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ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

(1)
  Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

(Γ.Ε.ΜΗ.) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«ΑΦΟΙ ΒΕΛΑΝΗ ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΗΛΕ−
ΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ − ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ − ΣΕΡΒΙΣ ΑΝΩ−
ΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. «VELANIS 
APPLIANCES Α.Ε.»

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

   Την 18−4−2011 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη−
τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού 
& Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, η αριθ. 5697/ 
14−04−2011 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Αττικής 
Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, με την οποία εγκρίθηκε: 
α) η σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία 
«ΑΦΟΙ ΒΕΛΑΝΗ ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙ−
ΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ − ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ − ΣΕΡΒΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «VELANIS 
APPLIANCES A.E.», η οποία έλαβε αριθμό ΓΕΜΗ 
113228301000 και η οποία προήλθε από μετατροπή της 
Ετερόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «Κατερίνα 
Ραφιού και Σία Ετερόρρυθμη Εταιρεία» και το διακρι−
τικό τίτλο «Clothing Care Center) και β) το καταστατικό 
της ανωτέρω εταιρείας, όπως αυτό καταρτίσθηκε με 
την αριθμόν 2.285/16−3−2011 πράξη της Συμβολαιογρά−
φου Αθηνών ΦΙΟΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ, όπως στην 
συνέχεια διορθώθηκε με την υπ’ αριθμόν 2.308/5−4−2011 
πράξη της ιδίας ως άνω συμβολαιογράφου, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και του ν. 2166/1993, 
όπως ισχύουν.

Η περίληψη του Καταστατικού της έχει ως εξής:
Επωνυμία: «ΑΦΟΙ ΒΕΛΑΝΗ ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΕΣ ΟΙΚΙΑ−

ΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ −ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ − ΣΕΡΒΙΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Διακριτικός Τίτλος: 
«VELANIS APPLIANCES A.E.». 

Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.
Σκοπός: Α] Αντικείμενο και σκοπός της εταιρείας είναι: 
1. Η εμπορία ραπτομηχανών οικιακής και βιομηχανικής 

χρήσης, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτών, εξο−
πλισμού κλωστοϋφαντουργίας καθώς και κάθε είδους 
ηλεκτρικών συσκευών και οικιακού εξοπλισμού.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ − ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
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2. Η πώληση χονδρική και λιανική με οιοδήποτε μέσο 
όλων των ανωτέρω προϊόντων, ειδών ραπτικής, ειδών 
ατομικής φροντίδας και κάθε είδους ανδρικών και γυ−
ναικείων αξεσουάρ καθώς και η εισαγωγή και εξαγωγή 
αυτών.

Β] Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία δι−
καιούται: α) Να συμμετέχει σε άλλες εταιρίες με οποι−
ονδήποτε νομικό τύπο ή να συνεργάζεται με φυσικά 
πρόσωπα ή άλλες επιχειρήσεις με οποιονδήποτε νομικό 
τύπο ελληνικές ή αλλοδαπές ή κοινοπραξίες, όταν οι 
σκοποί τους είναι ίδιοι, παρόμοιοι, συναφείς ή συμπλη−
ρωματικοί με τους επί μέρους ή όλους τους σκοπούς 
της εταιρίας ή να ενισχύει αυτούς.

β) Να ενεργεί στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή ως αντι−
πρόσωπος, πράκτορας, ή εκπρόσωπος άλλων φυσικών 
ή νομικών προσώπων που ασχολούνται με παρόμοιες 
εργασίες. Να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτο−
ρεία ή αντιπροσωπείες, παραρτήματα, αποθήκες και χώ−
ρους έκθεσης και επεξεργασίας προϊόντων οπουδήποτε 
και οποτεδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. 

γ) Να συμμετέχει είτε ατομικά, είτε σε συνεργασία ή 
άλλως πως συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις οιασδή−
ποτε μορφής, ή/και σε κοινοπραξίες ή σε άλλης μορφής 
επιχειρηματικών συνεργασιών στην ημεδαπή ή στην 
αλλοδαπή.

δ) Να συνάπτει συμβάσεις μισθώσεως με τρίτους και 
χρηματοδοτικής μισθώσεως (leasing) με τράπεζες ή άλ−
λους φορείς, για τη μίσθωση ακινήτων, μηχανημάτων, 
οχημάτων και άλλων πραγμάτων που απαιτούνται για 
την εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρίας και 

ε) Να αποκτά, κατέχει, χρησιμοποιεί και μεταβιβάσει 
δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων, τε−
χνικών και βιομηχανικών μεθόδων (Know−how), καθώς 
και η παροχή και λήψη δικαιωμάτων δικαιοχρησίας 
(franchising).

Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενή−
ντα (50) χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία κατα−
χώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. 

Ποσό και Τρόπος Καταβολής του Μετοχικού Κεφαλαίου:
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ 

πεντακόσιες είκοσι χιλιάδες δύο (520.002,00€) και είναι 
καταβεβλημένο ολοσχερώς ως εξής: α) με την εισφορά 
του εταιρικού κεφαλαίου της μετατρεπομένης ετερόρ−
ρυθμης εταιρείας που ανέρχεται σε ευρώ είκοσι χιλιά−
δες (20.000,00€), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 
9−3−2011 έκθεση διαπιστώσεως της λογιστικής αξίας των 
περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης ετερόρ−
ρυθμης εταιρείας του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Ιωάννη 
Α. Παπουτσή και β) κατά το ποσό των ευρώ πεντακοσίων 
χιλιάδων δύο (500.002,00€) με την καταβολή μετρητών 
από τους μετόχους της εταιρείας. 

Μετοχές − Είδος Μετοχών: 
Εκατόν εβδομήντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες τριάντα 

τέσσερις (173.334) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής 
αξίας ευρώ τριών (3,00) η κάθε μία. 

Ημερομηνία Λήξης της Εταιρικής Χρήσης: 
Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχί−

ζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 
του ιδίου έτους.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την 31η 
Δεκεμβρίου 2012. 

Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Θητεία 
αυτού: Από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη με πενταετή 
(5ετη) θητεία. 

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και Θητεία αυτού: 
Η Εταιρεία εκπροσωπείται σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/20 

«Περί Ανωνύμων Εταιρειών» από το Διοικητικό Συμβού−
λιο η σύνθεση του οποίου είναι: 

1) Δημήτριος Καρβουντζής του Γεωργίου και της Ασή−
μως, που γεννήθηκε στο Σούλι Κορινθίας το έτος 1946, 
οικονομολόγος, κάτοικος Αθηνών, οδός Φολεγάνδρου 
αριθμός 37, κάτοχος του υπ’ αριθμόν Ν 011423/9−4−1984 
δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το 
Η΄ Παράρτημα Ασφαλείας Αθηνών με αριθμό φορολο−
γικού μητρώου 007359107 φορολογούμενος στη Δ.Ο.Υ. 
ΚΓ΄ Αθηνών, ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, 
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,

2) Κατερίνα Ραφιού του Ευστρατίου και της Στα−
ματίκης, που γεννήθηκε στον Πειραιά Αττικής στις 
28−3−1963, έμπορος, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, 
οδός Αρτεμι σίου αριθμός 77, κάτοχος του υπ’ αριθμόν 
Ν 195142/1984 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που 
εκδόθηκε από το Γ Παράρτημα Ασφαλείας Πειραιώς, 
με αριθμό φορολογικού μητρώου 063143770 φορολο−
γούμενη στη Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, ελληνικής υπηκοό−
τητας και ιθαγένειας, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου και

3) Ιωάννης Βελάνης του Σοφοκλή και της Ευθυμίας, 
που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής στις 21−2−1986, ιδιω−
τικός υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών Αττικής, οδός Δυρ−
ραχίου αριθμός 62 (Σεπόλια), κάτοχος του υπ’ αριθμόν 
Φ 341518/23−3−2001 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας 
που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Δελφών, με 
αριθμό φορολογικού μητρώου 138952984 φορολογού−
μενο στη Δ.Ο.Υ. KB΄ Αθηνών, ελληνικής υπηκοότητας 
και ιθαγένειας, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και 
Διευθύνων Σύμβουλος.

Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν με την 
υπογραφή τους κάτω από την Εταιρική Επωνυμία ο 
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Δημήτριος Καρ−
βουντζής του Γεωργίου και της Ασήμως και ο Διευθύ−
νων Σύμβουλος, Ιωάννης Βελάνης του Σοφοκλή και της 
Ευθυμίας, ενεργούντες είτε από κοινού είτε ξεχωριστά 
ο καθένας.

Εξαιρετικά η θητεία του 1ου Διοικητικού Συμβουλίου 
λήγει με την σύγκλιση της 1ης τακτικής Συνέλευσης των 
Μετόχων, ήτοι την 30η Ιουνίου 2013.

Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης: 
Τακτικοί οι: 
1) Σοφία Κόκοτα του Θεοδοσίου και της Αλίκης, που 

γεννήθηκε στην Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής το έτος 
1965, λογίστρια πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοικος Νέας 
Φιλαδέλφειας, οδός Τραλλέων αριθμός 35, κάτοχος 
του υπ’ αριθμόν Σ 667289/1998 δελτίου αστυνομικής 
ταυτότητας που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα 
Νέας Φιλαδέλφειας, Ελληνικής ιθαγενείας, με αριθ−
μό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 
0027007/Α, 

2) Αντώνιος Καρακίτσος του Βασιλείου και της Ανα−
στασίας, που γεννήθηκε στη Κερασίτσα Αρκα δίας 
το έτος 1949, λογιστής πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοι−
κος Αθηνών, οδός Δεινοκράτους αριθμός 3, κάτοχος 
του υπ’ αριθμόν Θ 040753/1967 δελτίου αστυνομικής 
ταυτότητας που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα 
Νέας Φιλαδέλφειας, Ελληνικής ιθαγενείας, με αριθ−
μό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 
9993/006003.
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Αναπληρωματικοί οι: 
1) Τρύφων Χατζηϊγνατίου του Ιωάννου και της Αγγελι−

κής, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1945, λογιστής 
πτυχιούχος ΑΒΣΠ, κάτοικος Καλλιθέας, οδός Ματζαγριω−
τάκη αριθμός 100, κάτοχος του υπ’ αριθμόν 042830/1981 
δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από 
το ΙΑ΄ Παράρτημα Ασφαλείας Αθηνών, Ελληνικής ιθα−
γενείας, με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού 
επαγγέλματος 9995/019037 και 

2) Ιωάννης Παππάς του Κωνσταντίνου και της Χαρί−
κλειας, που γεννήθηκε στο Θετίδιο Φαρσάλων το έτος 
1938, λογιστής.

  Αθήνα, 20 Απριλίου 2011

Με εντολή Προέδρου
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Μητρώων και ΑΠΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F

(2)
    Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΑΚΤΙΜ (ACTEAM) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟ−
ΡΙΟΥ − ΔΙΑΝΟΜΩΝ − ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ» και το δ.τ. 
«ACTEAM Α.Ε».

  Την 26/04/2011 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο, η με αριθμό 2970/ 30,3.2011 πράξη, σύστα−
σης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΤΙΜ 
(ACTEAM) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ −ΔΙΑΝΟΜΩΝ − 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ACTEAM 
Α.Ε» της Συμβολαιογράφου Πειραιά Μαρίας Δημ. Κελ−
τεμλίδου.

Η ως άνω Ανώνυμη Εταιρεία έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 
114475507000 και Κωδικό Αριθμό καταχώρισης στο 
Γ.Ε.ΜΗ. 114475507000.

Περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής:
1 ) Αριθμός Συμβολαίου: 2970/30.03.2011.
2) Συμβολαιογράφος: ΜΑΡΙΑ ΔΗΜ. ΚΕΛΤΕΜΛΙΔΟΥ
3) Επωνυμία: «ΑΚΤΙΜ (ACTEAM) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ − ΔΙΑΝΟΜΩΝ − ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ» και ο δι−
ακριτικός τίτλος «ACTEAM Α.Ε». 

4) Έδρα: Δήμος Πειραιά
5) Σκοπός: 1. Η εισαγωγή, εξαγωγή, αγορά, πώληση, 

διανομή και εν γένει εμπορία (χονδρική και λιανική) στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό κάθε είδους τυποποιημένων 
τροφίμων, ποτών και αναψυκτικών, καθώς και πάσης φύ−
σεως διαρκών καταναλωτικών αγαθών και ειδών Σούπερ 
Μάρκετ (Super Market).

2. Η αποθήκευση, διανομή και διακίνηση των προϊό−
ντων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρό−
ντος άρθρου καθώς και η οργάνωση δικτύων διανομής 
αυτών.

3. Η προς εξυπηρέτηση της αποθήκευσης διανομής 
και διακίνησης των προϊόντων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου συσκευασία ή ανα−
συσκευασία αυτών.

4. Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών πωλήσεως 
των αναφερομένων στην παράγραφο 1 προϊόντων και 
η παροχή υπηρεσιών ελέγχου τέτοιων προϊόντων.

5. Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό 
πάσης φύσεως προϊόντων βιομηχανικών ή εμπορικών 
οίκων ημεδαπών ή αλλοδαπών.

II. Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρεία μπο−
ρεί:

α. Να ιδρύει άλλες εταιρείες, ημεδαπές ή αλλοδαπές 
που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, ή να συμμετέχει 
και συνεργάζεται με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο με 
παρεμφερείς εταιρείες ή επιχειρήσεις.

β. Να αντιπροσωπεύει οποιεσδήποτε ημεδαπές ή αλ−
λοδαπές επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα που έχουν 
τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς ή προϊόντα αυ−
τών.

γ. Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία 
οπουδήποτε.

δ. Να παραχωρεί με αντάλλαγμα ή όχι την χρήση 
των εγκαταστάσεών της σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρό−
σωπα.

ε. Να αναθέτει την αντιπροσώπευση ή διανομή προϊ−
όντων σε τρίτους.

στ. Να πραγματοποιεί επενδύσεις κεφαλαίων σε με−
τοχές, τίτλους ή εταιρικά μερίδια επιχειρήσεων που 
έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

6) Διάρκεια: 50 έτη
7) Ποσό και τρόπος καταβολής μετοχικού κεφαλαίου: 

60.000,00 ευρώ μετρητά.
8) Μετοχές {αριθμός, είδος, ονομαστική αξία): 6.000/ 

ανώνυμες κοινές/10 ευρώ έκαστη.
9) Ημερομηνία λήξης εταιρικής χρήσης: 31/12/2012.
10) Αριθμός μελών Δ.Σ. και θητεία αυτού: 3−7 πεντα−

ετής θητεία
11) Πρώτο Δ.Σ. και θητεία αυτού: Το πρώτο Διοικητικό 

Συμβούλιο, του οποίου η θητεία αρχίζει από τη νόμιμη 
σύσταση της Εταιρίας και λήγει με την εκλογή νέων 
μελών από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που 
θα συνέλθει μέσα σε έξι (6) μήνες από την λήξη της 
πρώτης Εταιρικής χρήσης, δηλαδή μέχρι την 30.06.2013, 
θα απαρτίζουν τα ακόλουθα μέλη:

1) ο Γεώργιος Παπαδάκης του Κωνσταντίνου και της 
Γαρυφαλιάς, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς στον 
Πειραιά το έτος 1952, κάτοικος Πειραιώς Αττικής, 
οδός Παπαστράτου αριθμ. 95, κάτοχος του υπ’ αριθμ. 
Τ.567319/12.07.2000 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Δρα−
πετσώνας, με Α.Φ.Μ. 030688126 − Δ.Ο.Υ. Δ’ Πειραιά, Ελ−
ληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας,

2) η Μαρία Γιασσά του Ιωάννη και της Αικατερίνης, 
γεννηθείσα στο Κερατσίνι Αττικής το έτος 1954, κάτοι−
κος Κερατσινίου Αττικής, οδός Κωνσταντινουπόλεως 
αριθμ. 7, κάτοχος του υπ’ αριθμ. Η.040159/09.06.2008 
δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Κερατσινίου, με Α.Φ.Μ. 
068607465 − Δ.Ο.Υ. Ε’ Πειραιά, Ελληνικής Ιθαγενείας 
και Υπηκοότητας,

3) ο Ιωάννης Κουτσιούμπης του Κωνσταντίνου και 
της Χρυσής, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς στο Μα−
ρούσι Αττικής το έτος 1985, κάτοικος Νέας Ερυθραί−
ας Αττικής, οδός Σκουφά αριθμ. 94Β, κάτοχος του υπ’ 
αριθμ. AH. 117662/07.01.2009 δελτίου ταυτότητας του 
ΤΑ Πεύκης, με Α.Φ.Μ. 133369609 − Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, 
Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας. Δεν διορίζονται 
αναπληρωματικά μέλη.

12) Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης: Δεν ορίζο−
νται.

Αθήνα, 26 Απριλίου 2011

  Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών 
Η Συμβολαιογράφος

ΜΑΡΙΑ Δ. ΚΕΛΤΕΜΛΙΔΟΥ
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(3)
    Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΛΑΜΔΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΦΑΡ−
ΜΟΣΜΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ.: «LAMDA LABORATORIES S.A.»

   Την 21./4./2011 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο, η με αριθμό 13.718/2011 πράξη, σύστασης της 
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΜΔΑ ΦΑΡΜΑ−
ΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό 
τίτλο: «LAMDA LABORATORIES S.A.». του Συμβολαιο−
γράφου Αθηνών Κυριακούλη Πραστάκο.

Η ως άνω Ανώνυμη Εταιρεία έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 
114465608000 και Κωδικό Αριθμό καταχώρισης στο 
Γ.Ε.ΜΗ. 114465608000

Περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής:
1) Αριθμός Συμβολαίου: 13718/21.4.2011.
2) Συμβολαιογράφος: Κυριακούλης Πραστάκος με 

έδρα την Αθήνα.
3) Επωνυμία: «ΛΑΜΔΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο: «LAMDA 
LABORATORIES S.A.».

4) Έδρα: Λαύριο, τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου, Λεωφό−
ρος Λαυρίου αριθμ. 1

5) Σκοπός: 1. Η συνιστώμενη εταιρεία θα δραστηριο−
ποιείται στην Ελλάδα, Ευρωπαϊκή Ένωση και Αμερική 
και σαν σκοπό έχει: 1) Την λειτουργία φαρμακευτικού 
εργαστηρίου ελέγχου ποιότητας, καθώς και σχεδιασμού, 
έρευνας και ανάπτυξης νέων φαρμακευτικών ιδιοσκευα−
σμάτων, στο χώρο του τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρ−
κου Λαυρίου και / η σε οποιονδήποτε άλλο κατάλληλο 
χώρο, για ίδια εκμετάλλευση ή για λογαριασμό τρίτων, 
το οποίο θα περιλαμβάνει α) Αναλυτικό Χημείο, κατάλ−
ληλα εξοπλισμένο και επανδρωμένο για την διεξαγωγή 
των ελέγχων που απαιτούνται για τον παραπάνω σκοπό, 
με βάση τις αρχές των Good Manufacturing Practices 
(GMP’s), όπως αυτές καθορίζονται από την Ελληνική 
και διεθνή Φαρμακευτική νομοθεσία και μεταξύ άλλων 
θα ασχολείται i) με τον ποιοτικό έλεγχο φαρμακευτι−
κών προϊόντων που είτε κυκλοφορούν, είτε βρίσκονται 
σε στάδιο ανάπτυξης, ii) την ανάπτυξη και αξιολόγηση 
(validation) μεθόδων ανάλυσης (ταυτοποιήσεις, ποσοτι−
κούς προσδιορισμούς δραστικών, προσμείξεων, συντη−
ρητικών, κλπ), dissolution, σε φαρμακευτικά προϊόντα, 
iii) τον σχεδιασμό και την πραγματοποίηση μελετών 
σταθερότητας (formal, on going, in use,photostability) και 
γενικότερα παντός είδους μελετών απαραιτήτων στην 
ανάπτυξη, κατάθεση ενώπιον των αρμοδίων αρχών, και 
έγκριση φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων.

iv) Τη διενέργεια ελέγχων που περιγράφονται στην 
επίσημη βιβλιογραφία, που αφορά τα φαρμακευτικά 
σκευάσματα και πρώτες ύλες (Φαρμακοποιίες, European, 
USB, BP), με τη χρήση των απαιτουμένων αντιδραστη−
ρίων και πρότυπων ουσιών που αναφέρονται σε αυτή, 
αλλά και την ανάπτυξη μεθόδων ελέγχου νέων σκευα−
σμάτων στη βάση γραπτών και επικυρωμένων, σύμφωνα 
με την άριστη διεθνή πρακτική διαδικασιών (SOP’s) και 
πρωτοκόλλων, τα οποία θα ανανεώνονται σύμφωνα με 
την εξέλιξη της τρέχουσας σχετικής Ευρωπαϊκής Νομο−
θεσίας, από ικανό και έμπειρο επιστημονικό προσωπικό, 

κατάλληλα και επαρκώς εκπαιδευμένο, προς το σκοπό 
της υποβοήθησης της Ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας 
στον σχηματισμό σαφούς εικόνας για την ποιότητα των 
προϊόντων που ήδη υπάρχουν, αλλά και στην ανάπτυξη 
με τη βοήθεια της εταιρείας προϊόντων προηγμένης 
τεχνολογίας και έρευνας, με αποτέλεσμα τη βελτίωση 
της θέσης της Ελληνικής Φαρμακοβιομηχανίας στον 
Ευρωπαϊκό και εν γένει διεθνή χώρο και την προάσπιση 
της δημοσίας υγείας.

ν) Την απελευθέρωση για την Ελληνική και Ευρωπαϊκή 
αγορά πρώτων υλών, δραστικών ουσιών και τελικών 
φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων.

β) την λειτουργία εργαστηρίου για την ανάπτυξη της 
σύνθεσης φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων, και την 
παραγωγή παρτίδων(ΙΜΡ) σε μικρή κλίμακα τελικών 
προϊόντων για την διεξαγωγή κλινικών μελετών.

2) Τη χρησιμοποίηση state of the art συσκευών και 
λογισμικού υψηλής και προηγμένης τεχνολογίας και τη 
συνεχή ανάπτυξη και ενημέρωσή τους (updating), για την 
προσφορά των καλυτέρων δυνατών εκάστοτε αποτελε−
σμάτων, στα πλαίσια των στόχων του εργαστηρίου.

3) Την προμήθεια των αντιδραστηρίων, αναλώσιμων 
υλικών και προτύπων ουσιών, σε συνεργασία με επί−
σημους προμηθευτές αναγνωρισμένων στο χώρο των 
αναλυτικών αντιδραστηρίων, καθώς και με διεθνείς ορ−
γανισμούς απαραίτητων για την καλή λειτουργία του 
εργαστηρίου.

4) Την πραγματοποίηση όλων των in vitro ελέγχων 
για την εξασφάλιση ενός ουσιωδώς ομοίου προϊόντος 
με το πρωτότυπο, ενώ σε δεύτερη φάση την ανάληψη 
του εργαστηριακού μέρους των μελετών, όπου θα πι−
στοποιείται η in vivo απόδειξη θεραπευτικά ισοδύναμων 
και βιοϊσοδύναμων προϊόντων.

5) Την οργάνωση ειδικών σεμιναρίων και ημερίδων, 
ανάλογα με τις ανάγκες του εργαστηρίου και των συ−
νεργατών, καθώς και με τις εξελίξεις που αφορούν στο 
πεδίο δράσης της εταιρείας με στόχο την ενημέρωση, 
την εκπαίδευση προσωπικού, την προώθηση προϊόντων 
και προγραμμάτων και την εν γένει επιχειρηματική δρα−
στηριότητα ή εκδήλωση που συνδέεται έμμεσα ή άμεσα 
με την φαρμακοβιομηχανία και τους σκοπούς της εται−
ρείας. Στα πλαίσια αυτά την περαιτέρω πραγματοποί−
ηση σε τοπικό ή πανελλαδικό επίπεδο διαφημιστικών 
εκδηλώσεων κάθε μορφής, την διοργάνωση επιμορ−
φωτικών ή επαγγελματικών σεμιναρίων και συνεδρίων 
οποιουδήποτε αντικειμένου, καθώς και επαγγελματικών 
εκθέσεων και εκδηλώσεων κάθε είδους.

6) Την ανάληψη και εκπόνηση για λογαριασμό τρίτων 
μελετών, την παροχή τεχνικών συμβουλών, καθώς και 
την έρευνα, ανάπτυξη, παραγωγή και εμπορία προϊό−
ντων στον τομέα του λογισμικού (software), συναφούς 
με τη φαρμακοβιομηχανία και εισαγωγές και εξαγωγές 
προϊόντων του παραπάνω τύπου.

7) Τη βιομηχανοποίηση και εμπορία φαρμακευτικών, 
κτηνιατρικών και καλλυντικών προϊόντων, διαιτητικών 
τροφών, απορρυπαντικών, φαρμακευτικών πρώτων υλών 
και κάθε γενικά φαρμακευτικού και νοσοκομειακού υλι−
κού. 

8) Την εισαγωγή και εμπορία μετά ή άνευ επεξεργα−
σίας των ως άνω προϊόντων εκ του εξωτερικού και η 
αντιπροσώπευση παρεμφερών αλλοδαπών ή ημεδαπών 
οίκων. 
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9) Την παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης και τεχνο−
γνωσίας προς οίκους της ημεδαπής ή αλλοδαπής, για 
την έγκριση, παραγωγή και κυκλοφορία στην Ελλάδα ή 
στο εξωτερικό, κάθε είδους φαρμακευτικών προϊόντων 
και σκευασμάτων. Για την επιτυχία του σκοπού της η 
εταιρεία μπορεί: 

α) να συμμετέχει ή συνεργάζεται με άλλες εταιρείες 
οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με επιχειρήσεις ημε−
δαπές ή αλλοδαπές κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, 
ακόμα και συνεταιρισμούς ή κοινοπραξίες που έχουν 
τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό

β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, νομαρχιακές 
αρχές, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, πανεπι−
στημιακά και μη ιδρύματα ή ινστιτούτα της ημεδαπής 
ή της αλλοδαπής με οποιοδήποτε τρόπο

γ) να αντιπροσωπεύει ή ιδρύει συναφείς επιχειρήσεις 
με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό 

δ) να παίρνει μέρος, μόνη της ή από κοινού με άλλες 
επιχειρήσεις, σε ερευνητικά και άλλα συναφή προς τις 
δραστηριότητες της προγράμματα 

ε) να ιδρύει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
της υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία ή θυγατρι−
κές εταιρείες και να ορίζει αντιπροσώπους στο εσω−
τερικό ή στο εξωτερικό. Η απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου καθορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, 
την έκταση της δικαιοδοσίας και γενικά τον τρόπο λει−
τουργίας των παραπάνω», 

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

6) Διάρκεια 99 χρόνια
7) Ποσό και τρόπος καταβολής μετοχικού κεφαλαίου: 

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ορίζεται σε εξήντα 
χιλιάδες (60.000,00) ευρώ, και θα καταβληθεί ολοσχε−
ρώς σε μετρητά.

8) Μετοχές (αριθμός, είδος, ονομαστική αξία): Δύο 
χιλιάδες (2.000) ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική 
αξία εκάστης εξ αυτών τριάντα (30) ευρώ.

9) Ημερομηνία λήξης πρώτης εταιρικής χρήσης: 
30.6.2012.

10) Αριθμός μελών Δ.Σ. και θητεία αυτού: Τρία μέλη 
και θητεία τετραετής.

11) Πρώτο Δ.Σ. και θητεία αυτού: Το πρώτο Διοικητικό 
Συμβούλιο αποτελείται από τους:

1] Γεώργιο Λιόλιο του Θεοδώρου και της Βασιλικής, 
οικονομολόγο, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1958, 
κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής,  οδός Αιγαίου Πε−
λάγους αριθμ. 46, κάτοχο του υπ’ αριθμόν Σ 681490/ 
16−6−1999 δελτίου ταυτότητος του Αστυνομικού Τμήμα−
τος Αγίας Παρασκευής Αττικής, με αριθμό φορολογικού 
μητρώου 019019780.

2] ’Αγγελο Αγγελέρο του Αντωνίου και της Μαρίας, 
χημικό μηχανικό,  που γεννήθηκε στην Μυτιλήνη Λέ−
σβου το έτος 1959, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Μεσο−
γείων αριθμός 24, κάτοχος του υπ’ αριθμόν ΑΖ 098903/
8−11−2007 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α. Αμαρουσίου με 
αριθμό φορολογικού μητρώου 034210644.

3) Σουλτάνα Τζιάλα του Ζήση και της Αικατερίνης,  ιδι−
ωτική υπάλληλο, που γεννήθηκε στα Γρεβενά Γρεβενών, 
το έτος 1978, κάτοικος Αρτέμιδας Αττικής, δρόμος 44 
αριθμός 10 κάτοχος του υπ’ αριθμόν ΑΕ 337813/30.4.2007 
δελτίου ταυτότητος του Τ.Α.Γρεβενών με αριθμό φορο−
λογικού μητρώου 103722797.

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται 
μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετό−
χων της εταιρείας που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο 
εξάμηνο του έτους 2012.

12) Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης: Ελεγκτές για 
την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:

Τακτικός ελεγκτής για την πρώτη εταιρική χρήση δι−
ορίζεται ο Ιωάννης Τέντες του Κρίτωνα −Δημήτριου,  
ορκωτός ελεγκτής−λογιστής εγγεγραμμένος στο δη−
μόσιο μητρώο του Νόμου 3693/2008 (μητρώο Σώματος 
Ορκωτών Ελεγκτών−Λογιστών) με αριθμό 16071 και ανα−
πληρωματικός η Αγάπη Κούση του Στεφάνου, ορκωτή 
ελεγκτής−λογιστής, εγγεγραμμένη στο δημόσιο μητρώο 
του Νόμου 3693/2008 με αριθμό 26731. Αμφότεροι πα−
ρέχουν τις υπηρεσίες τους στην ελεγκτική εταιρεία 
Ελληνική Ελεγκτική ΑΕ.

Αθήνα, 21 Απριλίου 2011

   Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών
Ο Συμβολαιογράφος

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Π. ΠΡΑΣΤΑΚΟΣ

F
(4)

    Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 
της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ 
ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΥ(ΜΑΕΔΗΜ)» 

   Την 20/4/2011 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη−
τρώο, η με αριθμό 20.448/30−3−2011 πράξη, σύστασης της 
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΥ(ΜΑΕΔΗΜ)» 
της Συμβολαιογράφου Ηρακλείου Μαρίνας Ανδρονά−
Κοντογιαννάκη.

Η ως άνω Ανώνυμη Εταιρεία έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 
114456327000 και Κωδικό Αριθμό καταχώρισης στο 
Γ.Ε.ΜΗ. 114456327000.

Περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής:
1 ) Αριθμός Συμβολαίου: 20.448/30−3−2011.
2) Συμβολαιογράφος: Μαρίνα Ανδρονά−Κοντογιαννά−

κη.
3) Επωνυμία: ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΥ(ΜΑΕΔΗΜ)»  
4) ’Εδρα: Δήμος Μαλεβυζίου
5) Σκοπός: α) εκπόνηση σχεδίων αξιοποίησης της ακί−

νητης περιουσίας του Δήμου και των συνδεδεμένων με 
το Δήμο Μαλεβυζίου φορέων κατά τρόπο που να προά−
γεται η ορθολογική και βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής. 
Β) η ανάληψη της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας 
του δήμου και των συνδεδεμένων με το Δήμο Μαλεβυ−
ζίου φορέων με οποιοδήποτε δόκιμο τρόπο, συμβατό 
με τους όρους της ανάθεσης, με στόχο την παραγωγή 
εσόδων και την δημιουργία απασχόλησης και τη συμβο−
λή στην ορθολογική και βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής. 
Γ) η με κάθε νόμιμο τρόπο εκμετάλλευση των κοινοχρή−
στων χώρων του Δήμου, όπως γηπέδων, πεζοδρομίων, 
αιγιαλού και παραλιών, καθώς και χώρων ελεγχόμενης 
στάθμευσης (πάρκινγκ). Η ανάληψη της εκτέλεσης έρ−
γων ή τις εργασίες συντήρησης κατά τα οριζόμενα στις 
διατάξεις του άρθρου 268 παρ.1 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) 
όπως ισχύει, δ) η άσκηση ίδιας επιχειρηματικής δραστη−
ριότητας συμβατής με το κύριο αντικείμενο της εντός 
των ορίων του Δήμου Μαλεβυζίου. 
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Ε) Η ανάληψη τα παροχής υπηρεσιών συναφών με 
το αντικείμενο της επιχείρησης κατά τα οριζόμενα 
στις διατάξεις του άρθρου 268 παρ.1 του N 3463/2006 
(Δ.Κ.Κ) όπως ισχύει. Στ) για την αποτελεσματικότερη 
αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων, την βέλτιστη 
εκμετάλλευση των κοινοχρήστων χώρων του της έχουν 
ανατεθεί, και τη δημιουργία αισθητικού αποτελέσματος 
ικανού να προσελκύσει τους κατά περίπτωση ενδια−
φερομένους χρήστες των υπηρεσιών που παρέχει, η 
επιχείρηση μπορεί να πραγματοποιεί έργα εξωραϊσμού 
και αναπλάσεως και να προμηθεύεται αγαθά, εξοπλισμό 
και υπηρεσίες. ζ) για την εκπλήρωση των σκοπών της 
μπορεί να συνεργάζεται με φυσικά ή μη πρόσωπα, να 
καταθέτει προτάσεις, να συμμετέχει σε προγράμματα 
χρηματοδοτήσεων και να συνάπτει συμφωνίες στρα−
τηγικού χαρακτήρα. Η) Πόροι της επιχείρησης είναι τα 
έσοδα από την άσκηση της δραστηριότητάς της, οι πρό−
σοδοι από την τυχόν απόκτηση περιουσίας της, δάνεια, 
κληρονομιές, δωρεές και λοιπές επιχορηγήσεις.

6) Διάρκεια: πενήντα (50) χρόνια που αρχίζουν από 
την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της 
ιδρυτικής πράξης με το καταστατικό.

7) Ποσό και τρόπος καταβολής μετοχικού κεφαλαίου: 
Το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ανέρ−
χεται σε εξήντα χιλιάδες (60000) ευρώ και θα καλυφθεί 
εξ ολοκλήρου από το Δήμο Μαλεβυζίου. Το ποσό αυτό 
θα καλύψει το επενδυτικό της πρόγραμμα και θα χορη−
γηθεί το πρώτο από τη σύσταση έτος και θα εγγραφεί 
στον προϋπολογισμό του Δήμου.

8) Μετοχές (αριθμός, είδος, ονομαστική αξία): εξα−
κόσιες (600) ονομαστικές μετοχές αξίας εκατό (100) 
ευρώ έκαστης.

9) Ημερομηνία λήξης εταιρικής χρήσης: την 31n Δε−
κεμβρίου εκάστου έτους

10) Αριθμός μελών Δ.Σ. και θητεία αυτού: επταμελές 
(7μελές) Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή θητεία σύμ−
φωνα με την αντίστοιχη δημοτική περίοδο. Μέλη ΔΣ. 
1)Κωνσταντίνος Γωνιανάκης του Εμμανουήλ, κάτοικος 
Ηρακλείου με ΑΔΤ ΑΙ439018, 2) Εύη Αποστολάκη του 
Εμμανουήλ, κάτοικος Αγίας Πελαγίας με ΑΔΤ ΑΒ481897,
3) Εμμανουήλ Γαρεφαλάκης του Κωνσταντίνου, κάτοι−
κος Ηρακλείου με ΑΔΤ ΑΙ944767, 4) Ζωή Πυργιαννάκη 
του Δημητρίου, κάτοικος Ηρακλείου, με ΑΔΤ ΑΙ 445172, 
5) Χαράλαμπος Σκουλάς του Κωνσταντίνου, κάτοικος 
Γαζίου, με ΑΔΤ 234433, 6) Ιωάννης Μακρυδάκης του Νι−
κολάου, κάτοικος Κρουσώνα, με ΑΔΤ N976096, 7) Γεώρ−
γιος Καλησπεράκης του Δημητρίου, κάτοικος Ηρακλείου 
με ΑΔΤ ΑΒ184001. Οι δε αναπληρωματικοί αυτών είναι 
αντιστοίχως 1) Κωνσταντίνος Πιτσικάκης του Αντωνίου, 
κάτοικος Γαζίου με ΑΔΤ Χ853345, 2) Μαρίνα Καρούζου 
του Εμμανουήλ, κάτοικος Λυγαριάς με ΑΔΤ Χ860311.
3) Ιωάννης Βογιατζόγλου του Νικολάου, κάτοικος Αμ−
μουδάρας με ΑΔΤ Ι982478, 4) Μαρία Απλαδά του Ιωάννη, 
κάτοικος Γαζίου, με ΑΔΤ ΑΗ463848, 5) Ειρήνη Λαμπρά−
κη του Εμμανουήλ, κάτοικος Γαζίου, με ΑΔΤ Χ851318, 
6) Θεμιστοκλής Κληρονόμος του Εμμανουήλ, κάτοικος 
Ηρακλείου, με ΑΔΤ Α2968192, 7) Ιωάννης Ντουλάκης του 
Ζαχαρία, κάτοικος Ροδιάς με ΑΔΤ Ρ318671. Οι άνω θα 
συνέλθουν σε σώμα και θα ορίσουν τον πρόεδρο, τον 
αντιπρόεδρο και τις λοιπές αρμοδιότητες.

11) Πρώτο Δ.Σ. και θητεία αυτού: επταμελές (7μελές) 
Διοικητικό Συμβούλιο ως ανωτέρω με θητεία μέχρι την 
λήξη της τρέχουσας δημοτικής περιόδου ήτοι μέχρι 
την 31/8/2014

12) Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης: (όταν ορίζο−
νται): Δεν ορίζονται.

 Αθήνα, 21 Απριλίου 2011

   Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών
Η Συμβολαιογράφος 

ΚΛΕΙΩ ΕΜΜ. ΠΛΑΤΑΚΗ
F

(5)
    Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την Ελ−
ληνική επωνυμία «ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ − ΕΡΓΑΤΙΚΗ − ΣΥΜ−
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», την Λατινική επω−
νυμία «FOROTEHNIKI − ERGATIKI − SIMVOULEYTIKI 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. «TAX SOLUTIONS 
A.E.».

   Την 21/04/2011. καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο, η με αριθμό 1618/18−4−2011 πράξη, σύστασης 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την Ελληνική επωνυμία 
«ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ − ΕΡΓΑΤΙΚΗ − ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», την Λατινική επωνυμία « FOROTEHNIKI 
− ERGATIKI − SIMVOULEYTIKI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και 
το διακριτικό τίτλο «TAX SOLUTIONS Α.Ε.» της Συμβο−
λαιογράφου Κρωπίας Τατιάνας Γεωργίου Γαρδενιώτη.

Η ως άνω Ανώνυμη Εταιρεία έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 
114461703000 και Κωδικό Αριθμό καταχώρησης στο 
Γ.Ε.ΜΗ. 114461703000 και κωδικό προεγγραφής 730.

Περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής:
1) Αριθμός Συμβολαίου: 1618/18−4−2011.
2) Συμβολαιογράφος: Τατιάνα Γεωργίου Γαρδενιώτη
3) Επωνυμία: Ελληνική επωνυμία «ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ − ΕΡ−

ΓΑΤΙΚΗ− ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», Λατινι−
κή επωνυμία «FOROTEHNIKI − ERGATIKI − SIMVOULEYTIKI 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

4) Έδρα: Χαλάνδρι Αττικής (Σωκράτους αρ. 32).
5) Σκοπός: Η παροχή φοροτεχνικών, λογιστικών, ερ−

γατικών, οργανωτικών, διοικητικών, επιχειρηματικών και 
πάσης φύσεως συμβουλών και υπηρεσιών μέσα στα 
πλαίσια του Νόμου, καθώς και η συμμετοχή και συνερ−
γασία της εταιρείας κάτω από οποιοδήποτε εταιρικό 
( ή μη) τύπο ή μορφή με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο του εσωτερικό ή του εξωτερικού, η αντιπρο−
σώπευση οποιασδήποτε Ελληνικής ή Αλλοδαπής επι−
χείρησης με όμοιο ή συναφή σκοπό. 2. Για την επίτευξη 
του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί: α) Να συμμετέχει σε 
οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, 
οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, β) Να συνεργάζεται με 
οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε 
τρόπο και να συνιστά και κοινοπραξίες, γ) Να ιδρύει 
υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε, 
δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημε−
δαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, ε) Να 
αποκτά ακίνητα και μηχανολογικό εξοπλισμό προκει−
μένου να τα χρησιμοποιεί για την πραγμάτωση των 
σκοπών της, ή να τα εκμεταλλεύεται εκμισθώνοντας τα 
σε τρίτους και γενικότερα να προβαίνει σε κάθε πράξη 
που αποσκοπεί στην πραγμάτωση των σκοπών της ή άλ−
λων παρεμφερών, στ) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων 
μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και 
άλλες δραστηριότητες σαν σκοπό της εταιρείας.

6) Διάρκεια: είκοσι (20) έτη 
7) Ποσό και τρόπος καταβολής μετοχικού κεφαλαίου: 

Εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ σε μετρητά χρήματα.
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8) Μετοχές (αριθμός, είδος, ονομαστική αξία: Έξι χιλι−
άδες (6.000) μετοχές ονομαστικές κοινές, ονομαστικής 
αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστη.

9) Ημερομηνία λήξης εταιρικής χρήσης: 31 Δεκεμβρίου 
2012

10) Αριθμός μελών Δ.Σ. και θητεία αυτού: Τρία (3) μέλη 
για πενταετή θητεία.

11) Πρώτο Δ.Σ. και θητεία αυτού:
Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 

τους:
1) Ευγενία ΡΑΛΛΗ σύζυγο Λάμπρου, θυγατέρα Φωτίου 

και Αγαθής ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑ, λογίστρια, που γεννήθηκε στη 
Φλόκα Μεσσηνίας, το έτος 1955 (27−9−1955) και κατοικεί 
στην Καισαριανή, επί της οδού Λυκούργου Λογοθέτη 
αριθμός 17, κάτοχος του υπ ’ αριθμόν Κ 219430 δελτίου 
αστυνομικής ταυτότητος που εκδόθηκε την 10−10−1977, 
από το Λ.Γ. Παράρτημα Ασφαλείας Αθηνών, με Αριθμό 
Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 041763683, αρμόδια ΔΟΥ 
εισοδήματος Χαλανδρίου, Ελληνικής υπηκοότητας και 
ιθαγένειας, η οποία ορίζεται Πρόεδρος και Διευθύνων 
Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 2) Ερωφίλη − 
Γεωργία ΜΕΤΣΙΝΗ του Ορέστη και της Αναστασίας, ιδιω−
τική υπάλληλος, που γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής, 
την 30−1−1988 και κατοικεί στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, επί 
της οδού Φιλοθέης αριθμός 54, κάτοχος του υπ’ αριθμόν 
Χ 645061 δελτίου αστυνομικής ταυτότητος που εκδό−
θηκε την 28−11−2003 από το Α.Τ. Ηρακλείου Κρήτης, με 
Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 145556535 Δ.Ο.Υ. 
Ηρακλείου, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, η 
οποία ορίζεται Αντιπρόεδρος και Μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 3) Εμμανουήλ ΒΟΥΜΒΟΥΛΑΚΗ του Ζαχαρία 
και της Μαρίας λογιστής, που γεννήθηκε στην Αθήνα 
Αττικής, την 7−2−1978 και κατοικεί στον Κορυδαλλό Αττι−
κής, επί της οδού Πραξιτέλους αριθμός 13, κάτοχος του 
υπ’ αριθμόν ΑΙ 113695 δελτίου αστυνομικής ταυτότητος 
που εκδόθηκε την 18−12−2009 από το Τ.Α. Καλλιθέας, με 
(ΑΦΜ) 032978451 Δ.Ο.Υ. Κορυδαλλού, Ελληνικής υπηκο−
ότητας και ιθαγένειας, ο οποίος ορίζεται Μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου μη εκτελεστικό.

Ειδικά η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου 
ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση 
των μετόχων της εταιρείας που θα συγκληθεί μέσα στο 
πρώτο εξάμηνο του έτους 2013.

12) Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης:
Τακτικοί οι: 
1) Στυλιανή ΚΙΤΣΙΟΥ του Χρήστου, κάτοχος του A.M. 

25144 και με αρ. Αδείας άσκησης οικονομολογικού επαγ−
γέλματος 9995025144, που γεννήθηκε στην Καστοριά, 
το έτος 1965, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Ελ. Βενιζέλου 
αριθμός 63−65, κάτοχος του υπ’ αριθμόν Σ 241511/1996 
δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Αγ. Παρασκευής, με αριθ−
μό φορολογικού μητρώου 033851161 Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου. 
2) Παναγιώτα ΚΟΛΙΑ του Κωνσταντίνου με αρ. Αδείας 
άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος 9999060143 
που γεννήθηκε στο Βασιλικό Πατρών, το έτος 1972, κά−
τοικος Κορυδαλλού, οδός Καραολή Δημητρίου αριθμός 
98, κάτοχος του υπ’ αριθμόν Ν 547851 δελτίου ταυτό−
τητας του Α.Τ. Χαλανδρίτσας, με αριθμό φορολογικού 
μητρώου 061339297, Δ.Ο.Υ. Κορυδαλλού, 

Αναπληρωματικοί οι: 
1) Ηλίας ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ του Νικολάου, κάτοχος του 

με αρ. Αδείας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος 
9901062373, που γεννήθηκε στη Νίκαια Αττικής, το έτος 

1959, κάτοικος Πειραιά, οδός Αλκιβιάδου αριθμός 110−112, 
κάτοχος του υπ’ αριθμόν Ν 170925 δελτίου ταυτότητας 
του Β’ Π.Α. Πειραιά, με αριθμό φορολογικού μητρώου 
016192325 Δ.Ο.Υ. Α’ Πειραιά. 2) Ευαγγελία Παρίση του 
Χρήστου, οικονομολόγος, κάτοχος του με αρ. A.M. SOEL 
25221, που γεννήθηκε στην Αθήνα,  το έτος 1965, κά−
τοικος Αθηνών, οδός Φωκίωνος Νέγρη αριθμός 3, κά−
τοχος του υπ’ αριθμόν Σ 736861 δελτίου ταυτότητας 
του Α.Τ. Νέας Ιωνίας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 
027047766 Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας. Όλοι οι ανωτέρω είναι 
Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, έχουν άδεια 
άσκησης Οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικο−
νομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του άρθρου 2 του Π. Δ./τος 475/1991 (ΦΕΚ 17 
6Α’) και είναι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος 
Λογιστή Φοροτεχνικού Α’ τάξης του Ν. 2515/1997 (Φ.Ε.Κ. 
154 Α). Η αμοιβή του καθενός από τους ελεγκτές που θα 
χρησιμοποιηθούν θα ορισθεί σύμφωνα με το άρθρο 10 
του Ν. 2741/1999 και την υπ’ αριθμόν Κ2−14054/14−1−2000 
απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης.

 Αθήνα, 21 Απριλίου 2011

   Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών
Η Συμβολαιογράφος

TATIANA ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΑΡΔΕΝΙΩΤΗ
F

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

(6)
     Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μη−

τρώο της σύστασης της Εταιρείας Περιορισμένης 
Ευθύνης με την επωνυμία «ΦΡΟΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.» 
και το δ.τ. «DELI FRESH».

   Την 21/04/2011 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο, η με αριθμό 7.127/21−04−2011 πράξη σύστασης 
της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία 
«ΦΡΟΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «DELI 
FRESH» της Συμβολαιογράφου Ναυπλίου Ευαγγελίας 
Σωτηροπούλου.

Η ως άνω Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης έλαβε 
αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 114464213000 και Κωδικό Αριθμό κατα−
χώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. 114464213000

Περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής:
1 ) Αριθμός Συμβολαίου: 7.127/21−04−2011.
2) Συμβολαιογράφος: Ευαγγελία Σωτηροπούλου− συμ−

βολαιογράφος Ναυπλίου.
3) ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΦΡΟΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.» και το δια−

κριτικό τίτλο «DELI FRESH».
4) ΕΔΡΑ: Ο δήμος Ερμωνίδας, νομού Αργολίδος και 

συγκεκριμένα η δημοτική κοινότητα Ερμιόνης, δημοτικής 
ενότητας Ερμιόνης δήμου Ερμιονίδας, περιφερειακής 
ενότητας Αργολίδος, περιφέρειας Πελοποννήσου.

5) ΕΤΑΙΡΟΙ: i) Δημήτριος Δεβελέκος του Βασιλείου 
Δεβελέκου και της Μαρίας Δημαράκη, αυτοκινητιστής, 
γεννήθηκε στις 02−08−1975 στον Πειραιά Αττικής και 
κατοικεί στη δημοτική κοινότητα Ερμιόνης, δημοτικής 
ενότητας Ερμιόνης δήμου Ερμιονίδας περιφερειακής 
ενότητας Αργολίδος, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής 
ταυτότητας με γενικό αριθμό ΑΙ 247512 που εκδόθηκε 
στις 11−03−2010 από το Αστυνομικό Τμήμα Κρανιδίου 
Αργολίδος, με αριθμό φορολογικού μητρώου 047315074 
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και αρμόδια για τη φορολογία του τη Δ.Ο.Υ. Κρανιδίου 
και ii) Γεώργιος Καλογιάννης του Δημητρίου Καλογιάννη 
και της Παρασκευής Γαλανοπούλου, αυτοκινητιστής, 
γεννήθηκε στις 14−11−1976 στον Πειραιά Αττικής και 
κατοικεί στη δημοτική κοινότητα Ερμιόνης, δημοτικής 
ενότητας Ερμιόνης δήμου Ερμωνίδας περιφερειακής 
ενότητας Αργολίδος, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής 
ταυτότητας με γενικό αριθμό Π 115498 που εκδόθηκε 
στις 28−02−1994 από το Αστυνομικό Τμήμα Ναυπλίου, με 
αριθμό φορολογικού μητρώου 108364524 και αρμόδια 
για τη φορολογία του τη Δ.Ο.Υ. Κρανιδίου.

6) ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Δώδεκα χιλιάδες ευρώ (12.000,00€).
7) ΣΚΟΠΟΣ: 1. Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο φρού−

των και λαχανικών. 2. Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο 

ειδών παντοπωλείου. 3. Το λιανικό εμπόριο αναψυκτι−
κών.

8) ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Αόριστη.
9) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων 

και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρεί−
ας ανατίθεται για όλη τη διάρκεια της εταιρείας, στον 
Ευάγγελο Δημαράκη του Βασιλείου Δημαράκη και της 
Αικατερίνης Γούτου.

   Ναύπλιον, 21 Απριλίου 2011

 Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών
Η Συμβολαιογράφος 
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