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ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

(1)  
 Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ−
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙ−
ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΦΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙ−
ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΦΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ ΑΞΕ».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

  Την 16.7.2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ−
μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η με αριθμό πρωτ. 
EM. 2575/16.7.2009 αίτηση και η συνυποβαλλόμενη από 
30.6.2009 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΦΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΟΥ−
ΤΖΟΥΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. 
«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΦΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΟΥ−
ΤΖΟΥΡΗ ΑΞΕ» και αριθμό Μ.Α.Ε.: 64067/26/Β/07/13 με την 
οποία αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 
1 του καταστατικού της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανω−
νύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του κα−
ταστατικού με τις τροποποιήσεις του.

Η καταχώρηση των ως άνω στοιχείων γίνεται σύμφω−
να με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2α και 7β του 
κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως ισχύει 
σήμερα.

Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει σε περίληψη ως 
εξής:

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε κατά 
την σύστασή της σε ευρώ εξακόσιες εξήντα χιλιάδες 
(660.000,00), καταβεβλημένο εξ ολοκλήρου δια εισφοράς 
σε είδος και δια μετρητών, διαιρούμενο σε εξήντα έξι 
χιλιάδες (66.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξί−
ας ευρώ δέκα (10,00) η καθεμιά. Το Μετοχικό Κεφάλαιο 
προέκυψε ως εξής:

α) ποσό ευρώ πενήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων 
τεσσάρων και ενενήντα πέντε λεπτών (59.504,95) από την 
καθαρή θέση της συγχωνευόμενης Ανώνυμης Εταιρείας 
με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ ΑΝΩΝΥ−
ΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σύμφωνα με την εκτίμηση 
της επιτροπής του άρθρου 9 κ.ν. 2190/1920,

β) ποσό ευρώ εξακοσίων χιλιάδων (600.000,00) από την 
εισφορά της αστικής εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΥ−
ΤΖΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ − ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» που 
αντιπροσωπεύει την καθαρή αξία της, και αντιστοιχεί 
στην αξία του εισφερομένου οικοπέδου, σύμφωνα με την 
εκτίμηση της επιτροπής του άρθρου 9 κ.ν. 2190/1920 και 
γ) ποσό ευρώ τετρακοσίων ενενήντα και πέντε λεπτών 
(495,05) από καταβολή μετρητών κατά την αναλογία συμ−
μετοχής των εταίρων, δηλαδή κατά ποσοστό εβδομήντα 
στα εκατό (70%) από το Γεώργιο Μουτζούρη, που αντι−
στοιχεί σε ποσό ευρώ 346,54 και κατά ποσοστό τριάντα 
στα εκατό (30%) από το Αριστοτέλη Μουτζούρη, που 
αντιστοιχεί σε ποσό ευρώ 148,51.

2. Με την από 1.10.2007 απόφαση της έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το Μετοχικό 
Κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά επτακόσιες 

τριάντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια (734.200,00) ευρώ 
με την έκδοση εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων 
είκοσι (73.420) νέων Ονομαστικών και μη μεταβιβάσι−
μων μετοχών για μία πενταετία από την δημοσίευση 
της απόφασης έναρξης και παραγωγικής λειτουργίας 
της επένδυσης της εταιρείας στο σύνολό τους χωρίς 
την προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ 
η κάθε μία.

Μετά τα ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται 
σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλι−
άδες διακόσια (1.394.200,00) ευρώ διαιρούμενο σε εκα−
τόν τριάντα εννιά χιλιάδες τετρακόσιες είκοσι (139.420) 
Ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ 
η κάθε μία.

3. Ήδη με την από 30.6.2009 απόφαση της τακτικής 
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το 
Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά δι−
ακόσιες πέντε χιλιάδες οκτακόσια (205.800,00) ευρώ 
με την έκδοση είκοσι χιλιάδων πεντακοσίων ογδό−
ντα (20.580) νέων ονομαστικών και μη μεταβιβάσιμων 
μετοχών για μία πενταετία από την δημοσίευση της 
απόφασης έναρξης και παραγωγικής λειτουργίας της 
επένδυσης της εταιρείας στο σύνολό τους χωρίς την 
προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ η 
κάθε μία. Μετά τα ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο 
ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες χιλιάδες 
(1.600.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε εκατόν εξήντα χι−
λιάδες (160.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής 
αξίας δέκα (10,00) ευρώ η κάθε μία.

Οι λοιπές παράγραφοι του άρθρου 5 του καταστατικού 
της Εταιρείας παραμένουν σε ισχύ ως έχουν.

  Καλαμάτα, 28 Ιουλίου 2009

Με εντολή Νομάρχη
Η Προϊσταμένη

ΑΜΑΛΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
F

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
(2)     

 Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «HELLENIC LOGISTICS TRANSPORT ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «HELLENIC LOGISTICS 
TRANSPORT S.A.».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Την 10.7.2008 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «HELLENIC 
LOGISTICS TRANSPORT ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ» και δ.τ. «HELLENIC LOGISTICS TRANSPORT S.A.» 
και αριθμό Μητρώου 50865/03/Β/02/3.

1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι−
σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ορκωτών ελε−
γκτών για τη χρήση 2007.

2) Το από 30.6.2008 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συ−
νέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίσθηκαν ορκωτοί 
ελεγκτές χρήσης 1.1−31.12.2008 οι εξής:

Τακτικός:
Ιωάννης Γ. Τολιόπουλος με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 12381.



 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3

Αναπληρωματικός:
ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 10251.

  Ελευσίνα, 10 Ιουλίου 2009

Με εντολή Νομάρχη
Η Διευθύντρια κ.α.α.
ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΚΡΗΣ

F
(3)     

 Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΡΟΛΟΠΑΚ ΑΝΩΝΥ−
ΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Την 14.7.2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 4.6.2009 πρακτικό 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας 
με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΡΟΛΟΠΑΚ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και 
με αριθμό Μητρώου 67818/03/Β/09/10, με το οποίο πιστο−
ποιήθηκε η καταβολή του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου 
60.000,00 ευρώ, με καταβολή μετρητών.

  Ελευσίνα, 14 Ιουλίου 2009

Με εντολή Νομάρχη
Η Διευθύντρια κ.α.α.

ΑΘ. ΜΑΚΡΗΣ
F

(4)     
 Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΤΟΠ ΜΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ−
ΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΤΟΠ ΜΑΤ Α.Ε.Β.Ε».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

  Την 16.7.2009 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της 
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΠ ΜΑΤ ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΤΟΠ 
ΜΑΤ Α.Ε.Β.Ε» και αριθμό Μητρώου 64654/21/Β/07/013:

1) Οι οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης 
Διοικητικού Συμβουλίου και η επ’ αυτών έκθεση των 
ελεγκτών για τη χρήση 20.11.2007−31.12.2008.

2) Το από 30.6.2009 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων με το οποίο αποφασίσθηκε έγκριση αφ’ ενός 
της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των ετησίων οικονομικών 
καταστάσεων χωρίς καμία τροποποίησή τους.

  Τρίπολη, 28 Ιουλίου 2009

Με εντολή Νομάρχη
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΤΣΟΥΡΑΠΑΣ

F
(5)     

 Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρει−
ών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΣΥ.ΦΑ.ΠΕΛ Α.Ε.».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

  Την 17.7.2009 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙ−

ΣΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΣΥ.ΦΑ.ΠΕΛ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 
32678/20/Β/95/02:

1) Οι οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης 
Διοικητικού Συμβουλίου και η έκθεση ορκωτών ελεγκτών 
για τη χρήση 31.12.2008.

2) Το από 30.6.2009 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων με το οποίο ορίσθηκαν ορκωτοί ελεγκτές 
χρήσης 2009 οι εξής:

Τακτικός:
Χατζηκρυστάλλη Αναστάσιο του Σταύρου με 

Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 15211.
Αναπληρωματικός:
ΒΛΕΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 26151.

  Ναύπλιο, 17 Ιουλίου 2009

Με εντολή Νομάρχη
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης κ.α.α

ΚΩΝ/ΝΑ ΛΕΤΡΟΥ
F

(6)     
 Κανονισμός Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας 

(Κ.Ε.Ο.Λ.) της Εταιρείας Οργανισμός Λιμένος Ηγου−
μενίτσας Α.Ε. (Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.).

  1. Με την υπ’ αριθμ. 766/2009 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Εταιρείας Οργανισμός Λιμένος Ηγου−
μενίτσας Α.Ε. (Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.) της συνεδρίασης της 15ης 
Ιουνίου 2009, εγκρίθηκε ο νέος Κανονισμός Εσωτερικής 
Οργάνωσης και Λειτουργίας (Κ.Ε.Ο.Λ.) της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε., ο 
οποίος συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 και 2 
του ν. 3429/2005 και αντικαθιστά εξολοκλήρου τον προ−
ηγούμενο Κ.Ε.Ο.Λ. της Εταιρείας (Φ.Ε.Κ. 232/28.2.2003).

2. Ο Κανονισμός Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουρ−
γίας (Κ.Ε.Ο.Λ.) της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. αποτελείται από τέσσερα 
(4) μέρη και ένα (1) Παράρτημα.

Το πρώτο μέρος αναφέρεται σε εισαγωγικά θέματα 
και αποτελείται από τα κατωτέρω άρθρα:

• Άρθρο 1 − Αντικείμενο του Κανονισμού
• Άρθρο 2 − Νομική Μορφή Οργάνωσης και Λειτουρ−

γίας
• Άρθρο 3 − Αποστολή, Ρόλος και Αρμοδιότητες
• Άρθρο 4 − Όραμα της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.
• Άρθρο 5 − Δραστηριότητες
« Άρθρο 6 − Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέ−

ροντος
• Άρθρο 7 − Μετοχικό Κεφάλαιο
• Άρθρο 8 − Μετοχές
Το δεύτερο μέρος αποτελείται από δύο (2) κεφάλαια. 

Το πρώτο κεφάλαιο, όπου ρυθμίζονται θέματα διάρ−
θρωσης των Υπηρεσιών, αποτελείται από τα κατωτέρω 
άρθρα:

• Άρθρο 9 − Όργανα Διοίκησης
• Άρθρο 10 − Ανώτατες Μόνιμες Επιτροπές, Συμβούλια 

και Συντονιστικά
Όργανα Διοίκησης
• Άρθρο 11 − Το Συμβούλιο Διεύθυνσης
• Άρθρο 12 − Ελεγκτική Επιτροπή
• Άρθρο 13 − Γενικός Διευθυντής
• Άρθρο 14 − Διαδικασία σύστασης Έκτακτων Επιτρο−

πών και Συμβουλίων
• Άρθρο 15 − Διαβάθμιση Υπηρεσιών
• Άρθρο 16 − Βασική διάρθρωση Υπηρεσιών
• Άρθρο 17 − Διευθύνων Σύμβουλος
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• Άρθρο 18 − Διεύθυνση Διοικητικού, Οικονομικών και 
Προμηθειών

• Άρθρο 19 − Διεύθυνση Λιμενικών Υπηρεσιών
• Άρθρο 20 − Διεύθυνση Ανάπτυξης
• Άρθρο 21 − Διεύθυνση Έργων
• Άρθρο 22 − Ανεξάρτητες Υπηρεσίες
• Άρθρο 23 − Μεταφορά, τροποποίηση, συμπλήρωση 

αρμοδιοτήτων.
Δημιουργία νέων οργανωτικών ομάδων. Το δεύτερο 

κεφάλαιο του δεύτερου μέρους, όπου ρυθμίζονται θέμα−
τα θέσεων του προσωπικού της Εταιρείας, αποτελείται 
από τα κατωτέρω άρθρα:

• Άρθρο 24 − Προσωπικό με Θητεία
• Άρθρο 25 − Οργανικές Θέσεις του Προσωπικού − 

Αντιστοίχηση
Ειδικοτήτων και Οργανικών Θέσεων.
• Άρθρο 26 − Κατανομή − Περιγραφή Οργανικών Θέ−

σεων κατά Υπηρεσία
• Άρθρο 27 − Διαδικασία Περιοδικής Αξιολόγησης των 

Οργανικών Θέσεων
Το τρίτο μέρος, όπου αναφέρονται θέματα τοποθέτη−

σης και αξιολόγησης διευθυντικών στελεχών της Εται−
ρείας, αποτελείται από τα κατωτέρω άρθρα:

• Άρθρο 28 − Τοποθέτηση Διευθυντικών Στελεχών
• Άρθρο 29 − Αξιολόγηση των Διευθυντικών Στελε−

χών
Το τέταρτο μέρος αποτελείται από το άρθρο 30 όπου 

ρυθμίζονται θέματα διαδικασιών τροποποίησης του Κα−
νονισμός Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της 
Εταιρείας ενώ το Παράρτημα περιλαμβάνει το Οργανό−
γραμμα της Ο.Λ.ΗΓ. A.È.

3. Με τις διατάξεις του Κανονισμού Εσωτερικής Οργά−
νωσης και Λειτουργίας (Κ.Ε.Ο.Λ.) της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. ρυθμίζο−
νται τα θέματα λειτουργίας της Εταιρείας, η διάρθρωση 
των Υπηρεσιών της σε Διευθύνσεις και Ανεξάρτητες 
Υπηρεσίες, η διοικητική υπαγωγή των Διευθύνσεων και 
Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών και η υπηρεσιακή σχέση μεταξύ 
τους, καθώς και με τη Διοίκηση, η περαιτέρω διάρθρω−
ση αυτών σε Υπηρεσίες, Τμήματα και Γραφεία και οι 
επιμέρους αρμοδιότητες αυτών. Επίσης ρυθμίζονται ο 
αριθμός των οργανικών θέσεων κατά ειδικότητες και 
η κάλυψη αυτών ανάλογα με τα προβλεπόμενα κατά 
θέση προσόντα, ενώ αναφέρονται θέματα διαδικασιών 
τοποθέτησης και αξιολόγησης διευθυντικών στελεχών 
της Εταιρείας.

4. Η ισχύς του Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης 
και Λειτουργίας (Κ.Ε.Ο.Λ.) της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. αρχίζει από 
την δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.

  Ηγουμενίτσα, 31 Ιουλίου 2009

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΚΩΤΣΙΟΣ

F
(7)     

 Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΤΕΡΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟ−
ΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΤΕΡΖΗΣ Α.Ε.».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΛΕΙΑΣ

  Την 20.7.2009 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της 
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΤΕΡΖΗΣ 
Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 58352/23/Β/05/0003:

1) Προσάρτημα, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμ−
βουλίου και έκθεση ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 
1.1−31.12.2008..

2) Το από 30.6.2009 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συ−
νέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίσθηκαν ορκωτοί 
ελεγκτές χρήσης 1.1−31.12.2009 οι εξής:

Τακτικός:
Δρακόπουλος Σπυρίδων του Γεωργίου με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 

10551.
Αναπληρωματικός:
Σκαλιώτου Ελένη του Παναγιώτη με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 

23671.

  Πύργος, 27 Ιουλίου 2009

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
F

(8)     
 Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «Β. ΣΙΩΠΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ − 
ΤΕΧΝΙΚΗ − ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ − ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ − ΞΕΝΟΔΟΧΕΙ−
ΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «VITTORIO ITALIA A.E».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Την 23.7.2009 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της 
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Β. ΣΙΩΠΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ − ΤΕΧΝΙΚΗ − ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ − ΤΟΥ−
ΡΙΣΤΙΚΗ −ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «VITTORIO 
ITALIA A.E» και αριθμό Μητρώου 46101/62/Β/00/0130:

1) Οι οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης 
Διοικητικού Συμβουλίου και η επ’ αυτών έκθεση των 
ελεγκτών για τη χρήση 2008.

2) Το από 30.6.2009 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων με το οποίο αποφασίσθηκε έγκριση αφ’ 
ενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των ετησίων 
οικονομικών καταστάσεων χωρίς καμία τροποποίησή 
τους.

  Θεσσαλονίκη, 23 Ιουλίου 2009

Με εντολή Νομάρχη
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ

F
(9)     

 Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «Gomosto Logistics Διαμετακομιστικό Κέντρο 
Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ. «Gomosto Logistics A.E.».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Την 22.7.2009 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Gomosto 
Logistics Διαμετακομιστικό Κέντρο Ανώνυμη Εταιρεία» 
και δ.τ. «Gomosto Logistics Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 
64650/62/Β/07/0251:
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1) Οι οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης 
Διοικητικού Συμβουλίου και η έκθεση ορκωτών ελεγκτών 
για τη χρήση 19.11.2007−31.12.2008.

2) Το από 30.6.2009 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων με το οποίο ορίσθηκαν ορκωτοί ελεγκτές 
χρήσης 1.1−31.12.2009 οι εξής:

Τακτικός:
ΨΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. Ο12651.
Αναπληρωματικός:
ΤΖΙΑΜΠΙΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ με Α.ΜΣ.Ο.Ε.Λ. Ο17961.

  Θεσσαλονίκη, 22 Ιουλίου 2009

Με εντολή Νομάρχη
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ

F
(10)     

 Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «FLEXIMED Ανώνυμη Εταιρία Ιατρικών Ειδών» 
και δ.τ. «FLEXIMED A.E.».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Την 22.7.2009 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FLEXIMED 
Ανώνυμη Εταιρία Ιατρικών Ειδών» και δ.τ. «FLEXIMED 
Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 50877/62/Β/02/0019:

1) Οι οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης 
Διοικητικού Συμβουλίου και η έκθεση ορκωτών ελεγκτών 
για τη χρήση 2008.

2) Το από 30.6.2009 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων με το οποίο ορίσθηκαν ορκωτοί ελεγκτές 
χρήσης 1.1−31.12.2009 οι εξής:

Τακτικός:
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 10751.
Αναπληρωματικός:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΠΟΥΤΑ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 16501.

  Θεσσαλονίκη, 22 Ιουλίου 2009

Με εντολή Νομάρχη
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ

F
(11)     

 Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» 
και δ.τ. «AGAPITOS GASTRONOMIA S.A».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Την 24.7.2009 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυ−
μης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «AGAPITOS GASTRONOMIA S.A» 
και αριθμό Μητρώου 41574/62/Β/98/0225:

1) Οι οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης 
Διοικητικού Συμβουλίου και η έκθεση ορκωτών ελεγκτών 
για τη χρήση 1.1−31.12.2008.

2) Το από 30.6.2009 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συ−
νέλευσης των μετόχων, με το οποίο ορίσθηκαν ορκωτοί 
ελεγκτές χρήσης 1.1−31.12.2009, οι εξής:

Τακτικός:
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 12941.

Αναπληρωματικός:
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 10751.

  Θεσσαλονίκη, 24 Ιουλίου 2009

Με εντολή Νομάρχη
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ

F
(12)     

 Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ 
ΑΕ».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

  Την 12.5.2009 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της 
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗ−
ΡΙΞΗ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΓΕΝΙΚΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΑΕ» και αριθμό Μητρώου 
42323/56/Β/99/05 με το οποίο ανακλήθηκαν οι ορκωτοί 
ελεγκτές για τη χρήση 1.7.2007 έως 30.6.2008 και ορί−
σθηκαν οι εξής νέοι ελεγκτές: Την Ανώνυμη Εταιρεία με 
την επωνυμία «F.R.S GLOBAL ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.».

Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής:
Κουφός Αστέριος του Ιωάννη και της Ελένης, A.M. 

ΣΟΕΛ 13621, κάτοχος ΑΔΤ ΑΕ009459,Χευδεν 8, 10434 
Αθήνα.

Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής:
Νικολέτος Κωνσταντίνος του Βασιλείου και της Μαρί−

ας, A.M. ΣΟΕΛ 22631,κάτοχος ΑΔΤ Ν160499/1986, Χευδεν 
8, 10434 Αθήνα.

  Κοζάνη, 27 Ιουλίου 2009

Ο Νομάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΚΗΣ

F
(13)     

 Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «NOSTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «NOSTE 
Α.Ε.».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

  Την 17.7.2009 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Δ/νσης Τουρισμού−Πολιτισμού−Εμπορίου 
της Νομαρχιακής Αυτ/σης Λευκάδας τα παρακάτω στοι−
χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «NOSTE 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με τον διακριτικό τίτλο «NOSTE 
Α.Ε.» με έδρα το Δήμο Λευκάδας, με αριθμό Μητρώου 
59.381/91/Β/05/1.

1) Ετήσιες οικον. καταστάσεις του ισολογισμού, έκθεση 
διαχείρισης Διοικ. Συμβουλίου, και έκθεση ελεγκτών για 
την εταιρική χρήση από 1.1.2008 μέχρι 31.12.2008.

2) πρακτικό της υπ’ αριθμ. 1/30.6.2009 Τακτ. Γενικής 
Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας με την οποία 
εγκρίνεται ο ισολογισμός χρήσης από 1.1.2008 μέχρι 
31.12.2008, όπως δημοσιεύθηκε, και απαλλάχθηκε το Δ.Σ 
και οι ελεγκτές από κάθε ευθύνη.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανω−
νύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας και το υπ’ αριθμ. 
3/1.7.2009 πρακτικό Δ.Σ. της εταιρείας με το οποίο 
συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο που 
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εκλέχθηκε με την υπ’ αριθμ. 1/30.6.2009 τακτική Γενική 
Συνέλευση με θητεία έως 30.6.2010 και έχει ως εξής:

1) Αικατερίνη Χαλκιοπούλου του Θεοδώρου και της Γε−
ωργίας, αρχιτέκτονας μηχανικός, που γεννήθηκε στους 
Πηγαδησάνους Λευκάδας το έτος 1959, είναι κάτοικος 
Λευκάδος, οδός Πηνελόπης αρ. 9 και κάτοχος του με 
αριθμό AB 828160/3.1.2007 δελτίου ταυτότητας, με ΑΦΜ 
029030720 Δ.Ο.Υ. Λευκάδας, Πρόεδρος.

2) Diego lanni (Ντιέγκο Ιάννι) του Bruno (Μπρούνο) και 
της Marcella (Μαρκέλλα), αρχιτέκτων μηχανικός, που 
γεννήθηκε στη Ρώμη το έτος 1937, κάτοικος Βιέννης 
Αυστρίας, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΗ 7782386 
που εκδόθηκε από το Δημαρχείο Ρώμης με ημερομηνία 
έκδοσης 21.12.2002 και λήξης 21.12.2007, Αντιπρόεδρος.

3) Παναγιώτης Κατωπόδης του Νικολάου και της Άν−
νας, αρχιτέκτων, που γεννήθηκε στη Λευκάδα το έτος 
1955, κάτοικος Λευκάδας, οδός Πηνελόπης αρ. 9. με αριθ−
μό Δελτίου ταυτότητας AB 828161/3.1.2007 και με ΑΦΜ 
026858147 της Δ.Ο.Υ. Λευκάδας, Δ/νων Σύμβουλος.

4) Stefano Battaglia (Στέφανο Μπαττάλια) του Goffredo 
(Γκοφφρέντο) και της ΕΝΑ (Ένα), πολιτικός μηχανικός, 
που γεννήθηκε στη Ρώμη το έτος 1945, κάτοικος Ρώ−
μης Ιταλίας, Italo Svevo αρ. 85, με αριθμό διαβατηρίου 
Β. 913183/21.2.2005 εκδοθέν από το Ιταλικό Προξενείο 
Ίνσμπρουκ της Αυστρίας με ΑΦΜ 142956168 Δ.Ο.Υ. Λευ−
κάδας, Δ/νων Σύμβουλος.

Το Δ.Σ. αναθέτει στην Πρόεδρο του Δ.Σ. Αικατερίνη 
Χαλκιοπούλου και στον Αντιπρόεδρο Diego Ianni την 
ενάσκηση όλων των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο 
ενεργώντας από κοινού, και σε περίπτωση κωλύματος 
στους Διευθύνοντες Συμβούλους του Δ.Σ. Παναγιώτη 
Κατωπόδη και Stefano Battaglia που θα ενεργούν από 
κοινού είτε και ο καθένας χωριστά.

Το Δ.Σ. παρέχει παμψηφεί, σύμφωνα με το καταστα−
τικό, δικαίωμα υπογραφής στους:

1. Αικατερίνη Χαλκιοπούλου του Θεοδώρου, Πρόεδρο 
του Δ.Σ.

2. Diego Ianni του Bruno, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ.
3. Παναγιώτη Κατωπόδη του Νικολάου, Διευθύνοντα 

Σύμβουλο
4. Stefano Battaglia του Goffredo, Διευθύνοντα Σύμ−

βουλο.
Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την 

εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα 
της εταιρείας «NOSTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με μία 
από τις τέσσερις ως άνω υπογραφές αναλαμβάνουν 
χρήματα, χρηματόγραφα, εισπράττουν χρήματα, εκδί−
δουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές 
και Γραμμάτια, εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, 
παραλαμβάνουν επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, 
συμβάλλονται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυ−
ων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, 
δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εται−
ρείας και γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλονται για 
λογαριασμό της εταιρείας, μέχρι του ποσού των είκοσι 
χιλιάδων (20.000) ευρώ.

Για κάθε συναλλαγή της εταιρείας με οποιοδήποτε φυ−
σικό ή νομικό πρόσωπο άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000), 
καθώς σε ό,τι αφορά στην έκδοση προς το συμφέρον 
της εταιρείας εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων, φυσι−
κών ή νομικών προσώπων, στην πώληση και μεταβίβαση 
περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας με οποιοδήποτε 
τίμημα, όρους και συμφωνίες, στην παροχή δικαιώματος 
εγγραφής υπέρ τρίτων υποθήκης σε ακίνητα της εταιρεί−

ας για την εξυπηρέτηση και επίτευξη του εταιρικού της 
σκοπού, στη σύναψη συμβάσεων και λήψη δανείων για 
λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας από τρίτους 
μη εταίρους, στην παροχή εγγύησης της εταιρείας υπέρ 
υποχρεώσεων τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, 
ημεδαπών ή αλλοδαπών είτε με παροχή ασφαλείας είτε 
χωρίς ασφάλεια, απαιτείται η σύμπραξη και υπογραφή 
και των τεσσάρων ως άνω εξουσιοδοτούμενων.

  Λευκάδα, 28 Ιουλίου 2009

Με εντολή Νομάρχη
Η Διευθύντρια

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΑΥΡΑΚΑ
F

(14)     
 Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

  Την 20.7.2009 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Δ/νσης Τουρισμού−Πολιτισμού−Εμπορί−
ου της Νομαρχιακής Αυτ/σης Λευκάδας τα παρακάτω 
στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙ−
ΟΝΥΣΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» με αύξοντα Αριθ. 
Μητρώου 42118/91/Β/99/3.

1) Ετήσιες οικον. καταστάσεις του ισολογισμού, έκθεση 
διαχείρισης Διοικ. Συμβουλίου, και έκθεση ελεγκτών για 
τη χρήση 1.1.2008 μέχρι 31.12.2008.

2) πρακτικό της υπ’ αριθμ. 15/30.6.2009 τακτικής Γε−
νικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας με την 
οποία εγκρίνεται ο ισολογισμός χρήσης από 1.1.2008 
μέχρι 31.12.2008, όπως δημοσιεύθηκε, και απαλλάχθηκε 
το Δ.Σ από κάθε ευθύνη.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανω−
νύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας και το υπ’ αριθμ. 
92/30.6.2009 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου με το 
οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα το Δ.Σ. που εκλέχθηκε με 
την ίδια ως άνω από φάση τακτικής Γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων, με θητεία πενταετή. Έτσι η σύνθεση του 
νέου Δ.Σ. έχει ως εξής:

α) Διονύσιος Πολυχρονόπουλος του Ελευθερίου και 
της Θεοδούλης, επιχειρηματίας, γενν. το έτος 1973 στην 
Αθήνα, κάτοικος Λευκάδας, Παπαστραβοσκιάδη 5, ΑΔΤ 
Ν 804215/1989 AT Λευκάδος, Πρόεδρος και Διευθύνων 
Σύμβουλος.

β) Αθανάσιος Πολυχρονόπουλος του Ελευθερίου και 
της Θεοδούλης επιχειρηματίας, γενν. το έτος 1970 στην 
Λευκάδα, κάτοικος Λευκάδας, Παπαστραβοσκιάδη 5, ΑΔΤ 
Π 519718/1996 AT Λευκάδος, Αντιπρόεδρος.

γ) Πολυχρονοπούλου Θεοδούλη σύζ. Ελευθερίου, το 
γένος Μικρώνη, με αριθμό ταυτότητας Ν−804215, γεννη−
μένος το 1955 στη Λευκάδα, οικοκυρά, κάτοικος Λευκά−
δας, Παπαστραβοσκιάδη 5, μέλος.

Στη συνέχεια ύστερα από συζήτηση, αποφασίστηκαν με 
απόλυτη αποδοχή όλων των μελών του Δ.Σ τα εξής: Στον 
Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΔΣ, ανατίθεται η 
διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και 
εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας, ο οποίος θα ενεργεί 
για λογαριασμό, στο όνομα και προς το συμφέρον της 
εταιρείας πράξεις διαχείρισης και διάθεσης που σε κάθε 
περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρικής επιχεί−
ρησης και εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία νόμιμα. 
Ο ανωτέρω εισπράττει και αναλαμβάνει χρήματα ή άλλες 
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αξίες, που ανήκουν ή οφείλονται στην εταιρεία, από κάθε 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, 
Δημόσιο Ταμείο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Τε−
λωνεία, Γενικές Αποθήκες, Τράπεζα, Ταχυδρομείο, καθώς 
και από το Ελληνικό Δημόσιο και κάθε Δημόσια Αρχή, 
καθώς και απαιτήσεις της Εταιρείας κατά οποιουδήποτε 
φυσικού ή νομικού προσώπου, παραλαμβάνει πράγματα 
και να χορηγεί αποδείξεις, εκπροσωπεί την εταιρεία σε 
κάθε πολιτικό, ποινικό διοικητικό Δικαστήριο, κάθε βαθμού, 
χωρίς να εξαιρείται ούτε ο Άρειος Πάγος και το Συμβούλιο 
της Επικρατείας, σε Διοικητικές Επιτροπές, σε φορολογι−
κά Δικαστήρια, σε εξωδικαστικές επιτροπές και σε κάθε 
Διοικητική ή άλλη Αρχή ή Επιτροπή και σε κάθε είδους 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Τράπεζα, Υπουργείο ή Υπουρ−
γική Επιτροπή, συνομολογεί, καταρτίζει και αποδέχεται 
κάθε είδους συμβάσεις με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο, Τράπεζα ή Οργανισμό, υπογράφει πρακτικά συμ−
βιβασμού, υπογράφει συνυποσχετικά διαιτησίας, διορίζει 
διαιτητές, δέχεται, επάγει, αντεπάγει, δίδει όρκους για την 
εταιρεία, αποφασίζει για άσκηση αγωγών, εγκλήσεων και 
ενδίκων μέσων και για την παραίτηση από αυτά και από 
κάθε είδους δίκη και δικαιώματα, καταργεί δίκες, εγγράφει 
υποθήκες και προσημειώσεις και αποφασίζει για την άρση 
τους, δέχεται σαν ενέχυρο κινητά οφειλετών ή άλλων προ−
σώπων που συναλλάσονται με την εταιρεία και συναινεί 
στην απόσβεση των ενεχύρων, διορίζει αντικλήτους και 
πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σ’ 
αυτούς την αναγκαία πληρεξουσιότητα, διακανονίζει τα 
της εταιρικής λειτουργίας της εταιρείας, συναλλάσεται 
με Τράπεζες και ανοίγει και διακινεί λογαριασμούς, ζητά 
την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δεσμεύει την εταιρεία 
για κάθε συναλλαγή ανεξαρτήτως ποσού εξοφλεί ή προ−
εξοφλεί κάθε απαίτηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού 
προσώπου κατά της εταιρείας, εξοφλεί ή προεξοφλεί συ−
ναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, αναλαμβάνει 
χρηματικά χρεώγραφα που είναι κατατεθειμένα από οποι−
ονδήποτε στο όνομα της εταιρείας, κάνει διακανονισμούς 
σε Τράπεζες, καταθέτει σήματα και ευρεσιτεχνίες, λαμβά−
νει μέρος για λογαριασμό της εταιρείας σε διαγωνισμούς, 
πλειστηριασμούς και δημοπρασίες, ενεργεί κάθε είδους 
σύμβαση, όπως αγορές και πωλήσεις ακινήτων, αυτοκι−
νήτων και μηχανημάτων, υπογράφοντας όλα τα έγγραφα 
είτε ιδιωτικά είτε συμβολαιογραφικά, συνομολογεί ποινικές 
ρήτρες, αιρέσεις διαλυτικές ή αναβλητικές σε συμβάσεις, 
υπογράφει και υποβάλλει στα Επιμελητήρια, στις Τρά−
πεζες και τα Τελωνεία οποιασδήποτε φύσεως έγγραφα 
απαραίτητα για την διεξαγή των εργασιών της Εταιρείας, 
συνάπτει συμβάσεις μισθώσεως ακινήτων για την εξυπηρέ−
τηση των αναγκών της Εταιρείας (καταστήματα, αποθήκες, 
γήπεδα), αναλαμβάνει υποχρεώσεις για λογαριασμό και 
στο όνομα της εταιρείας με την μορφή έκδοσης, αποδο−
χής, οπισθογράφησης ή τριτεγγύησης συναλλαγματικών 
ή της έκδοσης γραμματίων σε διαταγή, τραπεζικών και 
χρηματικών εντολών, αναλαμβάνει χρηματικά ποσά από 
καταθέσεις της εταιρείας σε Τράπεζες, ακόμα και με την 
έκδοση επιταγών σε διαταγή της εταιρείας, μεταβιβάζει 
συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, εκδίδει 
προς το συμφέρον της εταιρείας εγγυητικές επιστολές 
υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων. Γενικά ενεργεί 
κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης που 
αποβλέπει στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών και είναι 
αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή της εταιρικής επιχεί−
ρησης. Για την εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας 
απαιτείται η υπογραφή του κάτω από την επωνυμία της 

εταιρείας. Ο ανωτέρω μπορεί να διορίζει με συμβολαι−
ογραφικό έγγραφο για ορισμένο ή για αόριστο χρόνο, 
πληρεξούσιο του, οποιοδήποτε τρίτο άτομο μέτοχο ή μη, 
για την ενέργεια όλων ή μερικών από τις πράξεις που του 
ανατίθενται από το παρόν πρακτικό και ανακαλεί αυτόν 
κατά βούληση. Ο ανωτέρω, καθώς και τα λοιπά μέλη του 
Δ.Σ. παρέχουν τις Υπηρεσίες τους αμισθί.

  Λευκάδα, 28 Ιουλίου 2009

Με εντολή Νομάρχη
Η Διευθύντρια

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΑΥΡΑΚΑ
F

(15)     
 Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ−ΕΜΠΟΡΙΚΗ−ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ−
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ−ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ−ΓΚΡΕΚΗΣ 
ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε.» και δ.τ. «ΓΚΡΕΚΗΣ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε.».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

  Την 17.7.2009 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΣΑΓΩΓΙ−
ΚΗ−ΕΜΠΟΡΙΚΗ−ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ−ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ−ΜΕΣΙΤΙ−
ΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ− ΓΚΡΕΚΗΣ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε.» δ.τ. 
«ΓΚΡΕΚΗΣ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου Ανωνύμων 
Εταιρειών 46591/26/Β/00/05:

α) το από 30.6.2009 πρακτικό της τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με το οποίο 
εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με δετή θητεία που 
λήγει στις 30.6.2014

β) το από 30.6.2009 πρακτικό του Διοικητικού Συμβου−
λίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητι−
κό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική 
Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν 
δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας 
ως εξής:

1) Παύλος Γκρέκης του Δημητρίου και της Ευτυχί−
ας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Καλαμάτα Ν. 
Μεσσηνίας στις 17.3.1951, κάτοικος Καλαμάτας, περιοχή 
Καλλιθέα, ΑΔΤ: ΑΖ 731249/19.1.2009 Α.Τ. Καλαμάτας, ελλη−
νικής ιθαγενείας, με ΑΦΜ 007278006, Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, 
ως Πρόεδρος του Δ.Σ.

2) Δημήτριος Γκραίκης του Παύλου και της Σταυρού−
λας, πολιτικός μηχανικός (Αρ. ΤΕΕ: 112922), ο οποίος 
γεννήθηκε στην Καλαμάτα στις 29.3.1977, είναι κάτοι−
κος Καλαμάτας, περιοχή Καλλιθέας και κάτοχος του με 
τον αριθμό Ρ 412593 /17.5.1994 Δελτίου Ταυτότητας του 
Αστυνομικού Τμήματος Καλαμάτας, ελληνικής ιθαγενεί−
ας, Α.Φ.Μ.: 110075727 Δ,Ο.Υ. Καλαμάτας, ως Διευθύνων 
Σύμβουλος της εταιρείας.

3) Βασίλειος Κατσάς του Θεοδώρου και της Σταυρού−
λας, μηχανολόγος μηχανικός (Αρ. ΤΕΕ: 106581), ο οποίος 
γεννήθηκε στην Καλαμάτα στις 27.5.1976, είναι κάτοικος 
Καλαμάτας, οδός Σόλωνος αριθ. 4 και κάτοχος του με 
τον αριθμό Π 216349/9.4.1993 Δελτίου Ταυτότητας του 
Αστυνομικού Τμήματος Καλαμάτας, ελληνικής ιθαγενεί−
ας, Α.Φ.Μ.: 115007916 και Δ.Ο.Υ.: Καλαμάτας, ως Μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου

4) Αθανασία Χαλαστάρα του Ιωάννη και της Αικα−
τερίνης, πολιτικός μηχανικός (Αρ.ΤΕΕ:110248), η οποία 
γεννήθηκε στο Αμαρούσιο Αττικής στις 12.2.1980, είναι 
κάτοικος Ιστιαίας Εύβοιας και κάτοχος του με τον αριθμό 
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Ρ 804397/24.7.1995 Δελτίου Ταυτότητας του Αστυνο−
μικού Τμήματος Ευβοίας, ελληνικής ιθαγενείας, Α.Φ.Μ.: 
134715871 και Δ.Ο.Υ.: Ιστιαίας ως Μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου.

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕ−
ΣΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο 
του Διοικητικού Συμβουλίου Παύλο Γκραίκη του Δημη−
τρίου καθώς και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εται−
ρείας Δημήτριο Γκραίκη του Παύλου, να εκπροσωπούν 
και δεσμεύουν την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και 
συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή τους τιθεμένης 
κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας.

  Καλαμάτα, 29 Ιουλίου 2009

Με εντολή Νομάρχη
Η Προϊσταμένη

ΑΜΑΛΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
F

(16)     
 Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Ι. ΚΟΡΟΜΗΛΗΣ Α.Ε» 
και δ.τ. «ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Α.Ε».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

  Την 17.7.2009 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 30.6.2009 πρακτικό 
τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 9.7.2009 
πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ 
Ι. ΚΟΡΟΜΗΛΗΣ Α.Ε» και διακριτικό τίτλο «ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΝΗ−
ΜΕΡΩΤΙΚΗ Α.Ε» και αριθμό Μητρώου 26128/58/Β/92/001 
από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο 
που εκλέχθηκε από την παραπάνω ΓΣ. και θα διοικήσει 
την εταιρεία μέχρι 30.6.2014 συγκροτήθηκε σε σώμα ως 
εξής:

1. Κορομήλης Δημήτριος του Ιωάννη, γεννηθείς στη 
Θεσσαλονίκη το έτος 1970, κάτοικος Κατερίνης, με Α.Δ.Τ. 
Ξ 866039 και Α.Φ.Μ. 108504980, Πρόεδρος και Διευθύνων 
σύμβουλος.

2. Κορομήλη Μελίνα του Ιωάννη γεννηθείς στη Κατερί−
νη το έτος 1973, κάτοικος Κατερίνης, με Α.Δ.Τ. Ξ 869487 
και Α.Φ.Μ. 048190744, Αντιπρόεδρος και αναπληρώτρια 
Δ/νων Σύμβουλος.

3. Κορομήλη Σπυριδούλα του Ιωάννη γεννηθείς στη 
Θεσσαλονίκη το έτος 1969, κάτοικος Κατερίνης, με Α.Δ.Τ. 
Ξ 863820 και Α.Φ.Μ. 061934302, Μέλος.

Εκπροσώπηση της εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την εκπροσώπη−

ση της εταιρείας στον Κορομήλη Δημήτριο του Ιωάννη 
Πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο.

Συγκεκριμένα του ανατίθενται οι παρακάτω αρμοδι−
ότητες:

Να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον Δημοσίων, Δη−
μοτικών και φορολογικών αρχών, φυσικών ή νομικών 
προσώπων Δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου διαφόρων Ορ−
γανισμών, κάθε μορφής, ενώπιον κάθε βαθμού Ελληνικών 
και ξένων δικαστηρίων, να εγείρει αγωγές να υποβάλει 
μηνύσεις να ασκεί όλα τα ένδικα μέσα, να διορίζει δικη−
γόρους, να καταργεί δίκες, να συνάπτει συμβιβασμούς 
δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε όρους, να 
καταθέτει αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, χρημα−

τόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια να εκ−
δίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές 
και γραμμάτια, επιταγές, αξιόγραφα και δικαιόγραφα 
γενικά.

Να συνάπτει συμβάσεις τραπεζών για άνοιγμα κάθε 
μορφής πιστώσεων, να παρέχει εξοφλήσεις, να μισθώνει 
και εκμισθώνει ακίνητα και κινητά, να εκχωρεί και να ενε−
χυριάζει απαιτήσεις και λοιπά δικαιόγραφα, να συνάπτει 
συμβάσεις με τρίτους, να διορίζει πληρεξούσιους δικηγό−
ρους, να παρέχει εγγυήσεις της εταιρείας προς τρίτους, 
να τριτεγγυάται επιταγές, συναλλαγματικές, να συνάπτει 
δάνεια, και γενικά ενεργεί κάθε πράξη αποβλέπουσα ή 
εξυπηρετούσα στην επίτευξη του εταιρικού σκοπού.

Κωλυομένου ή απουσιάζοντος του προέδρου όλες οι 
παραπάνω αρμοδιότητες μεταβιβάζονται στην αντιπρόε−
δρο και αναπληρώτρια διευθύνουσα σύμβουλο Κορομήλη 
Μελίνα.

  Κατερίνη, 17 Ιουλίου 2009

Με εντολή Νομάρχη
Η Προϊσταμένη

ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΟΥΛΗ
F

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

(17)     
 Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της 

Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης 
με την επωνυμία «ΜΠΡΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩ−
ΠΗ Ε.Π.Ε.».

  Με το υπ’ αριθμ. 9.991/14.7.2009 συμβόλαιο της Συμβ/
φου Χανίων Βαρβάρας Μόφορη, που καταχωρήθηκε νό−
μιμα στα Βιβλία ΕΠΕ του Πρωτοδικείου Χανίων με α/α 
49/30.7.2009, τροποποιήθηκε το καταστατικό της εδρεύ−
ουσας στα Σφακιά Χανίων, Εταιρείας Περιωρισμένης 
Ευθύνης με την επωνυμία «ΜΠΡΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΝΟ−
ΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» (ΑΦΜ 999444047− Δ.Ο.Υ. Β΄ Χανίων), 
που συστάθηκε με το υπ’ αρ. 6.775/14.12.2004 συμβόλαιο 
της ίδιας Συμβ/φου και συγκεκριμένα το άρθρο 1 αυτού 
σχετικά με την επωνυμία της, η οποία έγινε «ΜΠΡΑΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.Π.Ε.», καθώς και το άρθρο 5 λόγω αύξησης 
του εταιρικού κεφαλαίου κατά ποσό 170.000,00 ευρώ, 
που ανέρχεται πλέον στο ποσό των ευρώ εκατό ογδόντα 
οκτώ χιλιάδων (188.000,00) διαιρούμενο σε χίλια οκτακό−
σια ογδόντα (1.880) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 
εκατό (100) ευρώ το καθένα. Η κάλυψη και η καταβολή 
του κεφαλαίου στο ταμείο της εταιρείας έγινε από τους 
εταίρους, κατά την υπεύθυνη δήλωσή τους ως εξής: Ο 
Ιωάννης Μπραουδάκης κατέβαλε στο ταμείο της εται−
ρείας το ποσό των 169.200 ευρώ και έλαβε 1.692 εται−
ρικά μερίδια, η ανώνυμη εταιρεία «ΜΠΡΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ − 
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατέβαλε στο 
ταμείο της εταιρείας το ποσό των 9.400 ευρώ και έλαβε 
94 εταιρικά μερίδια και ο Μιχαήλ Μπαϊλάκης κατέβαλε 
στο ταμείο της εταιρείας το ποσό των 9.400 ευρώ και 
έλαβε 94 εταιρικά μερίδια.

  Χανιά, 30 Ιουλίου 2009

Ο Διαχειριστής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΡΑΟΥΔΑΚΗΣ  
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