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ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

(1)
  Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «Σάκκος Βιομηχανία συσκευασίας Ανώνυ−
μος Εταιρία», με δ.τ. «Σαρφάμ». 

 Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΙΛΚΙΣ 

 Την 2.5.2008 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας και πήρε Αριθμό Μητρώου 
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65922/55/Β/08/02 η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία 
«Σάκκος Βιομηχανία συσκευασίας Ανώνυμος Εταιρία» 
και σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με πρό−
σωπα της αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά ήτοι: 
«SAKKOS PACKING INDUSTRY S.A.» και διακριτικό τίτλο: 
«Σαρφάμ» και με λατινικά «SARFAM», το καταστατικό της 
οποίας καταρτίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 14.571/15.4.2008 
πράξη του Συμβολαιογράφου Κιλκίς ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΕΜ−
ΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΝΑΣΗ.

Περίληψη του καταστατικού έχει ως κατωτέρω:
1. Επωνυμία: «Σάκκος Βιομηχανία συσκευασίας Ανώνυ−

μος Εταιρία» και σε περίπτωση συναλλαγής της εται−
ρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση ή με 
λατινικά ήτοι «SAKKOS PACKING INDUSTRY S.A.», με 
δ.τ. «Σαρφάμ» και με λατινικά «SARFAM».

2. Έδρα: Ο Δήμος Πολυκάστρου του Ν. Κιλκίς, οδός 
Εθνικής Αντίστασης 54.

3. Σκοπός: Σκοπός της εταιρείας είναι:
Η παραγωγή − εμπορία και εξαγωγή σάκκων πολυ−

προπυλενίου και πολυαιθιλενίου και πρώτων υλών − πα−
ραγωγή σχοινιών και συναφών ειδών και προϊόντων −
ανακύκλωση πλαστικών. Η εταιρεία έχει δικαίωμα να 
συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες που επι−
διώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, καθώς επίσης 
να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες με 
αγορά μετοχών ονομαστικών ή μη Ανωνύμων ή άλλης 
μορφής Εταιρειών, γι’ αυτό αφήνεται ελευθερία και πρω−
τοβουλία στη συνέλευση των εταίρων, η οποία θα απο−
φασίζει πλειοψηφικά για την επέκταση των εμπορικών 
εργασιών αυτής σε άλλους κλάδους και τομείς κάθε 
φύσης. Όλοι οι εταίροι υποχρεούνται να καταβάλλουν 
κάθε προσπάθεια για την ευόδωση του σκοπού της 
εταιρείας.

4. Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται από την 
καταχώριση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, μέχρι 
της συμπληρώσεως είκοσι (20) ετών.

5. Ποσό και τρόπος καταβολής του Μετοχικού Κε−
φαλαίου: Εξήντα χιλιάδες Ευρώ (60.000), ολοσχερώς 
καταβεβλημένο.

6. Αριθμός, Είδος και ονομαστική αξία μετοχών: Είκοσι 
χιλιάδες ονομαστικές μετοχές και μη μεταβιβάσιμες 
κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του 
συνόλου της για μια πενταετία από τον χρόνο της με−
τατροπής, ονομαστικής αξίας τριών −3,00− ευρώ η κάθε 
μία.

7. Ημερομηνία λήξης της Εταιρικής χρήσης: Η εταιρική 
χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ια−
νουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνο.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την 
καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και θα 
λήξει την 31.12.2009.

8. Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και θητεία 
αυτού: Τρία (3) έως επτά (7) μέλη, 5/ετής.

9. Εκπροσώπηση της Εταιρείας: Το πρώτο Διοικητικό 
Συμβούλιο που θα Διοικήσει την εταιρεία μέχρι την σύ−
γκληση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης, είναι τριμελές 
και αποτελείται από τους μετόχους:

1) Γεώργιο Σαργό του Παντελή, επιχειρηματία, γενν.
το 1940, κάτοικο Θεσσαλονίκης − Πολυτεχνείου 31, υπ’ 
αριθμ. Δ.Α.Τ. ΑΒ−157300/2.2.2006 του Α.Τ. Πλατείας Δη−
μοκρατίας Θεσ/νίκης, Α.Φ.Μ. 024545400.

2) Σπυρίδωνα Σαργό του Παντελή, επιχειρηματία, γενν. 
το 1944 στη Θεσ/νίκη, κάτοικο Θεσ/νίκης − Πολυτεχνείου 
31, υπ’ αριθμ. Δ.Α.Τ. ΑΒ−157534/2006 του Α.Τ. Πλατείας 
Δημοκρατίας Θεσ/νίκης, Α.Φ.Μ. 013115873 και

3) Νικόλαο Μανακούδα του Χαραλάμπους, Οικονομο−
λόγο, γενν. το 1966, κάτοικο Θεσ/νίκης − Γ. Θεοτοκά 3, υπ’ 
αριθμό Δ.Α.Τ. Τ−210478/21.12.1998 του IB΄ T.A. Θεσ/νίκης 
και Α.Φ.Μ. 030627391.

10. Ελεγκτές: Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται:
Τακτικός:
Αθανάσιος Διαμαντής του Στεφάνου, γενν. το 1959, 

Ορκωτός Λογιστής (πτυχιούχος ΑΒΣΘ), κάτοικος Θεσ/
νίκης − Γιαννιτσών 31, υπ’ αριθμ. Δ.Α.Τ. ΑΕ−381608, A.M. 
Οικ. Επιμελητηρίου: 13091 και Α.Φ.Μ. 026647880.

Αναπληρωματικός:
Δημήτριος Κουλίνας του Αναστασίου, γενν. το 1959, 

Ορκωτός Λογιστής (πτυχιούχος ΑΒΣΘ), κάτοικος Θεσ/
νίκης − Γιαννιτσών 31, υπ’ αριθμ. Δ.Α.Τ. Λ−483403, A.M. 
Οικ. Επιμελητηρίου: 16101 και Α.Φ.Μ. 035780767. 

 Κιλκίς, 8 Μαΐου 2008

Με εντολή Νομάρχη
Η Προϊσταμένη

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΙΓΓΟΥ 
F

(2)
   Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ−
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Γεωργικαί και 
Κτηνοτροφικαί Επιχειρήσεις ROUDY’S Ανώνυμος 
Εταιρεία». 

 Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

 Την 9.5.2008 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ’ αριθμ. 40864/2007 
απόφασή μας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση 
του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρεί−
ας με την επωνυμία «Γεωργικοί και Κτηνοτροφικοί Επι−
χειρήσεις ROUDY’S Ανώνυμος Εταιρεία» και με Αριθμό 
Μητρώου 2853/01/Β/86/2852, σύμφωνα με την απόφαση 
της 30.6.2004 Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της. 

Η εν λόγω εγκριθείσα τροποποίηση έχει σε περίληψη 
ως ακολούθως:

Άρθρο 5

Με την από 30.6.2004 Γενική Συνέλευση των μετόχων 
αποφασίσθηκε: α) Η μετατροπή του Μετοχικού Κεφα−
λαίου και η ονομαστική αξία της μετοχής σε ευρώ.
β) Καθορίσθηκε ονομαστική αξία της μετοχής σε 4,50 
ευρώ με αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 143,62 
ευρώ λόγω στρογγυλοποίησης.

Έτσι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε 
65.250 ευρώ διαιρούμενο σε 14.500 μετοχές ονομαστικής 
αξίας 4,50 ευρώ εκάστη.

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

 Αθήνα, 9 Μαΐου 2008

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ 
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(3)
   Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων 

Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της 
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ACTIONONE 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΗΛΕ−
ΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», με δ.τ. «ACTIONONE S.A.». 

 Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

 Την 7.5.2008 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 17.3.2008 πρακτι−
κό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο 
αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 παρ. 1 του 
καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«ACTIONONE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», με δ.τ. «ACTIONONE S.A.» και με Αριθμό 
Μητρώου 63047/01/Β/07/272.

Η εν λόγω τροποποίηση έχει σε περίληψη ως ακο−
λούθως:

Άρθρο 2 παρ 1
Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου 

Αττικής.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο 

Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του 
τροποποιημένου καταστατικού.

Με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ορίσθη−
κε η νέα Διεύθυνση των γραφείων της εταιρείας στην 
Λεωφ. Μεσογείων 317, Χαλάνδρι. 

 Αθήνα, 8 Μαΐου 2008

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ 
F

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
(4)  

 Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία «ΕΥΡΩΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε ετήσια τα−
κτική Γενική Συνέλευση. 

 ΕΥΡΩΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

(Αρ.Μ.Α.Ε. 6049/06/Β/86/70) 

 Με την από 9.5.2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβου−
λίου της Εταιρείας, καλούνται σύμφωνα με το νόμο και 
το καταστατικό της Εταιρείας οι Μέτοχοι σε Ετήσια τα−
κτική Γενική Συνέλευση την 5.6.2008, ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 17.00, στα Γραφεία της εταιρείας, Πανεπιστημίου 
39, γραφείο 501, Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφά−
σεων στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1) Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Κα−
ταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2007 − 31.12.2007, 
με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου 
και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2) Υποβολή και έγκριση των πεπραγμένων του Διοικη−
τικού Συμβουλίου για την χρήση 2007, και απαλλαγή των 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών 
Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχεί−
ριση της εταιρικής χρήσης 2007 (1.1.2007 − 31.12.2007).

3) Έγκριση αμοιβών και άλλων παροχών προς τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλεισμένη χρήση και 
προέγκριση αμοιβών και άλλων παροχών προς τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση.

4) Εκλογή ελεγκτών για την διαχειριστική χρήση 2008 
και έγκριση της αμοιβής τους.

5) Λήψη μέτρων λόγω συνδρομής των άρθρων 47 και 
48 του κ.ν. 2190/1920.

6) Παράταση της διάρκειας της Εταιρείας και τροπο−
ποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της.

7) Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας, ού−
τως ώστε αυτό να εναρμονιστεί με τις διατάξεις του 
κ.ν. 2190/1920, όπως σήμερα ισχύει και συγκεκριμένα 
τροποποίηση των άρθρων 2, 6, 9, 17, 20, 21,22, 24, 25 και 
31, κατάργηση των άρθρων 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 
23, 26, 27, 28, 30, 32 και 33 και αναρίθμηση του συνόλου 
των άρθρων του καταστατικού σύμφωνα με το άρθρο 
4 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο 
79 παρ. 10 του ν. 3604/2007.

8) Λήψη απόφασης για διαβίβαση από την Εταιρεία πλη−
ροφοριών με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων (άρθρο 18,
ν. 3556/2007).

9) Έγκριση σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 23α του 
κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

10) Διάφορα θέματα καν Ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση που κατά την συνεδρίαση της τακτικής 

Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 
5.6.2008 δεν επιτευχθεί για οποιοδήποτε λόγο η απαι−
τούμενη εκ του νόμου απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο 
καλεί τους μετόχους στις 25.6.2008, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 17.00, σε Α΄ επαναληπτική Γενική Συνέλευση και 
εφόσον δεν επιτευχθεί και κατά την συνεδρίαση εκείνη 
η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, στις 15.7.2008, ημέ−
ρα Τρίτη και ώρα 17.00, σε Β΄ επαναληπτική Γενική Συνέ−
λευση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 
4 του άρθρου 29 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οι εν 
λόγω Επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις θα λάβουν 
χώρα στα Γραφεία της εταιρείας, Πανεπιστημίου 39,
γραφείο 501, Αθήνα.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην 
Γενική Συνέλευση, πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές 
για τις οποίες επιθυμούν να ψηφίσουν, που βρίσκονται 
στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), μέσω του Χειριστή 
τους (σε περίπτωση που οι εν λόγω μετοχές είναι κατα−
χωρημένες στον Ειδικό Λογαριασμό μέσω της Ελληνικά 
Χρηματιστήρια Α.Ε.) και να καταθέσουν στα γραφεία 
της Εταιρείας και στην Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετό−
χων, Α. Ρούκα (τηλ.: 210−37.01.400), τη σχετική βεβαίωση 
δέσμευσης μετοχών, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν 
από την ημερομηνία της Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια 
προθεσμία, πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία και τα 
τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης. 

 Αθήνα, 9 Μαΐου 2008

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. – Διευθύνων Σύμβουλος
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ ΣΤΡΙΒΙΛΗΣ 

F
(5)

   Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία «Κ.Τ.Ε.Λ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕ−
ΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε 
επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση. 

 Κ.Τ.Ε.Λ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(Αρ.Μ.Α.Ε. 55237/33/Β/03/10) 

 Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρεί−
ας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της 
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Ανώνυμης Εταιρείας «Κ.Τ.Ε.Λ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ − ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε 
επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση την 29.5.2008 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00μ.μ. στα γραφεία της εται−
ρείας στα Τρίκαλα, οδός Απόλλωνος αριθμός 17, για 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέ−
ματα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της Εταιρικής 
Xρήσης 1.1.2007 −31.12.2007 μετά των επ’ αυτού εκθέσεων 
του Διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Υποβολή και έγκριση του Ενοποιημένου Ισολογισμού 
του ομίλου της Εταιρικής Xρήσης 1.1.2007 − 31.12.2007 
μετά των επ’ αυτού εκθέσεων του Διοικητικού συμβου−
λίου και των ελεγκτών.

3. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση 
κερδών της χρήσης και τροποποίηση του άρθρου 5 
παραγρ. 1 του καταστατικού.

4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για 
τα πεπραγμένα της χρήσεως.

5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού 
ελεγκτού για τη χρήση 2008 και καθορισμός αμοιβής 
των ελεγκτών.

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παρα−
πάνω επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν 
πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία 
που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο 
Ταμείο της εταιρείας των μετοχών τους καθώς και τα 
τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης. 

 Τρίκαλα, 14 Μαΐου 2008

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
F

(6)
   Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με 

την επωνυμία «ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Α.Ε.» με δ.τ. 
«MANIATIS HOTEL» σε τακτική Γενική Συνέλευση. 

 ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Α.Ε.

(Αρ.Μ.Α.Ε. 53452/25/Β/92/08) 

 Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, 
το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την 
επωνυμία «ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Α.Ε.» και με το δια−
κριτικό τίτλο «MANIATIS HOTEL», που εδρεύει στη Σπάρτη 
Λακωνίας, καλεί τους μετόχους σε τακτική Γενική Συνέ−
λευση στις 20.6.2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.30, 
στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Κ. Παλαιολόγου 
αρ. 72−76 και Λυκούργου στο Δήμο Σπάρτης για συζήτηση 
και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών 
καταστάσεων της χρήσης 1.1 − 31.12.2007 και των επ’ 
αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των 
ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για 
τη διαχείριση της χρήσης 1.1 − 31.12.2007.

3. Εκλογή ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) 
για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρή−
σης 1.1 − 31.12.2008 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Έγκριση Συμβάσεων μετά της εταιρείας μελών Διοι−
κητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 23Α ν. 2190/1920.

5. Τροποποίηση καταστατικού − Εναρμόνιση με το
ν. 3604/2007.

6. Καθορισμός αμοιβής μελών του Δ.Σ. για το 2008.
7. Διάφορες ανακοινώσεις.
Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης 

όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε 
δι’ αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν 
μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέ−
ντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία 
που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο 
ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους ή τους προσω−
ρινούς τίτλους μετοχών, είτε να φέρουν στην εταιρεία 
απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην 
Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, καθώς και τα τυ−
χόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν 
εν γένει με τις διατάξεις του νόμου και του καταστα−
τικού της εταιρείας. 

 Σπάρτη, 8 Μαΐου 2008

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
F

ANAKOINΩΣΕΙΣ
(7)

   Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «Γεωργικαί και Κτηνοτροφικαί Επιχειρή−
σεις ROUDY’S Ανώνυμος Εταιρεία». 

 Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

 Την 9.5.2008 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Γεωργικαί 
και Κτηνοτροφικαί Επιχειρήσεις ROUDY’S Ανώνυμος 
Εταιρεία» και αριθμό Μητρώου 2853/01/Β/86/2852:

1) Προσάρτημα, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμ−
βουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση 2004.

2) Το από 30.6.2005 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης 
1.1 − 31.12.2005, οι εξής:

Τακτικοί:
α) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΑΣΟΥΛΗΣ, με αριθμό αδείας Ο.Ε. 

9993028583.
β) ΣΠΥΡΟΣ ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ, με αριθμό αδείας Ο.Ε. 

9994030155.
Αναπληρωματικοί:
α) ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, με αριθμό αδείας Ο.Ε. 

9993028604.
β) ΑΜΟΥΡΓΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ. με αριθμό αδείας Ο.Ε. 

9990027632. 

 Αθήνα, 9 Μαΐου 2008

Με εντολή Νομάρχη
Η Τμηματάρχης

Μ. ΚΙΤΣΟΥ 
F

(8)
   Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «Γεωργικαί και Κτηνοτροφικαί Επιχειρή−
σεις ROUDY’S Ανώνυμος Εταιρεία». 

 Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

 Την 9.5.2008 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία 
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της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Γεωργικοί 
και Κτηνοτροφικοί Επιχειρήσεις ROUDY’S Ανώνυμος 
Εταιρεία» και αριθμό Μητρώου 2853/01/Β/86/2852:

1) Προσάρτημα, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμ−
βουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση 2005.

2) Το από 30.6.2006 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης 
1.1 − 31−12−2006, οι εξής:

Τακτικοί:
α) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΑΣΟΥΛΗΣ, με αριθμό αδείας Ο.Ε. 

9993028583.
β) ΣΠΥΡΟΣ ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ, με αριθμό αδείας Ο.Ε. 

9994030155.
Αναπληρωματικοί:
α) ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, με αριθμό αδείας Ο.Ε. 

9993028604.
β) ΑΜΟΥΡΓΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ. με αριθμό αδείας Ο.Ε. 

9990027632.

  Αθήνα, 9 Μαΐου 2008

Με εντολή Νομάρχη
Η Τμηματάρχης

Μ. ΚΙΤΣΟΥ 
F

(9)
   Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «Γεωργικαί και Κτηνοτροφικαί Επιχειρή−
σεις ROUDY’S Ανώνυμος Εταιρεία». 

 Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

 Την 9.5.2008 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Γεωργικαί 
και Κτηνοτροφικαί Επιχειρήσεις ROUDY’S Ανώνυμος 
Εταιρεία» και αριθμό Μητρώου 2853/01/Β/86/2852:

1) Προσάρτημα, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού 
Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση 1.1 − 
31.12.2003.

2) Το από 30.6.2004 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης 
1.1 − 31.12.2004, οι εξής:

Τακτικοί:
α) ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, αριθμός αδείας Ο.Ε. 

9992003302.
β) ΤΣΑΠΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, αριθμός αδείας Ο.Ε. 

99940022560.
Αναπληρωματικοί:
α) ΦΑΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, αριθμός αδείας Ο.Ε. 

9993028583.
β) ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ, αριθμός αδείας Ο.Ε. 

999002828. 

 Αθήνα, 9 Μαΐου 2008

Με εντολή Νομάρχη
Η Τμηματάρχης

Μ. ΚΙΤΣΟΥ 
F

(10)
   Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης της Ανώ−
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΥΘΕΙΑ ΕΠΕΝ−
ΔΥΤΙΚΗ − ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. 
«ΕΡΥΘΕΙΑ Α.Ε.». 

 Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

 Την 12.5.2008 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων 

Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 9.4.2008 σχέδιο 
Σύμβασης Συγχώνευσης των Ανωνύμων Εταιρειών:

1) «ΕΡΥΘΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ − ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥ−
ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΡΥΘΕΙΑ Α.Ε.» με έδρα το Δήμο 
Αθηναίων (Σέκερη 4) και με αριθμό Μητρώου 56775/01/
Β/04/228 και

2) «ΑΤΡΩΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» και δ.τ. «ΑΤΡΩ−
ΤΟΝ Α.Ε.» με έδρα το Δήμο Αθηναίων (Σέκερη 4) και 
Αρ.Μ.Α.Ε 53405/01/Β/02/702,

με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώ−
τη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69, 70 και 
72−78 του κ.ν. 2190/1920, «περί Ανωνύμων Εταιρειών» και 
των διατάξεων των άρθρων 1−5 του ν. 2166/1993. 

 Αθήνα, 12 Μαΐου 2008

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ 
F

(11)
   Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης της Ανώ−
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΤΡΩΤΟΝ ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ», με δ.τ. «ΑΤΡΩΤΟΝ Α.Ε.». 

 Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

 Την 12.5.2008 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 9.4.2008 σχέδιο 
Σύμβασης Συγχώνευσης των Ανωνύμων Εταιρειών:

1) «ΑΤΡΩΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» και δ.τ. «ΑΤΡΩ−
ΤΟΝ Α.Ε.» με έδρα το Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ (ΣΕΚΕΡΗ 4) και 
με αριθμό Μητρώου 53405/01/Β/02/702 και

2) «ΕΡΥΘΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ − ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΡΥΘΕΙΑ Α.Ε.» με έδρα το Δήμο ΑΘΗ−
ΝΑΙΩΝ (ΣΕΚΕΡΗ 4) και Αρ.Μ.Α.Ε 56775/01/Β/04/228,

με απορρόφηση της πρώτης από την δεύτερη, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69, 70 και 72−78 
του κ.ν. 2190/1920, «περί Ανωνύμων Εταιρειών» και των 
διατάξεων των άρθρων 1−5 του ν. 2166/1993. 

 Αθήνα, 12 Μαΐου 2008

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ 
F

(12)
   Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΠΤΗΝΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

 Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 Την 7.5.2008 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 2.5.2008 πρακτικό 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία «ΠΤΗΝΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
και αριθμό Μητρώου 52699/42/Β/02/0035 με το οποίο 
εκλέχθηκε νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο 
Σταύρου Αλέξανδρος σε αντικατάσταση του παραιτη−
θέντος Τζιάλλα Κων/νου.
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Μετά την αντικατάσταση αυτή η νέα σύνθεση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του οποίου η θητεία λήγει στις 
30.6.2009 έχει ως κατωτέρω:

1) Τζιάλλας Αθανάσιος του Κωνσταντίνου και της Πα−
ρασκευής, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στις 1.4.1941 
στην Κοσμηρά Ιωαννίνων, κάτοικος Ιωαννίνων Αιακίδων 
13, κάτοχος του υπ’ αριθμ. Δ 146831/72 δελτίου ταυτότη−
τας της Δ.Χ. Ιωαννίνων, με ΑΦΜ 010043228 της Α΄ ΔΟΥ 
Ιωαννίνων, Πρόεδρος του Δ.Σ.

2) Σταύρου Αλέξανδρος του Περικλή και της Ευσταθεί−
ας, που γεννήθηκε στα Ιωάννινα στις 17.9.1972, κάτοικος 
Ιωαννίνων Αγαθοκλή Κωνσταντινίδη 24, κάτοχος του υπ’ 
αριθμ. ΑΕ 755986/18.7.2007 δελτίου ταυτότητας της Υπ. 
Ασφ. Ιωαννίνων και ΑΦΜ 061016287 της Β΄ ΔΟΥ Ιωαννί−
νων, Αντιπρόεδρος.

3) Φρέστας Φίλιππος του Νικολάου και της Ζακελίν, 
έμπορος, που γεννήθηκε στις 23.2.1981 στη Βρένη Ελ−
βετίας, κάτοικος Λουτρακίου Αττικής, κάτοχος του υπ’ 
αριθμ. Τ 383739/29.12.1999 δελτίου ταυτότητας του AT 
Κορίνθου, με ΑΦΜ 111952369 της ΔΟΥ Κορίνθου, σύμ−
βουλος του Δ.Σ.

Οι ανωτέρω είναι ελληνικής ιθαγένειας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα αναθέτει (εκχωρεί 

και μεταβιβάζει) την ενάσκηση όλων των αρμοδιοτή−
των του, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 20 του 
καταστατικού της εταιρείας, στους Τζιάλλα Αθανάσιο, 
πρόεδρο του Δ.Σ. και Σταύρου Αλέξανδρο, αντιπρόεδρο 
του Δ.Σ.

Οι Τζιάλλας Αθανάσιος και Σταύρου Αλέξανδρος 
μπορούν να ενεργούν ο καθένας χωριστά, χωρίς τη 
σύμπραξη του άλλου καινά δεσμεύουν την εταιρεία με 
μόνη την υπογραφή τους.

Ειδικότερα κατ’ ενδεικτική απαρίθμηση οι πιο πάνω:
Α) Εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον όλων των δι−

καστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον του 
Αρείου Πάγου και του συμβουλίου της επικρατείας και 
ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών αρχών ή δι−
εθνών οργανισμών κάθε φύσεως ή φυσικών ή νομικών 
προσώπων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Β) Εγείρουν αγωγές, υποβάλλουν μηνύσεις, ασκούν 
ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτούνται από τέ−
τοιες αγωγές μηνύσεις και ένδικα μέσα, προσβάλλουν 
έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργούν δίκες, συνά−
πτουν συμβιβασμούς (δικαστικούς και εξώδικους) με 
οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας 
και με οποιουσδήποτε όρους.

Γ) Αγοράζουν και πωλούν για λογαριασμό της εται−
ρείας κινητά και ακίνητα.

Δ) Ανταλλάσσουν κινητά ή ακίνητα, συνιστούν οριζό−
ντιες ιδιοκτησίες επί ακινήτων και συντάσσουν κανονι−
σμούς των σχέσεων και συνδιοκτητών ακινήτων.

Ε) Εκχωρούν και ενεχυριάζουν με οποιουσδήποτε 
όρους, φορτωτικές, χρεωστικές κατά συναλλαγματι−
κές, γραμμάτια, χρεωστικές, κατά τρίτων αποδείξεις 
και γενικά απαιτήσεις κατά τρίτων.

ΣΤ) Συνάπτουν συμβάσεις με τις τράπεζες για το 
άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επι−
στολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με οποι−
ουσδήποτε όρους.

Ζ) Εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλ−
λαγματικές ή γραμμάτια.

Η) Εισπράττουν χρήματα, μερίσματα, αποδείξεις και 
τοκομερίδια.

Θ) Λαμβάνουν δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, 
παρέχουν εντολές πληρωμής, αναγνωρίζουν υποχρεώσεις, 
παρέχουν εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

Ι) Συνάπτουν κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες 
με τρίτους, φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα για την επίτευξη 
του εταιρικού σκοπού.

ΙΑ) Προσλαμβάνουν και απολύουν το υπαλληλικό και 
εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζουν τις απο−
δοχές του.

IB) Διορίζουν δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους 
για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των δικα−
στικών και λοιπών αρχών.

ΓΙ) Παρέχουν κάθε φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις 
ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων με 
τα οποία συναλλάσσεται η εταιρεία και εφόσον αυτό 
κρίνεται σκόπιμο για την πραγματοποίηση του εταιρικού 
σκοπού και

ΙΔ) Γενικά διοικούν και διαχειρίζονται την εταιρική 
περιουσία και συνάπτουν συμβόλαια για λογαριασμό 
της εταιρείας σχετικά με τις πιο πάνω πράξεις. 

 Ιωάννινα, 9 Μαΐου 2008

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΓΕΝΑΣ 
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(13)

     Στο ΦΕΚ (τ.Α.Ε. – Ε.Π.Ε.) 12598/30.10.2007 στη σελίδα 3,
δημοσιεύθηκαν στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία «Σ. ΚΑΙ Ν. ΚΟΥΤΡΑΣ Ανώνυμη Τουριστική 
Τεχνική και Εμπορική Εταιρεία» με δ.τ. «Σ. ΚΑΙ Ν. ΚΟΥ−
ΤΡΑΣ ΑΕ» και Αριθμό Μ.Α.Ε 5071/80/Β/86/20:

Στην παράγραφο 3 στις γραμμές 4 και 12 διορθώνεται 
από τη λανθασμένη επωνυμία:

«Σ. & Ν. ΚΟΥΤΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
− ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «Σ. & Ν. ΚΟΥΤΡΑΣ ΑΕ»,

στη σωστή:
«Σ. ΚΑΙ Ν. ΚΟΥΤΡΑΣ Ανώνυμη Τουριστική Τεχνική και 

Εμπορική Εταιρεία» και δ.τ. «Σ. ΚΑΙ Ν. ΚΟΥΤΡΑΣ ΑΕ». 

 (Από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδεκανήσου).
F

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ 

(14)
   Λύση της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επω−

νυμία «ΓΡΑΦΟΔΙΑΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». 

 Με το υπ’ αριθμ. 6194/17.4.2008 συμβόλαιο Λύσης Εται−
ρείας Περιορισμένης Ευθύνης της Συμβολαιογράφου 
Αθηνών Ευσεβίας Χρήστου Φαροπούλου, το οποίο κατα−
χωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθη−
νών με αριθμό: Γενικό 7201 και Ειδικό 2069 της 9.5.2008 
προβαίνουν στην λύση της παραπάνω εταιρείας, και 
ορίζουν εκκαθαριστή τον διαχειριστή και μοναδικό εταί−
ρο ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΟΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟ του Κωνσταντίνου και 
της Ελένης, (Dimitrios Konstantellos) ιδιωτικό υπάλληλο, 
κάτοικος Βουλιαγμένης (Αδμήτου 4). 

 Αθήνα, 9 Μαΐου 2008

Ο Διαχειριστής
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ 
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(15)
   Λύση της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επω−

νυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ − ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». 

 Με την υπ’ αριθμ. 34/5.3.2008 πράξη της Συμ/φου Άρ−
γους ΙΩΑΝΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΥ, νόμιμα δημοσι−
ευμένης αυτούσιας στα βιβλία Εταιρείας Περιωρισμένης 
Ευθύνης του Πρωτοδικείου Ναυπλίου με αύξοντα αριθμό 
δημοσίευσης 6/6.3.2008, οι: 1. Δημήτριος του Ιωάννου και 
της Βασιλικής Σταματάκης, έμπορος, που γεννήθηκε 
στις 22.5.1951 στο Άργος Αργολίδας και κατοικεί στο 
Κεφαλάρι του Δήμου Άργους Αργολίδας, εφοδιασμένος 
με το υπ’ αριθμ. Φ−209.389/8.1.2001 δελτίο αστυνομικής 
ταυτότητας του Τμήματος Ασφάλειας Άργους και με 
Α.Φ.Μ. 010608637 και 2. Ιωάννης του Δημητρίου και της 
Βασιλικής Σταματάκης, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννή−
θηκε στις 31.5.1976 στην Αθήνα Αττικής και κατοικεί στο 
Κεφαλάρι του Δήμου Άργους Αργολίδας, εφοδιασμένος 
με το υπ’ αριθμ. Π−442.375/27.8.1992 δελτίο αστυνομικής 
ταυτότητας του Τμήματος Ασφάλειας Άργους και με 
Α.Φ.Μ. 073315057 της Δ.Ο.Υ. Άργους, οι οποίοι διετέλε−
σαν μέλη της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) 
υπό την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ −
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με έδρα τον Δήμο 
Άργους Αργολίδας και με Α.Φ.Μ. 095331646 της Δ.Ο.Υ. 
Άργους, συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέ−
χτηκαν από κοινού και εκ συμφώνου ότι:

α) Διαπίστωσαν και αναγνώρισαν ότι η πιο πάνω Εται−
ρείας Περιωρισμένης Ευθύνης λύθηκε από 1.7.1999, διότι 
από τον Απρίλιο του έτους 1998 παρουσιάσθηκε αδυ−
ναμία επίτευξης των σκοπών της, έπαψαν από τότε να 
υφίστανται οι λόγοι λειτουργίας για τους οποίους είχε 
συσταθεί και σταμάτησε να δραστηριοποιείται, μέχρι 
δε και σήμερα βρίσκεται συνεχώς σε πλήρη αδράνεια, 
χωρίς καμιά απολύτως εμπορική πράξη, β) Διαπίστωσαν 
και αναγνώρισαν ότι εν λόγω Εταιρείας Περιωρισμένης 
Ευθύνης τέθηκε από της 1.7.1999 υπό εκκαθάριση υπό 
την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ −
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙ−
ΣΗ», με εκκαθαριστή τον διαχειριστή αυτής Δημήτριο 
Σταματάκη, γ) Διαπίστωσαν και αναγνώρισαν ότι η εν 
λόγω Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης δεν είχε πά−
για περιουσιακά στοιχεία, εμπορεύματα, αποθέματα 
ή διαθέσιμα και ότι, σύμφωνα με τον από 1.7.1999 ισο−
λογισμό της 8ης εταιρικής χρήσης της (1.7.1999 έως 
1.7.1999), προέκυψε ζημία, ανερχομένη σε 15.888.450 δρχ. 

(46.627,88 €), δ) Διαπίστωσαν και αναγνώρισαν ότι ήδη 
έχει ολοκληρωθεί από τον εκκαθαριστή η εκκαθάριση 
της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης δια της κάλυψης 
των ζημιών της από την εταιρική εισφορά των εταίρων 
αλλά και δια ιδίων μετρητών και ε) Απάλλαξαν τον δια−
χειριστή και εκκαθαριστή της Εταιρείας Περιωρισμένης 
Ευθύνης κάθε ευθύνης.

Η εν λόγω Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης, έχου−
σα ως σκοπούς την εισαγωγή εμπορίας ειδών ένδυσης 
και υπόδησης και τη συμμετοχή σε άλλες εμπορικές 
ή βιομηχανικές επιχειρήσεις που επιδιώκουν του ίδι−
ους ή συναφείς σκοπούς, συστάθηκε αρχικά μεταξύ 
του πρώτου (1ου) των άνω συμβαλλομένων Δημητρίου 
Σταματάκη και της μητέρας του, Βασιλικής θυγατέρας 
του Δημητρίου και της Παναγιώτας Σκλήρη − χήρας 
Ιωάννου Σταματάκη, με το υπ’ αριθμ. 38573/31.8.1992 
συμβόλαιο (ιδρυτικού καταστατικού) του τότε Συμ/φου 
Άργους Στυλιανού Σταύρου Προκοπίου, νόμιμα δημοσι−
ευμένου στα βιβλία Ε.Π.Ε. του Πρωτοδικείου Ναυπλίου 
με αριθμό δημοσίευσης 26/1.9.1992 και σε περίληψη στο 
4513/28.9.1992 φύλλο του τεύχους Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της 
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Στη συνέχεια, η αρχική αυτή εταίρος Βασιλική θυ−
γατέρα του Δημητρίου και της Παναγιώτας Σκλήρη − 
χήρα Ιωάννου Σταματάκη εκχώρησε τα διακόσια (200) 
εταιρικά μερίδια της στον 2ο των άνω συμβαλλομένων 
(εγγονό της), με το υπ’ αριθμ. 39857/31.8.1995 συμβό−
λαιο, του τότε Συμβολαιογράφου Άργους Στυλιανού 
Στ. Προκοπίου, νόμιμα δημοσιευμένου στα βιβλία Ε.Π.Ε. 
του Πρωτοδικείου Ναυπλίου, με αριθμό δημοσίευσης 
33/5.9.1995 και σε περίληψη στο υπ’ αριθμ. 5492/29.7.1996 
φύλλο του τεύχους Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως, αποχωρώντας ολοσχερώς εκ της Ε.Π.Ε. 
στην οποία υπεισήλθε ως νέος εταίρος ο 2ος των άνω 
άνω συμβαλλομένων.

Η εν λόγω Ε.Π.Ε., λόγω αδυναμίας επίτευξης των σκο−
πών της για τους οποίους συστάθηκε, λύθηκε μετά από 
ομόφωνη απόφαση των μελών της από τον Απρίλιο του 
έτους 1998 και τέθηκε υπό εκκαθάριση με εκκαθαριστή 
τον 1ο των άνω συμβαλλομένων (διαχειριστή της Ε.Π.Ε.), 
από την εποχή δε της λύσης της (Απρίλιο του 1998) 
βρίσκεται σε πλήρη αδράνεια, χωρίς καμιά εμπορική 
πράξη ή δραστηριότητα. 

 Άργος, 6 Μαρτίου 2008

Η Συμβολαιογράφος
ΙΩΑΝΝΑ ΣΤ. ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΥ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*11028941505080008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 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/CDμ ρφή

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. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 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.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• 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.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* 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 τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00
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