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ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

(1)
 Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «STALIS STAR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» 
και δ.τ. «STALIS STAR Mov AE».

Την 03/07/2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο, η με αριθμό 10.256/3−7−2013 πράξη, σύστασης 
της Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «STALIS STAR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟ−
ΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και το 
διακριτικό τίτλο «STALIS STAR Mov AE» της Συμβολαι−
ογράφου Ηρακλείου Κρήτης ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ ΠΕΡΤΣΙΝΑΚΗ, 
και το καταστατικό της.

Η ως άνω Ανώνυμη Εταιρεία έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 
126109627000 και Κωδικό Αριθμό καταχώρισης στο 
Γ.Ε.ΜΗ. 126109627000.

Περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής:
1) Αριθμός Συμβολαίου: 10.256/3−7−2013
2) Συμβολαιογράφος: ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΕΡΤΣΙΝΑΚΗ
3) Επωνυμία «STALIS STAR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥ−

ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» 
και διακριτικός τίτλος «STALIS STAR Mov AE»

4) Έδρα: ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 12, ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΤΑΛΙΔΑ ΜΟΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

5) Σκοπός: Α. Σκοπός της εταιρείας είναι: 1) Η μίσθωση 
και η εκμίσθωση ακινήτων και γενικά η άσκηση κάθε 
είδους κτηματικών επιχειρήσεων και εργασιών γενικά 
και ενδεικτικά, η με οποιοδήποτε τρόπο (αγορές, πωλή−
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σεις, ανταλλαγές, πλειστηριασμούς, εκχωρήσεις κ.λπ.) 
απόκτηση κάθε είδους κινητών πραγμάτων, απαιτήσεως 
οποιασδήποτε μορφής και εμπραγμάτων δικαιωμάτων, 
προνομίων, διακριτικών τίτλων, κάθε είδους ακινήτων, 
εγκαταστάσεων, οποιωνδήποτε οικοδομημένων ακινή−
των, ακαλύπτων οικοπέδων και κάθε είδους εδαφικών 
εκτάσεων εντός και εκτός σχεδίου αστικών, αγροτικών, 
η μεταπώληση, η κατασκευή οικοδομών με τη μέθοδο 
της αντιπαροχής και γενικά η με οποιοδήποτε τρόπο 
αξιοποίηση και εκμετάλλευση με κέρδος των ειδικότε−
ρων ακινήτων, χώρων και καταστημάτων της Εταιρείας.

2) Η ίδρυση και εκμετάλλευση ξενοδοχείων, ενοικια−
ζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων, ή κάθε άλλης 
Ξενοδοχειακής επιχείρησης με την ανέγερση, αγορά ή 
εκμίσθωση ξενοδοχείων, ξενώνων, θερινών διαμονών, 
τουριστικών περιπτέρων και εγκαταστάσεων.

3) Η ίδρυση και εκμετάλλευση εστιατορίων, μπαρ, 
καφέ−μπαρ αναψυκτηρίων, ζαχαροπλαστείων, σούπερ 
μάρκετ και κάθε άλλη παρεμφερή εγκατάσταση και 
δραστηριότητα.

4) Η ίδρυση και εκμετάλλευση κέντρων διαμονής και 
παραθερισμού ημεδαπών και αλλοδαπών, καθώς και 
κάθε άλλης γενικά τουριστικής εγκατάστασης και επι−
χείρηση ατομικού ή ομαδικού τουρισμού.

5) Η ίδρυση και εκμετάλλευση γραφείου γενικού του−
ρισμού και πρακτορείου ταξιδίων, γραφείου ενοικιάσε−
ως αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων κάθε κατηγορίας 
ως και σκαφών αναψυχής και θαλασσίων σπορ, καθώς 
και καταστημάτων τουριστικών ειδών και ειδών λαϊκής 
τέχνης.

6) Η ανέγερση ξενοδοχείων, ξενώνων, εμπορικών κέ−
ντρων, η κατασκευή κάθε τεχνικού οικοδομικού έργου 
και γενικά η άσκηση οικοδομικών επιχειρήσεων με το 
σύστημα της αντιπαροχής.

7) Η αγορά, μίσθωση και εκμετάλλευση κάθε χερσαίου, 
θαλασσίου ή εναερίου μέσου μεταφοράς.

8) Η άσκηση εμπορικής δραστηριότητας όχι μόνο του−
ριστικών ειδών, αλλά κάθε προϊόντος ή τέχνης μετα−
ποιημένου ή ακατέργαστου, συμπεριλαμβανομένων των 
εισαγωγών και εξαγωγών των ειδών αυτών.

Β) Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:
α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, όμοιου 

ή παρεμφερούς σκοπού, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου 
και να συγχωνεύεται με άλλη εταιρεία ή να απορροφά 
άλλη συναφή επιχείρηση ατομική ή εταιρική οποιουδή−
ποτε εταιρικού τύπου, ημεδαπή ή αλλοδαπή.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό με οποιοδήποτε τρόπο 
και να ενεργεί ως αντιπρόσωπος ή πράκτορας αυτών.

γ) Να ιδρύει σύμφωνα με το νόμο υποκαταστήματα, 
εργαστήρια, γραφεία διαχείρισης οπουδήποτε, εντός ή 
εκτός Ελλάδας με ή χωρίς την συνεργασία ημεδαπών 
ή αλλοδαπών επιχειρήσεων.

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημε−
δαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ε) Να συνάπτει με φυσικό ή νομικό πρόσωπο συμβά−
σεις Franchising, Leasing, factoring.

στ) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί με τρο−
ποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δρα−
στηριότητες σαν σκοπό της εταιρείας.

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

24,000 ευρώ σε μετρητά.
8) Μετοχές (αριθμός, είδος, ονομαστική αξία): 2400, 

Ονομαστικές, Κοινές, 10 EYPΩ.

9) Ημερομηνία λήξης εταιρικής χρήσης: 31η Δεκεμ−
βρίου κάθε χρόνου, εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση 
της εταιρείας αρχίζει από την καταχώριση στο Γενικό 
Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η) του παρόντος καταστατικού 
και θα λήξει την 31−1−2014.

10) Αριθμός μελών Δ.Σ. και θητεία αυτού: Τρία έως 
πέντε μέλη με πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυ−
τόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά 
τη λήξη της θητείας του, η οποία όμως δεν μπορεί να 
υπερβεί τα έξι έτη.

11) Πρώτο Δ.Σ. και θητεία αυτού: Το πρώτο Διοικητικό 
Συμβούλιο αποτελείται από τους:

1) Νικόλαο Σουρανάκη του Γεωργίου και της Ευαγ−
γελίας, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο 
την 8−4−1968, κάτοικο Μοχού Ηρακλείου, κάτοχο του 
με αριθμό ΑΖ 458440/11−10−2007 δελτίου ταυτότητας, 
έκδοσης AT Χερσονήσου (αριθμός φορολογικού Μη−
τρώου 035187818 της Β΄ Δ.Ο.Υ Ηρακλείου),

2) Γεώργιο Σουρανάκη του Ιωάννη και της Καλλιόπης, 
συνταξιούχο, που γεννήθηκε στον Μοχό Ηρακλείου την 
28−2−1939, κάτοικο Μοχού Ηρακλείου, κάτοχο του με 
αριθμό ΑΙ440606/6−11−2009 δελτίου ταυτότητας, έκδο−
σης AT Χερσονήσου Ηρακλείου (αριθμός φορολογικού 
Μητρώου 031454424 της Β΄ Δ.Ο.Υ Ηρακλείου) και

3) Κωνσταντίνο Μαρκάκη του Γεωργίου και της Ναυ−
σικάς, συνταξιούχο, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο την 
9−8−1966, κάτοικο Κοκκίνη Χάνι Ανωπόλεως Ηρακλείου, 
κάτοχο του με αριθμό ΑΙ 941358/2−8−2010 δελτίου ταυ−
τότητας, έκδοσης ΥΑ Ηρακλείου (αριθμός φορολογικού 
Μητρώου 039184567 της Β΄ Δ.Ο.Υ Ηρακλείου). 

Όλα τα παραπάνω μέλη του πρώτου Διοικητικού 
Συμβουλίου είναι ελληνικής Ιθαγένειας και ελληνικής 
Υπηκοότητας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα ως 
εξής:

1. Ο Νικόλαος Σουρανάκης του Γεωργίου Πρόεδρος 
και Διευθύνων Σύμβουλος.

2. Ο Γεώργιος Σουρανάκης του Ιωάννη Αντιπρόεδρος.
3. Ο Κωνσταντίνος Μαρκάκης του Γεωργίου Μέλος.
Η ενάσκηση όλων των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων 

του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και η εκπροσώπηση 
της εταιρείας ανατίθεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού 
Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο Νικόλαο Γεωρ−
γίου Σουρανάκη, ο οποίος μπορεί να εκπροσωπεί και 
να δεσμεύει την εταιρεία θέτοντας την υπογραφή του 
κάτωθι της σφραγίδας της εταιρείας, ενώπιον οποιου−
δήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή 
δημοσίου δικαίου, καθώς και ενώπιον οποιασδήποτε δη−
μόσιας αρχής. Εξαιρετικά για την ανάληψη οποιωνδήποτε 
ποσών από Τράπεζες, την έκδοση επιταγών της εται−
ρείας οποιουδήποτε ποσού απαιτείται και η υπογραφή 
του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Κωνσταντίνου 
Γεωργίου Μαρκάκη. Η θητεία του πιο πάνω πρώτου Δι−
οικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική 
Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας 30/6/2015.

12) Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης: Εάν ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών της εταιρείας υπερβεί το ένα εκατομ−
μύριο (1.000.000) ευρώ, ο έλεγχος της πρώτης εταιρικής 
χρήσης θα γίνει από τους κατωτέρω ελεγκτές:

Τακτικοί: 
α) Αριάδνη Παναγιωτάκη του Γεωργίου και της Ελπί−

δας, λογίστρια, που γεννήθηκε στο Παλαίκαστρο Λα−
σιθίου την 25−5−1956, κάτοικος Χερσονήσου Ηρακλείου, 
κάτοχος του με αριθμό Χ.357521 δελτίου ταυτότητας, 
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(αριθμός φορολογικού Μητρώου 045845643 της Δ.Ο.Υ 
Λιμένα Χερσονήσου Ηρακλείου), με άδεια άσκησης οι−
κονομολογικού επαγγέλματος 41353,

β) Εμμανουήλ Καρβουνάκης του Αλκιβιάδη και της Σο−
φίας, λογιστής, που γεννήθηκε στο Λιμένα Χερσονήσου 
Ηρακλείου την 6−3−1964, κάτοικος Λιμένα Χερσονήσου 
Ηρακλείου, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 483610 δελτίου 
ταυτότητας, (αριθμός φορολογικού Μητρώου 034491787 
της Β΄ Δ.Ο.Υ Ηρακλείου), με αριθμό άδειας άσκησης 
οικονομολογικού επαγγέλματος 35886.

Αναπληρωματικοί: 
α) Ιωάννης Ταραντίλης του Χρήστου και της Άννας, 

λογιστής, που γεννήθηκε στο Άργος Αργολίδας την 
17−8−1948, κάτοικος Χερσονήσου, κάτοχος του με αριθμό 
Χ.357521 δελτίου ταυτότητας, (αριθμός φορολογικού 
Μητρώου 045845643 της Β΄ Δ.Ο.Υ Ηρακλείου), με αριθμό 
άδειας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος 52477

και β) Γεώργιος Ζερβάκης του Εμμανουήλ και της Μα−
ρίας, λογιστής, που γεννήθηκε στον Μοχό Ηρακλείου την 
10−10−1957, κάτοικος Ηρακλείου, οδός Φοίνικος αριθμός 3, 
κάτοχος του με αριθμό ΑΙ 437388 δελτίου ταυτότητας, 
(αριθμός φορολογικού Μητρώου 030170583 της Β΄ Δ.Ο.Υ 
Ηρακλείου), με αριθμό άδειας άσκησης οικονομολογικού 
επαγγέλματος 11882, και θα χρησιμοποιηθούν εφόσον ο 
ετήσιος κύκλος υπερβαίνει το 1.000.000 €. Όλοι οι ανωτέρω 
έχουν την ελληνική ιθαγένεια και κατέστησαν κάτοχοι του 
πτυχίου τους πέντε έτη προ του διορισμού τους. Η αμοιβή 
τους ορίζεται όπως την ορίζει το Οικονομικό Επιμελητήριο.

Ηράκλειο, 3 Ιουλίου 2013

Υπηρεσία Μίας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών
Η Συμβολαιογράφος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΕΡΤΣΙΝΑΚΗ
F

(2)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «Οργανισμός Λιμένων Νομού Ευβοίας Ανώνυ−
μη Εταιρία» και δ.τ. «Ο.Λ.Ν.Ε. Α.Ε.».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

Την 27/06/2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι−
κό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 
69756, η υπ’ αριθμ. 21.900/19−6−2013 πράξη της συμβολαι−
ογράφου Αθήνας Ευγενίας Ι. Πάκου περί σύστασης της 
Ανώνυμης Εταιρείας κοινής ωφέλειας του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα, σύμφωνα με το ν. 4150/2013, με την 
επωνυμία «Οργανισμός Λιμένων Νομού Ευβοίας Ανώνυμη 
Εταιρία» και το διακριτικό τίτλο «Ο.Λ.Ν.Ε. Α.Ε.», η οποία 
έλαβε αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 126037222000 και τελεί υπό την 
εποπτεία του Υπουργού Ναυτιλίας & Αιγαίου και διέπε−
ται συμπληρωματικά από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 
(Α΄ 144), του ν. 2932/2001 (Α΄ 145) και του ν. 3429/2005 
(Α΄ 314), όπως κάθε φορά ισχύουν.

Η Περίληψη του καταστατικού σύστασής της έχει ως 
εξής:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «Οργανισμός Λιμένων Νομού Ευβοίας Ανώ−
νυμη Εταιρία»

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ «Ο.Λ.Ν.Ε. Α.Ε.».
ΕΔΡΑ: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλκίδας.
ΣΚΟΠΟΣ:
Σκοπός της Εταιρείας είναι η διοίκηση και η εκμε−

τάλλευση των χώρων της Ζώνης Λιμένα δικαιοδοσίας 

της, στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της, όπως αυτά 
ορίζονται στο Ν. 2932/2001 και στο Ν. 3429/2005.

1. Στο σκοπό της Εταιρείας περιλαμβάνονται:
α) Η παροχή κάθε είδους λιμενικών υπηρεσιών προς 

τους χρήστες, η αναβάθμιση, η συντήρηση, η βελτίωση 
και η ανάπτυξη των λιμένων Νομού Ευβοίας.

β) Η παροχή υπηρεσιών ελλιμενισμού των πλοίων και 
διακίνησης επιβατών, οχημάτων, φορτίων.

γ) Η εγκατάσταση, οργάνωση και εκμετάλλευση κάθε 
είδους λιμενικής υποδομής.

δ) Η ανάληψη και εκτέλεση προγραμμάτων, μελετών 
και έργων σχετικών με τις δραστηριότητες του Οργανι−
σμού που χρηματοδοτούνται από εθνικούς, κοινοτικούς 
ή άλλους πόρους και που εντάσσονται στην εθνική λι−
μενική πολιτική.

ε) Η ανάληψη κάθε δραστηριότητας που έχει σχέση 
με το λιμενικό έργο, καθώς και κάθε άλλης εμπορικής 
και επιχειρηματικής δραστηριότητας πέραν των παρα−
δοσιακών λιμενικών υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων 
ιδίως της τουριστικής, της πολιτιστικής, της αλιευτικής, 
του σχεδιασμού και της οργάνωσης λιμενικών εξυπη−
ρετήσεων.

στ) Η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και 
υποδομών μέσω τεχνολογικού και οργανωτικού εκσυγ−
χρονισμού.

ζ) Η μέριμνα αισθητικής και λειτουργικής διάρθρωσης 
των λιμένων.

η) Η εποικοδομητική συνεργασία με τους χρήστες των 
λιμένων και τους τοπικούς φορείς και τους φορείς της 
τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βαθμίδας.

θ) Η εποικοδομητική συνεργασία και η ανάληψη κάθε 
δραστηριότητας που έχει σχέση με τους φορείς διοίκη−
σης και εκμετάλλευσης των λιμένων της χώρας.

ι) Η ανάληψη καθηκόντων «Γενικού διαχειριστή» των 
χώρων της Ζώνης των Λιμένων στο πλαίσιο του γενικού 
σχεδιασμού και ανάπτυξης του λιμενικού δυναμικού της 
χώρας, της χάραξης εθνικής λιμενικής πολιτικής για 
λογαριασμό του Δημοσίου και του ευρύτερου κοινω−
νικού συνόλου.

ια) Η εισήγηση για τη δημιουργία και λειτουργία αε−
ροδρομίων επί υδάτινης επιφάνειας.

ιβ) Κάθε άλλη δραστηριότητα που είχε ανατεθεί στα 
Λιμενικά Ταμεία Χαλκίδας, Αιδηψού, Αλιβερίου, Ερέτριας, 
Καρύστου, Κύμης, Λίμνης, Μαρμαρίου, Ν. Στύρων, Ωρεών, 
ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

ιγ) Παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ηλιακή, αιολική, κυματική 
κ.α).

Για την υλοποίηση του σκοπού αυτού, η Εταιρεία 
μπορεί να εγκαθιστά στα όρια της περιοχής ευθύνης 
του τα κατάλληλα συστήματα για την παραγωγή ηλε−
κτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, όπως ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά αναφέρονται φωτοβολταϊκά συστήματα, 
ανεμογεννήτριες και άλλα. Επίσης μπορεί να προβαίνει 
στις απαιτούμενες ενέργειες προς τη ΔΕΗ και το ΔΕΣ−
ΜΗΕ ΑΠΕ για την πώληση του παραγόμενου από ΑΠΕ 
ηλεκτρικού ρεύματος.

2. Για την επίτευξη των σκοπών αυτών η Εταιρεία 
μπορεί να: α) Συνιστά, με απόφαση του Διοικητικού της 
Συμβουλίου, θυγατρικές εταιρείες και να συμμετέχει σε 
άλλες εταιρείες ή επιχειρήσεις που έχουν σκοπό την 
εκμετάλλευση χώρων και ανάπτυξη δραστηριοτήτων 
στην περιοχή των λιμένων αρμοδιότητάς της ή και σε 
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άλλους λιμένες εντός ή εκτός της χώρας που έχουν 
παρεμφερή με το δικό της σκοπό και γενικά έχουν σκο−
πούς συναφείς ή υποβοηθητικούς της δραστηριότητάς 
της, καθώς και να συνεργάζεται με αυτές, β) Παρέχει 
συμβουλευτικές υπηρεσίες προς φυσικά ή νομικά πρό−
σωπα, κράτη ή διεθνείς οργανισμούς, ιδίως στον τομέα 
των μεταφορών, γ) Φροντίζει για την επαγγελματική 
εκπαίδευση των εργαζομένων σε αυτήν, δ) Δημιουργεί 
κατάλληλη ερευνητική υποδομή και να εκπονεί πάσης 
φύσεως έρευνες και μελέτες για θέματα που άπτονται 
των σκοπών της Εταιρείας, ε) Συμμετέχει σε δραστηριό−
τητες που έχουν στόχο την προώθηση των θεμάτων που 
άπτονται του σκοπού της Εταιρείας, είτε στο επίπεδο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε σε εθνικό επίπεδο, στ) 
Ιδρύει ή να συμμετέχει σε εταιρείες επιχειρηματικού 
κεφαλαίου.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη.
ΠΟΣΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ:
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο 

ποσό των πενήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα 
τεσσάρων ευρώ και πέντε λεπτών (58.694,05€). Κατά τη 
διάρκεια λειτουργίας της Εταιρείας θα οριστικοποιηθεί 
το τελικό Μετοχικό Κεφάλαιο αυτής, που θα είναι το 
καθαρό ποσό σε ευρώ, όπως αυτό θα προκύψει μετά 
την απογραφή, αποτίμηση, εκτίμηση και απεικόνιση σε 
ισολογισμό των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού.

ΜΕΤΟΧΕΣ:
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 

μία μετοχή, η οποία ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ:
Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα μηνών, αρχίζει 

την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε 
έτους. Κατ’ εξαίρεση, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει 
από την πρώτη του επόμενου μήνα από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2014.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΑΥΤΟΥ:
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εννέα (9) 

μέλη.
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι 

εξαετής, εκτός της θητείας του Προέδρου και Διευθύ−
νοντος Συμβούλου, η διάρκεια της οποίας είναι ανεξάρ−
τητη από εκείνη των υπολοίπων μελών.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας (Αριθμ. Πρωτ. 4079/27−06−2013)

Χαλκίδα, 27 Ιουνίου 2013 

Με εντολή Προέδρου
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος κ.α.α.

Η αρμόδια υπάλληλος
ΑΝΝΑ ΛΙΟΝΤΑ 
F

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
(3)

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 
στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«ΔΡΑΓΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΙΜΥΛΙΑ 1 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την 09.04.2013 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορι−

κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 
70053, το από 24.12.2012 πρακτικό υπ’ αριθμό 1 της Γε−
νικής Συνέλευσης των μετόχων και το από 27.12.2012 
πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης 
Εταιρείας με επωνυμία «ΔΡΑΓΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑ−
ΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΙΜΥΛΙΑ 1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό 
Γ.Ε.ΜΗ. 120207601000, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την 
ανωτέρω Γενική Συνέλευση, ύστερα από την αποδοχή 
της παραίτησης των κυρίων Ν. Σακελλαρίου και Χ. Μη−
τρέλια και που θα διοικήσει την εταιρεία για τα επόμενα 
5 έτη, μέχρι της 30.06.2017, συγκροτήθηκε σε σώμα ως 
εξής:

1. Ιωάννης Δραγούνης του Κωνσταντίνου, κάτοικος 
Κηφισιάς Αττικής, οδός Πεντέλης αριθμ. 54 με ΑΦΜ 
047341043 και ΑΔΤ: ΑΕ 119431, Πρόεδρος & Διευθύνων 
Σύμβουλος.

2. Παναγιώτης Δραγούνης του Κωνσταντίνου, κάτοικος 
Κηφισιάς Αττικής, οδός Πεσματζόγλου αριθ. 39, με ΑΦΜ 
063427649 και ΑΔΤ: ΑΙ 119265, Αντιπρόεδρος.

3. ́ Αλκηστις Σεβαστή Αττικιουζέλ του Σταύρου, κάτοι−
κος Αναβύσσου Αττικής, οδός Τ.Θ. 34, με ΑΦΜ 012573757 
και ΑΔΤ: ΑΒ 241703, Μέλος.

4. Αγγελική Βαγιάτη του Βύρωνα, κάτοικος Παλαιού 
Φαλήρου, οδός Αμφιτρίτης 72 με ΑΦΜ 077192241 και 
ΑΔΤ: Ξ 111895, Μέλος.

5. Ιζαμπέλα Άννα Φουστάνου του Ανδρέα, κάτοικος 
Κηφισιάς Αττικής οδός Πεντέλης αριθμ. 54 με ΑΦΜ 
106034797 και ΑΔΤ: Τ 069924, Μέλος.

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τα της εκπροσωπήσε−

ως της Εταιρείας ως ακολούθως:
Εκχωρούνται και μεταβιβάζονται σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο καταστατικό της Εταιρείας το σύνολο 
των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμ−
βουλίου, εκτός αυτών για τις οποίες ο νόμος απαιτεί 
συλλογική ενέργεια, καθώς επίσης και το δικαίωμα 
για διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας στον 
Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο Δραγούνη Ιωάννη. 
Κατά ταύτα ο προαναφερόμενος, ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά: Α) Εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία 
ενώπιον παντός φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού 
ή δημοσίου δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, ενώπιον 
των Τραπεζών, του Δημοσίου και κάθε Οργανισμού, 
ενώπιον παντός Δικαστηρίου και εν γένει ενώπιον κάθε 
Δικαστικής, Διοικητικής ή άλλης αρχής, διορίζοντας 
ταυτόχρονα πληρεξουσίους Δικηγόρους και δίδοντας 
τους όρκους που επάγονται στην Εταιρεία. Β) Εκδί−
δει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, 
γραμμάτια εις διαταγήν, τραπεζιτικές επιταγές, κα−
θώς και πάσης φύσεως αξιόγραφα επ’ ονόματι και για 
λογαριασμό της Εταιρείας, υπογράφοντας κάτω από 
την εταιρική επωνυμία. Γ) Συνομολογεί και υπογράφει 
για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε έγγραφο που εξυ−
πηρετεί τους σκοπούς της εταιρείας. Δ) Εισπράττει 
από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημό−
σιο Ταμείο, Οργανισμό κ.λπ. χρήματα, παραλαμβάνει 
πράγματα και χορηγεί αποδείξεις για λογαριασμό της 
Εταιρείας, προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια, 
επιταγές και φορτωτικές, εισπράττει χρήματα της 
Εταιρείας από δάνεια, χρηματοδοτήσεις, προκαταβο−
λές ή από το άνοιγμα πιστώσεων από οποιοδήποτε 
Νομικό Πρόσωπο, το Δημόσιο, Τράπεζες ή άλλα Ιδρύ−
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ματα. Ε) Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της 
Εταιρείας. ΣΤ) Χειρίζεται γενικά τα εταιρικά θέματα, 
εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία σύμφωνα με το 
καταστατικό αυτής.

Ρητά δια της παρούσας αποφάσεώς του το Διοικητικό 
Συμβουλίου παρέχει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα 
Σύμβουλο Δραγούνη Ιωάννη την αρμοδιότητα όπως, 
κατά την απόλυτη κρίση του, εξουσιοδοτεί περαιτέρω 
άλλα μέλη του Δ.Σ. ή και τρίτα πρόσωπα για την διε−
νέργεια συγκεκριμένων κάθε φορά πράξεων επ’ ονόματι 
και για λογαριασμό της εταιρείας. Την εξουσιοδότηση 
αυτή θα παρέχει ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος με 
απλό έγγραφο που θα φέρει βεβαίωση του γνησίου της 
υπογραφής του.

Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Ιωάννη 
Δραγούνη οι ανωτέρω εξουσίες θα εκτελούνται από 
τον Αντιπρόεδρο της εταιρείας Παναγιώτη Δραγούνη 
δια εξουσιοδοτήσεως.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέ−
ρειας Αττικής/ Π.Ε Βορείου Τομέα (Α.Π. ΕΜ−6087/
13− 02/04/2013). 

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2013 

Με εντολή Προέδρου
Ο Ειδικός Σύμβουλος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
F

(4)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μη−

τρώο έκθεσης εκτίμησης της Ανώνυμης Εταιρείας 
με την επωνυμία «DON POL ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙ−
ΚΩΝ−ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΧΗΜΙ−
ΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

Την 28/5/2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι−
κό Μητρώο με ΚΑΚ 58177 η από 29/11/2012 έκθεση 
εκτίμησης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Μαρ−
γαρίτη Κων/νο ΑΜ.ΣΟΕΛ 13881 και Μαρινάκη Πανα−
γή ΑΜ.ΣΟΕΛ 14201 σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4 
του Κ.Ν. 2190/1920, με την οποία εκτιμήθηκε η αξία 
του κατά την 31/7/2012 Ενεργητικού−Παθητικού του 
εμπορικού κλάδου της Α.Ε. DON POL ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΛ−
ΛΥΝΤΙΚΩΝ −ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ 
ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡEIA ΑΡ. ΜΑΕ 
24696/04/Β/91/212 και ΑΡ. ΓΕΜΗ 083473802000 προκει−
μένου να συσταθεί νέα Ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ΝΔ. 1297/72 το αποτέλεσμα της 
οποίας έχει ως εξής:

ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ:  3.288.849,21 ευρώ
ΣΥΝΟΛΟΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ:  2.968.849,21 ευρώ
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ:  320.000,00 ευρώ
Ανάκληση της ανακοίνωσης απόσχισης κλάδου της 

παραπάνω εταιρείας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
3327/7.6.2013 (τεύχος ΑΕ−ΕΠΕ/ΓΕΜΗ)

Αθήνα, 2 Ιουλίου 2013 

Με εντολή Προέδρου
Ο Προϊστάμενος Τμήματος Μητρώου

ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΛΑΤΣΙΑΣ 

(5)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ−
μία «ΚΩΝ__ΠΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΩΝ__
ΠΛΑ ΑΕ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Την 21.06.2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπο−
ρικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, το 
πρακτικό της από 05.06.2013 Συνεδρίασης του Διοικητι−
κού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ−
μία «ΚΩΝ__ΠΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό 
τίτλο «ΚΩΝ__ΠΛΑ ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 125196604000, 
με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του αρχικού 
Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας, ποσού είκοσι τεσ−
σάρων χιλιάδων (24.000,00) ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 
5 του καταστατικού της.

Το εν λόγω πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου έλα−
βε την υπ’ αριθ.  7140/19.06.2013 έγκριση της Διεύθυνσης 
Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία επίσης κατα−
χωρίστηκε την 21.06.2013 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 
(Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 
Θεσσαλονίκης.

Η παραπάνω πιστοποίηση καταβολής της αύξησης 
του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας έλαβε Κωδικό 
Αριθμό Καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. (ΚΑΚ) 70283.

Θεσσαλονίκη, 28 Ιουνίου 2013

Με εντολή Προέδρου
Η Διευθύντρια Στατιστικής, Μελετών και Έρευνας

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΦΩΤΙΑΔΟΥ 
F

(6)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μη−

τρώο της διαγραφής της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία «ΓΑΙΑ ΑΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ−ΥΠΟ ΕΚ−
ΚΑΘΑΡΙΣΗ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Την 01.07.2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης το από 
01.07.2013 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«ΓΑΙΑ ΑΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ−ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ», αριθ. 
MAE 28096/62/B/92/0317 και αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 057765804000, 
από το οποίο προκύπτει ότι η Γενική Συνέλευση απο−
φάσισε την έγκριση του ισολογισμού πέρατος εκκα−
θάρισης με ημερομηνία 01.06.2013, την απαλλαγή των 
εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη και την οριστική λύση 
της εταιρείας. Μετά τα ανωτέρω η παραπάνω ανώνυμη 
εταιρεία διαγράφεται από το Γ.Ε.ΜΗ.

Το από 01.06.2013 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέ−
λευσης της ανωτέρω έλαβε την υπ’ αριθ.  7294/25.06.2013 
έγκριση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, 
η οποία επίσης καταχωρίστηκε την 01.07.2013 στο Γενικό 
Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχα−
νικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.
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Η παραπάνω διαγραφή καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με 
Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) 70467.

Θεσσαλονίκη, 1 Ιουλίου 2013

Με εντολή Προέδρου
Η Διευθύντρια Διοικητικών 
και Οικονομικών Υπηρεσιών
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ

F
(7)

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 
στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΕΠΙΒΛΕ−
ΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ−CONTEC 
ΑΕ» και δ.τ. «CONTEC ΑΕ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Στις 20.06.2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη−
τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού 
και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, το υπ’ 
αριθμ. 146/ 03.06.2013 πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητι−
κού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ−CONTEC ΑΕ», το δια−
κριτικό τίτλο «CONTEC ΑΕ», αρ. ΜΑΕ 52107/62/Β/02/0138 και 
αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 125249704000, κατά την οποία πιστοποιήθηκε 
η καταβολή της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 
το ποσό των τριάντα πέντε χιλιάδων (35.000,00) ευρώ, που 
αποφασίστηκε από την καθολική τακτική Γενική Συνέλευ−
ση των Μετόχων της εταιρείας στις 30.06.2012.

Το εν λόγω πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου 
έλαβε την υπ’ αριθ.  17/6927/17.06.2013 έγκριση της Δι−
εύθυνσης Ανάπτυξης ΓΙ.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία επίσης 
καταχωρίστηκε στις 20.06.2013 στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επι−
μελητηρίου Θεσσαλονίκης.

Η παραπάνω πιστοποίηση καταβολής της αύξησης 
του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας έλαβε Κωδικό 
Αριθμό Καταχώρισης στο ΓΕΜΗ (ΚΑΚ) 70293.

Θεσσαλονίκη, 28 Ιουνίου 2013

Με εντολή Προέδρου
Η Διευθύντρια Στατιστικής, Μελετών και Έρευνας

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΦΩΤΙΑΔΟΥ 
F

(8)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ−
μία «TREK ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟ−
ΤΟΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «TREK ΚΑΙΝΟ−
ΤΟΜΙΕΣ Α.Ε.».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Στις 25.06.2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπο−
ρικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, 
το πρακτικό της από 15.05.2013 Συνεδρίασης του Διοικη−
τικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «TREK ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟ−
ΤΟΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», το διακριτικό τίτλο «TREK 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ Α.Ε.», αρ. Μ.Α.Ε 47626/62/Β/00/0309 και 
αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 058385104000, με το οποίο εγκρίθηκε 

η αλλαγή διεύθυνσης της εταιρείας εντός του ίδιου 
δήμου, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού αυτής. 
Ως διεύθυνση της εταιρείας ορίστηκε η οδός Καυκάσου 
2 & Πόντου, Τ.Κ. 55133, η οποία ευρίσκεται εντός του 
ιδίου δήμου που έχει δηλωθεί ως έδρα της εταιρείας 
στο καταστατικό της, επίσης στο Δήμο Καλαμαριάς.

Το εν λόγω πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου έλαβε 
την υπ’ αριθ.  6617/20.06.2013 έγκριση της Διεύθυνσης Ανά−
πτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία επίσης καταχωρίστηκε 
τη 25.06.2013 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) του 
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

Η παραπάνω καταχώριση στοιχείων της εταιρείας 
έλαβε Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης στο ΓΕΜΗ (ΚΑΚ) 
68553.

Θεσσαλονίκη, 25 Ιουνίου 2013

Με εντολή Προέδρου
Η Διευθύντρια Διοικητικών
και Οικονομικών Υπηρεσιών
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ

F
(9)

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 
στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«TIME 2 MARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙ−
ΑΝΟΜΩΝ» και δ.τ. «TIME 2 MARKET A.E.».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Στις 20.06.2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπο−
ρικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, 
το πρακτικό No 6 της από 30.04.2013 Συνεδρίασης του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «TIME 2 MARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΔΙΑΝΟΜΩΝ», το διακριτικό τίτλο «TIME 2 MARKET A.E.» και 
αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 122188404000, με το οποίο πιστοποιήθηκε 
η καταβολή του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου, ύψους 
εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00€) ευρώ. 

Το εν λόγω πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου έλαβε 
τη με αριθ. πρωτ. 5729/23.05.2013 έγκριση της Διεύθυνσης 
Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία επίσης καταχω−
ρίστηκε στις 20.06.2013 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 
(ΓΕΜΗ) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 
Θεσσαλονίκης.

Η παραπάνω πιστοποίηση καταβολής του αρχικού 
Μετοχικού Κεφαλαίου της ανωτέρω εταιρείας έλαβε 
Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. (ΚΑΚ) 69431.

Θεσσαλονίκη, 27 Ιουνίου 2013

Με εντολή Προέδρου
Η Διευθύντρια Στατιστικής, Μελετών και Έρευνας

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΦΩΤΙΑΔΟΥ 
F

(10)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ−
μία «ΑΦΟΙ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΙ−ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ−
ΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΠΝΟΥ» και δ.τ. «ΑΦΟΙ 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΕΚ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Στις 23.05.2013 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο δια της υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και 
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Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης τα κατωτέ−
ρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«ΑΦΟΙ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΙ−ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΠΝΟΥ», το διακριτικό τίτλο «ΑΦΟΙ 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΕΚ», Αρ. MAE 28120/62/B/92/0341 
και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 057853204000:

1) Οι οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης 
του Διοικητικού Συμβουλίου και η επ’ αυτών έκθεση των 
ελεγκτών για τη χρήση 01.01.2012−31.12.2012.

2) Το από 02.05.2013 πρακτικό της τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης των μετόχων, με το οποίο αποφασίστηκε 
η έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ. και των ετήσιων οικο−
νομικών.

Το από 02.05.2013 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέ−
λευσης της ανωτέρω έλαβε την υπ’ αριθ.  5581/20.05.2013 
έγκριση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονί−
κης, η οποία επίσης καταχωρίστηκε στις 23.05.2013 στο 
Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

Τα παραπάνω στοιχεία καταχωρίστηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ. 
με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) 69370.

Θεσσαλονίκη, 27 Ιουνίου 2013

Με εντολή Προέδρου
Η Διευθύντρια Στατιστικής, Μελετών και Έρευνας

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΦΩΤΙΑΔΟΥ
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*11040350407130008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

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

Σε μορφή DVD/CD:

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

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

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

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

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

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

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