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ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

(1)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΤΡΙΓΩΝΙΚΟΣ ΜΥΤΙΚΑΣ ΕΚΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΣΦΑ−
ΓΕΙΑ ΖΩΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΤΡΙ−
ΓΩΝΙΚΟΣ ΜΥΤΙΚΑΣ Α.Ε.».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την 24.3.2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 174736 
η υπ’ αριθ. 36.523/14.3.2014 συμβολαιογραφική πράξη 
του Συμβολαιογράφου Αθηνών ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ−
ΝΟΥ ΣΤΕΙΡΟΥ περί σύστασης της Ανώνυμης Εταιρεί−
ας με επωνυμία «ΤΡΙΓΩΝΙΚΟΣ ΜΥΤΙΚΑΣ ΕΚΤΡΟΦΗ ΚΑΙ 
ΣΦΑΓΕΙΑ ΖΩΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτ−
λο «ΤΡΙΓΩΝΙΚΟΣ ΜΥΤΙΚΑΣ Α.Ε», η οποία έλαβε αριθμό 
Γ.Ε.ΜΗ. 129685501000, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Νόμου 2190/1920.

Η περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής:
Επωνυμία: «ΤΡΙΓΩΝΙΚΟΣ ΜΥΤΙΚΑΣ ΕΚΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΣΦΑ−

ΓΕΙΑ ΖΩΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΕΡΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Διακριτικός τίτλος: «ΤΡΙΓΩΝΙΚΟΣ ΜΥΤΙΚΑΣ Α.Ε».
Έδρα: Ο Δήμος Αθηναίων και το επί της οδού Σπε−

τσών αριθ. 22.
Σκοπός: Σκοπός της εταιρείας είναι:
− Η εκτροφή, εμπορία ζώντων ζώων.
− Η εμπορία κρέατος και πουλερικών καθώς και υπο−

προϊόντων (δέρματα, εντόσθια, πατσές, έντερα κλπ).
− Η επεξεργασία − τεμαχισμός − τυποποίηση και κατά−

ψυξη κρέατος και πουλερικών και τυποποίηση υποπρο−
ϊόντων και η εμπορία τούτων (κρεάτων και πουλερικών 
νωπών ή κατεψυγμένων ή των υποπροϊόντων τούτων) 
καθώς και η κατάψυξη και εμπορία προμαγειρεμένων − 
κατεψυγμένων φαγητών κρέατος και πουλερικών.

− Η εμπορία αποθήκευση και συλλογή ακατέργαστων 
δερμάτων, εισαγωγή και εξαγωγή αυτών.

− Η εμπορία ζωοτροφών, εισαγωγή και εξαγωγή αυτών.
− Η εκμετάλλευση σφαγείου και κρεοπωλείου.
− Η εισαγωγή και εξαγωγή ζώντων ζώων, κρεάτων 

και πουλερικών κάθε είδους (νωπών, κατεψυγμένων και 
τυποποιημένων κλπ) και των υποπροϊόντων τούτων.

− Πώληση χονδρική και λιανική, εμπορία και τυποποί−
ηση πάσης φύσεως και προέλευσης ειδών διατροφής, 
οπωροκηπευτικών, αλκοολούχων και μη ποτών, οίνων, 
ζύθων, αναψυκτικών, νερού, καφέ οποιουδήποτε είδους, 
γλυκών και αρτοσκευασμάτων, κρεάτων, πουλερικών, 
προπαρασκευασμένων γευμάτων, γενικώς φρέσκων ή 
νωπών, κατεψυγμένων ειδών διατροφής οποιασδήποτε 
προέλευσης, ως επίσης και παγωτών, γλυκών, προϊό−
ντων γάλακτος, παντός φύσεως ελαίων, καθώς και πα−
ντός είδους προϊόντων σούπερ μάρκετ και κρεοπωλείου.

− Εισαγωγή και εξαγωγή όλων των παραπάνω προ−
ϊόντων.

− Η ίδρυση, οργάνωση, εκμετάλλευση και λειτουργία 

εμπορικών καταστημάτων λιανικής πώλησης κρεοπω−
λείου και ειδών διατροφής και η άσκηση οποιασδήποτε 
εμπορικής δραστηριότητας που προβλέπεται από την 
ισχύουσα νομοθεσία περί εμπορικών πράξεων.

− Η μίσθωση, εκμίσθωση και εκμετάλλευση γεωργικών 
εκτάσεων και η παραγωγή γεωργικών προϊόντων.

− Η σύναψη συμβάσεων δικαιόχρησης (franchising) και 
η ανάπτυξη και υποστήριξη δικτύου franchising με όλες 
τις δραστηριότητες που αυτό συνεπάγεται.

Για την επίτευξη, προώθηση και ανάπτυξη του σκοπού 
της εταιρείας είναι δυνατή:

Η άσκηση, συναφούς, εμπορικής δραστηριότητας που 
απορρέει ή οπωσδήποτε συνδέεται, με όλες τις δρα−
στηριότητες που αναφέρονται παραπάνω, η αντιπροσώ−
πευση στην Ελλάδα και εμπορικών επιχειρήσεων όπως 
επίσης και η συμμετοχή στις άλλες συναφείς επιχειρή−
σεις και η εκτέλεση κάθε άλλης ομοειδούς ή συναφούς 
σύμφωνα με το εταιρικό σκοπό της εργασίας για την 
οποία θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση και εφόσον 
αυτές οι δραστηριότητες εξυπηρετούν τον σκοπό της 
εταιρείας καθώς και η ίδρυση υποκαταστημάτων ή θυ−
γατρικών εταιρειών, η συμμετοχή και αντιπροσώπευση 
οποιασδήποτε επιχείρησης ημεδαπής ή αλλοδαπής 
συναφών σκοπών.

Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενή−
ντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώριση της στο 
Γ.Ε.ΜΗ..

Ποσό και Τρόπος Καταβολής του Μετοχικού Κεφα−
λαίου: Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται 
στο ποσό των τριάντα ΧΙΛΙΑΔΩΝ ευρώ (30.000,00 €) και 
διαιρείται σε χίλιες πεντακόσιες (1.500) κοινές ονομα−
στικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι (20) η κάθε 
μία από αυτές. Το κεφάλαιο αυτό καλύπτουν πλήρως οι 
ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:

1) Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ αναλαμβάνει να 
καλύψει και να καταβάλει σε μετρητά το ποσό των δέκα 
χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €) του Μετοχικού Κεφαλαίου, 
αναλαμβάνοντας αντίστοιχα πεντακόσιες (500) ονο−
μαστικές μετοχές αξίας των είκοσι (20 €) η κάθε μία.

2) Ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, αναλαμβάνει να 
καλύψει και να καταβάλει σε μετρητά το ποσό των δέκα 
χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €) του Μετοχικού Κεφαλαίου, 
αναλαμβάνοντας αντίστοιχα πεντακόσιες (500) ονομα−
στικές μετοχές αξίας των είκοσι (20 €) η κάθε μία και

3) Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ αναλαμβάνει να κα−
λύψει και να καταβάλει σε μετρητά το ποσό των δέκα 
χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €) του Μετοχικού Κεφαλαίου, 
αναλαμβάνοντας αντίστοιχα πεντακόσιες (500) ονο−
μαστικές μετοχές αξίας των είκοσι (20 €) η κάθε μία.

Ημερομηνία Λήξης της Εταιρικής Χρήσης: Η εταιρική 
χρήση είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών αρχίζει δε την 
1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. 
Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την 
καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και 
θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2014.

Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Θητεία 
αυτού: Το Διοικητικό της Συμβούλιο αποτελείται από 
τρία (3) έως επτά (7) μέλη με πενταετή θητεία, που πα−
ρατείνεται αυτόματα μέχρι την εκλογή νέων μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου από την πρώτη τακτική Γενική 
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Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως 
δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και Θητεία αυτού: Το 
πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι τρι−
μελές και αποτελείται από τους:

1) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΑΥΚΑ του Ευγενίου και της Βιολέ−
τας, γεννημένο στην Αθήνα το 1970, κάτοικο Λυκοποριάς 
Κορινθίας, κάτοχο του με αριθ. Μ−504768/1985 δελτίου 
ταυτότητας του Α.Τ. Ξυλοκάστρου, (ΑΦΜ 057592823, 
ΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ), ως ΠΡΟΕΔΡΟ και ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜ−
ΒΟΥΛΟ

2) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ του Θεοφάνη και της Μα−
ρίας, γεννημένη στην Αθήνα το 1969, κάτοικο Πασίου 
Κορινθίας, κάτοχο του με αριθ. ΑΗ−497721/2013 δελτίου 
ταυτότητας του ΤΑ. Κορίνθου, (ΑΦΜ 052935116, ΔΟΥ 
Κορίνθου), ως ΜΕΛΟΣ και

3) ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΑΝΑΚΗ του Εμμανουήλ και της Ελευ−
θερίας, ιδιωτική υπάλληλο, γεννημένη στην Ιεράπετρα 
Λασιθίου το 1970, κάτοικο Αθηνών, οδός Προποντίδος 
αριθ. 72, κάτοχο του με αριθ. Ξ−085672/1986 δελτίου 
ταυτότητας του ΙΕ΄ ΑΤΑ Αθηνών, (ΑΦΜ 035766515, ΔΟΥ 
Α΄ ΑΘΗΝΩΝ), ως ΜΕΛΟΣ.

Εκπροσώπηση: Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβου−
λος θα εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις νόμιμες 
σχέσεις και συναλλαγές και θα ενεργεί και θα δεσμεύει 
την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την 
εταιρική επωνυμία, του ανατίθεται δε η άσκηση όλων 
των αρμοδιοτήτων και εξουσιών οι οποίες ανήκουν στο 
Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με εξαίρεση των 
περιπτώσεων εκείνων για τις οποίες απαιτείται η από 
το Νόμο ή από το καταστατικό, συλλογική ενέργεια. 
Επίσης μπορεί να εκχωρεί τις αρμοδιότητες του με 
πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση. Επίσης, έχει δικαίωμα, 
βάζοντας την υπογραφή του και την σφραγίδα της 
εταιρείας, να ανοίγει και να κλείνει λογαριασμούς της 
Εταιρείας, να αναλαμβάνει χρήματα, να εισπράττει, να 
εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και να παραλαμβά−
νει συναλλαγματικές, να εκδίδει, οπισθογραφεί και να 
παραλαμβάνει επιταγές ή άλλα αξιόγραφα, να παρα−
λαμβάνει φορτωτικές, να συμβάλλετε με Τράπεζες για 
το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών 
επιστολών, άνοιγμα πάσης φύσεως λογαριασμών, να 
προβαίνει σε αναλήψεις και να δίδει εντολές πληρωμής 
για λογαριασμό της εταιρείας, να συνομολογεί δάνεια 
και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και γενικά να 
προβαίνει σε πράξεις διαχειρίσεως και να συμβάλλεται 
για λογαριασμό της Εταιρείας.

Θητεία Πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου: Η θητεία του 
πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου θα διαρκέσει μέχρι την 
πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία 
θα συγκληθεί μέσα στους πρώτους έξι μήνες του έτους 
2016. 

Ελεγκτές πρώτης χρήσης: Εάν ο ετήσιος κύκλος 
εργασιών της εταιρείας υπερβεί το ένα εκατομμύριο 
(1.000.000) ευρώ, οι ελεγκτές της πρώτης εταιρικής 
χρήσης θα ορισθούν με απόφαση έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης των μετόχων.

Αθήνα, 2 Απριλίου 2014

Με εντολή Προέδρου
Ο Ειδικός Σύμβουλος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

(2)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΑΡΠΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ−
ΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ» και δ.τ. «ARPINA ΑΕ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την 27.3.2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη−
τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 174955, η 
υπ’ αριθμ. 7126/14−26.3.2014 απόφαση του Αντιπεριφερει−
άρχη Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, με την οποία: α) πα−
ρασχέθηκε άδεια σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία «ΑΡΠΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ», το διακριτικό τίτλο «ARPINA 
AE» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 124529401000, η οποία προήλθε 
από μετατροπή της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης 
με την επωνυμία «ΑΡΠΙΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 
και με βάση τον Ισολογισμό της 31.12.2013 και την από 
30.1.2014 Έκθεση Εκτίμησης της Επιτροπής του άρθρου 9 
του Κ.Ν. 2190/1920 και β) εγκρίθηκε το καταστατικό της 
εταιρείας, όπως αυτό καταρτίστηκε με την με αριθμό 
30.909/24.2.2014 συμβολαιογραφική πράξη της Συμβολαι−
ογράφου Αθηνών ΜΑΡΙΝΑΣ − ΕΛΕΝΗΣ θυγ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 
ΜΑΓΚΛΑΡΗ.

Η περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής:
Επωνυμία: «ΑΡΠΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ».
Διακριτικός Τίτλος: «ARPINA AE».
Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρου−

σίου επί της οδού Αμαρουσίου Χαλανδρίου αρ. 26.
Διάρκεια: Η διάρκεια της Εταιρείας που αρχίζει από 

την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρει−
ών, ορίζεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2044.

Σκοπός: Σκοπός της εταιρείας είναι: η εισαγωγή και 
εμπορία καλλυντικών, αρωμάτων, αντηλιακών, στιλβωτι−
κών προϊόντων, ειδών οικιακού και επαγγελματικού κα−
θαρισμού, οικιακών συσκευών και ειδών, εντομοκτόνων, 
εντομοαπωθητικών και συναφών ειδών, ειδών φαρμακεί−
ου και συμπληρωμάτων διατροφής, για ίδιο λογαριασμό 
ή για λογαριασμό τρίτων καθώς η αντιπροσώπευση 
εταιρειών οι οποίες παράγουν ή και εμπορεύονται όλα 
τα παραπάνω είδη.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία θα μπορεί 
να συστήνει με φυσικά ή νομικά πρόσωπα άλλες εται−
ρείες οποιασδήποτε μορφής, που επιδιώκουν τον ίδιο 
ή παρεμφερή σκοπό.

Ποσό και Τρόπος Καταβολής του Μετοχικού Κεφα−
λαίου:

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε 
ευρώ σαράντα χιλιάδες (€ 40.000) και θα καταβληθεί 
με τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας ολόκληρο από την 
εμφανισθείσα Ιδρύτρια ως εξής: Η ιδρύτρια εταιρεία 
«ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙ−
ΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» εισφέρει τη συμμε−
τοχή της στη καθαρή θέση της μετατρεπόμενης ΜΕΠΕ, 
εξ ευρώ είκοσι τριών χιλιάδων εκατό και 0,41 (23.100,41) 
και θα καταβάλει ποσό δέκα έξι χιλιάδες οκτακόσια 
ενενήντα εννέα και 0,59 (16.899,59) σε μετρητά και θα 
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αναλάβει συνολικά τετρακόσιες (400) μετοχές ονομα−
στικής αξίας εκατό ευρώ (100 €) η κάθε μια.

Μετοχές − Είδος Μετοχών: Το Μετοχικό Κεφάλαιο 
της εταιρείας διαιρείται σε τετρακόσιες (400) ονομα−
στικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ εκατό (100 €) 
η κάθε μία.

Εταιρική Χρήση: Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης 
διάρκειας και αρχίζει την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την 31ην 
Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική 
χρήση αρχίζει από την καταχώριση της εταιρείας στο 
Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)και θα λήξει στις 31 
Δεκεμβρίου 2014.

Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Θητεία 
αυτού: Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο 
που αποτελείται από τρία έως εννέα (3−9) μέλη μετό−
χους ή μη, για πενταετή θητεία. Η θητεία του Διοικητι−
κού Συμβουλίου μπορεί να παρατείνεται μέχρι τη λήξη 
της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει 
η επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και Θητεία αυτού: Το 
πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τα ακό−
λουθα τρία (3) μέλη:

1) ΚΥΡΙΑΚΟ ΣΑΡΑΝΤΗ του Πανταζή και της Ελπινίκης, 
έμπορο, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 31.7.1959 
και κατοικεί στη Φιλοθέη Αττικής οδός Μπουμπουλίνας 1 
και Κρανιωτάκη (αριθμός Δ.Τ. ΑΙ 597050/13.7.2010 του Τ.Α. 
Φιλοθέης Αττικής, με ΑΦΜ 021471831 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού), 
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

2) ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΣΑΡΑΝΤΗ του Κυριάκου και της Μάρθας, 
ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττι−
κής στις 30.6.1990 και κατοικεί στη Φιλοθέη Αττικής 
οδός Μπουμπουλίνας 1 και Κρανιωτάκη (αριθμός Δ.Τ. 
ΑΚ 633122/8.1.2013 του Τ.Α. Φιλοθέης Αττικής, με ΑΦΜ 
133206810 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού), Αντιπρόεδρος.

3) ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΣΑΡΑΝΤΗ του Κυριάκου και της Μάρθας, 
ιδιωτική υπάλληλο, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Ατ−
τικής στις 15.4.1993 και κατοικεί στη Φιλοθέη Αττικής 
οδός Μπουμπουλίνας 1 και Κρανιωτάκη (αριθμός Δ.Τ. 
ΑΙ 597336/17.2.2011 του Τ.Α. Φιλοθέης Αττικής, με ΑΦΜ 
133206808 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού), Μέλος.

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου θα λή−
ξει κατά την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα 
συνέλθει μέχρι την 30.6.2015.

Εκπροσώπηση: Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 
Κυριάκος Σαράντης του Πανταζή θα εκπροσωπεί και 
θα δεσμεύει την Εταιρεία έναντι τρίτων και θα μπορεί 
να αναλαμβάνει υποχρεώσεις υπογράφοντας υπό την 
εταιρική επωνυμία, να καταρτίζει εν γένει συμβάσεις 
και να πραγματοποιεί πληρωμές.

Ελεγκτές: Για την πρώτη εταιρική χρήση, που αρχίζει 
από την καταχώριση της σύστασης της εταιρείας από 
την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή στο Γ.Ε.ΜΗ. και θα λήξει 
την 31η Δεκεμβρίου του 2014 διορίζεται ως ελεγκτής η 
ελεγκτική εταιρεία BAKER TILLY HELLAS ΑΕ με αριθμό 
Μητρώου ΣΟΕΛ 148 και συγκεκριμένα:

 ως τακτικός ορκωτός ελεγκτής ο Ιωάννης Καλογε−
ρόπουλος του Βασιλείου, ορκωτός ελεγκτής λογιστής, 
κάτοικος Διονύσου Αττικής, οδός Πηλίου αρ. 1, ελληνικής 
ιθαγένειας, κάτοχος του υπ’ αριθμ. Τ 545339 δελτίου 
αστυνομικής ταυτότητας που έχει εκδοθεί το 2000 από 
το Α.Τ. Ν. Φιλαδέλφειας, με Α.Μ. ΣΟΕΛ 10741 και

 ως αναπληρωματικός ορκωτός ελεγκτής ο Χρι−
στόφορος Αχινιώτης του Ιωάννη, ορκωτός ελεγκτής 

λογιστής, κάτοικος Αγίων Αναργύρων Αττικής, οδός 
Ολύμπου αρ. 9, ελληνικής ιθαγένειας, κάτοχος του υπ’ 
αριθμ. ΑΖ 014506 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που 
έχει εκδοθεί το 2007 από το Τ.Α. Αγίων Αναργύρων, με 
A.M. ΣΟΕΛ 35961 μέλη της.

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2014

Με εντολή Προέδρου
Ο Ειδικός Σύμβουλος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F

(3)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ−
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ν. ΣΑΜΙΩΤΑΚΗ 
Α.Ε. Τουριστικαί, Ξενοδοχειακαί, και Εμπορικαί Επι−
χειρήσεις Ανώνυμος Εταιρεία».

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Την 6.12.2013 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 31.12.2010 πρακτι−
κό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο 
αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 5− Μετοχικό 
Κεφάλαιο και 8− Είδος Μετοχών του καταστατικού της 
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ν. ΣΑΜΙΩΤΑΚΗ 
Α.Ε. Τουριστικαί, Ξενοδοχειακαί, και Εμπορικαί Επιχειρή−
σεις Ανώνυμος Εταιρεία» και δ.τ. «ΑΡΜΙΝΤΑ» και αριθμό 
Μητρώου 11519/70/Β/86/231.

Η τροποποίηση του άρθρου 5 (σε περίληψη) και η 
προσθήκη της παραγράφου 6 στο άρθρο 8 έχει ως εξής:

Άρθρο 5
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας εκ 809.716,00 € 

που διαιρείται σε 27.448 μετοχές ονομαστικής αξίας 
εκάστης 29,50 € μετά την αύξηση του κατά 1.489.750,00 € 
με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 50.500 ονο−
μαστικών νέων μετοχών από τις οποίες κοινές ονομα−
στικές μετοχές 10.892 και προνομιούχες ονομαστικές 
άνευ ψήφου μετοχές 39.608 ευρώ ονομαστικής αξίας 
29,50 € σύμφωνα με απόφαση της από 31.12.2010 Γενικής 
Συνέλευσης των μετόχων ανέρχεται σήμερα στο ποσό 
των 2.299.466,00 € και διαιρείται σε 77.948 ονομαστικές 
μετοχές από τις οποίες κοινές ονομαστικές μετοχές 
38.340 και προνομιούχες ονομαστικές άνευ ψήφου με−
τοχές 39.608, ονομαστικής αξίας 29,50 € η κάθε μία.

Άρθρο 8
6. Η εταιρεία έχει τη δυνατότητα έκδοσης προνομιού−

χων μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου βάσει της οποίας 
μπορούν να παρέχοντα προνόμια τόσο σε νεοεκδιδόμε−
νες μετοχές, μετά από αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαί−
ου, όσο και σε ήδη υφιστάμενες με τη μετατροπή τους 
σε προνομιούχες. Οι προνομιούχες μετοχές έχουν προ−
τεραιότητα έναντι των κοινών στη διανομή μερίσματος 
ή σε περίπτωση ρευστοποίησης περιουσιακών στοιχεί−
ων, προτεραιότητα στην αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 
και στην απόδοση του προϊόντος της εκκαθάρισης ενώ 
δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση της 
εταιρείας. Οι εκδιδόμενες προνομιούχες μετοχές διακρί−
νονται σαφώς από τις κοινές μετοχές και αναγράφουν 
με μεγάλα στοιχεία επί της πρόσθιας αυτών όψεως 
τις λέξεις «Προνομιούχος Μετοχή» καθώς και τα κύρια 
χαρακτηριστικά αυτών, «άνευ ψήφου».
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Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Μητρώο 
Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του 
τροποποιημένου καταστατικού.

Ηράκλειο, 6 Δεκεμβρίου 2013 

Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος κ.α.α.

Ο Τμηματάρχης
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ

F
(4)

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 
της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυ−
μης Εταιρείας με την επωνυμία «AUTO PARK ΑΝΩ−
ΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ − ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ − ΤΟΥΡΙΣΤΙ−
ΚΗ − ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. 
«AUTO PARK A.E.».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Την 27.3.2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη−
τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 
176440,το πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 
στις 21.1.2014 της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«AUTO PARK ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ − ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ−
ΚΗ − ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ − ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «AUTO PARK A.E.» και αριθ−
μό Γ.Ε.ΜΗ. 077111427000, όπου αποφασίστηκε η μείωση 
του Μετοχικού Κεφαλαίου με μείωση του αριθμού των 
μετοχών και τροποποίηση του άρθρου 5 το οποίο θα 
έχει ως εξής:

Άρθρο 5 
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχι−
κά σε 10.000.000 δραχμές διαιρούμενο σε 1000 μετοχές 
ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών εκάστης.

α) Με την από 30.6.97 απόφαση της Γ.Σ. αυξήθηκε 
κατά 55.000.000 δρχ. και έτσι το κεφάλαιο ανήλθε σε 
65.000.000 δραχμές διαιρούμενο σε 65000 μετοχές ονο−
μαστικής αξίας 10.000 δραχμών εκάστης.

β) Με την από 30.6.02 απόφαση της Γ.Σ. το Μετοχικό 
Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δέκα εννέα χιλιάδες διακόσια 
σαράντα τέσσερα ευρώ και τριάντα ένα λεπτά (19244,31) 
και έτσι ανήλθε συνολικά σε 210.000 ευρώ διαιρούμενο 
σε 21000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10 ευρώ εκάστης.

γ) Με την από 30.6.06 απόφαση της Γ.Σ. το Μετοχικό 
Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά σαράντα δύο χιλιάδες ευρώ 
(42.000,00) και έτσι ανήλθε συνολικά σε 252.000,00 € 
διαιρούμενο σε 25200 μετοχές ονομαστικής αξίας 10 
ευρώ εκάστης.

δ) Με την από 16.4.2010 απόφαση της Γ.Σ. Το Μετοχικό 
Κεφάλαιο μειώθηκε κατά 180.000,00 € και έτσι ανήλθε 
συνολικά σε 72.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 7200 μετο−
χές ονομαστικής αξίας 10 ευρώ εκάστης.

η) Με την από 30.6.2010 απόφαση της Γ.Σ. το Μετοχικό 
Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριάντα δύο χιλιάδες ευρώ 
(32.000,00) και έτσι ανήλθε συνολικά σε 104.000,00 € 
διαιρούμενο σε 10400 μετοχές ονομαστικής αξίας 10 
ευρώ εκάστης.

θ) Ήδη με την παρούσα Γ.Σ. της 21.1.2014 το Μετοχικό 
Κεφάλαιο μειώνεται κατά 80.000,00 € και έτσι ανέρχεται 
συνολικά σε 24.000,00 € διαιρούμενο σε 2400 μετοχές 
ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ εκάστης.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε (χωρίς έλεγχο 
βάσει του Ν. 3604/2007) και ολόκληρο το νέο κείμενο 
του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και 
την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του.

Ηράκλειο, 2 Απριλίου 2013 

Με εντολή Προέδρου
Η Αρμόδια Υπάλληλος
ΜΑΡΙΑ ΣΠΑΘΑΡΑΚΗ

F

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
(5)

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 
στοιχείων της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση τελού−
σης Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρείας με την επω−
νυμία «EVIMA GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Την 4.4.2014 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.):

α) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 177063 η από 
17.5.2013 προσωρινή διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθη−
νών (Εκούσια Δικαιοδοσία), με την οποία διορίσθηκε 
προσωρινή εκκαθαρίστρια της υπό ασφαλιστική εκκα−
θάριση τελούσης Ασφαλιστικής Εταιρείας με την επωνυ−
μία «EVIMA GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 288301000 (πρώην αριθμό Μητρώου 
12882/05/Β/86/62), η Μαργαρίτα Παναγιωτοπούλου, του 
Αργυρίου και της Αναστασίας, ορκωτή ελέγκτρια − λο−
γίστρια, κάτοικος Αθηνών, οδός Φωκίωνος Νέγρη αρ. 3, 
με ΑΦΜ 141450240, μέχρι τη συζήτηση της από 19.3.2013 
αιτήσεως και υπό τον όρο της συζήτησης αυτής κατά 
την ορισθείσα δικάσιμο στις 11.6.2013

β) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 177066 η από 
11.6.2013 παράταση της ως άνω προσωρινής διαταγής 
του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Εκούσια Δικαιοδοσία) μέχρι 
την έκδοση απόφασης επί της 19.3.2013 αιτήσεως.

Αθήνα, 4 Απριλίου 2014 

Με εντολή Υφυπουργού 
Ο Διευθυντής

Γ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F

(6)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

στοιχείων της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση τελού−
σης Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρείας με την επω−
νυμία «EVIMA GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Την 4.4.2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη−
τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης 177134 
η με αριθμό 543/11.6.2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου 
Αθηνών (Εκούσια Δικαιοδοσία), με την οποία διορίσθηκε 
ως εκκαθαρίστρια της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση 
τελούσης Ασφαλιστικής Εταιρείας με την επωνυμία 
«EVIMA GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
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και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 288301000 (πρώην αριθμό Μητρώου 
12882/05/Β/86/62), η Μαργαρίτα Παναγιωτοπούλου, του 
Αργυρίου και της Αναστασίας, ορκωτή ελέγκτρια − λο−
γίστρια, κάτοικος Αθηνών, οδός Φωκίωνος Νέγρη αρ. 
3, με ΑΦΜ 141450240.

Αθήνα, 4 Απριλίου 2014 

Με εντολή Υφυπουργού 
Ο Διευθυντής

Γ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F

(7)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ−
μία «ALBATROSS ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥ−
ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ALBATROSS ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΕ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την 28.1.2014 καταχωρίστηκαν με Κωδικό Αριθμό Κα−
ταχώρισης (ΚΑΚ) 176138 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 
(Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επαγγελμα−
τικού Επιμελητηρίου Αθηνών, τα κατωτέρω στοιχεία 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ALBATROSS 
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με το 
διακριτικό τίτλο «ALBATROSS ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΕ», με τον 
ΑΡ.Μητρώου 45936/01ΔΤ/Β/00/21 και τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 
124539903000, τα οποία σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 
580/21.1.2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Δυτι−
κού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής πληρούν τις προ−
ϋποθέσεις του Κ.Ν. 2190/1920:

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 
1.1.2012−31.12.2012

2. Η έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου 
της χρήσης 1.1.2012−31.12.2012

Όπως εγκρίθηκαν από την τ.Γ.Σ των μετόχων της 
30.7.2013.

Αθήνα, 2 Απριλίου 2014

Με εντολή Προέδρου
Ο Προϊστάμενος Τμήματος Μητρώου

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ
F

(8)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ−
μία «ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ GALAXY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟ−
ΡΙΚΗ−ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. 
«GALAXY AUDIO VIDEO A.E.B.E.E».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

Την 7.4.2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο με ΚΑΚ 177240 το από 7.3.2014 πρακτικό της 
έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Ανώνυμης Εταιρείας 
με την επωνυμία «ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ GALAXY ΑΝΩΝΥ−
ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ−ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
και διακριτικό τίτλο «GALAXY AUDIO VIDEO A.E.B.E.E», 
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 37600/01/ΔΤ/Β/97/09 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 
123676502000 από το οποίο όρισε νέους εκκαθαριστές 
τους:

1). Νανίκας Κωνσταντίνος του Αλεξίου, κάτοικος Χα−

ϊδαρίου Αττικής, οδός Σπάρτης 54, με ΑΔΤ Σ 695403, 
ΑΦΜ 114802256, ΔΟΥ Χαϊδαρίου.

2). Χειλά Μαρία του Στυλιανού, κάτοικος Χαϊδαρί−
ου Αττικής, οδός Σπάρτης 54, με ΑΔΤ Θ 223927, ΑΦΜ 
101472090, ΔΟΥ Χαϊδαρίου.

Αθήνα, 7 Απριλίου 2014

Με εντολή Προέδρου
Ο Προϊστάμενος Τμήματος Μητρώου

ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΛΑΤΣΙΑΣ
F

(9)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Την 21.3.2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη−
τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορι−
κού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, με 
Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) 172286, η με αριθμό 
852/14.1.2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας), η 
οποία δέχεται την ασκηθείσα από το Ελληνικό Δημόσιο 
με αριθμό κατάθεσης 29742/29.11.2013 αίτηση για λύση 
σύμφωνα με το άρθρο 48 του Κ.Ν. 2190/1920 της Ανώ−
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΟΥ−
ΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.», αρ. M.A.E. 09001/62/B/86/0835 και 
αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 057326104000, κηρύσσει τη λύση αυτής και 
διορίζει ως εκκαθαριστή τον Ιωάννη Χατζηπαναγιώτου 
του Ευστρατίου, κάτοικο Θεσσαλονίκης.

Θεσσαλονίκη, 21 Μαρτίου 2014

Με εντολή Προέδρου 
Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΔΗΣ
F

(10)
Ανακοίνωση διαγραφής από το Γενικό Εμπορικό Μη−

τρώο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«ΠΛΟΚΗ−ΡΑΦΗ−ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ−ΕΝΔΥΜΑ−
ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)» και 
δ.τ. «ΚΛΩΣΙΣ Α.Ε.».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Την 27.3.2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης το από 
31.5.2007 πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ−
μία «ΠΛΟΚΗ−ΡΑΦΗ−ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ−ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)», το διακριτικό 
τίτλο «ΚΛΩΣΙΣ Α.Ε.» και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 058361004000, από 
το οποίο προκύπτει ότι η Γενική Συνέλευση έχει εγκρίνει 
τον ισολογισμό λήξης εκκαθάρισης της διαχειριστικής 
περιόδου 31.5.2007 και αποφάσισε την οριστική λύση 
και διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ. Μετά τα 
ανωτέρω η παραπάνω Ανώνυμη Εταιρεία διαγράφεται 
από το Γ.Ε.ΜΗ..

Το από 31.5.2007 πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέ−
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λευσης της ανωτέρω έλαβε τη με αρ. πρωτ. 8475/26.3.2014 
έγκριση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, 
η οποία επίσης καταχωρίστηκε στις 27.3.2014 στο Γενικό 
Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχα−
νικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

Η παραπάνω διαγραφή καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με 
Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) 174077.

Θεσσαλονίκη, 27 Μαρτίου 2014

Με εντολή Προέδρου
Η Διευθύντρια Διοικητικών 
και Οικονομικών Υπηρεσιών
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ

F
(11)

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 
στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«BIOACTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ − ΕΙ−
ΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙ−
ΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ» και δ.τ. «BIOACTION ΑΕ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Την 17.2.2014 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης τα κατωτέ−
ρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«BIOACTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ − ΕΙΣΑ−
ΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ», διακριτικό τίτλο «BIOACTION AE», αρ. 
M.A.E. 58162/62/B/05/0035 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 058844804000.

1) Οι οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρι−
σης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2011−
31.12.2011.

2) Το από 30.6.2012 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συ−
νέλευσης των μετόχων, κατά την οποία αποφασίστηκε 
η έγκριση αφενός της έκθεσης του Δ.Σ., αφετέρου των 
ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και ορίστηκαν ως 
ελεγκτές για τον έλεγχο της χρήσης 1.1.2012−31.12.2012 
οι παρακάτω:

Τακτικοί:
1. Στυλιανός Βασιμβόσης του Γεωργίου
2. Ιωάννης Παπαδόπουλος του Γρηγορίου, ΑΦΜ 

024002602
Αναπληρωματικοί:
1. Γρηγόριος Χαντώλιας του Νικολάου
2. Αγγελική Κελγιάννη του Σωτηρίου.
Το από 30.6.2012 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέ−

λευσης της ανωτέρω έλαβε τη με αρ. πρωτ. 4027/13.2.2014 
έγκριση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, 
η οποία επίσης καταχωρίστηκε στις 17.2.2014 στο Γενικό 
Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχα−
νικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

Τα παραπάνω στοιχεία καταχωρίστηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ. 
με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) 165124.

Θεσσαλονίκη, 6 Μαρτίου 2014

Με εντολή Προέδρου
Η Διευθύντρια Διοικητικών 
και Οικονομικών Υπηρεσιών
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ

(12)
Ανακοίνωση διαγραφής από το Γενικό Εμπορικό Μη−

τρώο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛ−
ΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΥΠΟ ΕΚΚΑ−
ΘΑΡΙΣΗ)» και δ.τ. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Την 31.3.2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης το από 
20.1.2005 πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ−
μία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΥΠΟ 
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)», το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡ−
ΓΕΙΑ ΑΕ», αρ. Μ.Α.Ε. 42713/002/Β/99/0110 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 
058223504000, από το οποίο προκύπτει ότι η Γενική 
Συνέλευση έχει εγκρίνει τον ισολογισμό έναρξης − λήξης 
εκκαθάρισης της 14.1.2005 και αποφάσισε την οριστική 
λύση και διαγραφή της εταιρείας από το Μ.Α.Ε. και το 
Γ.Ε.ΜΗ.. Μετά τα ανωτέρω η παραπάνω Ανώνυμη Εται−
ρεία διαγράφεται από το Γ.Ε.ΜΗ..

Το από 20.1.2005 πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέ−
λευσης της ανωτέρω έλαβε τη με αρ. πρωτ. 9606σχετ.
9613/31.3.2014 έγκριση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσ−
σαλονίκης, η οποία επίσης καταχωρίστηκε στις 31.3.2014 
στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού 
και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

Η παραπάνω διαγραφή καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με 
Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) 175287.

Θεσσαλονίκη, 31 Μαρτίου 2014

Με εντολή Προέδρου
Η Διευθύντρια Στατιστικής, Μελετών και Έρευνας

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΦΩΤΙΑΔΟΥ
F

(13)
Ανακοίνωση διαγραφής από το Γενικό Εμπορικό Μη−

τρώο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΕΙ−
ΦΟΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ 
ΕΝΤΟΛΩΝ (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)» και δ.τ. «ΑΕΙΦΟΡΟΣ 
Α.Ε.Λ.Δ.Ε.».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Την 8.1.2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο δια της υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης το από 
31.12.2003 πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ 
ΕΝΤΟΛΩΝ (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)», το διακριτικό τίτλο «ΑΕΙ−
ΦΟΡΟΣ Α.Ε.Λ.Δ.Ε.» και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 058255404000, από το 
οποίο προκύπτει ότι η Γενική Συνέλευση έχει εγκρίνει 
τον ισολογισμό λήξης εκκαθάρισης της 31.12.2003 και 
αποφάσισε την οριστική λύση και διαγραφή της εται−
ρείας από το Γ.Ε.ΜΗ.. Μετά τα ανωτέρω η παραπάνω 
ανώνυμη εταιρεία διαγράφεται από το Γ.Ε.ΜΗ..

Το από 31.12.2003 πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέ−
λευσης της ανωτέρω έλαβε τη με αρ. πρωτ. 18416/7.1.2014 
έγκριση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, 
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η οποία επίσης καταχωρίστηκε στις 8.1.2014 στο Γενικό 
Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχα−
νικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

Η παραπάνω διαγραφή καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με 
Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) 173913.

Θεσσαλονίκη, 27 Μαρτίου 2014

Με εντολή Προέδρου
Η Διευθύντρια Στατιστικής, Μελετών και Έρευνας

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΦΩΤΙΑΔΟΥ
F

(14)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ−
μία «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ Α.Ε. − ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ 

Την 3.4.2014 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμε−
λητηρίου Αχαΐας με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 
177001 τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας 
με την επωνυμία «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ Α.Ε. − ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΜΕ−
ΤΑΦΟΡΩΝ» και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 035832016000

1) Οι οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης 
Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για τη χρήση: 
1.7.2012 − 30.6.2013

2) Το από 31.12.2013 πρακτικό της ετήσιας τακτικής 

Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο αποφα−
σίστηκε η έγκριση αφ’ ενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφε−
τέρου των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χωρίς 
καμία τροποποίησή τους και ορίζονται για τον έλεγχο 
της χρήσης 1.7.13 − 30.6.2014 οι εξής: 

Τακτικοί:
1) Φλωράτου Πολυμνία του Παναγιώτη και της Ελένης, 

κατοίκου Πατρών, ΑΔΤ Ξ009203, πτυχ. του Οικονομικού 
τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών εγγεγραμμένη 
στο Οικονομικό Επιμελητήριο Πατρών με AM 43861,

2) Πυρρή Μόνικα − Λεμονιά του Νικολάου και της 
Ολυμπίας, κατοίκου Πατρών, ΑΔΤ Ξ000282, πτυχ. του 
Οικονομικού τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών εγ−
γεγραμμένη στο Οικονομικό Επιμελητήριο Πατρών με 
AM 43860

Αναπληρωματικοί:
1) Παολίνου Άννα του Σπύρου και της Στέλλας, που 

γεννήθηκε το έτος 1977 στην Πάτρα και κατοικεί ομοίως, 
με ΑΔΤ Π856397 και AM 26279,

2) Ζορμπά Γεώργιο του Ευαγγέλου και της Παρασκευ−
ής, που γεννήθηκε το έτος 1950 στην Πάτρα και κατοικεί 
ομοίως, με ΑΔΤ Ξ008205 και AM 1096032818 Πτυχ. ΑΒΣΠ..

Πάτρα, 3 Απριλίου 2014 

Με εντολή Προέδρου
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
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