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ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

6

7

(1)
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «ΑΦΟΙ ΓΟΥΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ − ΕΜΠΟ−
ΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΦΟΙ ΓΟΥ−
ΛΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.».
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
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Τη 16.2.2009 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανώνυμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας: α) Η υπ’ αριθμ. ν. 351/
13.2.2009 αίτηση και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογη−
τικά για την ίδρυση της Ανώνυμης Εταιρείας με την
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TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

επωνυμία «ΑΦΟΙ ΓΟΥΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ − ΕΜΠΟΡΙ−
ΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο
«ΑΦΟΙ ΓΟΥΛΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.».
β) Η υπ’ αριθμ. 19.602/9.2.2009 πράξη της Συμβολαι−
ογράφου Αθήνας Ευγενίας Πάκου, και η υπ’ αριθμ.
19.614/16.2.2009 διορθωτική πράξη του καταστατικού
της Εταιρείας.
Η ως άνω Εταιρεία έλαβε αριθμό Μητρώου Ανωνύμων
Εταιρειών: 67726/30−Β−09−04.
Περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής:
1) Επωνυμία και διακριτικός τίτλος: «ΑΦΟΙ ΓΟΥΛΑ ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ − ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΦΟΙ ΓΟΥΛΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.».
2) Έδρα: Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καρ−
δίτσας.
3) Σκοπός: Σκοπός της Εταιρείας είναι:
1. Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών
έργων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α., των Ν.Π.Δ.Δ. ή του ιδιω−
τικού τομέα, τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή.
Εφ’ όσον η Εταιρεία κρίνει τούτο αναγκαίο θα δύναται να
επιδιώξει την απόκτηση ειδικού εργολαβικού πτυχίου.
2. Η ανάληψη πάσης φύσεως εργολαβιών, η συμμετοχή
σε Δημόσιους ή ιδιωτικούς μειοδοτικούς ή πλειοδοτι−
κούς διαγωνισμούς για την εκτέλεση κάθε μορφής ή
φύσεως τεχνικών ή οικοδομικών έργων.
3. Η βιομηχανική παραγωγή, εμπορία και διάθεση
ασφαλτομιγμάτων και εν γένει προϊόντων ασφάλτου.
4. Η παραγωγή, εκμετάλλευση και εμπορία πάσης φύ−
σεως αδρανών υλικών λατομείων, ορυχείων, μεταλλείων
λίθων και μαρμάρων.
5. Η βιομηχανική παραγωγή, εμπορία και διάθεση ετοί−
μου σκυροδέματος και προκατασκευασμένων προϊό−
ντων από έτοιμο σκυρόδεμα.
6. Η αγορά ή μίσθωση υλικών, οχημάτων, μηχανημά−
των, εργαλείων, καθώς και η εκμίσθωση ή παραχώρηση
της χρήσεως αυτών σε τρίτους.
7. Η αγορά ακινήτων προς μεταπώληση, η αγορά
εκτάσεων προς δημιουργία οικιστικών περιοχών και
μετά βελτίωση ή ανάπτυξη αυτών, η εμπορία και πώ−
ληση κατοικιών, όπως επίσης και η αγορά ακινήτων ή η
ανάληψη με το σύστημα της αντιπαροχής ανεγέρσεως
οικοδομών.
8. Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως μελετών
και επιβλέψεων.
9. Η κατασκευή και εμπορία προκατασκευασμένων
πάσης φύσεως δομικών υλικών και εξαρτημάτων για
την κατασκευή εγκαταστάσεων και πάσης φύσεως τε−
χνικών έργων.
10. Η πάσης φύσεως επενδυτική δραστηριότητα σε
οποιονδήποτε τομέα, ιδίως δε στον τομέα εκτελέσεως
τεχνικών έργων, ως και η άσκηση εμπορίας, η συμμε−
τοχή ή η σύμπραξη της Εταιρείας σε άλλες εταιρείες
με την μορφή κοινοπραξίας ή άλλου εταιρικού δεσμού,
επιδιώκοντας τους αυτούς ή συναφείς σκοπούς ως και
η αντιπροσώπευση Ελληνικών ή αλλοδαπών επιχειρή−
σεων που ασκούν ομοειδή ή σχετική δραστηριότητα
με την παρούσα.
4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Τριάντα (30) χρόνια.
5. ΠΟΣΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ:
Το Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε τετρακόσιες
πενήντα χιλιάδες ευρώ (450.000,00)€ και καλύπτεται
ως εξής:

Α) Ποσό [269.340,00€] με μετρητά καταβλητέα ως εξής:
α) ο Βασίλειος Γούλας κατέβαλε [600,00€], β) η Ζωϊτσα−
Παναγιώτα Παλαιοχωρίτη κατέβαλε [88.740,00€] και γ)
ο Ιωάννης Γούλας κατέβαλε [180.000,00€].
Β) Ποσό [180.660,00€] με εισφορά σε είδος και συγκε−
κριμένα: α) ποσό [134.400,00€] με εισφορά σε είδος από
τον Βασίλειο Γούλα [ακίνητο ιδιοκτησίας του και μηχα−
νήματα] σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Ν.278/5.2.2009 έκθε−
ση εκτίμησης της επιτροπής του άρθρου 9 Κ.Ν. 2190/1920
που συστήθηκε με την υπ’ αριθμ. Ν.66/21.1.2009 απόφαση
του Τμήματος Εμπορίου και β) ποσό [46.260,00€] με ει−
σφορά σε είδος από τη Ζωίτσα−Παναγιώτα Παλαιοχωρί−
τη [ακίνητο ιδιοκτησίας της] σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
Ν.279/5.2.2009 έκθεση εκτίμησης της επιτροπής του άρ−
θρου 9 κ.ν. 2190/1920 που συστήθηκε με την υπ’ αριθμ.
Ν.67/21.1.2009 απόφαση του Τμήματος Εμπορίου.
6. ΜΕΤΟΧΕΣ: 4.500 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής
αξίας 100,00 ευρώ η κάθε μία.
7. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ: 31
Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική
χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσης
Εταιρείας και λήγει την 31.12.2010.
8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΑΥΤΟΥ: 3 έως
7 Συμβούλους με πενταετή θητεία, η οποία δεν μπορεί
να περάσει την εξαετία.
9. ΠΡΩΤΟ Δ.Σ. ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΑΥΤΟΥ: Το πρώτο Διοικη−
τικό Συμβούλιο αποτελούν οι:
1) ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΟΥΛΑΣ του Κωνσταντίνου και της Στα−
ματίας, Χειριστής Μηχανημάτων, που γεννήθηκε στην
Πλατανιά Ιωαννίνων στις 26.12.1957 και κατοικεί στην
Καρδίτσα, οδός Παπαρρηγοπούλου αρ.34, με ΑΔΤ
Σ.891104/1998 του Τ.Α. Καρδίτσας, ΑΦΜ 025530771 και
ΔΟΥ Καρδίτσας.
2) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΟΥΛΑΣ του Κωνσταντίνου και της Στα−
ματίας, Επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Πλατανιά
Ιωαννίνων στις 30.1.1951 και κατοικεί στην Καρδίτσα,
οδός Ντίνου Κανιούρα αρ.23, με ΑΔΤ ΑΑ.379157/7.3.2004
της Υ.Α. Ιωαννίνων, ΑΦΜ 016386920 και ΔΟΥ Καρδί−
τσας.
3) ΖΩΙΤΣΑ − ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗ του Βασιλείου
και της Φωτεινής, σύζυγος Βασιλείου ΓΟΥΛΑ, Νοικοκυρά,
που γεννήθηκε στην Καρδίτσα στις 18.2.1962 και κατοικεί
στην Καρδίτσα, οδός Ντίνου Κανιούρα αρ.23, με ΑΔΤ
Ν.846601/20.12.1984 του Τ.Α. Καρδίτσας, ΑΦΜ 116136318
και ΔΟΥ Καρδίτσας.
Η θητεία του ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική
Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που θα συγκλη−
θεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2011.
Καρδίτσα, 16 Φεβρουαρίου 2009
Με εντολή Νομάρχη
Ο Προϊστάμενος
ΒΑΪΟΣ ΚΩΣΤΕΛΛΟΣ
F
(2)
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ−
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕ−
ΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Την 24.2.2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ’ αριθμ. Κ2 − 1950/

ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
24.2.2009 απόφασή μας, με την οποία εγκρίθηκε: α) η
τροποποίηση των άρθρων 4 και 18 του καταστατικού και
β) η προσθήκη ειδικής μεταβατικής διάταξης ως άρθρο
39 του καταστατικού της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρεί−
ας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΕ» και αριθμό μητρώου 6062/06/Β/86/01, σύμφωνα με
την από 22.1.2009 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συ−
νέλευσης των μετόχων της.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο μητρώο και
ολόκληρο το νέο ενιαίο κείμενο του καταστατικού.
Οι τροποποιήσεις που εγκρίθηκαν έχουν ως εξής:
Άρθρο 4
1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε
Ευρώ 2.840.771.345 και διαιρείται: α) σε 496.654.269 κοι−
νές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 5 η κάθε μία και β)
σε 25.000.000 εξαγοράσιμες προνομιούχες ονομαστικές
μετοχές άνευ δικαιώματος ψήφου και άνευ σωρευτι−
κού μερίσματος, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο μζ΄
της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, ονομαστικής αξίας
τριάντα λεπτών του Ευρώ (€0,30) η κάθε μία και γ) σε
70.000.000 εξαγοράσιμες προνομιούχες ονομαστικές
μετοχές Ν. 3723/2008, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο
μθ΄της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, ονομαστικής αξίας
πέντε Ευρώ (€5) η κάθε μία.
2. Το πιο πάνω μετοχικό κεφάλαιο σχηματίσθηκε ως
εξής:
α) ................................
......................................
μθ) Με την από 22.1.2009 έκτακτη Γενική Συνέλευση
των μετόχων της Τράπεζας αποφασίσθηκε η αύξηση
του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 350.000.000
ευρώ, με την έκδοση 70.000.000 προνομιούχων μετοχών,
ονομαστικής αξίας 5 ευρώ η κάθε μία, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 1 ν. 3723/2008 για
την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας και την
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματο−
πιστωτικής κρίσης.
Ολόκληρο το ποσό της αύξησης καλύπτεται από το
Ελληνικό Δημόσιο με την εισφορά ίσης αξίας ομολόγων
του και οι εκδιδόμενες νέες προνομιούχες μετοχές που
θα αναληφθούν από αυτό θα έχουν τα εξής προνόμια:
α) δικαίωμα απόληψης σταθερής απόδοσης λογιζό−
μενης με ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της τιμής
διαθέσεως εκάστης των Προνομιούχων Μετόχων στο
Ελληνικό Δημόσιο:
(i) πριν από τις κοινές μετοχές,
(ii) πριν από τα ποσά μερίσματος που διανέμονται
σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του
ν. 3723/2008 και
(iii) ανεξαρτήτως διανομής ποσών μερίσματος προς
τους λοιπούς μετόχους της Τράπεζας, και εφόσον κατό−
πιν καταβολής της εν λόγω απόδοσης οι δείκτες κεφα−
λαιακής επάρκειας της Τράπεζας σε απλή ενοποιημένη
βάση ικανοποιούν τους εκάστοτε οριζόμενους από την
Τράπεζα της Ελλάδος ελάχιστους δείκτες.
Η σταθερή απόδοση υπολογίζεται δεδουλευμένη σε
ετήσια βάση, αναλογικά προς το χρόνο παραμονής του
Ελληνικού Δημοσίου ως προνομιούχου μετόχου, και κα−
ταβάλλεται εντός μηνός από την έγκριση των ετήσιων
οικονομικών καταστάσεων της αντίστοιχης χρήσης από
την τακτική Γενική Συνέλευση, τελεί δε υπό την προϋ−
πόθεση ύπαρξης διανεμητέων ποσών κατά την έννοια

3

των διατάξεων του άρθρου 44α του κ.ν. 2190/1920 και
ειδικότερα κερδών της τελευταίας ή και προηγουμένων
χρήσεων ή και αποθεματικών, εφόσον έχει προηγηθεί
σχετική απόφαση περί διανομής τους από την Γενι−
κή Συνέλευση των Κοινών Μετόχων της Τράπεζας. Επί
ανεπαρκείας των ως άνω διανεμητέων ποσών, παρέχε−
ται δικαίωμα προνομιακής (προ των κοινών μετόχων)
απολήψεως της ως άνω αποδόσεως έως εξαντλήσεως
των ποσών αυτών.
β) Δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση των προ−
νομιούχων μετόχων στις περιπτώσεις που ορίζει ο
κ.ν. 2190/1920.
γ) Δικαίωμα συμμετοχής στο Διοικητικό Συμβούλιο της
Τράπεζας, μέσω ενός εκπροσώπου του, που ορίζεται ως
πρόσθετο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ) Δικαίωμα αρνησικυρίας του ορισθέντος ως μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσώπου του Δημοσί−
ου στη λήψη οποιασδήποτε απόφασης σχετικής με τη
διανομή μερισμάτων και πολιτική παροχών προς τον
Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα λοιπά μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τους Γενικούς
Διευθυντές και τους αναπληρωτές τους, με απόφαση
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ή εφόσον ο
εκπρόσωπος κρίνει ότι η απόφαση αυτή του Δ.Σ. δύναται
να θέσει σε κίνδυνο τα συμφέροντα των καταθετών ή να
επηρεάσει ουσιωδώς τη φερεγγυότητα και την εύρυθμη
λειτουργία της Τράπεζας.
ε) Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση των
κοινών μετόχων της Τράπεζας και δικαίωμα αρνησικυ−
ρίας του εν λόγω ορισθέντος ως πρόσθετο μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τη συζήτηση και τη λήψη
απόφασης για τα ίδια ως άνω θέματα.
στ) Δικαίωμα του εκπροσώπου του Δημοσίου ελεύθε−
ρης πρόσβασης στα βιβλία και στοιχεία της Τράπεζας
για τους σκοπούς του ν. 3723/2008.
ζ) Δικαίωμα προνομιακής ικανοποίησης από το προϊόν
εκκαθάρισης έναντι όλων των άλλων μετόχων, σε πε−
ρίπτωση που η Τράπεζα τεθεί σε εκκαθάριση. Έτσι το
Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε Ευρώ
2.840.771.345 και διαιρείται: α) σε 496.654.269 κοινές
μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 5 η κάθε μία, β) σε
25.000.000 εξαγοράσιμες προνομιούχες ονομαστικές
μετοχές άνευ δικαιώματος ψήφου και άνευ σωρευτι−
κού μερίσματος, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο μζ΄
της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, ονομαστικής αξίας
τριάντα λεπτών του Ευρώ (€0,30) η κάθε μία, και γ) σε
70.000.000 εξαγοράσιμες προνομιούχες ονομαστικές
μετοχές ν. 3723/2008, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο
μθ’ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, ονομαστικής αξίας
πέντε Ευρώ (€5) η κάθε μία.
Άρθρο 18 (παρ.1)
1. Η Τράπεζα διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο,
το οποίο αποτελείται από εννέα (9) έως δεκαέξι (16)
μέλη και εκπροσωπείται σε όλες τις σχέσεις και συ−
ναλλαγές όπως αναφέρεται στα άρθρα 22−24 και 39
του παρόντος. Η θέση του δέκατου έκτου μέλους του
Διοικητικού Συμβουλίου πληρούται από το Ελληνικό
Δημόσιο, μέσω του εκπροσώπου του, ως νέου πρόσθε−
του μέλους κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 παρ. 3
ν. 3723/2008 «για την ενίσχυση της ρευστότητας της
οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της
διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης» καθ’ όσον χρόνο

4

TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

το Ελληνικό Δημόσιο κατέχει τις αναληθφείσες από
αυτό προνομιούχες μετοχές που αναφέρονται στο άρ−
θρο 1 του νόμου αυτού και στο άρθρο 4 παρ. 2 εδάφιο
(μθ΄) του παρόντος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 39
Οι διατάξεις του ν. 3723/2008 «για την ενίσχυση της
ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των
επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης»
υπερισχύουν τυχόν αντίθετων διατάξεων του παρόντος,
καθ’ όσον χρόνο το Ελληνικό Δημόσιο κατέχει τις ανα−
ληθφείσες από αυτό προνομιούχες μετοχές που ανα−
φέρονται στο άρθρο 1 του νόμου αυτού και στο άρθρο
4 παρ. 2 εδάφιο (μθ΄) του παρόντος.
Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2009
Με εντολή Υφυπουργού
Ο Διευθυντής
ΗΛΙΑΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
F
(3)
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ−
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΙΤΩΝ ΟΛΟ−
ΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑΛΑΜΗΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «TRITON INTERGRATED YACHTING
SERVICES S.A.».
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Τη 17.7.2008 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ’ αριθμ. 11141/2008
απόφασή μας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση
των άρθρων 5, 7, 23 του καταστατικού της Ανώνυμης
Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΙΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑΛΑΜΗΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με
δ.τ. «TRITON INTERGRATED YACHTING SERVICES S.A.»
και με αριθμό Μητρώου 42290/01ΝΤ/Β/99/32 που απο−
φάσισε η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας
στις 30.6.2008.
Η τροποποίηση που εγκρίθηκε, έχει σε περίληψη ως
εξής:
«Άρθρο 5ο
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, ορισθέν αρχικώς
σε σαράντα επτά εκατομμύρια (47.000.000) δραχμές,
ηυξήθη με την από 30.12.1999 απόφαση του Διοικητικού
συμβουλίου κατά 30.080.000 δρχ. με την έκδοση 6.400
νέων ονομαστικών μετοχών της ονομαστικής αξίας δρχ.
4.700 η κάθε μία και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο αυτής
ανέρχεται πλέον σε δρχ. 77.080.000 διαιρούμενο σε
16.400 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ.
4.700 η κάθε μία.
Με την από 30.6.2001 απόφαση της Γενικής Συνελεύ−
σεως ηυξήθη κατά 58.707.700 δρχ., ανερχόμενον συνολι−
κώς εις εκατόν τριάντα πέντε εκατομμύρια επτακόσιες
ογδόντα επτά χιλιάδες επτακόσιες (135.787.700) δραχ−
μές, διαιρούμενον εις είκοσι οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες
ενενήντα μία (28.891) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής
αξίας εκάστης τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων (4.700)
δραχμών εκάστης, ολοσχερώς καταβεβλημένον.

Με την από 30.6.2002 απόφαση της Γενικής Συνελεύ−
σεως απεφασίσθη:
α) Η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εται−
ρείας και της ονομαστικής αξίας των Μετοχών εις Ευρώ,
με αύξηση αυτού κατά 5.977,45 ευρώ με καταβολή μετρη−
τών και με παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας
των Μετοχών από 13,79 εις 14,00 ευρώ και β) Περαιτέρω
αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά
(117.278) ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 8.377
Ονομαστικών Μετοχών.
Κατόπιν των ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της
Εταιρείας ανέρχεται εις (521.752) πεντακόσιες είκοσι
μία χιλιάδες επτακόσια πενήντα δύο ευρώ, διαιρούμε−
νον εις (37.268) τριάντα επτά χιλιάδες διακόσιες εξήντα
οκτώ (37.268) Ονομαστικές Μετοχές ονομαστικής αξίας
εκάστης δέκα τεσσάρων (14) ευρώ.
Με την από 29.9.2003 απόφαση της εκτάκτου Γενικής
Συνελεύσεως απεφασίσθη: η αύξηση του Μετοχικού
Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά (521.752) πεντακόσιες
είκοσι μια χιλιάδες επτακόσια πενήντα δύο ευρώ, με
καταβολή μετρητών και δι’ εκδόσεως τριάντα επτά χι−
λιάδων διακοσίων εξήντα οκτώ (37.268) Ονομαστικών
Μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα τεσσάρων
(14,00) ευρώ και τιμή διαθέσεως εκάστης τριάντα τεσ−
σάρων και 56/100 (34,56) ευρώ.
Κατόπιν των ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της
Εταιρείας ανέρχεται εις (1.043.504) ένα εκατομμύριο
σαράντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια τέσσερα ευρώ
διαιρούμενο εις (74.536) εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες
πεντακόσιες τριάντα έξι Ονομαστικές Μετοχές, ονομα−
στικής αξία εκάστης δέκα τεσσάρων (14) ευρώ.
Με την από 29.9.2006 απόφαση της Γενικής Συνελεύ−
σεως απεφασίσθη η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου
της Εταιρείας κατά Ευρώ επτακόσιες εξήντα έξι χιλιά−
δες και διακόσια σαράντα οκτώ (766.248) με την έκδοση
πενήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων τριάντα δύο
(54.732) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα τεσσά−
ρων (14,00) ευρώ.
Κατόπιν των ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της
Εταιρείας ανέρχεται εις ένα εκατομμύριο οκτακόσι−
ες εννέα χιλιάδες και επτακόσια πενήντα δύο ευρώ
(1.809.752) διαιρούμενο εις εκατόν είκοσι εννέα χιλιάδες
και διακόσιες εξήντα οκτώ και διαιρείται σε 129.268
μετοχές, ονομαστικής αξίας 14 ευρώ η κάθε μία.
Με την από 6.10.2006 απόφαση της Γενικής Συνελεύσε−
ως απεφασίσθη η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της
Εταιρείας κατά Ευρώ εξακόσιες χιλιάδες οκτακόσιες
δέκα (600.810), με την έκδοση σαράντα δύο χιλιάδων
εννιακοσίων δεκαπέντε (42.915) νέων μετοχών ονομα−
στικής αξίας δέκα τεσσάρων (14) ευρώ η καθεμία.
Κατόπιν των ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εται−
ρείας ανέρχεται εις δύο εκατομμύρια τετρακόσιες δέκα
χιλιάδες και πεντακόσια εξήντα δύο Ευρώ (2.410.562) και
διαιρείται σε εκατόν εβδομήντα δύο χιλιάδες και εκατόν
ογδόντα τρεις (172.183) μετοχές, ονομαστικής αξία δέκα
τεσσάρων (14) ευρώ η καθεμία.
Με την από 12.10.2006 απόφαση της Γενικής Συνελεύ−
σεως απεφασίσθη η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου
της Εταιρείας κατά Ευρώ εκατόν ενενήντα έξι χιλιά−
δες (196.000), με την έκδοση δέκα τεσσάρων χιλιάδων
(14.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 14 ευρώ η
κάθε μία.
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Κατόπιν των ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της
Εταιρείας ανέρχεται εις δύο εκατομμύρια εξακόσιες
έξι χιλιάδες και πεντακόσια εξήντα δύο Ευρώ (2.606.562)
και διαιρείται σε 186.183 Μετοχές, ονομαστικής αξίας 14
ευρώ η καθεμία.
Με την από 28.2.2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευ−
σης απεφασίσθη: α) μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου
της Εταιρείας κατά Ευρώ ένα εκατομμύριο τριακόσιες
τρεις χιλιάδες διακόσια ογδόντα ένα (1.303.281), με τη
μείωση της αξίας των ήδη υπαρχουσών μετοχών κατά
7,00 ευρώ και β) αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της
Εταιρείας κατά Ευρώ δύο εκατομμύρια τριακόσιες ενε−
νήντα δύο χιλιάδες επτακόσια δέκα εννέα (2.392.719) με
την έκδοση τριακοσίων σαράντα μίας χιλιάδων οκτα−
κοσίων δέκα επτά (341.817) νέων μετοχών, ονομαστικής
αξίας επτά (7,00) ευρώ η κάθε μία.
Κατόπιν των ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της
Εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ τρία εκατομμύρια εξα−
κόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες (3.696.000) και διαιρείται
σε πεντακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες (528.000) μετοχές,
ονομαστικής αξίας επτά (7) ευρώ η κάθε μία».
«Άρθρο 7ο
ΜΕΤΟΧΕΣ
1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ.
2. Οι μετοχές της Εταιρείας υπογράφονται από τον
Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του
οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να
ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά
σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από
το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Για τη μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε
ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές απαιτείται
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατά
την απαρτία που προβλέπεται από το άρθρο 15, παρ. 1
του παρόντος καταστατικού και με απόλυτη πλειοψη−
φία, και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.
4. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών.
Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές άμα τη εκδόσει
αυτών».
«Άρθρο 23ο
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου,
οι σύμβουλοι που απομένουν, εφ’ όσον δεν είναι λιγότε−
ροι από 3, επιβάλλεται να εκλέξουν προσωρινά αντικα−
ταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου
που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για
έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική
Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε
με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν
η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο
Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του
τροποποιημένου καταστατικού.

5

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
(4)
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία «ΔΕΛΦΙΝΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΔΕΛ−
ΦΙΝΙ Α.Ε.» ή «DELPHINI S.A».
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Την 13.1.2009 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΕΛΦΙΝΙ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΔΕΛΦΙΝΙ Α.Ε.» ή «DELPHINI S.A.» και
με Αριθμό Μητρώου 52042/72/Β/02/20:
1) Οι οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης
Διοικητικού Συμβουλίου και η επ’ αυτών έκθεση των
ελεγκτών για τη χρήση 2007.
2) Το από 30.6.2008 Πρακτικό (No 5) της Γενικής Συ−
νέλευσης των μετόχων με το οποίο αποφασίσθηκε
έγκριση αφενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των
ετησίων οικονομικών καταστάσεων χωρίς καμία τρο−
ποποίησή τους.
Ρέθυμνο, 13 Ιανουαρίου 2009
Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής
ΑΝ. ΤΡΙΠΟΔΙΑΝΑΚΗΣ
F
(5)
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΣΧΑΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ − ΕΞΑΓΩΓΙ−
ΚΗ − ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΚΡΙΤΙ
ENTERPRISES S.A.» (ΚΡΗΤΗ ΕΝΤΕΡΠΡΑΙΖΙΣ ΕΣ. ΕΙ).
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Την 8.1.2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 69 Πρακτικό του
Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΣΧΑΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ − ΕΞΑΓΩ−
ΓΙΚΗ − ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΡΙΤΙ
ENTERPRISES S.A.» (ΚΡΗΤΗ ΕΝΤΕΡΠΡΑΙΖΙΣ ΕΣ. ΕΙ) και με
αριθμό Μητρώου 28508/72/Β/93/02, με το οποίο πιστο−
ποιήθηκε η καταβολή του ποσού της αύξησης του Μετο−
χικού Κεφαλαίου εκ ευρώ 75.200,00 που αποφασίσθηκε
από την έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 12.12.2008.
Ρέθυμνο, 8 Ιανουαρίου 2009
Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής
ΑΝ. ΤΡΙΠΟΔΙΑΝΑΚΗΣ
F
(6)
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «Σ. ΚΙΑΓΙΑΔΑΚΗΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ−
ΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ» με δ.τ. «ΚΡΕΤΑ ΜΟΤΟΡΣ».

Καλλιθέα, 26 Φεβρουαρίου 2009

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής
ΑΝΤ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Την 24.12.2008 καταχωρίσθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 120Α Πρακτικό του
Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την
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TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

επωνυμία «Σ.ΚΙΑΓΙΑΔΑΚΗΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ−
ΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ» και δ.τ. «ΚΡΕΤΑ ΜΟΤΟΡΣ» και με αριθμό
Μητρώου 19905/72/Β/89/22, με το οποίο πιστοποιήθηκε
η καταβολή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού
Κεφαλαίου 48.016,60 ευρώ που αποφασίσθηκε από την
έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 12.12.2008.
Ρέθυμνο, 24 Δεκεμβρίου 2008
Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής
ΑΝ. ΤΡΙΠΟΔΙΑΝΑΚΗΣ
F
(7)
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕ−
ΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΕΝ.ΕΡ.Α.Σ.Ε.».
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Την 8.1.2009 καταχωρίσθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 14 Πρακτικό του
Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙ−
ΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΕΝ.ΕΡ.Α.Σ.Ε.» και με αριθμό
Μητρώου 54305/72/Β/03/08, με το οποίο πιστοποιήθηκε
η καταβολή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού
Κεφαλαίου εκ ευρώ 775.000,00 που αποφασίσθηκε από
την έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 14.12.2008.
Ρέθυμνο, 8 Ιανουαρίου 2009
Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής
ΑΝ. ΤΡΙΠΟΔΙΑΝΑΚΗΣ
F
(8)
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της υπό Εκκαθάριση Ανώνυμης Εται−
ρείας με την επωνυμία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΤΣΟΥΡΛΑΚΗ ΚΕ−
ΡΑΜΟΠΟΙΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Την 19.2.2009 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία
της υπό Εκκαθάριση Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ−
μία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΤΣΟΥΡΛΑΚΗ ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με Αριθμό Μητρώου 28599/72/Β/93/3:
1) Οι οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης
Διοικητικού Συμβουλίου και η επ’ αυτών έκθεση των
ελεγκτών για τη χρήση 2007.
2) Το από 30.6.2008 Πρακτικό (No 14) της τακτικής
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο απο−
φασίσθηκε η έγκριση αφενός της εκθέσεως του Δ.Σ.,
αφετέρου των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χω−
ρίς καμία τροποποίησή τους.

(9)
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΕΜ−
ΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΙΡΛΙΡΑΚΗΣ» με δ.τ. «Α.Ε.Ξ.Τ.Ε. ΝΙΚΟΛΑ−
ΟΣ ΚΑΙ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΙΡΛΙΡΑΚΗΣ».
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Την 20.2.2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 19.2.2009 Πρακτικό
(No 164) του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εται−
ρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟ−
ΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΙ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΙΡΛΙΡΑΚΗΣ», με δ.τ. «Α.Ε.Ξ.Τ.Ε. ΝΙ−
ΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΙΡΛΙΡΑΚΗΣ» και με Αριθμό
Μητρώου 11873/72/Β/86/48, με το οποίο πιστοποιήθηκε
η καταβολή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού
Κεφαλαίου 47.253,50 ευρώ που αποφασίσθηκε από την
έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 18.2.2009.
Ρέθυμνο, 20 Φεβρουαρίου 2009
Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής
ΑΝ. ΤΡΙΠΟΔΙΑΝΑΚΗΣ
F
(10)
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΣΩΠΑΣΟΥΔΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ.
«ΑΦΟΙ ΣΩΠΑΣΟΥΔΑΚΗ Α.Ξ.Τ.Ε.».
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Την 23.2.2009 καταχωρίσθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΣΩΠΑ−
ΣΟΥΔΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΦΟΙ ΣΩΠΑΣΟΥΔΑΚΗ Α.Ξ.Τ.Ε.» και
αριθμό Μητρώου 20395/72/Β/89/26.
1) Οι οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης
Διοικητικού Συμβουλίου και η επ’ αυτών έκθεση των
ελεγκτών για τη χρήση 2007.
2) Το από 30.6.2008 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης
των μετόχων με το οποίο αποφασίσθηκε έγκριση αφ’ενός
της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των ετησίων οικονομι−
κών καταστάσεων χωρίς καμία τροποποίησή τους.
Ρέθυμνο, 23 Φεβρουαρίου 2009
Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής
ΑΝ. ΤΡΙΠΟΔΙΑΝΑΚΗΣ
F

Ρέθυμνο, 19 Φεβρουαρίου 2009

(11)
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΣΧΑΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ − ΕΞΑΓΩΓΙ−
ΚΗ − ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΚΡΙΤΙ
ENTERPRISES S.A.» (ΚΡΗΤΗ ΕΝΤΕΡΠΡΑΙΖΙΣ ΕΣ. ΕΙ).

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής
ΑΝ. ΤΡΙΠΟΔΙΑΝΑΚΗΣ

Την 23.2.2009 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΟΣΧΑΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ − ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ − ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΡΙΤΙ ENTERPRISES
S.A.» (ΚΡΗΤΗ ΕΝΤΕΡΠΡΑΙΖΙΣ ΕΣ. ΕΙ) και αριθμό Μητρώ−
ου 28508/72/Β/93/02.
1) Οι οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης
Διοικητικού Συμβουλίου και η επ’ αυτών έκθεση των
ελεγκτών για τη χρήση 2007.
2) Το από 30.6.2008 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης
των μετόχων με το οποίο αποφασίσθηκε έγκριση αφ’
ενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των ετησίων
οικονομικών καταστάσεων χωρίς καμία τροποποίησή
τους.
Ρέθυμνο, 23 Φεβρουαρίου 2009
Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής
ΑΝ. ΤΡΙΠΟΔΙΑΝΑΚΗΣ
F
(12)
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΓΑΛΕΡΟΥ Α.Ε.Ε − Ανώνυμη Εμπορική
Εταιρεία» με δ.τ. «COROM S.A.».
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Την 20.2.2009 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΓΑΛΕΡΟΥ Α.Ε.Ε − Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία» και δ.τ.
«COROM S.A.» και αριθμό Μητρώου 36386/72/Β/96/14.
1) Οι οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης
Διοικητικού Συμβουλίου και η επ’ αυτών έκθεση των
ελεγκτών για τη χρήση 2007.
2) Το από 30.6.2008 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης
των μετόχων με το οποίο αποφασίσθηκε έγκριση αφ’
ενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των ετησίων
οικονομικών καταστάσεων χωρίς καμία τροποποίησή
τους.
Ρέθυμνο, 20 Φεβρουαρίου 2009
Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής
ΑΝ. ΤΡΙΠΟΔΙΑΝΑΚΗΣ
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(13)
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ − ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Την 16.2.2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 4.2.2009 Πρακτι−
κό (No 214) του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης
Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ − ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με Αριθμό
Μητρώου 11852/72/Β/86/27, με το οποίο πιστοποιήθηκε
η καταβολή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού
Κεφαλαίου εκ 52.360,00 ευρώ που αποφασίσθηκε από
την έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 31.12.2006.
Ρέθυμνο, 16 Φεβρουαρίου 2009
Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής
ΑΝ. ΤΡΙΠΟΔΙΑΝΑΚΗΣ
F
(14)
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ − ΤΟΥΡΙ−
ΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΡΙΑΔΝΗ Α.Ξ.Τ.Ε».
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Την 18.2.2009 καταχωρίσθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 20.4.2008 Πρακτικό
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας
με την επωνυμία «ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ−
ΚΗ − ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΡΙΑΔΝΗ Α.Ξ.Τ.Ε»
και με αριθμό Μητρώου 65472/72/Β/08/04, με το οποίο
πιστοποιήθηκε η καταβολή του αρχικού Μετοχικού Κε−
φαλαίου 1.336.320 ευρώ.
Ρέθυμνο, 18 Φεβρουαρίου 2009
Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής
ΑΝ. ΤΡΙΠΟΔΙΑΝΑΚΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
ρφή
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μμορφή
ρφή 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. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Α΄

225 €

190 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Δωρεάν

Β΄

320 €

225 €

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

2.250 €

645 €

Γ΄

65 €

Δωρεάν

Δ.Δ.Σ.

225 €

95 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Δωρεάν

Α.Σ.Ε.Π.

70€

Δωρεάν

Δ΄

160 €

80 €

Ο.Π.Κ.

−

Δωρεάν

Α.Α.Π.

160 €

80 €

Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.

−

450 €

Ε.Β.Ι.

65 €

33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.
* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

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

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*11015912702090008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

