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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Καταστατικά
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μη−
τρώο της σύστασης της Μονοπρόσωπης Εταιρεί−
ας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Δ.
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙ−
ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». ...........................................................
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μη−
τρώο της σύστασης της Μονοπρόσωπης Εταιρεί−
ας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΚΡΙ−
ΚΗΣ CONSULTING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» και δ.τ.
«ΚΡΙΚΗΣ CONSULTING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ». ....
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μη−
τρώο της σύστασης της Εταιρείας Περιορισμέ−
νης Ευθύνης με την επωνυμία «VIGIL MARITIME
AND INDUSTRIAL SECURITY ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣ−
ΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «VIGIL MARITIME AND
INDUSTRIAL SECURITY Ε.Π.Ε.». ...........................................
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μη−
τρώο της σύστασης της Μονοπρόσωπης Εται−
ρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία
«ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΓΚΙΝΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΤΕΧΝΙΑ ΜΟΝΟ−
ΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» και δ.τ. «ΣΙΝΟΥΣ ΜΕΝΤΙΙ». ...............
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μη−
τρώο της σύστασης της Μονοπρόσωπης Εταιρεί−
ας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Ε.
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣ−
ΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «elina’s». ...............................
Σύσταση Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης
Ευθύνης με την επωνυμία «ΠΟΤΟΑΝΟΔΙΚΗ ΜΟ−
ΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥ−
ΝΗΣ». .......................................................................................................
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μη−
τρώο της αναβίωσης, της τροποποίησης του κα−
ταστατικού και της λύσης και θέσης σε εκκαθάρι−
ση της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την
επωνυμία «ΕΚΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣ−
ΚΕΥΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και
δ.τ. «ΕΚΤΑ Ε.Π.Ε.». ...........................................................................
Aνακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μη−
τρώο της τροποποίησης του καταστατικού της
Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύ−
νης με την επωνυμία «ΠΟΛΥΛΑΝΤ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ
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ΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «POLYLAND L.T.D.». ............................. 8
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μη−
τρώο της τροποποίησης του καταστατικού της
Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύ−
νης με την επωνυμία «ΠΟΛΥΛΑΝΤ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥ−
ΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «POLYLAND L.T.D.». ............................... 9
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μη−
τρώο της τροποποίησης και κωδικοποίησης του
καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευ−
θύνης με την επωνυμία «AMAZONAS PARK ΖΩ−
ΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥ−
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ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ
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(1)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
της σύστασης της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Πε−
ριορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Δ. ΧΑΤΖΟ−
ΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕ−
ΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΒΡΟΥ
Την 28−12−2012 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμε−
λητηρίου Έβρου, και πήρε κωδικό αριθμό καταχώρισης
25362, η υπ’αριθμ. 3823/2012 σύσταση της Εταιρείας
με την επωνυμία «Δ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.
054667121000, της Συμβολαιογράφου Αλεξανδρούπολης
Ευδοκίας Μακρίδου, κατόπιν μετατροπής της ομορρύθ−
μου εταιρείας με την επωνυμία Δ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ
Ο.Ε. όπως παρακάτω.
ΕΤΑΙΡΟΣ: Δημήτριος Χατζόπουλος του Γεωργίου
και της Πύργως, έμπορος, που γεννήθηκε στις 19−9−
1980 στην Αλεξανδρούπολη Έβρου και κατοικεί ομοίως
στην οδό Πλαταιών αρ. 8, κάτοχος του με αριθμό ΑΗ
911004/26−5−2010 (Υ.Α. Αλεξανδρούπολης) δελτίου αστυ−
νομικής ταυτότητας και με Α.Φ.Μ. 100706245 της Δ.Ο.Υ.
Αλεξανδρούπολης.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: «Δ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Μονο−
πρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης».
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.)

ΕΔΡΑ: Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης (6ο χλμ. Αλεξαν−
δρούπολης−Φερών) ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 1.305.000,00 ευρώ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΑΟΡΙΣΤΗ
ΣΚΟΠΟΣ: 1) Η παραγωγή, εμφιάλωση και εμπορία απο−
σταγμάτων και ειδών από απόσταξη ούζου −τσίπουρου.
2) Παραγωγή εμφιάλωση και εμπορία ηδύποτων και
αλκοολούχων ποτών.
3) Παραγωγή και εμπορία παραδοσιακών τροφίμων.
4) Εμφιάλωση και εμπορία επιτραπέζιου και μεταλλικού
νερού.
5) Εισαγωγές και εξαγωγές πάσης φύσεως τροφίμων,
ποτών και υποπροϊόντων αυτών.
6) Παραγωγή, συσκευασία και εμπορία πάσης φύσεως
τροφίμων και ποτών.
7) Παροχή τεχνογνωσίας για όλα τα παραπάνω.
8) Κάθε εργασία συναφής με τις παραπάνω που εμπί−
πτει στο σκοπό της εταιρείας.
9) Υπηρεσίες διανομής διαφημιστικών δειγμάτων.
10) υπηρεσίες γραφείου και γραμματείας.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: Δημήτριος Χατζόπουλος του Γεωργίου.
Αλεξ/πολη, 29 Ιανουαρίου 2013
Με εντολή Προέδρου
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΑΒΡΙΗΛ
F
(2)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μη−
τρώο της σύστασης της Μονοπρόσωπης Εταιρείας
Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΚΡΙΚΗΣ
CONSULTING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» και δ.τ. «ΚΡΙΚΗΣ
CONSULTING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ».
Την 30/01/2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο, η με αριθμό 8393/29−1−2013 πράξη, σύστασης
της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία
«ΚΡΙΚΗΣ CONSULTING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» και το δι−
ακριτικό τίτλο «ΚΡΙΚΗΣ CONSULTING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΕΠΕ» της Συμβολαιογράφου ΛΟΥΚΙΑ ΧΑΤΖΗ.
Η ως άνω Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης έλαβε
αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 124017506000 και Κωδικό Αριθμό κατα−
χώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. 124017506000
Περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής:
1) Αριθμός Συμβολαίου: 8393/29−1−2013.
2) Συμβολαιογράφος: ΛΟΥΚΙΑ ΧΑΤΖΗ
3) Επωνυμία «ΚΡΙΚΗΣ CONSULTING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΕΠΕ» και διακριτικός τίτλος «ΚΡΙΚΗΣ CONSULTING ΜΟ−
ΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ»
4) Έδρα: ΣΑΠΦΟΥΣ 3, ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΘΕΣ−
ΣΑΛΟΝΙΚΗ
5) Εταίροι:
ΚΡΙΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ/ΣΩΖΟΣ − 044320379 − ΠΑΝΤΑΖΟ−
ΠΟΥΛΟΥ 15
6) Κεφάλαιο: 4.500
7) Σκοπός:
1) Η υποβολή φορολογικών δηλώσεων φυσικών και
νομικών προσώπων σε επιχείρησης και φυσικά πρόσωπα
(λιανικώς).
2) Οι υπηρεσίες σύνταξης οικονομικών καταστάσεων
σύμφωνα με τα ελληνικά και διεθνή λογιστικά πρότυπα.
3) Η μηχανοργάνωση και η εποπτεία λογιστηρίων επι−
χειρήσεων σε θέματα τήρησης βιβλίων και μισθοδοσίας.
4) Η ανάληψη της ευθύνης λειτουργίας λογιστηρίων

και τήρησης των βιβλίων του Κ.Β.Σ. επιχειρήσεως τρί−
των.
5) Η εκτίμηση και αξιολόγηση επιχειρήσεων, ως επίσης
οι συστάσεις, μετατροπές, συγχωνεύσεις, διασπάσεις
και απορροφήσεις όλων των τύπων εταιρειών.
6) Η παροχή υπηρεσιών φοροτεχνικού συμβούλου και
η ανάληψη της ευθύνης διεκπεραίωσης προσφυγών στα
Διοικητικά Δικαστήρια.
7) Η παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών, ως και υπηρεσιών
ειδικού εκκαθαριστή καθώς και υπηρεσίες οικονομικού
και εσωτερικού ελέγχου επιχειρήσεων ιδιωτικών και
δημοσίων.
8) Η εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών σκοπιμό−
τητας και βιωσιμότητας, ως και ερευνών περί χρημα−
τοδοτικών, αναπτυξιακών, κοστολογικών, management,
marketing κ.λπ. επιχειρηματικών θεμάτων.
9) Η διαχείριση και διεκπεραίωση εν γένει αναπτυ−
ξιακών και επενδυτικών προγραμμάτων (Εθνικών και
Ευρωπαϊκών), για λογαριασμό τρίτων.
10) Η αξιολόγηση, η επιλογή, η επιμόρφωση και η δια−
χείριση εν γένει ανθρωπίνου δυναμικού για λογαριασμό
τρίτων.
11) Η αντιπροσώπευση με προμήθεια ή με οποιοδήποτε
άλλο τρόπο, εγχώριων ή ξένων οίκων και επιχειρήσεων,
με ομοειδές, ή συναφές αντικείμενο.
12) Η συμμετοχή ή συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις
οποιασδήποτε μορφής ή τύπου με το αυτό ή παρεμφε−
ρές αντικείμενο εργασιών υφιστάμενες ή συσταθησό−
μενες, στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.
13) Την παροχή υπηρεσιών εκδόσεως ναυτιλιακών εγ−
γράφων (λεμβολογήσεις−’νηολογήσεις−’ καταμετρήσεις,
αδειοδοτήσεις αλιείας, κατοχής και χρήσεως V.H.F., έγ−
γραφα εθνικότητας, πρωτόκολλα γενικής επιθεώρησης,
κ.λπ.)
14) Την διαμεσολάβηση στην πώληση ακινήτων και τη
διαχείριση και την εκμετάλλευση ακινήτων.
15) Οι υπηρεσίες ασφαλιστικού συμβούλου.
8) Διάρκεια: 50
9) Διαχείριση: Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων
και η εκπροσώπηση της εταιρείας ενεργείται από τον
μοναδικό εταίρο, Παντελή Κρίκη του Σώζου και της
Βασιλικής, επ’ αόριστον.
Θεσσαλονίκη, 30 Ιανουαρίου 2013
Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών
Η Συμβολαιογράφος
ΛΟΥΚΙΑ ΧΑΤΖΗ
F
(3)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
της σύστασης της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης
με την επωνυμία «VIGIL MARITIME AND INDUSTRIAL
SECURITY ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και
δ.τ. «VIGIL MARITIME AND INDUSTRIAL SECURITY
Ε.Π.Ε.».
Την 30/01/2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο, η με αριθμό 10297/30/01/2013 πράξη, σύστασης
της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία
«VIGIL MARITIME AND INDUSTRIAL SECURITY ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο
«VIGIL MARITIME AND INDUSTRIAL SECURITY ΕΠΕ.» της
Συμβολαιογράφου ΔΟΜΝΙΚΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.)
Η ως άνω Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης έλαβε
αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 124018401000 και Κωδικό Αριθμό κατα−
χώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. 124018401000
Περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής:
1) Αριθμός Συμβολαίου. 10297/30/01/2013
2) Συμβολαιογράφος: ΔΟΜΝΙΚΗ ΒΟΓΙΑΤΖΗ
3) Επωνυμία «VIGIL MARITIME AND INDUSTRIAL
SECURITY ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και
διακριτικός τίτλος «VIGIL MARITIME AND INDUSTRIAL
SECURITY Ε.Π.Ε.»
4) Έδρα: KOYNTOYPIΩTOY 14, ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
(ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ), ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
5) Εταίροι:
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ/ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ − 061219797
− ΑΣΤΕΡΙΩΝΟΣ 5
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ/ΜΑΤΘΑΙΟΣ −101065748
− ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ 20
ΜΠΑΛΤΑΚΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ/ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
−162707303 − ΟΜΗΡΟΥ 7
6) Κεφάλαιο: 3.000
7) Σκοπός: 1) Διαμεσολάβηση για παροχή υπηρεσιών
ασφαλείας και παροχή υπηρεσιών ασφαλείας παντός
πλωτού μέσου, του σκελετού και του μηχανολογικού
εξοπλισμού του καθώς και των προσώπων που επι−
βαίνουν σ’ αυτό, ελλιμενισμένου ή εν πλώ, ενδεικτικά
και όχι περιοριστικά αναφερομένων των ποντοπόρων
και υπερπόντιων πλοίων, εμπορικών πλοίων, φορτηγών
πλοίων, τάνκερ, σκαφών αναψυχής, πλοίων μεταφοράς
φυσικού αερίου και παντός τύπου πλοιαρίων.
2) Διαμεσολάβηση για παροχή υπηρεσιών ασφαλείας
και παροχή υπηρεσιών ασφαλείας εξέδρων εξόρυξης−
άντλησης πετρελαίου και φυσικού αερίου στο εσωτε−
ρικό και το εξωτερικό.
3) Διαμεσολάβηση για παροχή υπηρεσιών ασφαλείας και
παροχή υπηρεσιών ασφαλείας λιμένων (προβλήτες)και των
εγκαταστάσεων αυτών στο εσωτερικό και το εξωτερικό.
4) Διαμεσολάβηση για παροχή υπηρεσιών ασφαλείας
και παροχή υπηρεσιών ασφαλείας αυτοτελών κτιρίων ή
οικοδομικών συγκροτημάτων, πάσης φύσεως και χρήσε−
ως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των
κατοικιών, πολυκατοικιών, εμπορικών κέντρων, επαγγελ−
ματικών κτιρίων, οικοδομικών συγκροτημάτων, αποθη−
κευτικών χώρων, κτιρίων δημόσιας χρήσεως, αθλητικών
εγκαταστάσεων, εκπαιδευτηρίων κ.λπ.
5) Διαμεσολάβηση για παροχή υπηρεσιών ασφαλείας και
παροχή υπηρεσιών ασφαλείας φυσικών προσώπων, (very
important persons −V.I.P.) στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
6) Διαμεσολάβηση για παροχή υπηρεσιών ασφαλεί−
ας και παροχή υπηρεσιών εντοπισμού, αναγνώρισης,
απενεργοποίησης, εξουδετέρωσης και καταστροφής
χερσαίων και υποβρυχίων ναρκών και παντός είδους τυ−
ποποιημένου στρατιωτικού ή μη εκρηκτικού μηχανισμού
ή οποιουδήποτε άλλου τύπου μηχανισμού καταστροφής.
7) Διαμεσολάβηση για παροχή υπηρεσιών ασφαλείας
και παροχή υπηρεσιών υποβρυχίων εργασιών τοποθέτη−
σης, συντήρησης επισκευής και μετακίνησης καλωδίων
ρεύματος ή τηλεπικοινωνιών.
8) Διαμεσολάβηση για παροχή υπηρεσιών ασφαλείας
και παροχή υπηρεσιών καθαρισμού παντός πλωτού μέ−
σου πάνω και κάτω απ’ την ίσαλο γραμμή αυτού.
9) Διαμεσολάβηση για τη διενέργεια και διενέργεια
ερευνητικών εργασιών για εκπόνηση ειδικών μελετών
περί τα αίτια καταστροφής παντός πλωτού μέσου.
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10) Διαμεσολάβηση για παροχή υπηρεσιών εκπαιδεύ−
σεως και παροχή υπηρεσιών εκπαιδεύσεως:
α) ασφαλούς χρήσεως όπλων σε κλειστούς χώρους
(Close Quarters Battle − C.Q.B.)
β) διαχείρισης κρίσεως και αντιμετώπιση ενόπλων ει−
σβολέων τρομοκρατικών ή πειρατικών ενεργειών (Maritime
Operations −Deterrence of armed intruders or pirates).
γ) ασφαλούς και γρήγορης οδήγησης χερσαίων οχη−
μάτων και πλωτών μέσων υπό αντίξοες συνθήκες ή
συνθήκες κινδύνου.
δ) παροχής πρώτων βοηθειών και αντιμετώπιση τραυμά−
των σε θύματα ατυχημάτων ή θύματα ενόπλων συμπλοκών.
Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:
α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, που υφί−
σταται ή θα ιδρυθεί μελλοντικά, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με
όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.
β) Να εκτελεί όλες τις παραπάνω δραστηριότητες είτε
για λογαριασμό δικό της, είτε για λογαριασμό τρίτων, με
προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπρα−
ξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (κοινοπραξίες).
γ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό
πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο.
δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε
στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
ε) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημε−
δαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και
στ) Να παρέχει, με απόφαση των εταίρων, εγγυήσεις
υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών
ημεδαπών ή αλλοδαπών στις οποίες συμμετέχει η Εται−
ρεία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο
και να παραχωρεί πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές
και εμπράγματες.
ζ) Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς ή δημοπρασίες του
Δημοσίου και των κάθε είδους δημοσίων, δημοτικών
ή κοινοτικών επιχειρήσεων, οργανισμών ή τραπεζών,
καθώς και κάθε φύσεως νομικών προσώπων δημοσίου
ή ιδιωτικού δικαίου.
Επίσης η διενέργεια κάθε εμπορικής πράξης που εξυ−
πηρετεί τον σκοπό της εταιρείας, δηλαδή αποφέρει σε
αυτήν νόμιμο κέρδος, ακόμη και αν δεν μνημονεύεται
ρητά στο παρόν καταστατικό.
8) Διάρκεια: 20 ΕΤΗ
9) Διαχείριση:
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ/ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ − 061219797
− ΑΣΤΕΡΙΩΝΟΣ 5
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ/ΜΑΤΘΑΙΟΣ −101065748
− ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ 20
ΜΠΑΛΤΑΚΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ/ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
−162707303 − ΟΜΗΡΟΥ 7.
Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2013
Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών
Η Συμβολαιογράφος
ΔΟΜΝΙΚΗ ΒΟΓΙΑΤΖΗ
F
(4)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
της σύστασης της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιο−
ρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΓΚΙ−
ΝΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΤΕΧΝΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» και
δ.τ. «ΣΙΝΟΥΣ ΜΕΝΤΙΙ».
Την 31/01/2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.)

Μητρώο, η με αριθμό 22.975/31−1−2013 πράξη, σύστασης
της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης
με την επωνυμία «ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΓΚΙΝΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΤΕΧΝΙΑ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» και το διακριτικό τίτλο «ΣΙΝΟΥΣ
ΜΕΝΤΙΙ» της Συμβολαιογράφου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΣΤΑΥ−
ΡΑΚΑΚΗ.
Η ως άνω Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης έλαβε
αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 124025927000 και
Κωδικό Αριθμό καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. 124025927000
Περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής:
1) Αριθμός Συμβολαίου: 22.975/31−1−2013
2) Συμβολαιογράφος: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ
3) Επωνυμία «ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΓΚΙΝΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΤΕΧΝΙΑ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» και διακριτικός τίτλος «ΣΙΝΟΥΣ
ΜΕΝΤΙΙ»
4) Έδρα: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΕΦΕΡΗ 32, ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ,
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
5) Εταίροι:
ΓΚΙΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ/ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ − 046892826 − ΛΟΥ−
ΔΟΒΙΚΟΥ ΠΑΣΤΕΡ 11
6) Κεφάλαιο: 2.400
7) Σκοπός: Σκοπός της Εταιρείας είναι:
1) Κατασκευή άλλων οπτικών οργάνων και μερών τους
(ΚΑΔ. 26.70.2).
2) Η έρευνα σε τομείς θεραπείας, τεχνολογίας και
ανάπτυξης τεχνογνωσίας στον τομέα της εφηρμοσμέ−
νης οφθαλμολογίας.
3) Η παροχή υπηρεσιών εξειδίκευσης (training) σε
θέματα νέων ιατρικών τεχνολογιών προς ιατρούς και
τεχνικό προσωπικό.
4) Η κατασκευή και εμπορία παντός είδους ιατρικών
εργαλείων ή εξαρτημάτων.
Β. Για την επιτυχία των εταιρικών της σκοπών, η εται−
ρεία μπορεί:
1) Να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με
οποιαδήποτε σχέση.
2) Να ιδρύει υποκαταστήματα και πρακτορεία οπου−
δήποτε.
3) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση παρεμ−
φερούς σκοπού, υπό οιονδήποτε εταιρικό τύπο.
4) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ατο−
μική ή εταιρική ημεδαπή ή αλλοδαπή, συναφών δρα−
στηριοτήτων.
5) Να εξαγοράζει, να συγχωνεύεται ή να απορροφά άλ−
λες εταιρείες, να συμμετέχει ή να ιδρύει άλλες εταιρείες
μόνη ή με οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο,
να εξαγοράζει μετοχές άλλων εταιρειών.
6) Να συμμετέχει τόσο μόνη όσο και σε συνεργασία
με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε διαγωνισμούς
τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα, να
συμμετέχει σε κοινοπραξίες κ.λπ.
8) Διάρκεια: 50 έτη.
9) Διαχείριση: Διαχειριστής της εταιρείας για τη χρο−
νική περίοδο από τη νόμιμη σύσταση της μέχρι και την
προβλεπόμενη λήξη της δηλαδή μέχρι 31 Δεκεμβρίου
2062, ορίζεται ο εταίρος Χαρίλαος Γκίνης του Στυλιανού
και της Ελένης.
Ηράκλειο, 31 Ιανουαρίου 2013
Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών
Η Συμβολαιογράφος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ

(5)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
της σύστασης της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Πε−
ριορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Ε. ΔΙΑΜΑ−
ΝΤΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥ−
ΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «elina’s».
Την 30/01/2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο, η με αριθμό 7374/30.1.2013 πράξη, σύστασης
της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης
με την επωνυμία «Ε. ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙ−
ΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο
«elina’s» της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ΕΙΡΗΝΗΣ
ΚΑΝΑΤΑΚΗ του Ευριπίδη.
Η ως άνω Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης έλαβε
αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 124018704000 και Κωδικό Αριθμό κατα−
χώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. 124018704000
Περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής:
1) Αριθμός Συμβολαίου: 7374/30.1.2013
2) Συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης: ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΝΑ−
ΤΑΚΗ του Ευριπίδη
3) Επωνυμία «Ε. ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙ−
ΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικός τίτλος
«elina’s»
4) Έδρα: ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΚΟΡΑΗ 45, ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑ−
ΡΙΑΣ, Τ.Κ. 55132, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5) Εταίροι:
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ του Μιχαήλ και της Αικατερίνης, με
ΑΦΜ 023974860, κάτοικος Πανοράματος Θεσσαλονίκης,
οδός Ακριτίδου 20, Τ.Κ. 55236.
6) Κεφάλαιο: 150.000 ευρώ
7) Σκοπός: Κύριος: −ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΕΚΘΕ−
ΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ
ΕΡΓΩΝ (ΓΚΑΛΕΡΙ) Δευτερεύων: − ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ
8) Διάρκεια: 50 ΕΤΗ
9) Διαχείριση: Η μοναδική εταίρος Διαμαντή Ελένη
του Μιχαήλ και της Αικατερίνης.
Θεσσαλονίκη, 30 Ιανουαρίου 2013
Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών
Η Συμβολαιογράφος
ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΝΑΤΑΚΗ
F
(6)
Σύσταση Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευ−
θύνης με την επωνυμία «ΠΟΤΟΑΝΟΔΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟ−
ΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».
Με το με αριθμό 20.015/12−11−2010 συμβόλαιο του Συμ−
βολαιογράφου Σερρών Νικολάου Γεωργίου Αραπάκη,
που καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτο−
δικείου Σερρών με αύξοντα αριθμό 332/19−11−2010 και
αριθμό καταχώρισης 39/2010, συνεστήθη Μονοπρόσωπη
Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης από την ΕΥΜΟΡΦΙΑ
ΠΥΡΕΤΖΗ του Πασχάλη και της Ζωής, έμπορο, που
γεννήθηκε στις 12−10−1991 στις Σέρρες, κάτοικο Σερ−
ρών, οδός Ανατολικής Θράκης αριθμός 18−20, κάτοχο
του με αριθμό ΑΕ 379381/2007 δελτίου ταυτότητας της
Υ.Α. Σερρών (ΑΦΜ: 150936121, ΔΟΥ Α΄ Σερρών), με την
επωνυμία «ΠΟΤΟΑΝΟΔΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».
Έδρα της Εταιρείας, ορίζεται το 7ο χιλιόμετρο της
οδού Σερρών−Θεσσαλονίκης.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.)
Σκοπός της εταιρείας είναι: 1) Η εμπορία, διάθεση και
διακίνηση ποτών (αλκοολούχων και μη), κρασιών, ανα−
ψυκτικών, τυποποιημένου νερού, καφέ, τσαγιού, ξηρών
καρπών και σνάκς, ζαχαρωδών προϊόντων και συναφών
ειδών και παραγώγων τους, ειδών καπνού κ.λπ. 2) Το χον−
δρικό και λιανικό εμπόριο των ανωτέρω ή άλλων ομοειδών
προϊόντων, 3) Η παραγωγή και τυποποίηση των ανωτέρω
ειδών 4) Η αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού ή εξωτε−
ρικού στα ανωτέρω ή άλλα ομοειδή είδη, 5) Η συμμετοχή
σε ελληνικές ή αλλοδαπές εταιρίες και επιχειρήσεις με
συναφές με ομοειδείς σκοπούς και η εν γένει συνεργασία
μ’ αυτές, 6) Η προώθηση πωλήσεων των ανωτέρω ή άλ−
λων ομοειδών προϊόντων, 7) Οι εισαγωγές εξαγωγές και
το εξωτερικό εμπόριο των ανωτέρω και άλλων ομοειδών
ειδών, καθώς και ενδοκοινοτικές συναλλαγές αποκτήσεις
και παραδόσεις. Όλες τις πιο πάνω δραστηριότητες η
εταιρεία μπορεί να τις εκτελεί είτε για λογαριασμό της,
είτε για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή ποσοστά, είτε
συνεταιρικά είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά πρόσωπα
(κοινοπραξία). Επίσης η εταιρεία μπορεί να αγοράζει, να
κατασκευάζει, να μισθώνει, να εκμισθώνει και να εκμε−
ταλλεύεται κάθε είδους ακίνητο, εργοστάσιο, εργοτάξιο
ή επιχείρηση. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία
μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με
όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου
και να ιδρύει νέες εταιρείες. β) Να συνεργάζεται με οποιο−
δήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο,
γ) Να ιδρύει Υποκαταστήματα σε κάθε πόλη της Ελλάδας
ή στο εξωτερικό να συμμετέχει σε υπάρχουσες εταιρείες
ή να ιδρύει νέες εταιρείες χωρίς κανένα περιορισμό.
Η εταιρεία επίσης μπορεί να δραστηριοποιείται είτε
ιδρύουσα κλάδους αυτοτελείς είτε σε συνεργασία σε
νομικά ή φυσικά πρόσωπα που υφίστανται ή θα ιδρυ−
θούν συμμετέχουσα σε κάθε είδους επιχειρήσεις. Με
τροποποίηση του καταστατικού επιτρέπεται η διεύ−
ρυνση ή η μεταβολή του σκοπού αυτού της εταιρείας.
Η διάρκεια της εταιρείας είναι (30) έτη και αρχίζει
από την ημέρα της δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως της περίληψης αυτής.
Το εταιρικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε
(4.500,00) ευρώ και αποτελείται από (150) εταιρικά μερίδια,
αξίας (30,00) ευρώ του καθενός. Διαχειριστής της εταιρείας
έχει ορισθεί ο Θωμάς Αποστολίδης του Αριστείδη και της
Ευμορφίας, που γεννήθηκε στις Σέρρες στις 28−4−1970, κά−
τοικος Σερρών, οδός Μαραθώνος αριθμός 43, κάτοχος του
με αριθμό ΑΒ 322686/14−6−2006 δελτίου ταυτότητας της Υ.Α.
Σερρών, (ΑΦΜ: 039357108, ΔΟΥ Α΄ Σερρών) και η διάρκεια
της θητείας του είναι ίση με τη διάρκεια της εταιρείας.
Σέρρες, 19 Νοεμβρίου 2010
Ο Συμβολαιογράφος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΑΠΑΚΗΣ
F
(7)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
της αναβίωσης, της τροποποίησης του καταστατικού
και της λύσης και θέσης σε εκκαθάριση της Εταιρεί−
ας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΚΤΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕ−
ΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΕΚΤΑ Ε.Π.Ε.».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
Την 31/12/2012 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό
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Μητρώο με ΚΑΚ 31430, η τροποποίηση της Εταιρίας
Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία ΕΚΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ και δ.τ. ΕΚΤΑ Ε.Π.Ε, με ΑΡ.ΓΕΜΗ 083017402000,
δυνάμει του υπ’ αριθμ. 9404/19−12−2012 συμβολαίου της
Συμβολαιογράφου Κρωπίας Σωτηρίας Χ. Κατσούδα, οι:
α) ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΪΖΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ και της ΒΑΡΒΑ−
ΡΑΣ, συνταξιούχος, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός
Θράκης αριθμός 4, Τ.Κ. 15126 και β) εταιρεία με την επω−
νυμία “Α.Τ.Ε.Μ. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ −ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ”
και τον διακριτικό τίτλο “Α.Τ.Ε.Μ. −Μ.Ε.Π.Ε.”, με έδρα το
Αμαρούσιο Αττικής, οδός Ανδρέα Συγγρού αριθμός 48,
με Α.Φ.Μ. 095021183 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, ως μονα−
δικοί εταίροι της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με
την επωνυμία «ΕΚΤΑ Εταιρεία Μεταλλικών Κατασκευών
Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και τον διακριτικό
τίτλο «ΕΚΤΑ Ε.Π.Ε.», με έδρα τον Δήμο Αμαρουσίου,
πρώην Πολυκράτους αριθμός 3 και νυν Ανδρέα Συγγρού
αριθμός 48, Παράδεισος, αποφασίζουν την αναβίωση
αυτής, παρατείνουν την διάρκεια της από την λήξη της
και μέχρι την 9−12−2013, προς εκπλήρωση του σκοπού
της, ολοκλήρωση κάθε πιθανής εκκρεμούς σχέσης και
περαιτέρω την συμβατική λύση και θέση της σε εκκα−
θάριση.
Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί αρχικά με το υπ’ αριθμ.
19291/19−2−1970 καταστατικό συμβόλαιο του Συμβολαι−
ογράφου Αθηνών Χρήστου Κωνσταντίνου, το οποίο
νόμιμα καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρω−
τοδικείου Θεσσαλονίκης, με αύξοντα αριθμό 24 στις
19−2−1970 και περίληψη του οποίου δημοσιεύτηκε στο με
αριθμό 104/1970 ΦΕΚ (ΤΑΕ/ΕΠΕ) και κατόπιν περαιτέρω
τροποποιήσεων και κωδικοποιήσεων με το με αριθμό
15650/16−7−2004 συμβολαίου (τελευταίου κωδικοποιη−
μένου εταιρικού καταστατικού) της Συμβολαιογράφου
Αθηνών Ευγενίας Ιωάννου Πάκου, το οποίο έχει νόμιμα
δημοσιευθεί στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου
Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 10478 και Ειδικό 3428
στις 30−6−2004 και του οποίου η περίληψη δημοσιεύθηκε
στο με αριθμό 7775/30−6−2004 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ/ΕΠΕ).
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπο−
ρικό Μητρώο και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροπο−
ποιημένου καταστατικού.
Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2013
Με εντολή Προέδρου
Ο Προϊστάμενος Τμήματος Μητρώου
ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΛΑΤΣΙΑΣ
F
(8)
Aνακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μη−
τρώο της τροποποίησης του καταστατικού της Μο−
νοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με
την επωνυμία «ΠΟΛΥΛΑΝΤ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟ−
ΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ.
«POLYLAND L.T.D.».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Την 24−01−2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι−
κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) μέσω της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς
και έλαβε Κ.Α.Κ. 31235, το με αριθμό 5479/18−1−2013 συμ−
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βόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Βενετίας− Μαρί−
ας Δελλοπούλου − Βαλσαμή, με το οποίο ο μοναδικός
εταίρος της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης
Ευθύνης με την επωνυμία «ΠΟΛΥΛΑΝΤ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟ−
ΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», το
διακριτικό τίτλο «POLYLAND L.T.D.» και με αρ. Γ.Ε.ΜΗ.
044981007000 προβαίνει: α) στην τροποποίηση του άρ−
θρο 5 του καταστατικού της εν λόγω Εταιρείας λόγω
αύξησης του κεφαλαίου αυτής κατά τετρακόσιες χιλιά−
δες (400.000,00) ευρώ, με έκδοση τετρακοσίων (400)
νέων εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας χιλίων
(1000) ευρώ το καθένα. Τα νέα αυτά εταιρικά μερίδια
αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου ο μοναδικός εταίρος Πόλυς
Χατζηϊωάννου σύμφωνα με το με αριθμό 23 παράγρα−
φος 2δ του ν.2065/92. Έτσι μετά την παραπάνω αύξηση
το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσόν των
πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων δέκα τριών χιλιάδων
(5.513.000) ευρώ και διαιρείται σε πέντε χιλιάδες πεντα−
κόσια δέκα τρία (5.513) εταιρικά μερίδια, αξίας χιλίων
(1.000) ευρώ το καθένα και ως εκ τούτου το άρθρο 5
του καταστατικού της πιο πάνω εταιρείας διαμορφώ−
νεται ως εξής:
Άρθρο 5ο
Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε πέντε εκατομ−
μύρια πεντακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες (5.513.000,00)
και διαιρείται σε πέντε χιλιάδες πεντακόσια δέκα τρία
(5.513) εταιρικά μερίδια αξίας χιλίων (1.000) ευρώ το
καθένα,το οποίο έχει καταβληθεί ολόκληρο στο ταμείο
της εταιρείας, σύμφωνα με δήλωση του εμφανισθέντος.
Η κάλυψη των μεριδίων και η καταβολή
ολοκλήρου του κεφαλαίου έγινε από τον μοναδικό
εταίρο Πόλυ Χατζηϊωάννου. Το σύνολο των εταιρικών
μεριδίων του εμφανισθέντος και καθενός από τους μελ−
λοντικούς εταίρους αποτελεί την μερίδα συμμετοχής
του στην εταιρεία.
Το παραπάνω κεφάλαιο έχει διαμορφωθεί κατόπιν
αυξήσεων του αρχικού κεφαλαίου, όπως αυτό αναφέρε−
ται πιο πάνω καθώς και από κεφαλοποίηση υπεραξίας
από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων της εταιρείας την
31−12−2008 και
β) Στην Κωδικοποίηση του καταστατικού.
Πειραιάς, 29 Ιανουαρίου 2013
Με εντολή Προέδρου
Ο Προϊστάμενος Τμήματος Μητρώου
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΥΜΠΟΥΚΗΣ
F
(9)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μη−
τρώο της τροποποίησης του καταστατικού της Μο−
νοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με
την επωνυμία «ΠΟΛΥΛΑΝΤ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟ−
ΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ.
«POLYLAND L.T.D.».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Την 02/01/2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι−
κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) μέσω της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς και
έλαβε Κ.Α.Κ. 31092, το με αριθμό 5461/2012 συμβόλαιο

της Συμβολαιογράφου Αθηνών Βενετίας Δελλοπούλου−
Βαλσαμή με το οποίο:
Α) Συμπληρώθηκε το άρθρο (3) του καταστατικού της
μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με
την επωνυμία «ΠΟΛΥΛΑΝΤ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» το διακριτικό τίτλο
«POLYLAND L.T.D.» και με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 044981007000 που
αφορά το σκοπό της με την παράγραφο η οποία θα
λάβει το νούμερο (2) και το ήδη υπάρχον νούμερο (2) θα
γίνει (3) δηλαδή: «2) ανέγερση ιδιωτικών και δημοσίων
οικοδομικών έργων». Μετά τα ανωτέρω το άρθρο (3) του
καταστατικού της παραπάνω εταιρείας έχει ως εξής:
Άρθρο 3ο
ΣΚΟΠΟΣ:
Σκοπός της εταιρείας είναι 1) η αγορά και πώληση
κάθε είδους ακινήτου καθώς και η μίσθωση ή η δια−
χείριση ακινήτων της η ιδιοκτησίας τρίτων και γενικά
η καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση ακινήτων 2)
ανέγερση ιδιωτικών και δημοσίων οικοδομικών έργων
και 3) η συμμετοχή σε άλλες εταιρείες,ελληνικές ή αλ−
λοδαπές που επιδιώκουν τους αυτούς η παρεμφερείς
σκοπούς και β) την Κωδικοποίηση του καταστατικού
της παραπάνω εταιρείας.
Β) Κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας.
Πειραιάς, 29 Ιανουαρίου 2013
Με εντολή Προέδρου
Ο Προϊστάμενος Τμήματος Μητρώου
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΥΜΠΟΥΚΗΣ
F
(10)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μη−
τρώο της τροποποίησης και κωδικοποίησης του κα−
ταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης
με την επωνυμία «AMAZONAS PARK ΖΩΟΛΟΓΙΚΟ
ΠΑΡΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ.
«AMAZONAS PARK ΕΠΕ».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Την 29/01/2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι−
κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης
(Κ.Α.Κ.) 31199 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), η με
αριθμό 9.278/21−12−12 συμβολαιογραφική πράξη της Συμ−
βολαιογράφου Ηρακλείου Κρήτης Εμμανουέλα σύζυγο
Νικολάου Καμπάνη, το γένος Μιχαήλ Τσαγκαράκη περί
της μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων, τροποποίησης
και κωδικοποίησης του καταστατικού της Εταιρείας
Περιορισμένης Ευθύνης με επωνυμία «AMAZONAS PARK
ΖΩΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥ−
ΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «AMAZONAS PARK ΕΠΕ»
και αριθμό ΓΕΜΗ 122771841000, σύμφωνα με την οποία
οι μοναδικοί εταίροι:
1) ο Πάτρικ Κριστιάν (Patrick Christian) ΓΚΑΛΛΙΟΝ
(Gallon) του Πίερ (Pierre) και της Αλίς (Alice), ο οποίος
συμμετέχει στην ανωτέρω εταιρεία με 112 εταιρικά μερί−
δια, 2)ο Φαμπιέν Αν Φερνάντε (Fabienne Anne Fernande)
ΛΟΥΞ (Lux) του Κάρλο (Carlo) και της Μαρί Χοσέ (Marie
Josée), ο οποίος συμμετέχει με 112 εταιρικά μερίδια, και
3)ο Πατρίτσιο Ντο Νασιμέντο (Patricio Do Nascimento)
ΠΕΡΕΪΡΑ (Pereira) του Αγκοστίνο (Agosthino) και της
Αμέλια (Amelia), ο οποίος συμμετέχει με 112 εταιρικά
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μερίδια −κατόπιν του από 21/12/2012 πρακτικό της έκτα−
κτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας αποφάσισαν:
α) Την μεταβίβαση λόγω πωλήσεως από τον πρώτο
εταίρο Πάτρικ Κριστιάν (Patrick Christian) ΓΚΑΛΛΙΟΝ
(Gallon) στον τρίτο Πατρίτσιο Ντο Νασιμέντο (Patricio
Do Nascimento) ΠΕΡΕΪΡΑ (Tereira). τα ανήκοντα σ’ αυ−
τόν εκατό δώδεκα (112) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής
αξίας έκαστο 60€ έναντι του τιμήματος των πενήντα
τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (54.000,00€).
β) Την τροποποίηση των άρθρων 6 (μερίδες συμμε−
τοχής) του αρχικού καταστατικού
1. Το εταιρικό κεφάλαιο κατατέθηκε ως ακολούθως
από τους εταίρους: α) Η Φαμπιέν Αν Φερνάντε ΛΟΥΞ
κατέβαλε συνολικά ευρώ έξι χιλιάδες επτακόσια είκοσι
ευρώ (6.720€) και επομένως συνολικά έχει στην εταιρεία
εκατόν δώδεκα (112) εταιρικά μερίδια δηλαδή ποσοστό
33,33/100. β) Ο Πατρίτσιο Ντο Νασιμέντο ΠΕΡΕΪΡΑ κα−
τέβαλε συνολικά ευρώ δεκατρείς χιλιάδες τετρακόσια
σαράντα ευρώ (13.440€) κι επομένως συνολικά έχει στην
εταιρεία διακόσια είκοσι τέσσερα (224) εταιρικά μερίδια
δηλαδή ποσοστό 66,66/100. 2. Το εταιρικό μερίδιο είναι
αδιαίρετο. Εάν περιέλθει σε περισσότερους, πρέπει αυ−
τοί να υποδείξουν εγγράφως κοινό εκπρόσωπο προς
την εταιρεία. Αν δεν υποδειχθεί κοινός εκπρόσωπος,
οι ανακοινώσεις της εταιρείας προς ένα από αυτούς
επάγονται αποτελέσματα έναντι όλων. Στην περίπτωση
αυτή καθένας ευθύνεται σε ολόκληρο για τις υποχρε−
ώσεις έναντι της εταιρείας.
γ) Και την κωδικοποίηση του καταστατικού της ως
εξής:
Επωνυμία «AMAZONAS PARK ΖΩΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡ−
ΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ.
«AMAZONAS PARK».
Έδρα της Εταιρείας ορίζεται η Νεάπολη Λασιθίου,
θέση Κουδουμαλιές − Κουρούνες.
Σκοποί της εταιρείας είναι α) Κτηνοτροφικές δρα−
στηριότητες, η αναπαραγωγή και εκτροφή ζώων, ακόμη
και εξωτικών, ανηκόντων στην πανίδα της Ελλάδας ή
της αλλοδαπής.
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β) Η ίδρυση, δημιουργία και λειτουργία ενός επισκέ−
ψιμου και ανοικτού στο κοινό πάρκου (ζωολογικού κή−
που) αναπαραγωγής, εκτροφής και έκθεσης ζώων (μετά
ανταλλάγματος ή αμισθί).
γ) Η οργάνωση εκδηλώσεων εκπαιδευτικού, επιμορ−
φωτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα, με σκοπό την
ενημέρωση του κοινού και την ενεργοποίηση του εν−
διαφέροντος σχετικά με την προστασία των ζώων και
ειδικώς αυτών που θα φιλοξενούνται στο πάρκο.
δ) Οι αγορές, οι εισαγωγές, οι πωλήσεις, οι εξαγωγές,
οι ανταλλαγές ζωντανών ζώων.
ε) Η συμμετοχή σε διεθνείς ή περιφερειακούς οργανι−
σμούς για την προστασία των ζωντανών ζώων σε όλη τη
γη ή/και ζώων που υπόκεινται σε καθεστώς προστασίας.
στ) Η ίδρυση, δημιουργία και λειτουργία καφετέριας
ή καφέ μπαρ ή σνακ μπαρ.
ζ) Η ίδρυση, δημιουργία και λειτουργία παιδικής χαράς
ή παιδότοπου.
η) Η αγορά και πώληση γης και κινητών και ακινήτων
πραγμάτων για την πραγμάτωση των ως άνω σκοπών.
θ) Η εξαγορά, ή η συμμετοχή σε άλλες εταιρίες ή
συνεταιρισμούς με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.
ι) Οι τουριστικές επιχειρήσεις παντός είδους, η δημι−
ουργία και διοργάνωση πακέτων εκδρομών, τουρισμού
και ψυχαγωγίας για τουριστικούς σκοπούς.
ια) Κάθε συναφής πράξη με τα ανωτέρω.
Διάρκεια της εταιρείας ορίζεται απεριόριστος.
Κεφάλαιο ευρώ είκοσι χιλιάδες εκατόν εξήντα (20.160,00
ευρώ), διαιρούμενο σε τριακόσια τριάντα έξι (336) εταιρικά
μερίδια ονομαστικής αξίας εξήντα (60,00) ευρώ το κάθε ένα.
Μερίδες Συμμετοχής
Διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθε−
ται στον εταίρο Πατρίτσιο Ντο Νασιμέντο ΠΕΡΕΪΡΑ, ο
οποίος δεσμεύει την εταιρεία θέτοντας την υπογραφή
του κάτω από την εταιρική επωνυμία.
Άγιος Νικόλαος, 29 Ιανουαρίου 2013
Με εντολή Προέδρου
Η Διευθύντρια
ΕΙΡΗΝΗ ΓΚΕΡΕΔΑΚΗ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.)

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

Α΄

150 €

40 €

15 €

Β΄

300 €

80 €

30 €

Γ΄

50 €

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ΄

110 €

−

30 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση
-

Α.Α.Π.

110 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

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

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.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
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
*11007513101130008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

