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(1)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυ−
μης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ MARKET
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΕΛΛΗΝΙΚΑ MARKET A.E.».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Την 06.08.2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπο−
ρικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης,
το από 30.06.2013 No 5 πρακτικό Συνεδρίασης της τα−
κτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης
εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ MARKET ΑΝΩΝΥ−
ΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΕΛΛΗΝΙΚΑ MARKET A.E.», αρ. ΜΑΕ
69647/62/Β/10/0060 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 059291104000, κατά
την οποία αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κε−
φαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των πεντακοσίων
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χιλιάδων (500.000,00) ευρώ, η οποία θα πραγματοποιηθεί
με καταβολή μετρητών και με έκδοση δέκα χιλιάδων
(10.000) νέων ονομαστικών και δεσμευμένων μετοχών
ονομαστικής αξίας της καθεμίας πενήντα (50,00) ευρώ.
Μετά την ως άνω αύξηση κεφαλαίου, το συνολικό
Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα
εκατομμύριο εννιακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες
(1.985.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε τριάντα εννέα χι−
λιάδες επτακόσιες (39.700) ονομαστικές και δεσμευμέ−
νες μετοχές ονομαστικής αξίας της καθεμίας πενήντα
(50,00) ευρώ.
Μετά την ως άνω αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου,
το άρθρο πέντε (5) του καταστατικού της εταιρείας
διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο
Το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο
εννιακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες (1.985.000,00) ευρώ
και διαιρείται σε τριάντα εννέα χιλιάδες επτακόσιες
(39.700) ονομαστικές και δεσμευμένες μετοχές καθεμία
από τις οποίες έχει ονομαστική αξία πενήντα (50,00)
ευρώ.
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας από συστάσεως
της μέχρι σήμερα διαμορφώθηκε ως εξής:
1. Με το άρθρο 5 του καταστατικού συστάσεως της
εταιρείας είχε ορισθεί αρχικά στο ποσό των σε ευρώ
επτακοσίων χιλιάδων (700.000,00), και καταβλήθηκε
ολόκληρο από τον ιδρυτή της με μετρητά σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο αρ. 20 του αρχικού καταστατικού της
εταιρείας (ΦΕΚ 3479/2010).
2. Με την από 06−02−2012 απόφαση της έκτακτης Γε−
νικής Συνέλευσης της εταιρείας της 06−02−2012, απο−
φασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά
το ποσό των 600.000,00 ευρώ, με καταβολή μετρητών,
από το οποίο όμως καλύφθηκε το ποσό των 300.000,00
ευρώ, με καταβολή μετρητών, σύμφωνα με το από 07−
05−2012 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εται−
ρείας, με το οποίο έγινε επίσης προσαρμογή του αρ. 5
του καταστατικού της εταιρείας, σύμφωνα με το καλυ−
φθέν κεφάλαιο. (ΦΕΚ 3617/25−05−2012).
3. Με την από 06−08−2012 απόφαση της έκτακτης
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της
06−08−2012, αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού
Κεφαλαίου κατά το ποσό των 500.000,00 ευρώ, με
καταβολή μετρητών, από το οποίο όμως καλύφθηκε
το ποσό των 485.000,00 ευρώ, με καταβολή μετρητών,
σύμφωνα με το από 25−10−2012 πρακτικό του Διοικητικού
Συμβουλίου της εταιρείας περί πιστοποίησης της μερι−
κής καταβολής του Μετοχικού Κεφαλαίου της αύξησης,
με το οποίο έγινε επίσης προσαρμογή του αρ. 5 του
καταστατικού της εταιρείας, σύμφωνα με το καλυφθέν
Μετοχικό Κεφάλαιο.
4. Με την από 30−06−2013 απόφαση της τακτικής Κα−
θολικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, αποφασί−
στηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το
ποσό των 500.000 ευρώ, με καταβολή μετρητών».
Το εν λόγω πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης
έλαβε την υπ’ αριθμ. 10816/29.07.2013 έγκριση της Διεύ−
θυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία επίσης
καταχωρίστηκε στις 06.08.2013 στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επι−
μελητηρίου Θεσσαλονίκης.

Η παραπάνω καταχώριση τροποποίησης καταστατικού
έλαβε Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. (ΚΑΚ) 87022.
Θεσσαλονίκη, 8 Αυγούστου 2013
Με εντολή Προέδρου
Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΔΗΣ
F
(2)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης
Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΚΛΗΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ − ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ − ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ − ΕΞΑΓΩΓΙ−
ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. « ΣΚΛΗΚΑΣ ΑΕΒΕ».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Την 16.08.2013 καταχωρίστηκε με ΚΑΚ 42718 στο Γενικό
Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του
Επιμελητηρίου Λακωνίας, το με αρ. 01/2013−21/02/2013,
πρακτικό συνεδρίασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΣΚΛΗΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ − ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ − ΕΙ−
ΣΑΓΩΓΙΚΗ − ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. « ΣΚΛΗΚΑΣ
ΑΕΒΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ: 018406039000, με το οποίο
αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της
εταιρείας κατά διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ με κα−
ταβολή μετρητών και έκδοση οκτώ χιλιάδων (8.000) νέων
ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε (25)
ευρώ εκάστης και η τροποποίηση του άρθρου πέντε (5)
του καταστατικού, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:
Άρθρο 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε
εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ. Το κεφάλαιο
αυτό, που έχει καταβληθεί ολοσχερώς σύμφωνα με
το άρθρο 35 του παρόντος, διαιρείται σε έξι χιλιάδες
(6.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι
πέντε (25) ευρώ η κάθε μία.
2. Με την από 7−12−2004 απόφαση του Διοικητικού Συμ−
βουλίου της εταιρείας, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας
αυξήθηκε κατά εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ με καταβολή
μετρητών και έκδοση τεσσάρων χιλιάδων (4.000) μετοχών,
ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε (25) ευρώ εκάστης. Κατόπιν
της ανωτέρω αύξησης το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας
ανέρχεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ και
διαιρείται σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές, ονομαστικής
αξίας είκοσι πέντε (25) ευρώ εκάστης
3. Με την από 19−04−2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευ−
σης των μετόχων της, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας
αυξήθηκε κατά διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ με κατα−
βολή μετρητών και έκδοση οκτώ χιλιάδων (8.000) μετοχών,
ονομαστικής αξίας εικοσιπέντε (25) ευρώ εκάστης.
Το ποσό της αύξησης προορίζεται:
α) για την κάλυψη ποσού δεκαοχτώ χιλιάδων διακοσίων
(18.200) ευρώ για τους σκοπούς της επένδυσης (Γ ΚΠΣ, ΠΕΠ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, μέτρο 3.1 σύμβαση ΤΡ−33321» και β)
ποσό εκατόν ογδόντα ένα χιλιάδων και οκτακοσίων (181.800)
ευρώ για τις ταμειακές ανάγκες, με βάση το άρθ. 20 του
καταστατικού της και το άρθ. 13 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20.
Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται
σε τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (450.000) ευρώ και
διαιρείται σε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) μετοχές, ονο−
μαστικής αξίας είκοσι πέντε (25) ευρώ εκάστης.
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4. Με την από 21−02−2013 απόφαση της Γενικής Συνέ−
λευσης των μετόχων της, το Μετοχικό Κεφάλαιο της
εταιρείας αυξήθηκε κατά διακόσιες χιλιάδες (200.000)
ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση οκτώ χιλιάδων
(8.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε (25)
ευρώ εκάστης.
Το ποσό της αύξησης προορίζεται για την κάλυψη
ποσού διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ για τις τα−
μειακές ανάγκες, με βάση το άρθ. 20 του καταστατικού
της και το άρθ. 13 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20. Έτσι το Με−
τοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εξακόσιες
πενήντα χιλιάδες (650.000) ευρώ και διαιρείται σε είκοσι
έξι χιλιάδες (26.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι
πέντε (25) ευρώ εκάστης.
5. Ορίζεται ρητώς με το παρόν καταστατικό ότι, με
την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά την
διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της
εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα
με απόφαση αυτού η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία
των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών, α) να
αυξάνει εν όλω ή εν μέρει για ποσόν που δεν μπορεί
να υπερβεί το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο β) να εκδίδει
ομολογιακό δάνειο για ποσό που δεν υπερβαίνει το
1/4 του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, με
την έκδοση ομολογιών οι οποίες μπορούν να μετατρα−
πούν σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται
οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α
του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Οι παραπάνω εξουσίες
μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο με
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία υπόκειται
στις διατυπώσεις του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.
Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί
να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο, με την ίδια παρα−
πά¬ νω πλειοψηφία, μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που
είναι καταβεβλημένο μέχρι την ημέρα που χορηγήθηκε
στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία αυτή ή να εκδίδει
ομολογιακό δάνειο το ύψος του οποίου δε μπορεί να
υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου Μετοχικού Κε−
φαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.
Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου
μπορεί να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για
χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη
για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει από τη λήξη
της πενταετίας. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται κατά το
άρθρο 7β του Κ.Ν. 2190/1920.
6. Υπό την επιφύλαξη της παρ. 4 του παρόντος άρθρου,
η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση αυτής
που λαμβάνεται κατά τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας
διατάξεις, των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του
Κ.Ν. 2190/1920 (απλή απαρτία και πλειοψηφία), να αυξάνει
εν όλω ή εν μέρει το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση
νέων μετοχών μέχρι του πενταπλασίου του αρχικού Με−
τοχικού Κεφαλαίου. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων των
προηγουμένων δύο παραγράφων απαιτείται πάντοτε
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τις περί απαρτίας
και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4
και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 (εξαιρετική απαρτία και
πλειοψηφία), ως ισχύει σήμερα σε όποια περίπτωση τα
αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο
(1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Η κατά
την παράγραφο αυτή αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου
αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού και απαιτεί
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τροποποίηση του σχετικού άρθρου. Ο τρόπος της κα−
ταβολής των κατά τ’ ανωτέρω αυξήσεων του κεφαλαίου,
ως και ο τρόπος και ο χρόνος της έκδοσης των νέων
μετοχών ορίζεται από το όργανο που αποφασίζει την
αύξηση. Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου να
αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο σύμφωνα με την παρά−
γραφο 2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με εκείνη της Γε−
νικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος
άρθρου. Οι κατά τα άνω παρ. 2 και 3 αποφασιζόμενες
αυξήσεις του κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις
του παρόντος καταστατικού. Μέσα στο πρώτο δίμηνο
από τη σύσταση της εταιρείας ή από τυχόν αύξηση του
Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρε−
ούται όπως συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και πιστο−
ποιήσει εάν καταβλήθηκε η όχι το Μετοχικό Κεφάλαιο.
Μέσα στην προθεσμία αυτή ο Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια επο−
πτεύουσα Δημόσια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρα−
κτικού του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο υπόκειται
στη δημοσιότητα που προβλέπεται από το άρθρο 7α του
Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/1986.
Γύθειο, 16 Αυγούστου 2013
Με εντολή Προέδρου
Η Αρμόδια Υπάλληλος
ΕΛΕΝΗ ΓΚΑΡΑΒΕΛΗ− ΡΟΝΤΟΥ
F

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
(3)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Ανώνυμη Εται−
ρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Ανακοινώνεται ότι καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπο−
ρικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω
στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ν.
ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία
Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.
1340501000 (πρώην ΑΡΜΑΕ 23393/06/Β/91/02):
1) Την 11−07−2013 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης
75993 οι ετήσιες ατομικές οικονομικές καταστάσεις,
η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και
το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών για τη χρήση
01/01/2012−31/12/2012.
2) Την 19−08−2013 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης
89217 το από 30−6−2013 πρακτικό της τακτικής Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με το οποίο για
τον έλεγχο της χρήσης 01/01/2013 − 31/12/2013 εκλέχθη−
κε η ελεγκτική εταιρεία ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ
ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε. και από τα μέλη αυτής ορίστηκαν,
ως τακτικός ελεγκτής η Ανδρονίκη Αντωνοπούλου του
Βασιλείου, με ΑΜΣΟΕΛ 29071, και ως αναπληρωματικός
η Παναγιώτα Βασιλείου του Νικολάου, με ΑΜΣΟΕΛ 27871.
Αθήνα, 19 Αυγούστου 2012
Με εντολή Υφυπουργού
Ο Τμηματάρχης
ΝΙΚ. ΚΟΤΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.)

(4)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«INPROMA ΑΕ ΙΔΡΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ − ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙ−
ΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Την 01.08.2013 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπο−
ρικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης,
το από 29.06.2013 No 30 πρακτικό της τακτικής Γενικής
Συνέλευσης και το από την ίδια ως άνω ημερομηνία No
91 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης
Εταιρείας με την επωνυμία «INPROMA ΑΕ ΙΔΡΥΣΗ ΟΡΓΑ−
ΝΩΣΗ − ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΚΙ−
ΝΗΤΩΝ», αρ. ΜΑΕ 17990/62/Β/88/0184 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.
057704604000, από τα οποία προκύπτουν ότι το Διοι−
κητικό Συμβούλιο, που εκλέχτηκε από την παραπάνω
τακτική Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία
με πενταετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. Χρήστος Λάμπος του Γεωργίου, γεννηθείς το έτος
1973 στη Θεσσαλονίκη, Ασφαλιστής, κάτοικος Θεσσα−
λονίκης Κομνηνών 133, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 153564/07 Α.Τ. ΠΑ−
ΝΟΡΑΜΑΤΟΣ, ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Ιωάννης Λάμπος του Γεωργίου, γεννηθείς το έτος
1971 στη Θεσσαλονίκη, Ασφαλιστής, κάτοικος Θεσσα−
λονίκης Ίμβρου 32, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 153740/07 Α.Τ. ΠΑΝΟ−
ΡΑΜΑΤΟΣ, ως Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
3. Χαρίκλεια θυγατέρα Γεωργίου Λάμπου, γεννηθείσα το
έτος 1969 στη Θεσσαλονίκη, Ασφαλίστρια, κάτοικος Θεσ−
σαλονίκης Κομνηνών 133 με Α.Δ.Τ. Ν 321249/83 IB΄ ΠΑΡΑΡΤ.
ΑΣΦΑΛ. Θεσσαλονίκης, ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Πέτρος Θεοδοσόπουλος του Αντωνίου γεννηθείς
το έτος 1961 στη Βέροια, Ασφαλιστής, κάτοικος Θεσ−
σαλονίκης Κομνηνών 133, με Α.Δ.Τ. Λ 191833/80 Ι΄ Α.Τ.
Θεσσαλονίκης, ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Μαρία Τραμπούκη του Φώτη γεννηθείσα το έτος
1972 στη Θεσσαλονίκη, Ίδ. Υπάλληλος, κάτοικος Θεσσα−
λονίκης Ίμβρου 32, με Α.Δ.Τ. Ξ 546644/87 IB' AT. Θεσσα−
λονίκης, ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στο Διευθύνοντα
Σύμβουλο, Ιωάννη Λάμπο του Γεωργίου, την ενάσκηση
των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο.
Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί
δικαίωμα υπογραφής στους παρακάτω:
1. Χρήστο Λάμπο του Γεωργίου, Πρόεδρο του Διοικη−
τικού Συμβουλίου.
2. Ιωάννη Λάμπο του Γεωργίου, Αντιπρόεδρο και Δι−
ευθύνοντα Σύμβουλο.
Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα είσπραξης
χρημάτων, έκδοσης, αποδοχής και οπισθογράφησης
συναλλαγματικών, γραμματίων και επιταγών ως εξής:
Πα το ποσό μέχρι 10.000,00 ευρώ υπογράφοντας κάτω
από την εταιρική επωνυμία ο Λάμπος Ιωάννης του Γε−
ωργίου ή ο Χρήστος Λάμπος του Γεωργίου.
Για το ποσό άνω των 10.000,00 ευρώ θα απαιτείται η
υπογραφή και των δύο παραπάνω προσώπων.
Τα από 29.06.2013 πρακτικά της τακτικής Γενικής Συ−
νέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωτέρω
εταιρείας έλαβαν την υπ’ αριθμ. 10681/26.07.2013 έγκριση της
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία επίσης
καταχωρίστηκε την 01.08.2013 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο

(Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
Θεσσαλονίκης. Τα παραπάνω στοιχεία καταχωρίστηκαν
στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) 85857.
Θεσσαλονίκη, 6 Αυγούστου 2013
Με εντολή Προέδρου
Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΔΗΣ
F
(5)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΝΑΚ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΣ ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΝΑΚ Α.Ε.».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Την 07.08.2013 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπο−
ρικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης,
το από 30.06.2013 No 12 πρακτικό της τακτικής Γενικής
Συνέλευσης και το από 30.06.2013 υπ' αριθμ. 149 πρα−
κτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εται−
ρείας με την επωνυμία «ΝΑΚ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», το διακριτικό τίτλο
«ΝΑΚ Α.Ε.», αρ. ΜΑΕ 31544/62/Β/94/188 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.
057869004000, από τα οποία προκύπτουν ότι το Διοι−
κητικό Συμβούλιο, που εκλέχτηκε από την παραπάνω
τακτική Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία
με πενταετή θητεία συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. Αργύριος Γεωργούδας του Αστερίου γεννηθείς το 1975,
διεύθυνση κατοικίας Αλ. Μιχαηλίδη 43−Πανόραμα, με Α.Τ.
ΑΚ 022235, Α.Φ.Μ. 077023120 Δ.Ο.Υ. Δ΄ Θεσσαλονίκης, ως Πρό−
εδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Μαγδαληνή Γεωργούδα του Αστερίου γεννηθείσα το
1976, διεύθυνση κατοικίας Μαντζαρίδη 16 Πανόραμα, με
AT. AK 300135, Α.Φ.Μ. 077023421 Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσσαλονίκης,
ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Κωνσταντίνος Ζήκος, του Αριστείδη, γεννηθείς το
1963, διεύθυνση κατοικίας Πέραν 15−17 Θεσσαλονίκη.
με AT. X 727548, Α.Φ.Μ. 053148757 Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων,
ως Σύμβουλος.
4. Μαρία Τσιόκρη του Θωμά, γεννηθείσα το 1979, δι−
εύθυνση κατοικίας Βοσπόρου 123, Κάτω Τούμπα, με Α.Τ.
ΑΚ 322329, Α.Φ.Μ. 128073590 και Δ.Ο.Υ. Ζ΄ Θεσσαλονίκης,
ως Σύμβουλος.
Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει παμψηφεί βάσει του
άρθρου 12 του καταστατικού τον Πρόεδρο του Διοικη−
τικού Συμβουλίου, Αργύριο Γεωργούδα, ως Διευθύνοντα
Σύμβουλο και αναθέτει σ’ αυτόν την ενάσκηση των δι−
καιωμάτων αυτού, στο σύνολο, σύμφωνα με το άρθρο
12 του καταστατικού, σε περίπτωση δε κωλύματος,
αναπληρώνεται από την Αντιπρόεδρο του Διοικητικού
συμβουλίου, Μαγδαληνή Γεωργούδα.
Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί
σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού, δικαίωμα
υπογραφής στους:
1. Αργύριο Γεωργούδα, Πρόεδρο ΔΣ και Διευθύνοντα
Σύμβουλο.
2. Μαγδαληνή Γεωργούδα, Αντιπρόεδρο Δ.Σ.
Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα υπογραφής,
όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την
σφραγίδα της εταιρείας «ΝΑΚ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.)
ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΣ ΑΕ» και με μία από τις ως άνω δύο (2)
υπογραφές αναλαμβάνουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχο−
νται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές και γραμμάτια,
εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν
φορτωτικές, συμβάλλονται με τις τράπεζες για τον άνοιγ−
μα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επι−
στολών, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της
εταιρείας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε
ανοικτό λογαριασμό και κάνουν χρήση αυτών. Το από
30.06.2013 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης
και το από την ίδια ως άνω ημερομηνία πρακτικό του
Διοικητικού Συμβουλίου της ανωτέρω εταιρείας έλαβαν
τη υπ’ αριθμ. 9544/22.07.2013 έγκριση της Διεύθυνσης
Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία επίσης καταχω−
ρίστηκε στις 07.08.2013 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
(Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
Θεσσαλονίκης. Τα παραπάνω στοιχεία καταχωρίστηκαν
στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) 86933.
Θεσσαλονίκη, 8 Αυγούστου 2013
Με εντολή Προέδρου
Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΔΗΣ
F
(6)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ−
μία «Γ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟ−
ΡΙΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙ−
ΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Την 09.07.2013 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπο−
ρικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλο−
νίκης, το από 30.06.2013 πρακτικό της τακτικής Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων και το με την ίδια ως άνω
ημερομηνία πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Γ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΓΕ−
ΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», αρ. ΜΑΕ
7877/62/Β/86/1496 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 057224404000, από
τα οποία προκύπτουν ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, που
εκλέχτηκε από την παραπάνω τακτική Γενική Συνέλευ−
ση και θα διοικήσει την εταιρεία με πενταετή θητεία,
συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
α) Κωνσταντίνος − Νικόλαος Παπαγεωργίου του Σπυ−
ρίδωνα, οικονομολόγος, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός
Μιχαήλ Ψελλού, αριθμός 28, κάτοχος του υπ’ αριθμ.
Α.Δ.Τ. AB 162087/06, με Ελληνική ιθαγένεια, που γεν−
νήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1966, ως Πρόεδρος,
Γενικός Διευθυντής και Διευθύνων Σύμβουλος.
β) Βασιλική συζ. Σπυρίδωνα Παπαγεωργίου, νοικοκυρά,
κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Μ. Αλεξάνδρου, αριθμός 7,
κάτοχος του υπ’ αριθμ. Α.Δ.Τ. AB 697125/06, με Ελληνική
ιθαγένεια, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος
1940, ως Αντιπρόεδρος.
γ) Γεώργιος Παπαγεωργίου του Βασιλείου, μάρκε−
τινγκ, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Υψηλάντου, αριθμός
12, περιοχή Καρδία, κάτοχος του υπ’ αριθμ. Α.Δ.Τ. ΑΚ
322022/21.04.2012, με Ελληνική ιθαγένεια, που γεννήθηκε
στη Θεσσαλονίκη το έτος 1976, ως Μέλος.
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Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι
σύμφωνα με το άρθρο 21 του καταστατικού της εται−
ρείας πενταετής δηλαδή από 30.06.2013 και μέχρι την
30.06.2018 που θα συγκληθεί η τακτική Γενική Συνέλευση
των μετόχων του έτους 2018.
ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να αναθέσει στον
Πρόεδρο, Γενικό Διευθυντή και Διευθύνοντα Σύμβουλο,
Κων/νο Παπαγεωργίου του Σπυρίδωνα και στο μέλος
Βασιλική Παπαγεωργίου, αλλά και στον καθένα χωρι−
στά τις παρακάτω αρμοδιότητες, εξουσιοδοτήσεις και
εντολές:
1. Να εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και το
εξωτερικό, σε όλα τα Ελληνικά και ξένα Δικαστήρια,
στον Άρειο Πάγο και στο συμβούλιο της Επικρατείας,
σε όλες τις άλλες Δημόσιες, Δημοτικές, Κοινοτικές, Δι−
οικητικές, Φορολογικές, Τελωνειακές ή επαγγελματικές
Αρχές, στις Τράπεζες και γενικά σε κάθε νομικό ή φυ−
σικό πρόσωπο που κανονίζει μαζί τους τις υποθέσεις
της εταιρείας.
2. Να ρυθμίζει τις διεθνείς σχέσεις της εταιρείας, να
καθορίζει την έκταση και το περιεχόμενο των εργασιών
τους, να διορίζει τους Διευθυντές τους και να καθορίζει
τις αρμοδιότητες τους.
3. Να ιδρύει και καταργεί υποκαταστήματα της εται−
ρείας, να καθορίζει την έκταση και το περιεχόμενο των
εργασιών τους, να διορίζει τους Διευθυντές τους και να
καθορίζει τις αρμοδιότητες τους.
4. Να εισπράττει χρήματα από οποιοδήποτε νομικό ή
φυσικό πρόσωπο, το Ελληνικό Δημόσιο ή τα Κοινοτικά
Ταμεία, να αναλαμβάνει εμβάσματα απ' όλα τα κατα−
στήματα Τραπεζών και να αποσύρει καταθέσεις από
Τράπεζες.
5. Να εκδίδει επιταγές, να αποδέχεται συναλλαγμα−
τικές και γραμμάτια σε διαταγή και να υπογράφει σχε−
τικές επιστολές για οποιοδήποτε ποσόν.
6. Να οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε
διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές, που εκδό−
θηκαν στο όνομα της εταιρείας και παρέχει εγγυήσεις
σε όφελος τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων που
έχει μαζί τους η εταιρεία συναλλαγές όταν κρίνει ότι η
εγγύηση αυτή είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση των
υποθέσεων και του σκοπού της εταιρείας.
7. Να ενεργεί κάθε πράξη για την παραλαβή ή απο−
στολή εμπορευμάτων και άλλων αγαθών από ή προς
το εξωτερικό και υπογράφει κάθε σχετικό τελωνειακό
έγγραφο που αφορά την εταιρεία.
8. Να παραλαμβάνει, εκδίδει και οπισθογραφεί φορ−
τωτικές και διατακτικές, υπογράφει τελωνειακές δια−
σαφήσεις και γενικά κάθε πράξη και δήλωση σχετική
με τις μεταφορές εμπορευμάτων στο εσωτερικό και τις
εισαγωγές από το εξωτερικό.
9. Να συνάπτει με τράπεζες συμβάσεις που έχουν
αντικείμενο άνοιγμα πιστώσεως εξωτερικού ή αποστο−
λή προεμβάσματος, την έκδοση εγγυητικών επιστολών
υπέρ της εταιρείας και την απαλλαγή από αυτές καθώς
και άνοιγμα πιστώσεων σε ανοικτό λογαριασμό με προ−
σωπική ασφάλεια ή ασφαλισμένων με γραμμάτια ή συ−
ναλλαγματικές και να χρησιμοποιεί τις πιστώσεις αυτές
με επιταγές, εντολές ή αποδείξεις λήψεως χρημάτων.
10. Να εγείρει αγωγές, καταθέτει μηνύσεις, ασκεί ένδικα
μέσα τακτικά ή έκτακτα, ενεργεί κατασχέσεις ή εγγρά−
φει προσημειώσεις ή υποθήκες και συναινεί στην άρση
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.)

ή εξάλειψη τους, παραιτείται από δίκες και ένδικα μέσα,
συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, συνο−
μολογεί διαιτησίες με οποιουσδήποτε όρους και υπογρά−
φει κάθε σχετικό έγγραφο ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό.
11. Να λαμβάνει μέρος σε πλειστηριασμούς κινητών
και ακινήτων οποιουδήποτε οφειλέτη της εταιρείας και
να υπερθεματίζει, να αναβάλλει πλειστηριασμούς, να
υπογράφει κάθε σχετική πράξη και προβαίνει σε κάθε
είδους δηλώσεις, να παραλαμβάνει τα κινητά ή ακίνητα,
που κατακυρώνονται στην εταιρεία, να λαμβάνει από−
γραφα περιλήψεων, κατακυρωτικών εκθέσεων και να
υπογράφει κάθε έγγραφο, δήλωση, βεβαίωση ή αίτηση.
12. Να διορίζει διευθυντές της εταιρείας, πληρεξου−
σίους δικηγόρους ή νομικούς συμβούλους και παύει
αυτούς, να προσλαμβάνει και απολύει το εργατοϋπαλ−
ληλικό προσωπικό της εταιρείας και να καθορίζει τις
τακτικές και έκτακτες αμοιβές όλων αυτών.
13. Να αναθέτει με ειδικό πληρεξούσιο έγγραφο σε
άλλα πρόσωπα ορισμένες από τις πιο πάνω αρμοδιό−
τητες και εντολές.
Η διάρκεια των αρμοδιοτήτων που ανατίθενται με
το πρακτικό της 30.06.2013 λήγει στις 30 Ιουνίου 2018,
εκτός αν με άλλη πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου
τροποποιηθούν ή ανακληθούν αυτές για ένα ή περισ−
σότερα από τα πιο πάνω όργανα της εταιρείας. Το από
30.06.2013 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης
και το από 30.06.2013 πρακτικό του Διοικητικού Συμ−
βουλίου της ανωτέρω εταιρείας έλαβαν τη υπ’ αριθμ.
8994/08.07.2013 έγκριση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης
Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία επίσης καταχωρίστηκε
στις 09.07.2013 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)
του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσα−
λονίκης. Τα παραπάνω στοιχεία καταχωρίστηκαν στο
Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) 87424.

ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟ−
ΣΩΠΕΙΩΝ», το διακριτικό τίτλο «ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΦΩΚΑΣ ΑΕ,
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ, GRUPPO T.», αρ. ΜΑΕ 8226/62/Β/86/0061
και αρ. ΓΕΜΗ 057229504000.

Θεσσαλονίκη, 8 Αυγούστου 2013

(9)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΙΟΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΉ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Με εντολή Προέδρου
Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΔΗΣ
F
(7)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΦΩΚΑΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙ−
ΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΩΝ − ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ,
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ» με
δ.τ. «ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΦΩΚΑΣ ΑΕ, ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ, GRUPPO T.».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Στις 09.08.2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπο−
ρικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης,
με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) 87890, η με αρ.
7/06.08.2013 πράξη της Προέδρου του Πτωχευτικού
Δικαστηρίου του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την
οποία έγινε δεκτή η αίτηση για την παράταση για έναν
ακόμη μήνα από την έκδοση της ανωτέρω πράξης, της
περιόδου της διαδικασίας εξυγίανσης που ανοίχτηκε με
την υπ’ αριθμ. 11923/07.06.2013 απόφαση του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για την ανώνυμη εταιρεία
με την επωνυμία «ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΦΩΚΑΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΩΝ −

Θεσσαλονίκη, 12 Αυγούστου 2013
Με εντολή Προέδρου
Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΔΗΣ
F
(8)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΠΥΘΕΑΣ ΤΡΑΒΕΛ Α.Ε.».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Την 12/08/2013 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 87736,
για την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΥΘΕΑΣ
ΤΡΑΒΕΛ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «70553724000», η οποία
εδρεύει στο Δήμο Ζακύνθου, τα κατωτέρω στοιχεία:
1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Χρήσης 01/01/2012−
31/12/2012).
2) Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και
3) Έκθεση ελεγκτών για τη χρήση από 01/01/2012 −
31/12/2012,
όπως εγκρίθηκαν από την τακτική Γενική Συνέλευση
των μετόχων της 30/06/2013.
(Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Διεύθυνσης
Ανάπτυξης Π. Ε. Ζακύνθου (αριθμ. 38557/4780/06−08−2013).
Ζάκυνθος, 13 Αυγούστου 2013
Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε. ΓΑΡΓΑΛΕΑΣ
F

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Την 06/08/2013 καταχωρίστηκε με Κωδικό Αριθμό Κα−
ταχώρισης 85868 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.),
το από 30/06/2013 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΟΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑ−
ΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και
τον αριθμό ΓΕΜΗ 123399824000 που εδρεύει στο Δήμο
Ζακύνθου (Δ/νση: Λαγανάς ΤΚ 29092 Μαχαιράδο), από
το οποίο προκύπτει ότι η Γενική Συνέλευση αποφάσισε
τη λύση της Εταιρείας και τη θέση αυτής σε εκκαθάριση,
ορίζοντας παράλληλα εκκαθαριστές τους:
1) Σταμίρη Διονύσιο του Ιωάννη κάτοικο Δήμου Ζακύν−
θου, κάτοχο του Α.Δ.Τ. Ν. 518832, με Α.Φ.Μ 042800484.
2) Ναχάς Καραολίνε του Αντουάν, κάτοικο Δήμου Ζα−
κύνθου, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΚ 401186, με Α.Φ.Μ 038898068.
(Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Π.Ε. Ζακύνθου (αριθμ.
40025/4967/26/07/2013).
Ζάκυνθος, 13 Αυγούστου 2013
Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε. ΓΑΡΓΑΛΕΑΣ
(10)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΝΤΑΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΝΤΑΝΤΟΣ ΑΞΤΕΕ».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Την 09/08/2013 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 87375,
για την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΝΤΑΝΤΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΝΤΑΝΤΟΣ ΑΞΤΕΕ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.
«70469524000», η οποία εδρεύει στο Δήμο Ζακύνθου,
τα κατωτέρω στοιχεία:
1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Χρήσης 01/01/2012−
31/12/2012).
2. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και
3) Έκθεση ελεγκτών για τη χρήση από 01/01/2012 −
31/12/2012,
όπως εγκρίθηκαν από την τακτική Γενική Συνέλευση
των μετόχων της 30/06/2013.
Επίσης καταχωρίστηκε και το από 30/06/2013 πρακτι−
κό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων με το
οποίο αποφασίστηκε και ορίστηκε για τον έλεγχο των
Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01/01/2013 −
31/12/2013 η εκλογή ελεγκτών ως εξής:
Τακτικοί:
α) Τσουκαλάς Νικόλαος του Γεωργίου.
β) Ξενόφου Αντωνία του Διονυσίου.
Αναπληρωματικοί:
α) Αναγνωστοπούλου Σοφία του Ηλία.
β) Μπαβαβέα−Σούμπαση Ελένη του Δημητρίου.
(Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Διεύθυνσης
Ανάπτυξη Π.Ε. Ζακύνθου (αριθμ. 39980/4952/01−08−2013).
Ζάκυνθος, 13 Αυγούστου 2013
Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε. ΓΑΡΓΑΛΕΑΣ
F
(11)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΦΛΕΜΟΤΟΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Την 12/08/2013 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 87720,
για την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΦΛΕΜΟΤΟ−
ΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.
«123069924000», η οποία εδρεύει στο Δήμο Ζακύνθου,
τα κατωτέρω στοιχεία:
1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Χρήσης 01/01/2012−
31/12/2012).
2. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και
3) Έκθεση ελεγκτών για τη χρήση από 01/01/2012 −
31/12/2012,
όπως εγκρίθηκαν από την τακτική Γενική Συνέλευση
των μετόχων της 30/06/2013.
(Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Διεύθυνσης
Ανάπτυξης ΠΈ Ζακύνθου (αριθμ. 38549/4778/06−08−2013).
Ζάκυνθος, 13 Αυγούστου 2013
Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε. ΓΑΡΓΑΛΕΑΣ
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(12)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΣΚΛΗΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ − ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ −
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ − ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΣΚΛΗ−
ΚΑΣ ΑΕΒΕ».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Την 16.8.2013 καταχωρίστηκε με ΚΑΚ 42720 στο Γενικό
Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του
Επιμελητηρίου Λακωνίας, το υπ’ αριθμ. 03/2013−03/03/2013,
πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΚΛΗΚΑΣ ΑΝΩΝΥ−
ΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ − ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ − ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ − ΕΞΑΓΩΓΙ−
ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΣΚΛΗΚΑΣ ΑΕΒΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ:
018406039000, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή
της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας
ύψους διακόσιων χιλιάδων (200.000) ευρώ. Η ανωτέρω
αύξηση είχε αποφασισθεί με την υπ’ αριθμ. 01/2013 −
21/02/2013 απόφαση της συνεδρίασης της έκτακτης Γε−
νικής Συνέλευσης των μετόχων της.
Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Πελοπον−
νήσου (Αριθμ. 1030 − 06/08/2013).
Γύθειο, 16 Αυγούστου 2013
Με εντολή Προέδρου
Η Αρμόδια Υπάλληλος
ΕΛΕΝΗ ΓΚΑΡΑΒΕΛΗ – ΡΟΝΤΟΥ
F
(13)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
Στις 19/08/2013 καταχωρίστηκαν με Κ.Α.Κ. 89200 στο
Γενικό Εμπορικό Μητρώο τα κατωτέρω στοιχεία της
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ.
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Α.Ε.» και Γ.Ε.ΜΗ. 52392448000, τα οποία βεβαίωσε το
Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανά−
πτυξης Π.Ε. Πιερίας με το υπ’ αριθμ. 2039/05−08−2013
έγγραφο.
Πρακτικό τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
με ημερομηνία 30 Ιουνίου 2013, με το οποίο:
1) Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της
εταιρικής χρήσης 1−1−2012 έως 31− 12−2012 και
2) Ορίστηκαν ελεγκτές της εταιρικής χρήσης 1−1−2013/
31−12−2013 οι εξής:
α) Τακτικός:
Λαζαρίδης Νικόλαος, με A.M. ΣΟΕΛ 37641.
β) Αναπληρωματικοί:
Γιατράς Αντώνιος, με A.M. ΣΟΕΛ 19141.
Κατερίνη, 19 Αυγούστου 2013
Μέ εντολή Προέδρου,
Η Αρμόδια Υπάλληλος του Γ.Ε.ΜΗ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΚΑΡΛΕΤΣΑ
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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

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

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

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: 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
*11051842008130008*

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

