα οχτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ,
διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονο−
μαστικής αξία(; τριάντα (30,00) ευρώ το οποίο κατα−
βλήθηκε μετρητοίς κατά την υπογραφή του αρχικού
καταστατικού.
Μετέχουν α) Ο Γεώργιος Κακαδιάρης του Αλεξάνδρου
και της Γεωργίας, με μία (1) μερίδα συμμετοχής από 200
εταιρικά μερίδια. β) Ο Εμμανουήλ Χαλβατζής του Ευαγ−
γέλου και της Κλεάνθης, με μία (1) μερίδα συμμετοχής
από 200 εταιρικά μερίδια, γ) η Μαρίνα Σάττι του Αλή
και της Χαρίκλειας με μία (1) μερίδα συμμετοχής από
200 εταιρικά μερίδια.
Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων: Η μεταβίβαση εται−
ρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνο κατόπιν έγκρισης της
συνέλευσης των εταίρων που αποφασίζει με ομοφωνία
και ορίζει και το πρόσωπο προς το οποίο δύναται να
λάβει χώρα η μεταβίβαση.
Διαχείριση−Εκπροσώπηση: Η διαχείριση των εταιρικών
υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθε−
ται με το παρόν και καθ’ όλη τη διάρκεια της εταιρείας
στον Γεώργιο Κακαδιάρη του Αλεξάνδρου, και την Μαρί−

να Σάτι του Αλή οι οποίοι δεσμεύουν και εκπροσωπούν
την εταιρεία και ενεργούν επ’ ονόματι της κάθε πράξη
διαχείρισης και διάθεσης,σε κάθε περίπτωση που ανά−
γεται στο σκοπό της επιχείρησης, είτε από κοινού, είτε
ο καθένας χωριστά,
Αρ. καταθ. Πρωτοδικείου: 201/16.12.2011
Αρχάνες, 13 Δεκεμβρίου 2011
Η Συμβολαιογράφος
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ−ΓΟΥΝΑΡΗ
Ö
(4)
Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιο−
ρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «IFCO Systems
Hellas−R.P.C.−PALLET−SYSTEMS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙ−
ΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (ΙΦΚΟ ΣΥΣΤΕΜΣ ΕΛΛΑΣ−Ρ.Π.Σ−
ΠΑΛΕΤ−ΣΥΣΤΕΜΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥ−
ΝΗΣ) και δ.τ. «IFCO R.P.C. PALLET SYSTEMS HELLAS
Ltd».
Δυνάμει του υπ’ αριθμ. 10776/2011 συμβολαίου της συμ−
βολαιογράφου Αθηνών Αντωνίας Τουτουδάκη Λάμπρου
που έχει νόμιμα καταχωρηθεί στα βιβλία εταιρειών του
Πρωτοδικείου Αθήνας, με αυξ. αριθ. Γενικό 21283/2011
και Ειδικό 5931, η γερμανική εταιρεία περιορισμένης
ευθύνης με την επωνυμία «IFCO Systems GmbH» (ΑΦΜ
998940045), (πρώην «IFCO SYSTEMS HOLDING GmbH»),
μοναδικός εταίρος της Εταιρείας Περιορισμένης Ευ−
θύνης, με την επωνυμία «IFCO Systems Hellas−R.P.C.−
PALLET−SYSTEMS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥ−
ΝΗΣ» (ΙΦΚΟ ΣΥΣΤΕΜΣ ΕΛΛΑΣ−Ρ.Π.Σ−ΠΑΛΕΤ−ΣΥΣΤΕΜΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ) και το διακριτικό
τίτλο «IFCO R.P.C. PALLET SYSTEMS HELLAS Ltd» (Α.Φ.Μ.
998985444, ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου), η οποία συνεστήθη
με το υπ’ αριθμόν 6.524/26.1.2006 καταστατικό συμβό−
λαιο μου, που δημοσιεύτηκε στα βιβλία εταιρειών του
Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό Γενικό 1737 και Ειδικό
484/3.2.2006 και σε περίληψη στην εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως (Φ.Ε.Κ. 965/3.2.2006), όπως αυτό τροποποιη−
θέν ισχύει σήμερα και όπως αυτή νομίμως εκπροσωπεί−
ται μεταβιβάσθηκαν έξι (6) εταιρικά μερίδια της, αξίας
εκάστου ευρώ τριάντα (30) της στην γερμανική εταιρεία
περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «IFCO Systems
Management GmbH», με αριθμό μητρώου HRB 145 143,
που εδρεύει στη Γερμανία (Zugspitstr. 7, 82049 Pullach)
και διαθέτει ΑΦΜ 997472284,νομίμως εκπροσωπούμενης
και τη τροποποίηση του υπ’ αριθμό 7 του καταστατικού
της εταιρείας το οποίο πλέον έχει ως εξής:
ΑΡΘΡΟ 7ον−ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ
1. Το κατά το προηγούμενο άρθρο κεφάλαιο διαιρεί−
ται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια αξίας εκάστου
ποσού ευρώ τριάντα (30).
2. Αρχικά με την σύσταση της εταιρείας τα ανωτέρω
εταιρικά μερίδια αναλήφθηκαν από τους ιδρυτές−εταί−
ρους της εταιρείας και διαμορφώθηκε η μερίδα συμμε−
τοχής καθενός εξ αυτών ως ακολούθως:
i. Η εκ των ιδρυτριών εταιρειών «IFCO Systems
HOLDING GmbH», ήδη «IFCO Systems GmbH» με ΑΦΜ
998940045 κατέθεσε κατά τη σύσταση της εταιρείας
στο ταμείο της εταιρείας εννέα χιλιάδες (9.000) ευρώ
και μετείχε στο κεφάλαιο της εταιρείας με μία (1) με−
ρίδα συμμετοχής αποτελούμενη από τριακόσια (300)
εταιρικά μερίδια.
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ii. H εκ των ιδρυτριών εταιρειών και ήδη απορροφηθεί−
σα «IFCO Systems GmbH» που διέθετε ΑΦΜ 998940069,
κατέθεσε κατά τη σύσταση της εταιρείας στο ταμείο
της εταιρείας εννέα χιλιάδες (9.000) ευρώ και μετεί−
χε στο κεφάλαιο της εταιρείας με μία (1) μερίδα συμ−
μετοχής αποτελούμενη από τριακόσια (300) εταιρικά
μερίδια.
3. Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 4280/24.8.2010 πράξεως συγ−
χωνεύσεως δια απορροφήσεως του Συμβολαιογράφου
του Μονάχου Dr. Karl Winkler (Δρ. Κάρλ Γουίνκλερ) η εκ
των εταίρων «IFCO Systems HOLDING GmbH», ήδη μετά
την τροποποίηση της επωνυμίας της «IFCO Systems
GmbH» (ΑΦΜ 998940045) απορρόφησε την εκ των
εταίρων «IFCO Systems GmbH» η οποία διέθετε ΑΦΜ
998940069 και κατέστη μοναδική εταίρος της εταιρείας
μετέχουσα πλέον σ’ αυτή με μία (1) μερίδα συμμετοχής
αποτελούμενη από εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια.
4. Την 4/5/2011 η μοναδική εταίρος της εταιρείας
με την επωνυμία «IFCO Systems GmbH» (πρώην «IFCO
SYSTEMS HOLDING GmbH»). (ΑΦΜ 998940045) μετεβί−
βασε νομίμως στην επίσης γερμανική εταιρεία με την
επωνυμία «IFCO Systems North America Holding GmbH»
(ΑΦΜ 997674263) έξι (6) εταιρικά μερίδια και κατά ταύτα
διαμορφώθηκε η μερίδα συμμετοχής κάθε μίας εξ αυτών
ως ακολούθως:
i. Η εκ των εταίρων «IFCO Systems GmbH» (πρώην
«IFCO SYSTEMS HOLDING GmbH»), (ΑΦΜ 998940045)
μετέχει στο κεφάλαιο της εταιρείας με μία (1) μερίδα
συμμετοχής αποτελούμενη από πεντακόσια ενενήντα
τέσσερα (594) εταιρικά μερίδια.
ii. H εκ των εταίρων «IFCO Systems North America
Holding GmbH» (ΑΦΜ 997674263) μετέχει στο κεφάλαιο
της εταιρείας με μία (1) μερίδα συμμετοχής, αποτελού−
μενη από έξι (6) εταιρικά μερίδια.
5. Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 4/2001 πράξεως συγχωνεύ−
σεως δια απορροφήσεως του Συμβολαιογράφου του
Μονάχου Dr. Karl Winkler (Δρ. Κάρλ Γουίνκλερ) η εκ των
εταίρων «IFCO Systems GmbH» (πρώην «IFCO SYSTEMS
HOLDING GmbH»), (ΑΦΜ 998940045) απορρόφησε την
εκ των εταίρων «IFCO Systems North America Holding
GmbH» (ΑΦΜ 997674263) και κατέστη μοναδική εταί−
ρος της εταιρείας μετέχουσα πλέον σ’ αυτή με μία (1)
μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από εξακόσια (600)
εταιρικά μερίδια.
6. Ήδη δια της προκειμένης μεταβιβάσεως η μοναδική
εταίρος της εταιρείας με την επωνυμία «IFCO Systems
GmbH» (πρώην «IFCO SYSTEMS HOLDING GmbH»), (ΑΦΜ
998940045) μεταβιβάζει νομίμως στην επίσης γερμανική
εταιρεία με την επωνυμία «IFCO Systems Management
GmbH» (ΑΦΜ 997472284) έξι (6) εταιρικά μερίδια και
κατά ταύτα διαμορφώνεται η μερίδα συμμετοχής κάθε
μίας εξ αυτών ως ακολούθως:
i. H εκ των εταίρων «IFCO Systems GmbH» (πρώην
«IFCO SYSTEMS HOLDING GmbH»), (ΑΦΜ 998940045)
μετέχει στο κεφάλαιο της εταιρείας με μία (1) μερίδα
συμμετοχής αποτελούμενη από πεντακόσια ενενήντα
τέσσερα (594) εταιρικά μερίδια.
ii. H εκ των εταίρων «IFCO Systems Management GmbH»
(ΑΦΜ 997472284) μετέχει στο κεφάλαιο της εταιρείας
με μία (1) μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από έξι (6)
εταιρικά μερίδια.
Η παραπάνω μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου εκ−
φράζει το μέτρο της συμμετοχής του στην εταιρεία,
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κυρίως δε: α) το δικαίωμα ψήφου στην Συνέλευση, β) το
δικαίωμα στα διανεμητέα κέρδη καί γ) το δικαίωμα επί
του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρείας.
Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2011
Η Συμβολαιογράφος
ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΟΥΤΟΥΔΑΚΗ−ΛΑΜΠΡΟΥ
Ö
(5)
Τροποποίηση του καταστατικού της Ιδιότυπης Μετα−
φορικής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την
επωνυμία «Ι.Μ.Ε. ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΗΓΑΣΟΣ
ΑΙΓΙΟΥ ΕΠΕ»
Με το υπ’ αριθ. 11686 /2011 συμβόλαιο της Συμβολαι−
ογράφου Αιγίου Μαρίας Γιδά που δημοσιεύθηκε νόμι−
μα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αιγίου την
21−12−2011 γεν. αριθμό 122 και ειδικό 25, σε εκτέλεση
του με αριθ. 11/30−11−2011 πρακτικού γεν. συνέλευσης
αποφασίστηκε:
Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά Ευρώ 800 και
των εταιρικών μεριδίων κατά 40 αξίας Ευρώ 20 το καθένα
λόγω έγκρισης εξόδου στην εταιρεία σύμφωνα με τον Ν.
383/76 του με αριθ. ΙΑΕ 5573 Φ.Δ.Χ. αυτ/του μικτού βάρους
τόννων 40 του αυτ/στη εταίρου Σπυρίδωνα Στάικου του
Κων/νου, κατοίκου Πατρών (Κλαδέου 30), Ελληνικής Ιθα−
γένειας, ο οποίος λαμβάνει την αξία των εταιρικών του
μεριδίων και αποχωρεί από την εταιρεία.
Κατόπιν αυτών το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας
διαμορφώνεται στο ποσό των ευρώ 11.200 από Ευρώ
12.000 και τα εταιρικά μερίδια σε 560 από 600.
Η παραπάνω τροποποίηση εγκρίθηκε με την υπ’
αριθμ.36706/2011 απόφαση της Δνσης Μεταφορών−Επικοι−
νωνιών Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας Τμήμα Αιγίου.
Κατά τα λοιπά το καταστατικό της εταιρείας ισχύει
ως έχει.
Αίγιο, 21 Δεκεμβρίου 2011
Ο Διαχειριστής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛ. ΚΑΝΤΑΣ
Ö
(6)
Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιο−
ρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΚΕ−
ΝΤΡΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗ−
ΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
Με το υπ’ αριθ. 5833/13.12.2011, συμβόλαιο της συμ−
βολαιογράφου Θεσσαλονίκης ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΣΤΡΟΓΓΥ−
ΛΗ−ΓΚΑΛΙΜΑΝΗ, ΤΟ οποίο καταχωρίστηκε νόμιμα στο
Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης με Αρ. μητρώου 4760 και
αυξ. Αριθμό 1191/19.12.2011, τροποποιείται το άρθρο 4
του καταστατικού της εταιρείας, «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΚΕΝΤΡΑ
ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑ−
ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» που αφορά
στην διάρκεια της εταιρείας και ορίζεται ότι: Η διάρκεια
της εταιρείας ορίζεται αορίστου χρόνου και αρχίζει από
την δημοσίευση της περίληψης του καταστατικού στο
Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης
Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβέρνησης. Κατά τα λοι−
πά τα υπόλοιπα άρθρα ισχύουν ως έχουν.
Η Συμβολαιογράφος
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ−ΓΚΑΛΙΜΑΝΗ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.)

(7)
Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιο−
ρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΠΥΓΜΗ ΡΟΔΟΥ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΠΥΓ−
ΜΗ ΡΟΔΟΥ Ε.Π.Ε.»
Με την υπ’ αριθ. 37.084/10−11−2011 πράξη του συμβο−
λαιογράφου Ρόδου ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΙΩΡΤΣΟΥ, που
κατατέθηκε στον Γραμματέα Πρωτοδικών Ρόδου και
καταχωρίσθηκε στα βιβλία εταιρειών Περιορισμένης
Ευθύνης του Πρωτοδικείου Ρόδου με αυξ. αριθ. 50/2011
τροποποιήτηκε το καταστατικό της εταιρείας περιορι−
σμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΠΥΓΜΗ ΡΟΔΟΥ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο
«ΠΥΓΜΗ ΡΟΔΟΥ Ε.Π.Ε.», ως προς τα εξής: Τροποποιήθη−
κε το άρθρο 6 που αφορά τη μεταβίβαση των εταιρικών
μεριδίων, από το άρθρο 9, που αφορά τη διαχείριση της
εταιρείας αντικαταστάθηκε η παρ. 5, από το άρθρο 10,
που αφορά την έξοδο του εταίρου διαγράφτηκε η παρ.
3γ, τροποποιήθηκε το άρθρο 15, που αφορά τη λύση της
εταιρείας και προστέθηκε το άρθρο 19, που επιτρέπει
τον ανταγωνισμό.
Ρόδος, 15 Νοεμβρίου 2011
Ο Συμβολαιογράφος
ΔΗΜ. ΧΡ. ΓΙΩΡΤΣΟΣ
Ö
(8)
Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιορι−
σμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΙΝΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΚΙΝΗ−
ΣΗ Ε.Π.Ε.»
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2944/7−12−2011 Συμβ/κή
πράξη της Συμβ/φου Θεσσαλονίκης ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΖΟΥ−
ΜΑΚΗ−ΜΑΥΡΙΔΗ, που νόμιμα καταχωρίστηκε στο βιβλίο
ΕΠΕ του Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης με αυξ. αριθμ. Δημ.
1201/20−12−2011 & AM 8339
α.) η εκ των εταίρων της ως άνω εταιρείας Μαρία
Λυκοστράτη εκχωρεί, πωλεί και μεταβιβάζει τα χίλια
επτακόσια πενήντα (1.750) από τα 3.501 εταιρικά της
μερίδια κατά τους όρους του εταιρικού καταστατικού
προς τον ΛΕΩΝΙΔΑ ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και
της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και
κατοχή αντί του μεταξύ τους συμφωνηθέντος δικαί−
ου και ευλόγου τιμήματος από ογδόντα επτά χιλιάδες
πεντακόσια ευρώ (87.500,00), και β) ο εκ των εταίρων
Κωνσταντίνος Λυκοστράτης, εκχωρεί, πωλεί και μεταβι−
βάζει τα τρεις χιλιάδες πεντακόσια ένα (3.501) εταιρικά
του μερίδια, τα οποία αποτελούν ολόκληρη τη μερίδα
συμμετοχής του στην παραπάνω εταιρεία κατά τους
όρους του εταιρικού καταστατικού προς τον ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗ, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή
αντί του μεταξύ τους συμφωνηθέντος δικαίου και ευ−
λάγου τιμήματος από εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδες
πενήντα ευρώ (175.050,00)
Μετά τη μεταβίβαση αυτή το καταστατικό της εται−
ρείας τροποποιείται στο άρθρο πέντε (5) αυτού.
Άρθρο 5ο
Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των
τριακοσίων πενήντα χιλιάδων εκατό ευρώ (350.100,00)
ευρώ, διαιρούμενο σε επτά χιλιάδες δύο (7.002) εταιρικά

μερίδια των πενήντα (50) ευρώ το καθένα, στο οποίο οι
εταίροι συμμετέχουν ως ακολούθως:
α) Η εταίρος Μαρία Λυκοστράτη κατέβαλε το ποσό
των ογδόντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ευρώ
(87.550,00) και συμμετέχει στην εταιρεία με χίλια επτα−
κόσια πενήντα ένα (1.751 ) εταιρικά μερίδια.
β) Ο εταίρος Λεωνίδας Λυκοστράτης κατέβαλε το ποσό
των ογδόντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (87.500,00) και
συμμετέχει στην εταιρεία με χίλια επτακόσια πενήντα
(1.750) εταιρικά μερίδια
και γ) Ο εταίρος Βασίλειος Λυκοστράτης κατέβαλε το
ποσό των εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδων και πενήντα
ευρώ (175.050,00) και συμμετέχει στην εταιρεία με τρεις
χιλιάδες πεντακόσια ένα (3.501) εταιρικά μερίδια.
Κάθε εταίρος μετέχει στα κέρδη και τις ζημίες της
εταιρείας με μία (1) μερίδα συμμετοχής, που αποτελείται
από τόσα εταιρικά μερίδια όση και η συνεισφορά του
στο κεφάλαιο της εταιρείας.»
Θεσσαλονίκη, 20 Δεκεμβρίου 2011
Η Συμβολαιογράφος
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΖΟΥΜΑΚΗ−ΜΑΥΡΙΔΗ
Ö
(9)
Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιο−
ρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΒΙ−
ΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ε.Π.Ε.» και δ.τ. «ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΒΙ−
ΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ».
Περίληψη της υπ’ αριθμ. 14.648/21−12−2011 πράξης της
Συμβολαιογράφου Αναστασίας Τριανταφυλλοπούλου
του Βασιλείου.
ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΙ
Χαράλαμπος Χριστόπουλος του Σπυρίδωνα και της
Αλεξάνδρας, γεωπόνος, κάτοικος Αιγίου (Υψηλάντου 9),
ο οποίος στην προκειμένη περίπτωση ενεργεί κατ’ εντο−
λή, για λογαριασμό και ως πληρεξούσιος των 1) Νικο−
λάου Πλάτανου του Ανδρέα και της Μαρίας, γεωπόνου,
γεννημένου στην Αθήνα το έτος 1970, κατοίκου Αιγίου
(οδός Σωτηρίου Λόντου 14), με εντολές που δόθηκαν
σ’ αυτόν με το υπ’ αριθμ. 783/30−6−2010 πληρεξούσιο,
του συμβολαιογράφου και κατοίκου Νάξου Νικολάου
Στ. Βλησίδη και β) του Μιχαήλ Μαγκουρίλου του Αντω−
νίου και της Δωροθέας, γεωπόνου, γεννημένου στην
Καλαμάτα το έτος 1973, κατοίκου Καλαμάτας (Τέρμα
Πραξιτέλους), με εντολές που δόθηκαν σ’ αυτόν με το
υπ’ αριθμ. 240/19−12−2011 πληρεξούσιο του συμβολαιο−
γράφου και κατοίκου Καλαμάτας Σωτηρίου Αναστασίου
Κανελλόπουλου, οι οποίοι με το υπ’ αριθμ. 12071/12−11−
2007 καταστατικό συμβόλαιο μου επίσημο αντίγραφο
του οποίου έχει καταχωρηθεί νόμιμα στα βιβλία Εταιρι−
ών του Πρωτοδικείου Αιγίου με αύξοντα αριθμό 178/2007
και στα Βιβλία ΕΠΕ με αύξοντα αριθμό 24/2007, ενώ
περίληψη αυτού δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 13344/21−11−
2007 ΦΕΚ, (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περ
ιωρισμένης Ευθύνης), συνέστησαν Εταιρεία Περιωρισμέ−
νης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ε.Π.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ», με διάρκεια τριάντα (30) χρόνια
και έδρα το δημοτικό διαμέρισμα Ελίκης Δήμου Διακό−
πτου, Νομού Αχαΐας, στη θέση «Ρυάκια».
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.)
Τροποποίηση καταστατικού ΕΠΕ.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΑΞΗΣ
Ο Χαράλαμπος Σπυρ. Χριστόπουλος με την ιδιότητα
του πληρεξουσίου των Νικολάου Ανδρέου Πλάτανου και
Μιχαήλ Μαγκουρίλου και αυτών ως μοναδικών εταίρων
και συνιδρυτών της ως άνω εταιρείας, από κοινού και
εκ συμφώνου και κατόπιν της από 4−11−2011 έκτακτης
συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας
αυτής, συνταχθέντος προς τούτο του υπ’ αριθμ. 10/4−
11−2011 πρακτικού, προβαίνουν σε μεταφορά της έδρας
της επιχείρησης από την πόλη του Αιγίου του Δήμου
Αιγιαλείας στην Καλαμάτα και συγκεκριμένα στις ιδι−
όκτητες εγκαταστάσεις της εταιρείας στο 6° χλμ. Ε.Ο.
Καλαμάτας−Μεσσήνης, στη θέση Λυγδού Σπερχογείας
και τη διατήρηση του μισθωμένου γραφείου της εταιρεί−
ας στο Αίγιο του Δήμου Αιγιαλείας, επί της δημοτικής
οδού Αθανασίου Φαραζουλή αριθμός 28−30, ως υποκα−
τάστημα, με αποκλειστικό σκοπό την λήψη και διεκπε−
ραίωση των παραγγελιών του εξωτερικού, χωρίς καμία
συναλλακτική δραστηριότητα, τροποποιουμένου για το
σκοπό αυτό του σχετικού άρθρου 2 του καταστατικού
της πιο πάνω εταιρείας, το οποίο θα έχει ως εξής:
Άρθρο 2ο
’Εδρα της εταιρείας ορίζεται η Τοπική Κοινότητα
Σπερχογείας (θέση Λυγδού) της Δημοτικής Ενότητας
Καλαμάτας του Δήμου Καλαμάτας της περιφερειακής
ενότητας Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου
και συγκεκριμένα οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της εται−
ρείας στο 6° χλμ. Ε.Ο. Καλαμάτας−Μεσσήνης, στη θέση
Λυγδού Σπερχογείας. Με απόφαση της συνέλευσης των
εταίρων είναι δυνατόν να ιδρυθούν και άλλα υποκατα−
στήματα, πρακτορεία ή γραφεία της εταιρείας και σε
άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού.
Κατά τα λοιπά το καταστατικό της πιο πάνω εταιρείας
περιωρισμένης ευθύνης, ισχύει ως έχει.
Η ως άνω τροποποίηση καταχωρίστηκε νόμιμα στα
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βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αιγίου με αύξοντα
αριθμό Γενικό 123/2011 και ειδικό 26/2011.
Αίγιο, 21 Δεκεμβρίου 2011
Η Συμβολαιογράφος
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
Ö
(10)
Τροποποίηση του καταστατικού της Μονοπρόσωπης
Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία
«ΜΙΝΩΙΚΗ STAR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙ−
ΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», και δ.τ. «ΜΙΝΩΙΚΗ STAR».
Με το υπ αριθμό 4061/23−12−2005 καταστατικό συμβό−
λαιο εμού της ιδίας, συστάθηκε Εταιρεία Περιορισμένης
Ευθύνης με την επωνυμία «ΜΙΝΩΙΚΗ STAR ΜΟΝΟΠΡΟ−
ΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», και το δια−
κριτικό τίτλο «ΜΙΝΩΙΚΗ STAR» που δημοσιεύθηκε νόμιμα
στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Ηρακλείου στις
12−1−2006 με αριθμό καταχώρησης 5/12−1−2006 περίληψη
του οποίου έχει δημοσιευθεί νόμιμα στις 17−01−2006 στο
με αριθμό 398 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβενήσεως
(τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης
Ευθύνης). Το καταστατικό αυτό τροποποιείται σήμερα με
το με αριθμό 15081/6−4−2011 έγγραφο εμού της ιδίας συμ/
φου Ηρακλείου Ιωάννας Σφίγγα, και δημοσιεύτηκε νόμιμα
στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Ηρακλείου στις
07−04−2011 αριθμό καταχώρησης 83 ως προς τη μεταφορά
της έδρας της εταιρείας από το Δήμο Ηρακλείου επί της
συμβολής των οδών πρώην Ειρήνης και Φιλίας και νυν
Αγίου Ιωάννη Χωστού αριθμός 25, στο Δήμο Περιστερίου
Αττικής και τα γραφεία αυτής επί της οδού Κομνηνών 5
και κατά συνέπεια τροποποιείται το άρθρο 2 του κατα−
στατικού της εταιρείας.
Ηράκλειο, 7 Απριλίου 2011
Η Συμβολαιογράφος
ΙΩΑΝΝΑ ΣΦΙΓΓΑ

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

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
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 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• 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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

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.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

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

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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