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ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

(1)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΜΕΣΟΤΗΣ Α.Ε.».

Την 19/06/2012 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο, η αριθμ. 19770/13−06−2012 πράξη σύστασης της 
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΣΟΤΗΣ Α.Ε.» 
του Συμβολαιογράφου ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ.

Η ως άνω Ανώνυμη Εταιρεία έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 
121404953000 και Κωδικό Αριθμό καταχώρισης στο 
Γ.Ε.ΜΗ. 121404953000

Περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής:
1) Αριθμός Συμβολαίου: 19.770/13−06−2012.
2) Συμβολαιογράφος: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ.
3) Επωνυμία: «ΜΕΣΟΤΗΣ ΑΕ».
4) Έδρα: ΚΡΗΝΙΤΣΑ 0, ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, ΤΡΙΚΑΛΑ
5) Σκοπός:
1. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών 

μάρκετινγκ.
2. Η διαχείριση και εκμετάλλευση αγροτικών και αστι−

κών ακινήτων.
6) Διάρκεια: 50.
7) Ποσό και τρόπος καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου: 

120.000.
8) Μετοχές (αριθμός, είδος, ονομαστική αξία): 2400 

Ονομαστικές, Κοινές 50.
9) Ημερομηνία λήξης εταιρικής χρήσης: 31/12/2013.
10) Αριθμός μελών Δ.Σ. και θητεία αυτού: 3 − 7, 5.
11) Πρώτο Δ.Σ. και θητεία αυτού.:
1) Ντέλκο Βασίλειο του Φωτίου και της Ελένης, φοι−

τητή που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 6−11−1992, κάτοικο 
Κρηνίτσας Τρικάλων, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με 
αριθμό ΑΖ 768532/01−04−2008 του Τ.Α. Τρικάλων, ΑΦΜ 
151198331, Ελληνικής ιθαγένειας και Υπηκοότητας, ως 
Πρόεδρο.

2_ Ντέλκο Φώτιο του Βασιλείου και της Ιωάννας, οικ−
κονομολόγο, που γεννήθηκε στα Τρίκαλα στις 11.7.1960, 
κάτοικο Κρηνίτσας Τρικάλων, κάτω δελτίου ταυτότητας 
με αριθμό Χ 481217/17.9.2002 του Τ.Α. Τρικάλων, ΑΦΜ 
033238298, Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας, ως 
μέλος και

3. Ντέλκο Αναστάσιο του Βασιλείου και της Ιωάννας, 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ − ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
                                   ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 4867
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αυτοκινητιστή, που γεννήθηκε στα Τρίκαλα στις 25−
05−1970, κάτοικο Κρηνίτσας Τρικάλων, κάτοχο δελτίου 
ταυτότητα με αριθμό Ξ 725122/21−11−1989 του Τ.Α. Τρι−
κάλων, με ΑΦΜ 038339596, Ελληνικής ιθαγένειας και 
Υπηκοότητας, ως μέλος.

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται 
μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων 
της εταιρείας που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξά−
μηνο από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης.

12) Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης:
Τακτικοί:
1. Κυριτσόπουλος Αθανάσιος του Κωνσταντίνου και 

της Ευαγγελίας, οικονομολόγος, κάτοικος της αριθμ. 
0070240 άδειας άσκησης επαγγέλματος από το Οικονο−
μικό Επιμελητήριο Ελλάδος και με αριθμό ΑΙ 832066/2010 
δελτίου ταυτότητας της Υ.Α. Λάρισας, Ελληνικής υπη−
κοότητας, πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών Νομι−
κής Σχολής Α.Π.Θ., που γεννήθηκε στη Λάρισα το έτος 
1978.

2. Ταμπουράς Ελευθέριος του Γεωργίου και της 
Χαρίκλειας, οικονομολόγος, κάτοχος της με αριθμό 
9993000064 άδειας άσκησης επαγγέλματος από το 
Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και με αριθμό Ν 
079149/1985 δελτίου ταυτότητας, Ελληνικής υπηκοό−
τητας, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, που γεννήθηκε στην Αθήνα 
το 1950.

Αναπληρωματικοί:
1. Κωνσταντάκος Αργύριος του Χρήστου και της Μαρί−

νας, Ελληνικής Υπηκοότητας, που γεννήθηκε στην Καρ−
δίτσα το έτος 1979, κάτοικος Μουζακίου, πτυχιούχος 
Οικονομικού Α.Σ.Ο.Ε.Ε., οικονομολόγος, κάτοχος της με 
αριθμό 0070271 άδειας άσκησης επαγγέλματος από το 
Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας και του με αριθμό ΑΕ 
812656/2007 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Μουζακίου.

2. Μπλούνα Ιωάννα του Στεφάνου και της Γεωργίας, 
Ελληνικής υπηκοότητας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 
έτος 1982, κάτοικος Πύλης Τρικάλων, πτυχιούχος της 
Σχολής Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημί−
ου, οικονομολόγος, κάτοχος της με αριθμό 39800 άδειας 
άσκησης επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελη−
τήριο Ελλάδας του με αριθμό ΑΖ 518863/2008 δελτίου 
ταυτότητας του Α.Τ. Νέου Κόσμου.

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2012

Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών
 Ο Συμβολαιογράφος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ
F

(2)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «LINK2U CREDIT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕ−
ΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗ−
ΣΕΙΣ» με δ.τ. «LINK2U CREDIT A.E.».

Την 13/06/2012 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο, η με αριθμό 16.841/11−06−2012 πράξη σύστα−
σης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «LINK2U 
CREDIT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕ−
ΤΩΝ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» με δ.τ. «LINK2U 
CREDIT Α.Ε.» της Συμβολαιογράφου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ 
ΤΣΕΚΟΥΡΑ − ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ.

Η ως άνω Ανώνυμη Εταιρεία έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 

121330801000 και Κωδικό Αριθμό καταχώρισης στο 
Γ.Ε.ΜΗ. 121330801000.

Περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής:
1) Αριθμός Συμβολαίου: 16.841/11−06−2012.
2) Συμβολαιογράφος: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΕΚΟΥΡΑ − ΠΑ−

ΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ.
3) Επωνυμία: «LINK2U CREDIT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙ−
ΤΗΣΕΙΣ» και διακριτικός τίτλος «LINK2U CREDIT Α.Ε.».

4) Έδρα: ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ 14, ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ.

5) Σκοπός: Η ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 
ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕ−
ΡΩΣΗ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΚΑΙ 
ΑΠΑΙΤΗΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙ ΔΑ−
ΝΕΙΣΤΩΝ.

6) Διάρκεια: 50.
7) Ποσό και τρόπος καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου: 

350.000.
8) Μετοχές (αριθμός, είδος, ονομαστική αξία): 70.000 

Ονομαστικές, Κοινές 5.
9) Ημερομηνία λήξης εταιρικής χρήσης: 31/12/2013.
10) Αριθμός μελών Δ. Σ. και θητεία αυτού: 3 − 7, 5.
11) Πρώτο Δ.Σ. και θητεία αυτού:
1. Δημήτριος Τσιάκας του Ιωάννη και της Δέσποινας, 

σύμβουλος επιχειρήσεων, που γεννήθηκε στην Αθήνα 
στις 7−12−1973, κάτοικος Βριλησσίων − Αττικής, οδός Πα−
παπηλίου 5Α, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό 
Ξ 181703/07.03.1989 που εκδόθηκε από το ΛΓ΄ Τμήμα 
Ασφαλείας Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 068089891 της Δ.ΟΥ. Β΄ 
Καλλιθέας, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

2. Καρολίνα Φλώρου του Αχιλλέα και της Αλίκης − 
Παρασκευής, σύμβουλος επιχειρήσεων, που γεννήθηκε 
στα Ιωάννινα στις 10.8.1978, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, 
οδός Γεωργίου Σταύρου 8, κάτοχος δελτίου ταυτότητας 
με αριθμό Σ 059787/17.01.1998 που εκδόθηκε από το Α.Τ. 
Φιλοθέης, με Α.Φ.Μ. 106388471 της Δ.ΟΥ. Ψυχικού, ως 
Μέλος, και

3. Χαράλαμπος Σμυρλιάδης του Παναγιώτη και της 
Ελένης, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα 
στις 12−5−1978, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Κο−
νίτσης, 43, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Φ 
147488/27.07.2001 που εκδόθηκε από το AT Κηφισιάς, με 
Α.Φ.Μ. 076145322 της Δ.ΟΥ. Κηφισιάς, ως Μέλος.

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

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2012

Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών
Η Συμβολαιογράφος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΕΚΟΥΡΑ − ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
F

(3)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΑΠΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Την 20/06/2012 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο, η αριθμ. 21.542/18−6−2012 πράξη σύστασης της 
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΠΙΑ ΜΕΤΑΦΟ−
ΡΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της Συμ−
βολαιογράφου ΕΛΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ.
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Η ως άνω Ανώνυμη Εταιρεία έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 
121417601000 και Κωδικό Αριθμό καταχώρισης στο 
Γ.Ε.ΜΗ. 121417601000.

Περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής:
1) Αριθμός Συμβολαίου 21.542/18−6−2012.
2) Συμβολαιογράφος: ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ.
3) Επωνυμία «ΑΠΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
4) Έδρα: ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΕΤΑΞΑ 30, ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ, 

ΚΟΡΩΠΙ.
5) Σκοπός:
Α) Η διενέργεια με κόμιστρο πάσης φύσεως οδικών 

χερσαίων εθνικών, διεθνών και νομαρχιακών μεταφο−
ρών, εμπορευμάτων και εν γένει κινητών πραγμάτων με 
δημόσιας χρήσης μισθωμένα ή ιδιόκτητα οχήματα κάθε 
τύπου και μορφής.

Β) Η ίδρυση σταθμών και αποθηκευτικών χώρων για τη 
φύλαξη, φόρτωση, μεταφόρτωση και ασφαλή διακίνηση 
των εμπορευμάτων, η εκμετάλλευση και μίσθωση χώρων 
εξυπηρέτησης οχημάτων και οδηγών.

Γ) Η αγορά, μίσθωση και εκμετάλλευση μεταφορικών 
μέσων κάθε τύπου.

Δ) H παροχή υπηρεσιών και εργασιών παραλαβής, 
αποθήκευσης, φορτοεκφόρτωσης, ταξινόμησης, διανο−
μής, διακίνησης πάσης φύσης πρώτων υλών, προϊόντων, 
εμπορευμάτων, εμπορευματοκιβωτίων, καθώς επίσης 
και η συσκευασία, αποσυσκευασία, ανασυσκευασία. πα−
λετοποίηση ετικεττοποίηση. αποστολή και περισυλλογή 
τους.

Ε) Η παροχή υπηρεσιών LOGISTICS σε όλη την εφοδι−
αστική αλυσίδα, όπως ενδεικτικά αποθήκευσης, απογρα−
φής, συσκευασίας, αποσυσκευασίας, ανασυσκευασίας, 
παλετοποίησης, ετικεττοποίησης, αποστολών περισυλ−
λογής και προετοιμασίας παραγγελιών, διανομών, τιμο−
λόγησης και εισπράξεων για ίδιο και λογαριασμό τρίτων 
επιχειρήσεων, αντικαταβολών, εγκατάσταση και εκμε−
τάλλευση ολοκληρωμένων συστημάτων πληροφορικής 
για τον έλεγχο με ηλεκτρονικά μέσα των μεταφορών, 
η διαχείριση και παρακολούθηση στόλου αυτοκινήτων 
μεταφορών και διανομών.

ΣΤ) Η διαμεσολάβηση για την εκτέλεση μεταφορών 
από τρίτους.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία μπο−
ρεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο 
ή παρεμφερή σκοπό.

β) Να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα με 
κάθε 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, οχήματα και μηχανολογικό 
εξοπλισμό προκειμένου να τα χρησιμοποιεί για την 
πραγμάτωση των σκοπών της ή να τα εκμεταλλεύεται 
εκμισθώνοντάς τα σε τρίτους και γενικότερα να προ−
βαίνει σε κάθε πράξη που αποσκοπεί στην πραγμάτωση 
των σκοπών της ή άλλων παρεμφερών.

6) Διάρκεια: 50.
7) Ποσό και τρόπος καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου: 

60.000.
8) Μετοχές (αριθμός, είδος, ονομαστική αξία): 30.000 

Ονομαστικές, Κοινές 2.00.

9) Ημερομηνία λήξης εταιρικής χρήσης: 1. Η εταιρική 
χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1ην 
Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου κάθε χρό−
νου.

2. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από 
την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρει−
ών της ιδρυτικής πράξης με το καταστατικό, μαζί με τη 
διοικητική απόφαση για τη σύσταση της εταιρείας και 
την έγκριση του καταστατικού της, εφόσον απαιτείται 
και θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2013.

10) Αριθμός μελών Δ.Σ. και θητεία αυτού 3−7, 6.
11) Πρώτο Δ.Σ. και θητεία αυτού: Το πρώτο Διοικητικό 

Συμβούλιο αποτελούν οι:
1) Ηλίας Θλιβερός του Σπυρίδωνα και της Ανδριάν−

νας, γεννημένος στην Αμαλιάδα Ηλείας το έτος 1952 
κάτοικος Αμαλιάδος Ηλείας, οδός Επτανήσου 3, κά−
τοχος Δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΑ 359478 του 
ΤΑ Αμαλιάδος, με ΑΦΜ 014542126 Δ.Ο.Υ, Πρόεδρος και 
Διευθύνων Σύμβουλος.

2) Ιωάννης Θλιβερός του Ηλία και της Ιουλίας, ιδ. υπάλ−
ληλος, γεννημένος στην Αμαλιάδα Ηλείας, την 20.5.1986, 
κάτοικος Αμαλιάδος Ηλείας, οδός Επτανήσου 3, κάτο−
χος Δελτίου ταυτότητας με αριθμό Χ 837853/29−1−2003 
του ΤΑ Αμαλιάδος, με ΑΦΜ 133069822 Δ.Ο.Υ. Αμαλιάδας 
(Αμαλιάδος), Αντιπρόεδρος.

3) Δημήτριος Νασόπουλος του Γεωργίου και της Σοφί−
ας, Επιχειρηματίας, γεννημένος στο Βασιλικό Μεσσηνίας 
την 26/06/1957, κάτοικος Μελισσίων Αττικής, οδός Αθη−
νάς 3 και Ποσειδώνος 9, κάτοχος Δελτίου ταυτότητας 
με αριθμό Χ 509287/08−05−2003 του AT Μελισσίων, ΑΦΜ 
023111220 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, Μέλος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να εκλέγει μέ−
χρι την πρώτη από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας 
τακτική Γενική Συνέλευση και τα υπόλοιπα μέχρι την 
συμπλήρωση του αριθμού επτά (7) μέλη του.

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 2014.

12) Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης: ΔΕΝ ΟΡΙΖΟ−
ΝΤΑΙ.

Αθήνα, 20 Ιουνίου 2012

Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών
Η Συμβολαιογράφος

ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
F

(4)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυ−
μης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙ−
ΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» 
με δ.τ. «ΤΑΙΠΕΔ».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Την 15.6.2012 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης 11172 
η αριθμ. 2/35189/0025/11−5−2012 απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών (ΦΕΚ 1695Β΄) που εκδόθηκε σύμφωνα με 
την παρ. 9 του άρθρου 3 του ν. 3986/2011, σύμφωνα με 
την οποία:

Α) Τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1, 14, 16, 18, 22, 24, 25, 
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27, 28 και 31 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρεί−
ας με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 
117034801000.

Β) Κωδικοποιήθηκε το καταστατικό αυτής.
Περίληψη του κωδικοποιημένου καταστατικού έχει 

ως εξής:
Επωνυμία: «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥ−

ΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.».
Διακριτικός Τίτλος: «ΤΑΙΠΕΔ».
Έδρα: Ο Δήμος Αθηναίων Αττικής
Διάρκεια: Η διάρκεια της Εταιρείας είναι μέχρι την 

30−06−2017.
Σκοπός: 1. Σκοπός της εταιρείας είναι η αξιοποίηση 

περιουσιακών στοιχείων της ιδιωτικής περιουσίας του 
Δημοσίου, καθώς και περιουσιακών στοιχείων Ν.Π.Δ.Δ. 
ή των δημοσίων επιχειρήσεων, των οποίων το Μετοχικό 
Κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο 
Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ., όπως ορίζεται στην παράγραφο 
1 του άρθρου 5 του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α΄ 152), σύμφωνα 
με τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς και με εγ−
γυήσεις πλήρους διαφάνειας.

2. Η εταιρεία λειτουργεί για την εξυπηρέτηση του 
δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με τους κανόνες της 
ιδιωτικής οικονομίας, δεν υπάγεται στην κατηγορία των 
οργανισμών και επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα και δεν εφαρμόζονται σε αυτήν, καθώς και στις 
εταιρείες των οποίων το Μετοχικό Κεφάλαιο της ανήκει 
εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, οι διατάξεις που διέπουν 
εταιρείες που ανήκουν άμεσα ή έμμεσα στο Δημόσιο, 
με εξαίρεση όσων ρητά ορίζονται στις διατάξεις του 
παρόντος καταστατικού.

3. Προς επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύνα−
ται: 

α) να ιδρύει εταιρείες κάθε μορφής και κοινοπραξίες 
και να εισφέρει σ’ αυτές περιουσιακά στοιχεία,

β) να παρέχει εγγυήσεις και τριτεγγυήσεις στο όνομα 
της ή υπέρ τρίτων για εξυπηρέτηση του σκοπού της,

γ) να συνάπτει κάθε μορφής συμβάσεις, όπως ενδει−
κτικά συμβάσεις δανείου, ανάθεσης έργου, αναδοχής 
κινητών αξιών, συμβάσεις μετόχων και συμβάσεις πα−
ροχής ή λήψης δικαιωμάτων προαίρεσης πώλησης ή 
αγοράς περιουσιακών στοιχείων, συμβάσεις ανταλλα−
γής μετοχών ή περιουσιακών στοιχείων, καθώς και να 
υπεισέρχεται σε κοινές διαδικασίες πώλησης με άλλους 
πωλητές ή να αποκτά δικαιώματα ή άλλα περιουσιακά 
στοιχεία με σκοπό την επαύξηση της αξίας των προς 
αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων.

Οι παραπάνω συμβάσεις ή συμφωνίες, που συνάπτει η 
εταιρεία, συνομολογούνται με όρους ανοικτής αγοράς, 
οποιοδήποτε δε κόστος από αυτές αποτελεί λειτουργι−
κό κόστος της εταιρείας και βαρύνει το τίμημα που αυτή 
εισπράττει από την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων. 
Η εταιρεία δεν επιτρέπεται να συνομολογεί συμβάσεις 
από τις οποίες προκύπτουν δαπάνες για επενδύσεις ή 
για την αναδιάρθρωση των περιουσιακών της στοιχείων, 
ούτε να καταβάλει επιχορηγήσεις ή να προβαίνει σε 
εξυπηρέτηση δανειακών υποχρεώσεων που αφορούν τα 
περιουσιακά της στοιχεία. Οι δαπάνες αυτές θα διεκπε−
ραιώνονται μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού,

δ) να εκδίδει ομολογιακά δάνεια, για τα οποία επι−
τρέπεται να παρέχεται η εγγύηση του Δημοσίου με 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Οι ομολογίες εκ−
δόσεως της εταιρείας εξομοιώνονται με ομόλογα του 

Δημοσίου, μπορούν να εκδίδονται σε άυλη μορφή και 
διέπονται από τις διατάξεις για τους άυλους τίτλους 
του Δημοσίου.

4. Η εταιρεία δεν επιτρέπεται να συστήνει εμπράγμα−
τες ασφάλειες στα περιουσιακά στοιχεία που μεταβι−
βάζονται σε αυτήν, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του 
άρθρου 2 του ν. 3986/2011, αν η σύσταση αυτή μπορεί 
να εμποδίσει ή να καθυστερήσει την αξιοποίηση τους, 
σύμφωνα με το Πρόγραμμα Αξιοποίησης (Ε.ΠΑ) της πα−
ραγράφου 10 του άρθρου 2 του αυτού νόμου.

Μετοχικό Κεφάλαιο: Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εται−
ρείας ορίζεται σε τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) 
ευρώ, διαιρείται σε χίλιες (1.000) ονομαστικές μετοχές, 
ονομαστικής αξίας τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ η 
καθεμία, αναλαμβάνεται δε και καλύπτεται ολόκληρο 
από το Ελληνικό Δημόσιο.

Διοικητικό Συμβούλιο: Η εταιρεία διοικείται από Διοι−
κητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) μέλη 
και ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του 
μετόχου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, για θητεία τριών (3) ετών, που μπορεί 
να ανανεωθεί για ίσο χρονικό διάστημα.

Εταιρική Χρήση: Η εταιρική χρήση είναι διάρκειας δώ−
δεκα (12) μηνών, αρχίζει την 1η Ιουλίου και λήγει την 30η 
Ιουνίου κάθε επομένου χρόνου.

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2012

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ
F

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

(5)
Τροποποίηση του καταστατικού της Μονοπρόσωπης 

Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία 
«MOBILE PLUS − Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμέ−
νης Ευθύνης» με δ.τ. «MOBILE PLUS Μ.Ε.Π.Ε.».

Σύμφωνα με την αριθμ. 826/4−4−2012 Συμβολαιογραφική 
πράξη της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ΚΕΡΑΣΙΑΣ 
Αθανασίου ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ, που νόμιμα καταχωρίστηκε 
στο βιβλίο ΕΠΕ του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με 
αυξ. αριθμ. Δημ. 544/19−6−2012 & AM 5401 ο μοναδικός 
εταίρος ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ του ́ Αγγελου και της 
Μαριάνθης, ως διαχειριστής και εκπρόσωπος της ως 
άνω Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης 
με την επωνυμία «MOBILE PLUS − Μονοπρόσωπη Εταιρία 
Περιορισμένης Ευθύνης» με δ.τ. «MOBILE PLUS Μ.Ε.Π.Ε.» 
και με την ιδιότητά του αυτή, κατόπιν της από 3−4−
2012 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων 
της ως άνω Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης 
Ευθύνης και σύμφωνα με το αριθμ. 1/3−4−2012 πρακτικό 
της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, προβαίνει στην 
τροποποίηση:

1) Του άρθρου δύο (2) του Κεφαλαίου Α΄ του Καταστα−
τικού της εταιρείας ως προς την μεταφορά της έδρας 
της εταιρείας και ορίζει ότι: «Μεταφέρεται η έδρα της 
εταιρείας από την οδό 25ης Μαρτίου 27 μίσθιο ακίνητο, 
με Α.Φ.Μ. 999588203 της Η΄ Δ.Ο.Υ Θεσσαλονίκης στην 
οδό 25ης Μαρτίου 28 της Δ.Ο.Υ. Ζ΄ Θεσσαλονίκης.
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Κατά συνέπεια το άρθρο δύο (2) του Κεφαλαίου Άλφα 
(Α) του καταστατικού της ως άνω εταιρείας κωδικοποι−
ημένο με τη σημερινή τροποποίηση, έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ − ΕΠΩΝΥΜΙΑ − ΕΔΡΑ − ΣΚΟΠΟΣ − ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 2

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Θεσσαλονί−
κης στο επί της οδού 25ης Μαρτίου 28 μίσθιο ακίνητο, 
όπου αυτή ενάγεται για όλες εν γένει τις διαφορές 
της αποκλειόμενης άλλης δωσιδικίας. Η Εταιρεία δύ−
ναται να ιδρύει υποκαταστήματα σε κάθε πόλη της 
Ελλάδος και στο εξωτερικό κατόπιν αποφάσεως της 
Συνελεύσεως του εταίρου, σύμφωνα με το άρθρο 13 
του Νόμου 3190/1955 και τηρουμένων των διατυπώσεων 
του άρθρου 8 παράγραφος 6 του αυτού νόμου, όπως 
τροποποιήθηκαν.

Σημειώνεται ότι αυτή η τροποποίηση του καταστατικού 
της εταιρείας, γίνεται σύμφωνα με το άρθρο έξι (6) και το 
άρθρο επτά (7) του καταστατικού της ως άνω Μονοπρόσω−
πης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, μετά από απόφαση 
της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της ως άνω εταιρείας 
σύμφωνα και με το αριθμ. 1/3−4−2012 πρακτικό.

Θεσσαλονίκη, 19 Ιουνίου 2012

Η Συμβολαιογράφος
ΚΕΡΑΣΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ

F
(6)

Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιορι−
σμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΚΡΟΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙ−
ΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης».

Σύμφωνα με την αριθμ. 7330/4−11−2011 συμβολαιο−
γραφική πράξη της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης 
ΑΝΝΑΣ ΠΟΥΛΟΥΤΙΔΟΥ του Γεωργίου, που νόμιμα κα−
ταχωρίστηκε στο βιβλίο ΕΠΕ του Πρωτοδικείου Θεσσα−
λονίκης με αυξ. αριθμ. Δημ. 545/19−6−2012 & AM 6691 οι 
εταίροι της ως άνω εταιρείας Νικόλαος Τσαχειρίδης του 
Ευθυμίου και της Σουλτάνας, Μυροφόρα Τσαχειρίδου 
του Ευθυμίου και της Σουλτάνας και Δήμητρα Τσαχει−
ρίδου του Ευθυμίου και της Σουλτάνας, αποφάσισαν 
την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου από δεκαοκτώ 
χιλιάδες (18.000) ευρώ σε είκοσι μία χιλιάδες εξακόσια 
(21.600) ευρώ, προβαίνουν στην αύξηση του κεφαλαίου 
της εταιρείας από δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ σε 
είκοσι μία χιλιάδες εξακόσια (21.600) ευρώ, με καταβο−
λή τριών χιλιάδων εξακοσίων (3.600) ευρώ, τα οποία 
καταβάλλουν οι άνω εταίροι, ορίζουν την αξία κάθε 
εταιρικού μεριδίου στο ποσό των 30,00 ευρώ και τέλος 
προβαίνουν στην τροποποίηση του σχετικού υπ’ αριθμ. 
6 άρθρου του καταστατικού.

Το ποσό της αυξήσεως του κεφαλαίου των 3.600 ευρώ 
διαιρείται σε εκατόν είκοσι (120) νέα εταιρικά μερίδια, 
αξίας τριάντα ευρώ (30) το καθένα, που αναλήφθηκαν 
από τους άνω εταίρους και συγκεκριμένα:

α) ογδόντα (80) εταιρικά μερίδια από το Νικόλαο Τσα−
χειρίδη,

β) είκοσι (20) εταιρικά μερίδια από τη Μυροφόρα Τσα−
χειρίδου και

γ) είκοσι (20) εταιρικά μερίδια από τη Δήμητρα Τσα−
χειρίδου, δηλαδή συνολικά εκατόν είκοσι (120) νέα εται−
ρικά μερίδια συνολικής αξίας 3.600 ευρώ.

Έτσι μετά την παραπάνω αύξηση του εταιρικού κε−
φαλαίου το άρθρο 6 του καταστατικού διαμορφώνεται 
ως εξής:

Άρθρο 6

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των 
είκοσι μίας χιλιάδων εξακοσίων (21.600) ευρώ, το οποίο 
διαιρείται σε επτακόσια είκοσι (720) εταιρικά μερίδια, 
αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, και το οποίο κατα−
βλήθηκε από τους άνω εμφανισθέντες ως εξής:

α) από το Νικόλαο Τσαχειρίδη ποσό δεκατέσσερις 
χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (14.400 ευρώ) για τετρακόσια 
ογδόντα (480) εταιρικά μερίδια,

β) από τη Μυροφόρα Τσαχειρίδου ποσό τρεις χιλιά−
δες εξακόσια ευρώ (3.600 ευρώ) για εκατόν είκοσι (120) 
εταιρικά μερίδια και

γ) από τη Δήμητρα Τσαχειρίδου ποσό τρεις χιλιά−
δες εξακόσια ευρώ (3.600 ευρώ) για εκατόν είκοσι (120) 
εταιρικά μερίδια, οι οποίοι και τα έλαβαν, τα οποία 
αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής τους στην παραπάνω 
εταιρεία.

Οι άνω εμφανισθέντες εταίροι της παρούσας εταιρεί−
ας ευθύνονται ανάλογα με την εταιρική τους μερίδα.

Θεσσαλονίκη, 19 Ιουνίου 2012

Η Συμβολαιογράφος
ΑΝΝΑ ΠΟΥΛΟΥΤΙΔΟΥ

F
(7)

Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της 
Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία 
«B.P.R ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. « “B.P.R 
Ε.Π.Ε.».

Με την αριθμ. 11.474/15.6.2012 πράξη του συμβολαιο−
γράφου Νικολάου Γ. Αναστασάκη, τροποποιήθηκε το κα−
ταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την 
επωνυμία «B.P.R ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό 
τίτλο «B.P.R Ε.Π.Ε.», (ΑΦΜ 095567801 Δ.Ο.Υ Αμαρουσίου) 
η οποία έχει συσταθεί με το αριθμ. 15219/23.7.1991 συμ−
βόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής Οικο−
νόμου, που καταχωρίστηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών 
του Πρωτοδικείου Αθηνών, την 1η Οκτωβρίου 1991, με 
αύξοντα αριθμό Γενικό 18022 και ειδικό 4103 και δημο−
σιεύθηκε σε περίληψη στο αριθμ. 4056/3.10.1991 τ. Α.Ε. 
και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Η τροποποίηση αφορά τα άρθρα 3 (διεύρυνση σκοπού) 
και 4 (παράταση διάρκειας) του καταστατικού τα οποία 
θα έχουν ως εξής:

«Άρθρο 3ο

Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι η παροχή πλήρων διαφη−
μιστικών υπηρεσιών, παντός είδους, σε διαφημιζόμενους 
και διαφημιστικές εταιρείες, οι συναφείς εργασίες και 
υπηρεσίες προς τα διαφημιστικά μέσα, η μελέτη, εκπό−
νηση και υλοποίηση προγραμμάτων προβολής δημοσίων 
σχέσεων, επικοινωνίας και Marketing, η μελέτη, εκπόνηση 
και εφαρμογή προγραμμάτων και συστημάτων προωθή−
σεως πωλήσεων, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 
σε επιχειρήσεις, η μελέτη, ο σχεδιασμός και η υλοποίη−
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ση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Αρχικής και Συνεχι−
ζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης 
στον τομέα της Επικοινωνίας και η παροχή τους με τη 
μορφή διεπιχειρησιακών και ενδοεπιχειρησιακων σεμι−
ναρίων σε Εταιρείες και Οργανισμούς, η έρευνα αγοράς, 
η ανάπτυξη, συντήρηση και εκμετάλλευση συστημάτων 
τεχνολογίας πληροφοριών και δεδομένων, καθώς και οι 
κάθε είδους παρεμφερείς δραστηριότητες.

2. Το ηλεκτρονικό εμπόριο (e−commerce) και οι ει−
σαγωγές και εξαγωγές παντός είδους αγαθών, η ηλε−
κτρονική προσφορά και αγοραπωλησία παντός είδους 
αγαθών, η ηλεκτρονική δημιουργία εμπορικών σχέσεων 
και διαπραγμάτευση συμφωνιών, η παροχή υπηρεσιών 
διαφήμισης στο διαδίκτυο. 

3. Η εκμετάλευση, διαχείριση και παροχή εν γένει 
υπηρεσιών σχετιζομένων με το διαδίκτυο και τις κάθε 
είδους νέες τεχνολογίες, πώληση υπηρεσιών σύνδεσης, 
κατασκευή και πώληση διαδικτυοτόπων (websides) σχε−
διασμός και δημιουργία ιστοσελίδων, μελέτη, ανάπτυξη, 
λειτουργία συντήρηση και εξυπηρέτηση ηλεκτρονικών 
σελίδων.

4. Προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού 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.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία 
οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό. 

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση στην 
ημεδαπή ή αλλοδαπή με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

Η απαρίθμηση των ως άνω σκοπών είναι απόλυτα 
ενδεικτική.

΄Αρθρο 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας κατά το αρχικό καταστατικό 
είχε οριστεί εικοσαετής (20) αρχομένη από τη δημοσί−
ευση περίληψης καταστατικού στο «Τεύχος Ανωνύμων 
Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης» της 
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Κατόπιν της αποφάσεως της Συνέλευσης των Εταί−
ρων της 1.09.2011 η διάρκεια της εταιρείας παρετάθη 
για είκοσι (20) έτη ακόμα, ήτοι η διάρκεια της εταιρεί−
ας λήγει την δευτέρα (2α) Οκτωβρίου του έτους δυο 
χιλιάδες τριάντα ένα (2031), δυνάμενη να παραταθεί ή 
να συντμηθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου 
μετά την απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων λαμ−
βανομένης δια της νομίμου πλειοψηφίας, όπως αυτή 
προβλέπεται στο Ν 3190/1955».

Μετά την παραπάνω τροποποίηση του καταστατικό 
της εταιρείας κωδικοποιήθηκε εκ νέου σε ενιαίο κεί−
μενο.

Η άνω πράξη καταχωρίστηκε στα Βιβλία του Πρωτο−
δικείου Αθηνών, με αριθμό γενικό 9790/2012 και ειδικό 
2916.

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2012

Ο Συμβολαιογράφος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ

(8)
Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιο−

ρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «NETSYS ΤΕΧΝΙ−
ΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» 
με δ.τ. «NETSYS».

Δυνάμει του αριθμ. 3164/2012 συμβολαίου της συμ−
βολαιογράφου Αθηνών ΦΑΝΗΣ Γ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, που 
δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στα βιβλία 
εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, στον τόμο με αύ−
ξοντες αριθμούς Γενικό 9794/2012 και Ειδικό 2918, έγι−
νε μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων κατά τα κατωτέρω 
αναλυτικώς αναφερόμενα:

ΕΤΑΙΡΟΙ:
1) Γεώργιος Βρακάς του Θεοδοσίου και της Αρετής, 

σύμβουλος μηχανογράφησης, που γεννήθηκε στον Άγιο 
Νικόλαο Θεσπρωτίας το έτος 1956 και κατοικεί στη Νί−
καια Αττικής, οδός Σηστού και Καψάλη 1, κάτοχος του 
Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας Χ 672841, που εκδό−
θηκε την 28.9.2004, από το Τμήμα Ασφαλείας Νίκαιας, 
με Α.Φ.Μ. 043471100 Δ.ΟΥ. Β΄ Καλλιθέας,

2) Χρήστος Μιχελιουδάκης του Ευαγγέλου και της 
Κωστούλας, σύμβουλος μηχανογράφησης, που γεννή−
θηκε στα Χανιά το έτος 1958, και κατοικεί στο Χαλάνδρι 
Αττικής, οδός Ορέστη Μακρή 10, κάτοχος του Δελτίου 
Αστυνομικής Ταυτότητας Σ 247201, που εκδόθηκε την 
26.8.1996, από το AT Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ. 030983416, 
Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου.

3) Εμμανουήλ Τσαβολάκης, του Νικολάου και της Δέ−
σποινας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, που γεννήθηκε στην 
Αθήνα το έτος 1969, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, Αγίου 
Τρύφωνος 35, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτό−
τητας ΑΒ 274537 που εκδόθηκε την 20.4.2006, από το ΤΑ 
Γλυφάδας, με Α.Φ.Μ. 046695032 Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας και

4) Βασίλειος Γιαννόπουλος, του Σοφοκλή και της Ιωάν−
νας, ηλεκτρονικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 
1968, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Τατάκη 37, κά−
τοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας Χ 092855, 
που εκδόθηκε την 14.5.2002, από το Α΄ Α.Τ. Γλυφάδας, 
με Α.Φ.Μ. 041358121 Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας.

Τυγχάνουν μοναδικοί εταίροι της Εταιρείας Περιορι−
σμένης Ευθύνης με την επωνυμία «NETSYS ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΛΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. 
«NETSYS» που έχει την έδρα της το Δήμο Καλλιθέας 
Αττικής, και ειδικότερα επί της οδού Κέκροπος 99 και 
Α.Φ.Μ. 998889597 Δ.Ο.Υ. Β΄ Καλλιθέας.

Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί αρχικά μεταξύ των 
τριών πρώτων συμβαλλομένων στο παρόν και του Κλε−
άνθη Κρεμμύδα του Αναστασίου και της Παναγιώτας, 
δυνάμει του αριθμ. 1712/14.6.2007 συμβολαίου μου που 
δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στα βιβλία 
εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό 
Γενικό 11890/2007 και Ειδικό 3349 και σε περίληψη στο 
αριθμ. 7536/11.7.2007 Φ.Ε.Κ. (τ. Ανωνύμων Εταιρειών και 
Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου 
προσαρτάται στην αριθμ. 1826/2007 πράξη μου, σκοπό 
τον αναφερόμενο στο ανωτέρω καταστατικό, κεφάλαιο 
είκοσι χιλιάδες (20.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε τέσσε−
ρα (4) εταιρικά μερίδια αξίας πέντε χιλιάδων (5.000,00) 
ευρώ το καθένα, στο οποίο καθένας από τους εταίρους 
συμμετέχει με ένα (1) εταιρικό μερίδιο.

Το άνω καταστατικό τροποποιήθηκε δυνάμει της 
αριθμ. 1826/2007 πράξης μου που δημοσιεύτηκε νόμιμα 
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και καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδι−
κείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό Γενικό 473/2008 και 
Ειδικό 141 και σε περίληψη στο αριθμ. 244/11.1.2008 Φ.Ε.Κ. 
(τ. Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης 
Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην αριθμ. 
2166/2008 πράξη μου, με το οποίο τροποποιήθηκε το 
άρθρο 3 του καταστατικού που αφορά τον σκοπό της 
άνω εταιρείας.

Το άνω καταστατικό τροποποιήθηκε επίσης δυνάμει 
της αριθμ. 2166/2008 πράξης μου που δημοσιεύτηκε νό−
μιμα και καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρω−
τοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό Γενικό 759/2009 
και Ειδικό 239 και σε περίληψη στο αριθμ. 454/19.1.2009 
Φ.Ε.Κ. (τ. Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμέ−
νης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην 
αριθμ. 2754/2010 πράξη μου, με το οποίο τροποποιήθηκε 
το άρθρο 3 του καταστατικού που αφορά το σκοπό της 
άνω εταιρείας και το άρθρο 17 του καταστατικού που 
αφορά την διαχείριση της άνω εταιρείας.

Το άνω καταστατικό τροποποιήθηκε επίσης δυνάμει 
της αριθμ. 2754/2010 πράξης μου που δημοσιεύτηκε νό−
μιμα και καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρω−
τοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό Γενικό 17109 και 
Ειδικό 5043 και σε περίληψη στο 12985/11.11.2010 Φ.Ε.Κ. 
(τ. Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης 
Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην αριθμ. 
2863/2011 πράξη μου, με το οποίο τροποποιήθηκε το 
άρθρο 17 του καταστατικού.

Το άνω καταστατικό τροποποιήθηκε τέλος δυνάμει 
της αριθμ. 2863/2011 πράξης μου που δημοσιεύτηκε νό−
μιμα και καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρω−
τοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό Γενικό 3883/2011 
και Ειδικό 1130 και σε περίληψη στο 934/2.3.2011 Φ.Ε.Κ. 
(τ. Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης 
Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, 
με το οποίο έγινε μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων και 
συγκεκριμένα έγινε μεταβίβαση όλων των εταιρικών 
μεριδίων του Κλεάνθη Κρεμμύδα προς τον Βασίλειο 
Γιαννόπουλο, ο Κλεάνθης Κρεμμύδας αποχώρησε από 
την εταιρεία και στην θέση του υπεισήλθε ο Βασίλειος 
Γιαννόπουλος, τροποποιήθηκε το άρθρο πέμπτο (5°) του 
εταιρικού καταστατικού και στην εταιρεία πια συμμε−
τέχουν οι Βρακάς Γεώργιος, Μιχελιουδάκης Χρήστος, 
Τσαβολάκης Εμμανουήλ και Βασίλειος Γιαννόπουλος. 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
Ο Γεώργιος Βρακάς δηλώνει ότι το εταιρικό μερίδιο 

που του ανήκει αξίας πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ το 
πωλεί, εκχωρεί, παραχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει 
προς τους εκ των συμβαλλομένων στο παρόν Χρήστο 
Μιχελιουδάκη, Εμμανουήλ Τσαβολάκη και Βασίλειο Γιαν−
νόπουλο, κατ’ ισομοιρία, έναντι του ποσού των πέντε 
χιλιάδων (5.000,00) ευρώ, το οποίο ποσό κατέβαλαν οι 
αγοραστές και συγκεκριμένα ο Χρήστος Μιχελιουδά−
κης ποσό 1666,66 ευρώ, ο Εμμανουήλ Τσαβολάκης ευρώ 
1666,66 και ο Βασίλειος Γιαννόπουλος ευρώ 1666,68.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
Τροποποιούν το άρθρο 5 του αρχικού καταστατικού, 

όσον αφορά το εταιρικό κεφάλαιο και ορίζουν τα εξής:

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 5ο

Το κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε είκοσι χιλιάδες 
(20.000) ευρώ και διαιρείται σε τρία (3) εταιρικά μερί−
δια αξίας έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα έξι και 0,66 
(6.666,66) τα δύο και έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα έξι 
και 0,68 (6.666,68) το τρίτο από αυτά. Το κεφάλαιο αυτό 
όπως βεβαίωσαν οι νόμιμοι εκπρόσωποι της ιδρύτριας 
έχει καταβληθεί εις χείρας της, η οποία και υποχρε−
ούται με την ολοκλήρωση της σύστασης να καταβάλει 
ολόκληρο το ποσό του κεφαλαίου είτε στο Ταμείο της 
Εταιρείας είτε σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας. 
Η ανάληψη και κάλυψη των μεριδίων και η καταβολή 
ολόκληρου του κεφαλαίου έγινε από τους ιδρυτές και 
εταίρους Χρήστο Μιχελιουδάκη, Εμμανουήλ Τσαβολάκη 
και Βασίλειο Γιαννόπουλο.

Το σύνολο των εταιρικών μεριδίων των ιδρυτών εταί−
ρων και καθενός από τους μελλοντικούς εταίρους απο−
τελεί την μερίδα συμμετοχής του στην Εταιρεία. Μόνον 
για ολόκληρη μερίδα συμμετοχής εταίρου μπορεί να 
εκδοθεί έγγραφο της Εταιρείας, το οποίο θα αποτε−
λεί μόνον απλή απόδειξη για την εταιρική ιδιότητα και 
στο οποίο θα αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα 
οι λέξεις «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙ−
ΟΓΡΑΦΟΥ».

Αθήνα, 5 Ιουνίου 2012

Η Συμβολαιογράφος
ΦΑΝΗ Γ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*11048672006120008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − 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.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

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)

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

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr


