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ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

(1)
  Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία «BROKERS UNION ΜΕΣΙ−
ΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε»και δ.τ. «B.U. A.E.».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Την 15/02/2012 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επαγ−

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ − ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
 ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 2253

12 Απριλίου 2013
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γελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά η από 24−1−2011 από−
φαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 
της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «BROKERS 
UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.» και δ.τ. «B.U. A.E.» η 
οποία έχει αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 115832209000 με την οποία 
αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του κα−
ταστατικού της, καθώς και η κατάργηση μεταβατικών 
διατάξεων

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε και ολόκληρο το 
νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού.

Η εν λόγω τροποποίηση έχει ως εξής:

«Άρθρο 3»

Έδρα της εταιρείας αρχικά ήταν ο Δήμος Πειραιώς 
Αττικής (Τσαμαδού 5), Τ.Κ. 18531. Με απόφαση της 
1ης Γενικής Συνέλευσης (έκτακτης) των μετόχων της 
Εταιρείας της 24−1−2012 έδρα της εταιρείας ορίστη−
κε ο Δήμος Γλυφάδας Αττικής (λεωφ. Βουλιαγμένης 
αριθ. 90).

Πειραιάς, 11 Απριλίου 2013 

Με εντολή Προέδρου 
Η Προϊσταμένη Τμήματος Μητρώου κ.α.α.

ΜΑΡΙΑ ΠΙΖΙΚΛΗ 

F

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
(2)

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 
του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης της ανώνυμης 
εταιρείας με την επωνυμία «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥ−
ΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥ−
ΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Την 10−04−2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι−
κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό καταχώρισης 
44824 το από 15−01−2013 σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης 
των ανωνύμων εταιρειών «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗ−
ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣ−
ΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 240501000 
(πρώην ΑΡΜΑΕ 483/06/Β/86/10) και «PERSONAL BEST 
ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙ−
ΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 121572601000 (πρώην 
Αρ.ΜΑΕ 14971/01ΝΤ/Β/87/765) με απορρόφηση της δεύ−
τερης από την πρώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 68−77° του κ.ν. 2190/1920 και των άρθρων 1−5 
του ν. 2166/1993.

Αθήνα, 10 Απριλίου 2013 

Με εντολή Υφυπουργού 
Η Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ.

ΜΑΡΙΑ ΛΕΖΟΥ

(3)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«ΤΡΙΗΡΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΜΟ−
ΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «TRHRIS 
NAVIGATION M.A.E.».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την 10/12/2012 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό καταχώρισης 44869, 
το από 23/07/2012 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΙΗΡΗΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «TRHRIS NAVIGATION 
M.A.E.» και αριθμό ΓΕΜΗ 121980001000, σύμφωνα με 
το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή της αύξησης του 
Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας ύψους εννιακο−
σίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (€940.000,00), η οποία 
αποφασίστηκε με την από 25/04/2012 τακτική Γενική 
Συνέλευση των μετόχων.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττι−
κής/Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 27431/12−19/
11/2012).

Αθήνα, 11 Απριλίου 2013 

Με εντολή Προέδρου 
Ο Ειδικός Σύμβουλος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

F

(4)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης της ανώνυμης 
εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩ−
ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Την 12.04.2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 
45388 το από 21−03−2013 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευ−
σης των Ανωνύμων Εταιρειών «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩ−
ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 223701000 (πρώην 
ΑΡΜΑΕ 6066/06/Β/86/05) και «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 223901000 
(πρώην ΑΡΜΑΕ 6064/06/Β/86/03), με απορρόφηση 
της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη, σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 68 § 2 και 78 του Κ.Ν. 
2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2515/1997, όπως 
ισχύουν.

Αθήνα, 12 Απριλίου 2013 

Με εντολή Υφυπουργού 
Η Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ.

ΜΑΡΙΑ ΛΕΖΟΥ
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(5)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

στοιχείων της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση ανώνυ−
μης εταιρείας με την επωνυμία «EVIMA GROUP ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Την 11−4−2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη−
τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης 45298 η από 
19−3−2013 προσωρινή διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών 
(Εκούσια Δικαιοδοσία) με την οποία διορίσθηκε προσω−
ρινή εκκαθαρίστρια της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση τε−
λούσης ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «EVIMA 
GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό 
Γ.Ε.ΜΗ. 288301000 (πρώην αρ.Μ.Α.Ε. 12882/05/Β/86/62), η  
Μαργαρίτα Παναγιωτοπούλου του Αργυρίου, Ορκωτή 
Ελέγκτρια − Λογίστρια, κάτοικος Αθηνών, οδός Φωκίωνος 
Νέγρη αρ. 3, μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της από 
19/3/2013 αίτησης (δικάσιμος στις 14/5/2013).

Αθήνα, 11 Απριλίου 2013 

Με εντολή Υφυπουργού 
Η Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ.

ΜΑΡΙΑ ΛΕΖΟΥ
F

(6)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΟΛΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

Την 2.04.2013 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΛΓΑ ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και 
αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 16422/93/Β/88/001:

1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (προσάρτημα) και 
έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου για την 23η 
Εταιρική χρήση 1/1/2011 − 31/12/2011.

2) Το με αρίθ. 28/30−6−2012 πρακτικό της τακτικής Γε−
νικής Συνέλευσης των μετόχων, από το οποίο προκύπτει 
ότι δεν ορίστηκαν ελεγκτές για την 24η Εταιρική χρήση 
1/1/2012 − 31/12/2012 σύμφωνα με το άρθρο 36 α του Κ.Ν. 
2190/20, γιατί η εταιρεία δεν έχει υπερβεί και ούτε πρό−
κειται να υπερβεί τον ετήσιο τζίρο του 1.000.000 ευρώ. 

Αργοστόλι, 8 Απριλίου 2013 

Ο Αντιπεριφερειάρχης 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ – ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΡΗΣ

F
(7)

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΑΦΟΙ ΠΑΡΑΣΧΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟ−
ΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΦΟΙ ΠΑ−
ΡΑΣΧΑΚΗ Α.Ξ.Τ.Ε.»

Η ΑΝΤΠΙΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Την 02/04/2013 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ−
μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοι−

χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ 
ΠΑΡΑΣΧΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣ−
ΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΦΟΙ ΠΑΡΑΣΧΑΚΗ Α.Ξ.Τ.Ε.» και 
αριθμό Μητρώου 19829/72/Β/89/17:

1) Οι οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης 
Διοικητικού Συμβουλίου και η επ' αυτών έκθεση των 
ελεγκτών για τη χρήση.

2) Το από 30/06/2012 πρακτικό της Γενικής Συνέλευ−
σης των μετόχων με το οποίο αποφασίστηκε έγκριση 
αφ'ενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των ετησιών 
οικονομικών καταστάσεων χωρίς καμία τροποποίηση 
τους.

Ρέθυμνο, 2 Απριλίου 2013

Με εντολή Αντιπεριφερειάρχου
Ο Διευθυντής

ΜΙΧΑΗΛ ΔΑΡΑΚΗΣ
F

(8)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΡΛΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ 
– ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ − ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΒΕΚΙΟ (VECCHIO)»

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Την 27/03/2013 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ−
μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοι−
χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕ−
ΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΡΛΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 
– ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ − ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΒΕΚΙΟ 
(VECCHIO)» αριθμό Μητρώου 19642/72/Β/89/13:

1) Οι οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης 
Διοικητικού Συμβουλίου και η επ' αυτών έκθεση των 
ελεγκτών για τη χρήση 2009.

2) Το από 30/06/2010 πρακτικό της Γενικής Συνέλευ−
σης των μετόχων με το οποίο αποφασίστηκε έγκριση 
αφ'ενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των ετησιών 
οικονομικών καταστάσεων χωρίς καμία τροποποίηση 
τους.

Ρέθυμνο, 27 Μαρτίου 2013

Με εντολή Αντιπεριφερειάρχου 
Ο Διευθυντής

ΜΙΧΑΗΛ ΔΑΡΑΚΗΣ
F

(9)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΡΛΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ 
− ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ − ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ − ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΒΕΚΙΟ (VECCHIO)».

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Την 22/03/2013 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανω−
νύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω 
στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΡΛΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ − ΤΟΥ−
ΡΙΣΤΙΚΕΣ − ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ − ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
και δ.τ. «ΒΕΚΙΟ (VECCHIO)» και με Αριθμό Μητρώου 
19642/72/Β/89/13:

1) Οι οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρι−
σης Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2008.
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2) Το από 30/06/2009 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων με το οποίο αποφασίστηκε έγκριση αφενός 
της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των ετησιών οικονο−
μικών καταστάσεων χωρίς καμία τροποποίηση τους.

Ρέθυμνο, 22 Μαρτίου 2013

Με εντολή Αντιπεριφερειάρχου 
Ο Διευθυντής

ΜΙΧΑΗΛ ΔΑΡΑΚΗΣ
F

(10)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «INTERLAND CONSULTING Ανώνυμη Ανα−
πτυξιακή Εταιρεία» και δ.τ. «INTERLAND CONSULTING 
A.A.E.».

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Την 02/04/2013 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανώνυμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 26.09.2011 πρακτικό 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία «INTERLAND CONSULTING Ανώνυμη Ανα−
πτυξιακή Εταιρεία» και δ.τ. «INTERLAND CONSULTING 
A.A.E.» και με Αριθμό Μητρώου 41211/72/Β/98/11, με το 
οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της αύξη−
σης του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 600.000,00 ευρώ 
που αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση στις 
30.06.2011 μετά από ισόποση μείωση του Μετοχικού 
Κεφαλαίου για την εξάλειψη ζημιών με ακύρωση μετο−
χών Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται συνολικά 
σε 1.750.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 175.000 μετοχές 
ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ εκάστη. 

Ρέθυμνο, 2 Απριλίου 2013

Με εντολή Αντιπεριφερειάρχου 
Ο Διευθυντής

ΜΙΧΑΗΛ ΔΑΡΑΚΗΣ
F

(11)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «INTERLAND CONSULTING Ανώνυμη Ανα−
πτυξιακή Εταιρεία» και δ.τ. «INTERLAND CONSULTING 
A.A.E.».

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Την 02/04/2013 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανώνυμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 17.08.2010 πρακτικό 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία «INTERLAND CONSULTING Ανώνυμη Ανα−
πτυξιακή Εταιρεία» και δ.τ. «INTERLAND CONSULTING 
A.A.E.» και με Αριθμό Μητρώου 41211/72/Β/98/11, με το 
οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της αύ−
ξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 400.000,00 
ευρώ που αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση 
στις 30.06.2010. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται 
συνολικά σε 1.750.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 175.000 
μετοχές ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ εκάστη. 

Ρέθυμνο, 2 Απριλίου 2013

Με εντολή Αντιπεριφερειάρχου 
Ο Διευθυντής

ΜΙΧΑΗΛ ΔΑΡΑΚΗΣ

(12)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο  

στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«Ντιάτζεο Ελλάς, Ανώνυμη Εταιρία Εμπορίας, Εισα−
γωγών και Αντιπροσωπειών Ποτών» και δ.τ. «Diageo 
Hellas S.A.».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την 11/02/2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό καταχώρισης 45268, 
το από 14/12/2012 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «Ντιάτζεο Ελλάς, 
Ανώνυμη Εταιρία Εμπορίας, Εισαγωγών και Αντιπρο−
σωπειών Ποτών» και δ.τ. «Diageo Hellas S.A.» και αριθμό 
ΓΕΜΗ 000811401000, από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποδέχθηκε την παραίτη−
ση του Βασίλειου Ανδρικόπουλου και εξέλεξε σε αντικα−
τάσταση του την  Αναστασία Αγγελή, για το υπόλοιπο 
της πενταετούς θητείας (που λήγει την 22.03.2015, πα−
ρατεινομένη μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση μετά 
τη λήξη της) και συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:

1). ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του Παντελεήμονος, Έλ−
ληνας υπήκοος, που γεννήθηκε το 1960, κάτοικος Δι−
λόφου Βάρης Αττικής, Σοφίας 5 και Φολεγάνδρου 16, 
κάτοχος του με αριθμό ΑΖ 539710 δελτίου ταυτότητας 
και ΑΦΜ 033695370, ΠΡΟΕΔΡΟΣ.

2). ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΟΥΡΚΑΦΑ του Βασιλείου, Ελληνίδα 
υπήκοος που γεννήθηκε το 1968, κάτοικος Γλυφάδας 
Αττικής οδός Ασκληπιού 30, κάτοχος του με αριθμό 
ΑΕ067071 δελτίου ταυτότητας και ΑΦΜ 032716790, ΑΝΤΙ−
ΠΡΟΕΔΡΟΣ.

3). ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΝΤΑΝΟΥ του Ιωάννη, Ελληνίδα υπήκοος 
που γεννήθηκε το 1973, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Ατ−
τικής οδός Κρήνης 22, κάτοχος του με αριθμό Φ089622 
δελτίου ταυτότητας και ΑΦΜ 076573027, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.

4). ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΓΓΕΛΗ του Χρήστου, Ελληνίδα υπήκο−
ος που γεννήθηκε το 1959, κάτοικος Παλλήνης Αττικής 
οδός Ρήγα Φεραίου 30, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ103676 
δελτίου ταυτότητας και ΑΦΜ 063081634, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.

5). ΙΩΑΚΕΙΜ ΜΕΜΤΣΑΣ του Δημητρίου, Έλληνας υπή−
κοος που γεννήθηκε το 1940, κάτοικος Γλυφάδας οδός 
Ικαρίας αριθμός 7, κάτοχος του με αριθμό ΑΖ 130741 
δελτίου ταυτότητας και ΑΦΜ 011115564, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.

Β. Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Το Διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε ρύθμιση της εκ−

προσώπησης της εταιρείας ως εξής:
Α. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Αναστά−

σιος Ευαγγέλου (Α.Δ.Τ. ΑΖ 539710) κάτοικος Διλόφου 
Βάρης Αττικής Σοφίας 5 και Φολεγάνδρου 16, ενεργώ−
ντας από κοινού με την Αντιπρόεδρο του Διοικητικού 
Συμβουλίου Πηνελόπη Κούρκαφα (Α.Δ.Τ. ΑΕ067071), κά−
τοικο Γλυφάδας Αττικής οδός Ασκληπιού 30, θα εκπρο−
σωπούν και θα δεσμεύουν την Εταιρεία για κάθε πράξη 
στο πλαίσιο του εταιρικού της σκοπού, με εξαίρεση 
τις πράξεις αυτές για τις οποίες δίδονται παρακάτω 
εξουσίες σε άλλα πρόσωπα που ρητώς περιγράφονται 
ως αποκλειστικές.

Β. Κατά την υπογραφή συμβάσεων πάσης φύσεως 
και μορφής η εταιρεία θα εκπροσωπείται επίσης από 
οποιαδήποτε δύο από τα παρακάτω πρόσωπα ενεργού−
ντα από κοινού, ήτοι τους Αναστάσιο Παντελεήμονος 
Ευαγγέλου, Πηνελόπη Βασιλείου Κούρκαφα, Αναστασία 
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Χρήστου Αγγελή, Ευγενία Ιωάννη Ζωντανού, Αντώνη 
Γεράσιμου Ορλανδάτο, (Α.Δ.Τ. ΑΚ 545098) κάτοικο Γα−
λατσίου Αττικής Κερκύρας 14, Στέλλα−Αλεξάνδρα Ιω−
άννη Αλεξοπούλου (Α.Δ.Τ. Π 344102) κάτοικο Βούλας 
Αττικής οδός Ερμού 35, Ιωάννα Ιωάννη Βλαχάκη (Α.Δ.Τ. 
ΑΖ 120869), κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής Σάμου 17 και 
Πήγασου, Ιωάννη Πέτρου Καρακάνα (Α.Δ.Τ. Τ815828) κά−
τοικο Θεσσαλονίκης Μακεδονίας Κρήτης 80, Ευάγγελο 
Χρήστου Καλαμπάκα (Α.Δ.Τ. Σ257776) κάτοικο Βριλησσί−
ων Αττικής Παϊκου 12 και Ολύμπου, Ανδρέα Παναγιώτη 
Πούρνο (Α.Δ.Τ. Χ507280) κάτοικο Ν. Σμύρνης Αττικής 
οδός Δαρδανελίων 11Α.

Γ. Ειδικώς κατά την υπογραφή των συμβάσεων 
που η εταιρεία συναπτά με κάβες στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Diageo Reserve Brands» η εταιρεία 
θα εκπροσωπείται επίσης από τους Χαράλαμπο Αθα−
νασίου Ψαρούδα (Α.Δ.Τ.Χ 583063), κάτοικο Πειραιά, 
Ακτή Θεμιστοκλέους 120 και ενός εκ των Πηνελόπη 
Κούρκαφα ή Ευγενία Ζωντανού ή Αντώνη Ορλανδάτο, 
οι οποίοι, ενεργούντες από κοινού, θα εκπροσωπούν 
και δεσμεύουν την Εταιρεία. Επίσης κατά την υπο−
γραφή συμβάσεων που η εταιρεία συνάπτει για την 
παροχή υπηρεσιών πληροφορικής ή πρόσβασης στο 
διαδίκτυο, υπηρεσιών συντήρησης και λειτουργίας των 
πληροφοριακών συστημάτων της εταιρείας καθώς και 
για την προμήθεια εξοπλισμού ή παγίων στοιχείων 
πληροφοριακών συστημάτων της εταιρείας η εταιρεία 
θα εκπροσωπείται επίσης από τον Ανδρέα Παναγιώτη 
Πούρνο, ο οποίος θα εκπροσωπεί και δέσμευει την 
Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του για συμβάσεις οι 
οποίες είναι αξίας μικρότερης των δεκαπέντε χιλιά−
δων (15.000) ευρώ. Επιπρόσθετα, κατά την υπογρα−
φή συμβάσεων πάσης φύσεως και μορφής αξίας έως 
δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, καθώς και συμβάσεων 
εμπιστευτικότητας ή συμβάσεων χρησιδανείου που 
συνάπτει, η εταιρεία θα εκπροσωπείται με μόνη την 
υπογραφή οιουδήποτε εκ των Αναστασίου Ευαγγέλου, 
Στέλλας−Αλεξάνδρας Αλεξοπούλου, Πηνελόπης Κούρ−
καφα, Ιωάννη Καρακάνα, Ευγενίας Ζωντανού, Αντώνη 
Ορλανδάτου, Ιωάννας Βλαχάκη, Ευάγγελου Καλαμπόκα 
και Αναστασίας Αγγελή. 

Δ. Κατά την υπογραφή συμβάσεων με το προσω−
πικό της η εταιρεία θα εκπροσωπείται είτε από τον 
Αναστάσιο Παντελεήμονος Ευαγγέλου είτε από την 
Ιωάννα Ιωάννη Βλαχάκη, οι οποίοι θα εκπροσωπούν 
και θα δεσμεύουν την εταιρεία με μόνη την υπογραφή 
τους. Για κάθε θέμα που ανακύπτει στο πλαίσιο της 
λειτουργίας καθώς επίσης και για την καταγγελία των 
συμβάσεων αυτών, η εταιρεία θα εκπροσωπείται είτε 
από τον Αναστάσιο Παντελεήμονος Ευαγγέλου είτε 
από την Ιωάννα Βλαχάκη, οι οποίοι θα εκπροσωπούν 
και δεσμεύουν την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή 
τους. Η Ιωάννα Βλαχάκη θα εκπροσωπεί επίσης την 
Εταιρεία ενώπιον κάθε αρχής και προσώπου, δημοσίου 
ή ιδιωτικού δικαίου, για κάθε ζήτημα που άπτεται των 
σχέσεων της εταιρείας με το προσωπικό της.

Ε. Ειδικώς για το άνοιγμα και την κίνηση των λογα−
ριασμών της εταιρείας σε τράπεζες και χρηματοδοτικά 
ιδρύματα, κατά τη διενέργεια πληρωμών, την έκδοση 
αξιόγραφων και τη μεταβίβαση αξιόγραφων καθώς και 
την ανάληψη υποχρεώσεων από αξιόγραφα, η εταιρεία 
θα εκπροσωπείται αποκλειστικά ως ακολούθως:

(α) ανεξαρτήτως ποσού από δύο πρόσωπα της Κατη−
γορίας (1) ενεργούντα από κοινού, (β) για πράξεις άνω 
των εκατόν είκοσι επτά χιλιάδων (127.000) ευρώ και 
μέχρι διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ είτε 
από δύο πρόσωπα της Κατηγορίας (1) ενεργούντα από 
κοινού, είτε από ένα πρόσωπο της Κατηγορίας (1) και 
την Ευγενία Ζωντανού, (γ) για πράξεις μεταξύ των τρι−
άντα δύο χιλιάδων (32.000) ευρώ και των εκατόν είκοσι 
επτά χιλιάδων (127.000) ευρώ είτε από δύο πρόσωπα 
της Κατηγορίας (1) ενεργούντα από κοινού, είτε από 
ένα πρόσωπο της Κατηγορίας (1) και ένα πρόσωπο της 
κατηγορίας (2) και (δ) πράξεις ποσού μικρότερου των 
τριάντα δύο χιλιάδων (32.000) είτε από δύο πρόσωπα 
της Κατηγορίας (1) ενεργούντα από κοινού, είτε από 
ένα πρόσωπο της Κατηγορίας (1) και ένα πρόσωπο της 
Κατηγορίας (2) ενεργούντα από κοινού, είτε από δύο 
πρόσωπα της κατηγορίας (2) ενεργούντα από κοινού.

Στην Κατηγορία (1) ανήκουν οι: Αναστάσιος Παντελε−
ήμονος Ευαγγέλου και ο Αντώνης Γεράσιμου Ορλανδά−
τος. Στην κατηγορία (2) ανήκουν οι Πηνελόπη Κούρκαφα, 
Ιωάννης Καρακάνας Ευγενία Ζωντανού, Στέλλα−Αλεξάν−
δρα Αλεξοπούλου, Αναστασία Αγγελή και Ευάγγελος 
Καλαμπόκας.

Ενδεικτικά οι παραπάνω και μέσα στα όρια που ως 
άνω ορίζονται δικαιούνται να κάνουν χρήση πιστώσεων 
που έχουν χορηγηθεί στην Εταιρεία είτε με επιταγές 
είτε με εντολές είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων, να 
εκδίδουν και οπισθογραφούν τραπεζικές επιταγές να 
αναλαμβάνουν χρήματα και χρηματόγραφα, μερισμα−
ταποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα 
εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία 
από οποιοδήποτε Δημόσιο Ταμείο και/ή το Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων ή/και οργανισμό κοινής 
ωφελείας να εισπράττουν χρήματα από όλες τις ημε−
δαπές ή αλλοδαπές Τράπεζες που λειτουργούν στην 
Ελλάδα ή στο εξωτερικό, να προβαίνουν σε άνοιγμα ή 
ανάκληση πιστώσεων εξωτερικού ή εσωτερικού, ολικά 
ή μερικά, να εκδίδουν, αποδέχονται, τριτεγγυώνται και 
οπισθογραφούν συναλλαγματικές και να αποδέχονται 
και εξοφλούν υποσχετικές επιστολές να συνάπτουν 
συμβάσεις για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ 
της εταιρείας να αναλαμβάνουν και εισπράττουν εγ−
γυητικές επιστολές υπέρ της εταιρείας καθώς και να 
υπογράφουν επιστολές/εντολές για ανάληψη χρημάτων 
από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας.

Ειδικά και μόνο για την κατάθεση επιταγών σε τρα−
πεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας αρκεί η υπογρα−
φή είτε του Αντώνη Ορλανδάτου, είτε της Ευγενίας 
Ζωντανού, ή του Αναστάσιου Κωστάρα του Αθανασίου 
(Α.Δ.Τ.ΑΙ 620138) κατοίκου Αγίου Στεφάνου Αττικής Τέρ−
μα Βόλου, ή του Μιχαήλ Αλεξάνδρου Τσακίρη (Α.Δ.Τ. 
ΑΙ 638286), κάτοικο Γαλατσίου, Αγίας Γλυκερίας 36.

ΣΤ. Ενώπιον των φορολογικών αρχών η εταιρεία θα 
εκπροσωπείται επίσης και από έναν εκ των Αντώνη Ορ−
λανδάτου, Ευγενία Ζωντανού ή Αναστάσιου Κωστάρα, 
οι οποίοι θα δύνανται ενεργώντας από κοινού ή και ο 
καθένας χωριστά να υπογράφουν, να υποβάλουν καινά 
παραλαμβάνουν δηλώσεις αιτήσεις και πάσης φύσεως 
έγγραφα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας. 

Ζ. Ειδικώς εν σχέσα με την καταχώριση, την ανανέ−
ωση, τη μεταβίβαση και την εν γένει διαχείριση των 
domain names της εταιρείας η εταιρεία θα εκπροσω−
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πείται επίσης από την Ιωάννα Κωνσταντίνου Ζάρρα 
(Α.Δ.Τ. ΑΚ088560), κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής Πάρου 
3, η οποία θα μπορεί, στο παραπάνω πλαίσιο, να εκ−
προσωπεί την Εταιρεία και να υπόγραφα κάθε σχετικό 
έγγραφο, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών δηλώσε−
ων αιτήσεων προς τον υπεύθυνο καταχωρητή.

Η. Για την παραλαβή δικογράφων, εξώδικων δηλώσεων 
ή άλλων εγγράφων, τα οποία επιδίδονται ή απευθύ−
νονται στην Εταιρεία η εταιρεία εκπροσωπείται επί−
σης από έναν εκ των Ειρήνη Ευαγγέλου Κεφαλογιάννη 
(Α.Δ.Τ. Χ355751) κάτοικο Κηφισιάς Αττικής Περικλέους 11, 
ή της Ελένης Γεωργίου Χατζηνικολάου, κάτοικο Βριλησ−
σίων Αττικής Αίαντος 11 και Σπάρτης (Α.Δ.Τ. ΑΚ 138037) 
ή του Αναστασίου Κωστάρα.

Θ. Ειδικά για την διεκπεραίωση των υποθέσεων της 
εταιρείας που αφορούν υπηρεσίες κοινής ωφελείας 
(ενδεικτικά, για την είσπραξη οφειλόμενων στην Εται−
ρεία ποσών, για την κατάθεση και παραλαβή εγγράφων, 
γραμματίων, αλληλογραφίας κ.λπ., για την διεκπεραίωση 
της διαδικασίας νέων συνδέσεων γραμμών ή λογαρια−
σμών, ή/και τη μεταφορά ή τη διακοπή υφιστάμενων 
συνδέσεων γραμμών ή λογαριασμών), για την παραλαβή 
μπλοκ επιταγών της εταιρείας από τις Τράπεζες με 
τις οποίες συνεργάζεται, καθώς και για την παραλα−
βή συστημένων επιστολών και δεμάτων από ΕΛΤΑ ή 
εταιρίες ταχυμεταφορών, η εταιρεία θα εκπροσωπεί−
ται επίσης από τον Γεώργιο Αναστασίου Καμπουράκη 
(Α.Δ.Τ. Φ222163), κάτοικο Καισαριανής Αττικής οδός 
Χρυστοστόμου Σμύρνης 39 − 41, ο οποίος θα δύναται 
ενεργώντας ατομικά να καταθέτει αιτήσεις να υποβάλει, 
υπογράφει και παραλάμβανα έγγραφα, να εισπράττει 
χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην 
Εταιρεία σε σχέση με υπηρεσίες κοινής ωφελείας από 
οποιοδήποτε Δημόσιο Ταμείο και/ή το Ταμείο Παρακα−
ταθηκών και Δανείων ή/και οργανισμό κοινής ωφελείας 
ή/και λειτουργούσα στην Ελλάδα τράπεζα ή/και ιδιωτι−
κή εταιρία ή/και οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης να 
παραλαμβάνει μπλοκ επιταγών της εταιρείας από όλες 
τις ημεδαπές ή αλλοδαπές Τράπεζες που λειτουργούν 
στην Ελλάδα, να παραλαμβάνει συστημένες επιστολές 
και δέματα από τα ΕΛΤΑ ή εταιρίες ταχυμεταφορών 
και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη που είναι απαραίτητη 
στα πλαίσια της παραπάνω εντολής του.

Ι. Ειδικώς για τις σχέσεις της εταιρείας με τις τελωνει−
ακές αρχές η εταιρεία θα εκπροσωπείται αποκλειστικά 
από την Ελένη Ευαγγέλου Χανιαδάκη (Α.Δ.Τ. Χ613081), 
κάτοικο Χολαργού, οδός Υμηττού αριθμός 76. Η Ελένη 
Χανιαδάκη θα έχει την αποκλειστική ευθύνη της συμ−
μόρφωσης της εταιρείας με την τελωνειακή νομοθεσία.

Κ. Ειδικώς για τις σχέσεις της εταιρείας με τις αρχές 
που ασκούν διοικητική εποπτεία, ιδιαιτέρως δε αγορα−
νομικής φύσεως εποπτεία, στην δραστηριότητα της η 
εταιρεία θα εκπροσωπείται αποκλειστικά από το μέ−
λος του δ.σ. της Ιωακείμ Δημητρίου Μέμτσα (Α.Δ.Τ. ΑΖ 
130741), κάτοικο Αθηνών, οδός Χατζηχρήστου, αριθμός 
11. Ο Ιωακείμ Μέμτσας θα έχει την αποκλειστική ευθύνη 
της συμμόρφωσης της εταιρείας με την αγορανομική 
νομοθεσία καθώς και τη νομοθεσία που αφορά στην 
εν γένει προώθηση και διαφήμιση των προϊόντων της.

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί καθένα από 
τα μέλη του να εκδίδει αντίγραφα και αποσπάσμα−
τα από τα πρακτικά των συνεδριάσεων αυτού και της 
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ 
Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών (Α.Π. ΕΜ−1928/13−06/02/2013) 

Αθήνα, 11 Απριλίου 2013 

Με εντολή Προέδρου 
Ο Ειδικός Σύμβουλος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
F

(13)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«Ντιάτζεο Ελλάς, Ανώνυμη Εταιρία Εμπορίας, Εισα−
γωγών και Αντιπροσωπειών Ποτών» και δ.τ.«Diageo 
Hellas S.A.».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την 31/12/2012 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό καταχώρισης 45119, 
το από 31/10/2012 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «Ντιάτζεο Ελλάς, 
Ανώνυμη Εταιρία Εμπορίας, Εισαγωγών και Αντιπροσω−
πειών Ποτών», διακριτικό τίτλο «Diageo Hellas S.A.» και 
αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000811401000, από το οποίο προκύπτουν 
τα εξής:

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποδέχθηκε την παραί−
τηση του κου Γεωργίου Γκολέμη και εξέλεξε σε αντι−
κατάσταση του την Ευγενία Ζωντανού, για το υπόλοιπο 
της πενταετούς θητείας (που λήγει την 22.03.2015, πα−
ρατεινομένη μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση μετά 
τη λήξη της) και συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:

1). ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του Παντελεήμονος, Έλ−
ληνας υπήκοος, που γεννήθηκε το 1960, κάτοικος Δι−
λόφου Βάρης Αττικής, Σοφίας 5 και Φολεγάνδρου 16, 
κάτοχος του με αριθμό ΑΖ 539710 δελτίου ταυτότητας 
και ΑΦΜ 033695370, ΠΡΟΕΔΡΟΣ.

2). ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ του Φιλίππου, Έλλη−
νας υπήκοος, που γεννήθηκε το 1972, κάτοικος Καλλιθέ−
ας Αττικής, οδός Ολυμπίας 28, κάτοχος του με αριθμό 
ΑΗ 003381 δελτίου ταυτότητας και ΑΦΜ 076064835, 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ.

3). ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΟΥΡΚΑΦΑ του Βασιλείου, Ελληνίδα 
υπήκοος, που γεννήθηκε το 1968, κάτοικος Γλυφάδας 
Αττικής, οδός Ασκληπιού 30, κάτοχος του με αριθμό 
ΑΕ067071 δελτίου ταυτότητας και ΑΦΜ 032716790, ΣΥΜ−
ΒΟΥΛΟΣ.

4). ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΝΤΑΝΟΥ του Ιωάννη, Ελληνίδα υπήκοος, 
που γεννήθηκε το 1973, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Ατ−
τικής οδός Κρήνης 22, κάτοχος του με αριθμό Φ089622 
δελτίου ταυτότητας και ΑΦΜ 076573027, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.

5). ΙΩΑΚΕΙΜ ΜΕΜΤΣΑΣ του Δημητρίου, Έλληνας υπή−
κοος, που γεννήθηκε το 1940, κάτοικος Γλυφάδας, οδός 
Ικαρίας, αριθμός 7, κάτοχος του με αριθμό ΑΖ 130741 
δελτίου ταυτότητας και ΑΦΜ 011115564, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.

Β. Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Το Διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε ρύθμιση της εκ−

προσώπησης της εταιρείας ως εξής:
Α. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Αναστά−

σιος Ευαγγέλου (Α.Δ.Τ. ΑΖ 539710) κάτοικος Διλόφου 
Βάρης Αττικής, Σοφίας 5 και Φολεγάνδρου 16, ενεργώ−
ντας από κοινού με τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού 
Συμβουλίου Βασίλειο Ανδρικόπουλο (Α.Δ.Τ. ΑΗ 003381), 
κάτοικο Καλλιθέας Αττικής, οδός Ολυμπίας 28, θα εκ−
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προσωπούν και θα δεσμεύουν την Εταιρεία για κάθε 
πράξη στο πλαίσιο του εταιρικού της σκοπού, με εξαίρε−
ση τις πράξεις αυτές για τις οποίες δίδονται παρακάτω 
εξουσίες σε άλλα πρόσωπα που ρητώς περιγράφονται 
ως αποκλειστικές.

Β. Κατά την υπογραφή συμβάσεων πάσης φύσεως 
και μορφής η εταιρεία θα εκπροσωπείται επίσης από 
οποιαδήποτε δύο από τα παρακάτω πρόσωπα ενεργού−
ντα από κοινού, ήτοι τους Αναστάσιο Παντελεήμονος 
Ευαγγέλου, Βασίλειο Φιλίππου Ανδρικόπουλο, Στέλλα−
Αλεξάνδρα Ιωάννη Αλεξοπούλου, Πηνελόπη Βασιλείου 
Κούρκαφα, Ευγενία Ιωάννη Ζωντανού (Α.Δ.Τ. Φ089622), 
κάτοικο Νέας Ερυθραίας, οδός Κρήνης 22, Ιωάννα Ιω−
άννη Βλαχάκη (Α.Δ.Τ. ΑΖ 120869), κάτοικο Χαλανδρίου 
Αττικής, Σάμου 17 & Πήγασου, Ιωάννη Πέτρου Καρακά−
να (Α.Δ.Τ. Τ815828) κάτοικο Θεσσαλονίκης Μακεδονί−
ας, Κρήτης 80, Ευάγγελο Χρήστου Καλαμπόκα (Α.Δ.Τ. 
Σ257776) κάτοικο Βριλησσίων Αττικής, Παϊκου 12 και 
Ολύμπου, Αναστασία Χρήστου Αγγελή (Α.Δ.Τ. Π570292), 
κάτοικο Παλλήνης Αττικής, οδός Ρήγα Φεραίου 30, Αν−
δρέα Παναγιώτη Πούρνο (Α.Δ.Τ. Χ507280) κάτοικο Ν. 
Σμύρνης Αττικής, οδός Δαρδανελίων ΠΑ.

Γ. Ειδικώς κατά την υπογραφή των συμβάσεων που 
η εταιρεία συνάπτει με κάβες στο πλαίσιο του προ−
γράμματος «Diageo Reserve Brands» η εταιρεία θα εκ−
προσωπείται επίσης από τους Χαράλαμπο Αθανασίου 
Ψαρούδα (Α.Δ.Τ. Χ 583063), κάτοικο Πειραιά, Ακτή Θε−
μιστοκλέους 120 και ενός εκ των Βασίλη Ανδρικόπουλο 
ή Ευγενία Ζωντανού, οι οποίοι, ενεργούντες από κοινού, 
θα εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία. Επίσης, 
κατά την υπογραφή συμβάσεων που η εταιρεία συνάπτει 
για την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής ή πρόσβασης 
στο διαδίκτυο, υπηρεσιών συντήρησης και λειτουργίας 
των πληροφοριακών συστημάτων της εταιρείας, καθώς 
και για την προμήθεια εξοπλισμού ή παγίων στοιχείων 
πληροφοριακών συστημάτων της εταιρείας, η εταιρεία 
θα εκπροσωπείται επίσης από τον Ανδρέα Παναγιώτη 
Πούρνο, ο οποίος θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εται−
ρεία με μόνη την υπογραφή του για συμβάσεις οι οποίες 
είναι αξίας μικρότερης των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) 
ευρώ. Επιπρόσθετα, κατά την υπογραφή συμβάσεων 
πάσης φύσεως και μορφής αξίας έως δέκα χιλιάδων 
(10.000) ευρώ, καθώς και συμβάσεων εμπιστευτικότητας 
ή συμβάσεων χρησιδανείου που συνάπτει, η εταιρεία θα 
εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή οιουδήποτε εκ 
των Αναστασίου Παντελεήμονος Ευαγγέλου, Βασιλείου 
Φιλίππου Ανδρικόπουλου, Στέλλας−Αλεξάνδρας Ιωάννη 
Αλεξοπούλου, Πηνελόπης Βασιλείου Κούρκαφα, Ιωάννη 
Καρακάνα, Ευγενίας Ζωντανού, Ιωάννας Ιωάννη Βλα−
χάκη, Ευάγγελου Χρήστου Καλαμπόκα και Αναστασίας 
Χρήστου Αγγελή.

Δ. Κατά την υπογραφή συμβάσεων με το προσωπικό 
της η εταιρεία θα εκπροσωπείται είτε από τον Ανα−
στάσιο Παντελεήμονος Ευαγγέλου είτε από την Ιωάννα 
Ιωάννη Βλαχάκη, οι οποίοι θα εκπροσωπούν και θα δε−
σμεύουν την εταιρεία με μόνη την υπογραφή τους. Για 
κάθε θέμα που ανακύπτει στο πλαίσιο της λειτουργίας 
καθώς επίσης και για την καταγγελία των συμβάσεων 
αυτών, η εταιρεία θα εκπροσωπείται είτε από τον Ανα−
στάσιο Παντελεήμονος Ευαγγέλου είτε από την Ιωάννα 
Βλαχάκη, οι οποίοι θα εκπροσωπούν και δεσμεύουν την 
Εταιρεία με μόνη την υπογραφή τους. Η Ιωάννα Βλαχά−
κη θα εκπροσωπεί επίσης την Εταιρεία ενώπιον κάθε 

αρχής και προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, για 
κάθε ζήτημα που άπτεται των σχέσεων της εταιρείας 
με το προσωπικό της. Ε. Ειδικώς για το άνοιγμα και 
την κίνηση των λογαριασμών της εταιρείας σε τράπε−
ζες και χρηματοδοτικά ιδρύματα, κατά τη διενέργεια 
πληρωμών, την έκδοση αξιόγραφων και τη μεταβίβαση 
αξιόγραφων καθώς και την ανάληψη υποχρεώσεων από 
αξιόγραφα, η εταιρεία θα εκπροσωπείται αποκλειστικά 
ως ακολούθως:

(α) ανεξαρτήτως ποσού από δύο πρόσωπα της Κατη−
γορίας (1) ενεργούντα από κοινού, (β) για πράξεις άνω 
των εκατόν είκοσι επτά χιλιάδων (127.000) ευρώ και 
μέχρι διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ είτε 
από δύο πρόσωπα της Κατηγορίας (1) ενεργούντα από 
κοινού, είτε από ένα πρόσωπο της Κατηγορίας (1) και 
την Ευγενία Ζωντανού, (γ) για πράξεις μεταξύ των τρι−
άντα δύο χιλιάδων (32.000) ευρώ και των εκατόν είκοσι 
επτά χιλιάδων (127.000) ευρώ είτε από δύο πρόσωπα 
της Κατηγορίας (1) ενεργούντα από κοινού, είτε από 
ένα πρόσωπο της Κατηγορίας (1) και ένα πρόσωπο της 
κατηγορίας (2) και (δ) πράξεις ποσού μικρότερου των 
τριάντα δύο χιλιάδων (32.000) είτε από δύο πρόσωπα 
της Κατηγορίας (1) ενεργούντα από κοινού, είτε από 
ένα πρόσωπο της Κατηγορίας (1) και ένα πρόσωπο της 
Κατηγορίας (2) ενεργούντα από κοινού, είτε από δύο 
πρόσωπα της κατηγορίας (2) ενεργούντα από κοινού.

Στην Κατηγορία (1) ανήκουν οι: Αναστάσιος Παντελε−
ήμονος Ευαγγέλου και Βασίλειος Φιλίππου Ανδρικόπου−
λος. Στην κατηγορία (2) ανήκουν οι Ιωάννης Καρακάνας, 
Ευγενία Ζωντανού, Στέλλα− Αλεξάνδρα Ιωάννη Αλεξο−
πούλου, Πηνελόπη Βασιλείου Κούρκαφα και Ευάγγελος 
Χρήστου Καλαμπόκας.

Ενδεικτικά οι παραπάνω και μέσα στα όρια που ως 
άνω ορίζονται δικαιούνται να κάνουν χρήση πιστώσεων 
που έχουν χορηγηθεί στην Εταιρεία είτε με επιταγές 
είτε με εντολές είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων, να 
εκδίδουν και οπισθογραφούν τραπεζικές επιταγές, να 
αναλαμβάνουν χρήματα και χρηματόγραφα, μερισμα−
ταποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα 
εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία 
από οποιοδήποτε Δημόσιο Ταμείο και/ή το Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων ή/και οργανισμό κοινής 
ωφελείας, να εισπράττουν χρήματα από όλες τις ημε−
δαπές ή αλλοδαπές Τράπεζες που λειτουργούν στην 
Ελλάδα ή στο εξωτερικό, να προβαίνουν σε άνοιγμα ή 
ανάκληση πιστώσεων εξωτερικού ή εσωτερικού, ολικά 
ή μερικά, να εκδίδουν, αποδέχονται, τριτεγγυώνται και 
οπισθογραφούν συναλλαγματικές και να αποδέχονται 
και εξοφλούν υποσχετικές επιστολές, να συνάπτουν 
συμβάσεις για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ 
της εταιρείας, να αναλαμβάνουν και εισπράττουν εγ−
γυητικές επιστολές υπέρ της εταιρείας καθώς και να 
υπογράφουν επιστολές/εντολές για ανάληψη χρημάτων 
από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας.

Ειδικά και μόνο για την κατάθεση επιταγών σε τρα−
πεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας αρκεί η υπογρα−
φή είτε του Βασιλείου Φιλίππου Ανδρικόπουλου, είτε 
της Ευγενίας Ζωντανού, ή του Αναστάσιου Κωστάρα 
του Αθανασίου (Α.Δ.Τ.ΑΙ620138) κατοίκου Αγίου Στεφά−
νου Αττικής, Τέρμα Βόλου, ή του Μιχαήλ Αλεξάνδρου 
Τσακίρη (Α.Δ.Τ.ΑΙ 638286), κάτοικο Γαλατσίου, Αγίας 
Γλυκερίας 36.
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ΣΤ. Ενώπιον των φορολογικών αρχών η εταιρεία θα 
εκπροσωπείται επίσης και από έναν εκ των Βασιλείου 
Φιλίππου Ανδρικόπουλου, Ευγενία Ζωντανού ή Αναστά−
σιου Κωστάρα, οι οποίοι θα δύνανται ενεργώντας από 
κοινού ή και ο καθένας χωριστά να υπογράφουν, να 
υποβάλουν και να παραλαμβάνουν δηλώσεις, αιτήσεις 
και πάσης φύσεως έγγραφα στο όνομα και για λογα−
ριασμό της εταιρείας.

Ζ. Ειδικώς εν σχέσει με την καταχώριση, την ανανέ−
ωση, τη μεταβίβαση και την εν γένει διαχείριση των 
domain names της εταιρείας, η εταιρεία θα εκπροσω−
πείται επίσης από την Ιωάννα Κωνσταντίνου Ζάρρα 
(Α.Δ.Τ.ΑΚ088560), κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, Πάρου 
3, η οποία θα μπορεί, στο παραπάνω πλαίσιο, να εκπρο−
σωπεί την Εταιρεία και να υπογράφει κάθε σχετικό έγ−
γραφο, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών δηλώσεων 
αιτήσεων προς τον υπεύθυνο καταχωρητή.

Η. Για την παραλαβή δικογράφων, εξώδικων δηλώσεων 
ή άλλων εγγράφων, τα οποία επιδίδονται ή απευθύ−
νονται στην Εταιρεία η εταιρεία εκπροσωπείται επί−
σης από έναν εκ των Ειρήνη Ευαγγέλου Κεφαλογιάννη 
(Α.Δ.Τ. Χ 355751) κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, Περικλέους 
11, ή της Ελένης Γεωργίου Χατζηνικολάου, κάτοικο Βρι−
λησσίων Αττικής, Αίαντος 11 και Σπάρτης (Α.Δ.Τ. ΑΚ 
138037) ή του Αναστασίου Κωστάρα.

Θ. Ειδικά για την διεκπεραίωση των υποθέσεων της 
εταιρείας που αφορούν υπηρεσίες κοινής ωφελείας, 
(ενδεικτικά, για την είσπραξη οφειλόμενων στην Εται−
ρεία ποσών, για την κατάθεση και παραλαβή εγγράφων, 
γραμματίων, αλληλογραφίας κ.λπ., για την διεκπεραίωση 
της διαδικασίας νέων συνδέσεων γραμμών ή λογαρια−
σμών, ή/και τη μεταφορά ή τη διακοπή υφιστάμενων 
συνδέσεων γραμμών ή λογαριασμών), για την παραλαβή 
μπλοκ επιταγών της εταιρίας από τις Τράπεζες με τις 
οποίες συνεργάζεται, καθώς και για την παραλαβή συ−
στημένων επιστολών και δεμάτων από ΕΛΤΑ ή εταιρίες 
ταχυμεταφορών, η εταιρεία θα εκπροσωπείται επίσης 
από τον Γεώργιο Αναστασίου Καμπουράκη (Α.Δ.Τ. Φ 
222163), κάτοικο Καισαριανής Αττικής, οδός Χρυστο−
στόμου Σμύρνης 39 − 41, ο οποίος θα δύναται ενερ−
γώντας ατομικά να καταθέτει αιτήσεις, να υποβάλει, 
υπογράφει και παραλαμβάνει έγγραφα, να εισπράττει 
χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην 
Εταιρεία σε σχέση με υπηρεσίες κοινής ωφελείας, από 
οποιοδήποτε Δημόσιο Ταμείο και/ή το Ταμείο Παρακα−
ταθηκών και Δανείων ή/και οργανισμό κοινής ωφελείας 
ή/και λειτουργούσα στην Ελλάδα τράπεζα ή/και ιδιωτι−
κή εταιρία ή/και οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης, να 
παραλαμβάνει μπλοκ επιταγών της εταιρείας από όλες 
τις ημεδαπές ή αλλοδαπές Τράπεζες που λειτουργούν 
στην Ελλάδα, να παραλαμβάνει συστημένες επιστολές 
και δέματα από τα ΕΛΤΑ ή εταιρίες ταχυμεταφορών 
και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη που είναι απαραίτητη 
στα πλαίσια της παραπάνω εντολής του.

Ι. Ειδικώς για τις σχέσεις της εταιρείας με τις τελω−
νειακές αρχές η εταιρεία θα εκπροσωπείται αποκλει−
στικά από την Ελένη Ευαγγέλου Χανιαδάκη (Α.Δ.Τ. Χ 
613081), κάτοικο Χολαργού, οδός Υμηττού αριθμός 76. 
Η Ελένη Χανιαδάκη θα έχει την αποκλειστική ευθύνη 
της συμμόρφωσης της εταιρείας με την τελωνειακή 
νομοθεσία.

Κ. Ειδικώς για τις σχέσεις της εταιρείας με τις αρ−
χές που ασκούν διοικητική εποπτεία, ιδιαιτέρως δε 
αγορανομικής φύσεως εποπτεία, στην δραστηριότητα 
της, η εταιρεία θα εκπροσωπείται αποκλειστικά από 
το μέλος του δ.σ. της Ιωακείμ Δημητρίου Μέμτσα 
(Α.Δ.Τ. ΑΖ 130741), κάτοικο Αθηνών, οδός Χατζηχρή−
στου, αριθμός 11. Ο Ιωακείμ Μέμτσας θα έχει την απο−
κλειστική ευθύνη της συμμόρφωσης της εταιρείας με 
την αγορανομική νομοθεσία καθώς και τη νομοθεσία 
που αφορά στην εν γένει προώθηση και διαφήμιση 
των προϊόντων της.

Λ. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί καθένα από 
τα μέλη του να εκδίδει αντίγραφα και αποσπάσμα−
τα από τα πρακτικά των συνεδριάσεων αυτού και της 
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ 
Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών (Α.Π ΕΜ−31136/12− 24/12/2012). 

Αθήνα, 11 Απριλίου 2013 

Με εντολή Προέδρου 
Ο Ειδικός Σύμβουλος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F

(14)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο  

στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ−
μία «BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.» και 
δ.τ. «B.U. Α.Ε».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Την 17−05−2011 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ της συμβο−
λαιογράφου Περσεφόνης Αθανασοπούλου Ρετσίνα −Κε−
χαγιά το από 05−07−2011 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλί−
ου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «BROKERS 
UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε» και δ.τ. «B.U. Α.Ε.» και 
με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 115832209000 σύμφωνα με το οποίο 
πιστοποιήθηκε η καταβολή του αρχικού Μετοχικού Κε−
φαλαίου ποσού εξήντα χιλιάδων ευρώ − 60.000.00€ και 
αποτελείται από εξήντα χιλιάδες (60.000) ονομαστικές 
μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1) ευρώ εκάστης.

Πειραιάς, 10 Απριλίου 2013 

Με εντολή Περιφερειάρχη
Η Προϊσταμένη Τμήματος Μητρώου κ.α.α. 

ΜΑΡΙΑ ΠΙΣΙΚΛΗ          
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