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ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

(1)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΕΤΗ ΓΙΑΝΝΙΑ ΑΝΩΝΥ−
ΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

Την 17.4.2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι−
κό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 
182140, η υπ’ αριθ. 2839/28−03−2014 απόφαση του Περι−
φερειάρχη Στερεάς Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε 
η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της 
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Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία «ΑΡΕΤΗ ΓΙΑΝΝΙΑ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό ΓΕΜΗ 
123519222000 (πρ. ΑΡΜΑΕ 20038/012/Β/89/0014), η οποία 
εδρεύει στην Κάρυστο Ευβοίας σύμφωνα με σχετική 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 
27/02/2014. Το άρθρο 5 τροποποιήθηκε ως εξής:

Άρθρο 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ − ΜΕΤΟΧΟΙ

1) Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρ−
χικά σε είκοσι επτά εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες 
(27.300.000) δραχμές, καταβεβλημένο ολόκληρο σύμ−
φωνα με αυτό που ορίζει το άρθρο 35 του παρόντος 
καταστατικού και διαιρείται σε είκοσι επτά χιλιάδες 
τριακόσιες (27.300) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων 
(1000) δραχμών εκάστη. Με την από 2−9−1989 απόφα−
ση του Διοικητικού Συμβουλίου αυξήθηκε το Μετοχικό 
Κεφάλαιο κατά οκτώ εκατομμύρια επτακόσιες χιλιά−
δες δραχμές (8.700.000) δι’ εκδόσεως 8.700 μετοχών, 
ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών εκάστη. Με τις από 
24−11−89 και 3−5−90 αποφάσεις του Δ.Σ. αυξήθηκε το Με−
τοχικό Κεφάλαιο συνολικά κατά δέκα τέσσερα εκατομ−
μύρια δραχμές (14.000.000) δι’ εκδόσεως 1400 μετοχών, 
ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών εκάστη. Με την από 
30−6−1993 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυξήθη−
κε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά δέκα οκτώ εκατομμύ−
ρια πεντακόσιες εξήντα χιλιάδες δραχμές (18.560.000) 
δι’ εκδόσεως 18560 μετοχών, ονομαστικής αξίας 1000 
δραχμών εκάστη. Με την από 30−6−1998 απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο 
κατά επτά εκατομμύρια εκατόν ογδόντα δύο χιλιάδες 
δραχμές (7.182.000) δι’ εκδόσεως 7.182 μετοχών ονομα−
στικής αξίας 1.000 δραχμών εκάστη. Έτσι το Μετοχικό 
Κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε εβδομήντα πέντε εκα−
τομμύρια επτακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες δραχμές 
(75.742.000) διαιρούμενο σε εβδομήντα πέντε χιλιάδες 
επτακόσιες σαράντα δύο ανώνυμες μετοχές, ονομαστι−
κής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη. Με την από 
30−6−2000 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε 
το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά έξη εκατομμύρια διακόσιες 
πενήντα οκτώ χιλιάδες δραχμές (6.258.000), δι εκδόσεως 
6.258 μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστη. Με 
την από 30−6−2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το 
εκ δραχμών 82.000.000 Μετοχικό Κεφάλαιο μειώθηκε 
κατά το ποσό των ευρώ 385,63, μετατράπηκε σε ευρώ 
και ανέρχεται πλέον σε διακόσιες σαράντα χιλιάδες 
διακόσια εξήντα ευρώ (240.260) και διαιρείται σε 82.000 
ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστη.

Με την από 30−06−2007 απόφαση της Γενικής Συνέ−
λευσης αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας 
κατά 39.848,00 ευρώ, με την έκδοση 13.600 νέων ανω−
νύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης 
και προήλθε:

α. Από καταθέσεις μετόχων ποσού 1.007,45 ευρώ.
β. Από καταθέσεις μετόχων ποσού 38.840,55 ευρώ που 

αφορά την ίδια συμμετοχή στη χρηματοδότηση της 
επενδυτικής πρότασης της εταιρείας Τ3−1413 η οποία 
έχει υπαχθεί στο πλαίσιο των ΠΕΠ του Γ.Κ.Π.Σ 2000−
2006 με Αρ. Πρωτ. 16486/18/12/2006 και σύμφωνα με 
τη σύμβαση με την «ALPHA BANK ΑΕ» της 18/01/2007. 
(κοινή υπουργική απόφαση 14871/ΕΥΣ/ /3047/ 20.04.05/
ΦΕΚ 575/Β΄/28.04.05).

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται 
πλέον σε τριακόσιες επτά χιλιάδες και εξήντα τέσσε−
ρα (307.064) ευρώ και διαιρείται σε 104.800 ανώνυμες 
μετοχές, ονομαστικής άξιας 2,93 ευρώ εκάστης, με την 
πιο κάτω μετοχική σύνθεση, ήτοι:

1. ΑΡΕΤΗ ΓΙΑΝΝΙΑ ΚΑΡΥΣΤΟΣ 48.208
2. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΟΣ 47.160
3. ΑΝΝΑ ΓΙΑΝΝΙΑ ΚΑΡΥΣΤΟΣ 4.716
4. ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΙΑΣ 4.716
Με την από 30/06/2008 απόφαση της Γενικής Συνέ−

λευσης αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 41.606,00 
ευρώ, με την έκδοση 14.200 νέων ανωνύμων μετοχών, 
ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ, εκάστης και προήλθε: 
α) Από καταθέσεις μετόχων ποσού 41.606,00 ευρώ και 
αφορά την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης της επεν−
δυτικής πρότασης της εταιρείας Τ3−1413 η οποία έχει 
υπαχθεί στο πλαίσιο των ΠΕΠ του Γ.Κ.Π.Σ 2000−2006 
και σύμφωνα με τη σύμβαση με την ALPHA ΒΑΝΚ, (κοινή 
υπουργική απόφαση 14871/ΕΥΣ 3047/20.04.05/ΦΕΚ 575/
Β΄/28.04.2005).

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται 
πλέον σε τριακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια 
εβδομήντα (348.670,00) ευρώ και διαιρείται σε 119.000 
ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής άξιας 2,93 ευρώ εκά−
στης, με την πιο κάτω μετοχική σύνθεση, ήτοι:

Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση Αριθμ. Μετοχών
1. ΑΡΕΤΗ ΓΙΑΝΝΙΑ ΚΑΡΥΣΤΟΣ 54.740
2. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΟΣ 53.550
3. ΑΝΝΑ ΓΙΑΝΝΙΑ ΚΑΡΥΣΤΟΣ 5.355
4. ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΙΑΣ 5.355
 119.000
Με την από 30/06/2010 απόφαση της Γενικής Συνέ−

λευσης αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 14.650,00 
ευρώ, με την έκδοση 5.000 νέων ανωνύμων μετοχών, 
ονομαστικής άξιας 2,93 ευρώ, εκάστης και προήλθε 
από κεφαλαιοποίηση της δημιουργηθείσης υπεραξίας 
λόγω αναπροσαρμογής της άξιας των παγίων στοιχείων 
Ν. 2065/1992.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται 
πλέον σε τριακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες τριακόσια 
είκοσι (363.320,00) ευρώ και διαιρείται σε 124.000 ανώ−
νυμες μετοχές, ονομαστικής άξιας 2,93 ευρώ εκάστης 
με την πιο κάτω μετοχική σύνθεση, ήτοι:
Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση  Αριθμ. Μετοχών
1. ΑΡΕΤΗ ΓΙΑΝΝΙΑ ΚΑΡΥΣΤΟΣ 57.040
2. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΟΣ 55.800
3. ΑΝΝΑ ΓΙΑΝΝΙΑ ΚΑΡΥΣΤΟΣ 5.580
4. ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΙΑΣ « 5.580
  124.000
Με την από 27ης Φεβρουαρίου 2014 απόφαση της 

έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μειώθηκε το Μετοχικό Κε−
φάλαιο κατά εννενήντα εννέα χιλιάδες διακόσια (99.200) 
ευρώ, με την καταβολή μετρητών στους μετόχους και 
την μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 
2,93 ευρώ σε 2,13 ευρώ.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται 
σε διακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν είκοσι 
(264.120) ευρώ και διαιρείται σε 124.000 μετοχές, ονο−
μαστικής αξίας 2,13 ευρώ εκάστης.

2. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από της συστάσεως της 
εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συ−
νέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερη−
σίας διατάξεως την πιστοποίηση καταβολής ή μη του 
δια του παρόντος οριζομένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
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3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφα−
λαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή 
μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται 
μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την ορισθείσα 
προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.

4. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφα−
λαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) 
μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από 
την ημέρα της λήψης της σχετικής απόφασης από το 
αρμόδιο όργανο της εταιρείας.

5. Σε περίπτωση που η αύξηση του Μετοχικού Κε−
φαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του 
σχετικού περί του κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, 
η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου 
αρχίζει από την ημέρα της λήψης της σχετικής απόφα−
σης από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυναμένη 
να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) 
ακόμη μήνα.

6. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προ−
θεσμίας των παρ. 4 και 5 του παρόντος άρθρου η εται−
ρεία υποχρεούται να υποβάλλει στην Αρμόδια Αρχή 
αντίγραφο του σχετικού Πρακτικού συνεδρίασης του 
Διοικητικού Συμβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προ−
θεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής του αρχικού 
κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 
48 παρ. 1 εδάφ. α’ του του Κ.Ν. 2190/1920 και στην περί−
πτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική 
εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.

7.  Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού 
Μετοχικού Κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς 
και οι καταθέσεις μετοχών με προορισμό την μελλοντι−
κή αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου πραγματοποιείται 
υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ’ 
ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε 
Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

8. Καμία αύξηση του κεφαλαίου δεν μπορεί να απο−
φασισθεί πριν τη δημοσίευση κατά το άρθρο 12 παρ. 2 
εδ. ε’ του Κ.Ν. 2190/1920 της πρόσκλησης για πληρωμή 
της τελευταίας οφειλόμενης δόσεως σε περίπτωση τμη−
ματικής καταβολής, εκτός εάν πρόκειται για αύξηση 
επιβαλλόμενη από διάταξη Νόμου.

9. Με την επιφύλαξη της παρ. 11 του άρθρου αυτού 
ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά την διάρκεια της 
πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, 
το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση 
του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) 
τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξήσει το 
Μετοχικό Κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων 
μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχι−
κό Μετοχικό Κεφάλαιο. Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να 
ανανεώνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση 
της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυ−
πώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. 
Στην περίπτωση αυτή το Μετοχικό Κεφάλαιο μπορεί 
να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι 
καταβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο 
Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι 
δυνατόν να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση με 
απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατά−
ξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας που 
προβλέπονται στο άρθρο 15 του παρόντος για χρονικό 
διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε 

ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε 
πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης 
υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 
7β του ΚΝ 2190/1920.

10. Με την επιφύλαξη της παρ. 11 του άρθρου αυτού η 
Γενική Συνέλευση, μέσα στην πρώτη πενταετία από την 
σύσταση της εταιρείας έχει το δικαίωμα με απόφαση 
της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ−
θρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 πάρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 να 
αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο ολικά ή μερικά με την 
έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο 
του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου.

11. α) Κατ’ εξαίρεση Των διατάξεων των δύο αμέσως 
προηγουμένων παραγράφων του παρόντος εάν τα απο−
θεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το 1/4 του κατα−
βλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, απαιτείται απόφαση 
της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένη σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του 
Κ.Ν. 2190/1920 και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού 
με το Μετοχικό Κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

β) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμ−
φωνα με τις παρ. 9 και 10 του παρόντος άρθρου δεν 
αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

γ) Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυ−
ξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ. 9 
του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα 
με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 
10 του παρόντος άρθρου.

12. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας 
για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της πρέπει να 
αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφα−
λαίου, τον τρόπο κάλυψης τους, τον αριθμό και το είδος 
των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και 
την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε και ολόκληρο 
το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως 
ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του.

Χαλκίδα, 17 Απριλίου 2014

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

Η Αρμόδια Υπάλληλος
ΑΝΝΑ ΛΙΟΝΤΑ
F

ANAKOINΩΣΕΙΣ
(2)

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 
στοιχείων της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση τελού−
σης ασφαλιστικής εταιρείας «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΩ−
ΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Την 30−04−2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης 185844 
η με αριθμό 790/04−10−2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου 
Αθηνών (Εκούσια Δικαιοδοσία), με την οποία διορίσθηκε 
ως εκκαθαρίστρια της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση 
τελούσης ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία 
«ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» 
και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 303001000 (πρώην αριθμό Μητρώ−
ου 12836/05/Β/86/16) η Ευαγγελία Παρίση του Χρήστου, 
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Ορκωτή Ελέγκτρια − Λογίστρια, κάτοικος Αθηνών, οδός 
Φωκ. Νέγρη αρ. 3, με Α.Φ.Μ. 027047766.

Αθήνα, 30 Απριλίου 2014

Με εντολή Υφυπουργού
Ο Διευθυντής

Γ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F

(3)
Aνακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

στοιχείων της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση τελού−
σης ασφαλιστικής εταιρείας «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΩ−
ΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Την 30.4.2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης 185832 
το με αριθμ. πρωτ. 504/26−9−2013 πιστοποιητικό του 
Ειρηνοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εκούσιας), με το οποίο 
πιστοποιείται ότι διατηρήθηκε η από 24−7−2013 προσω−
ρινή διαταγή, για το διορισμό της Ευαγγελίας Παρίση 
του Χρήστου, Ορκωτή Ελέγκτρια − Λογίστρια, κάτοικος 
Αθηνών, οδός Φωκ. Νέγρη αρ. 3, με Α.Φ.Μ. 027047766, 
ως προσωρινής εκκαθαρίστριας της υπό ασφαλιστική 
εκκαθάριση τελούσης ασφαλιστικής εταιρείας με την 
επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 303001000 (πρώην αριθμό 
Μητρώου 12836/05/Β/86/16), μέχρι την έκδοση απόφασης 
επί της από 23−7−2013 αίτησης που συζητήθηκε στην 
ορισθείσα δικάσιμο 19−9−2013.

Αθήνα, 30 Απριλίου 2014

Με εντολή Υφυπουργού
Ο Διευθυντής

Γ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F

(4)
Aνακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

στοιχείων της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση τελού−
σης ασφαλιστικής εταιρείας «ΕΥΡΩΣΤΑΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΖΗΜΙΩΝ»

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Την 30−04−2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης 185850 
η με αριθμό 4435/09−10−2013 απόφαση του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών (Εκούσια Δικαιοδοσία), με την 
οποία διορίσθηκε ως εκκαθαρίστρια της υπό ασφαλι−
στική εκκαθάριση τελούσης ασφαλιστικής εταιρείας με 
την επωνυμία «ΕΥΡΩΣΤΑΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΖΗΜΙΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 
919301000 (πρώην αριθμό Μητρώου 19549/05/Β/89/04), 
η Παρίση Ευαγγελία, του Χρήστου, Ορκωτή Ελέγκτρια 
− Λογίστρια, κάτοικος Αθηνών, οδός Φωκ. Νέγρη αρ. 3, 
με Α.Φ.Μ. 027047766, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, 
ήτοι μέχρι 09−10−2015.

Αθήνα, 30 Απριλίου 2014

Με εντολή Υφυπουργού
Ο Διευθυντής

Γ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

(5)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΤΡΙΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙ−
ΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΤΡΙΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ Α.Ε.».

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

Την 3.4.2014 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της 
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΙΤΩΝ ΘΑΛΑΣ−
ΣΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΤΡΙΤΩΝ 
ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 53652/73/Β/03/02.

1) Οι οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχεί−
ρισης Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 31/12/2010.

2) Το από 30/06/2011 πρακτικό της Γενικής Συνέλευ−
σης των μετόχων με το οποίο αποφασίστηκε έγκριση 
αφ’ ενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των ετησίων 
οικονομικών καταστάσεων χωρίς καμία τροποποίησή 
τους.

Χανιά, 3 Απριλίου 2014

Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΤΣΙΡΑΚΗ
F

(6)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων 

Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΛΕΣΧΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ−
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
και δ.τ. «FREE CLUB CATERING A.E.».

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

Την 18.2.2014 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΕΥΘΕΡΗ 
ΛΕΣΧΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ−ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «FREE CLUB CATERING A.E.» 
και αριθμό Μητρώου 38751/73/Β/97/25.

1) Οι οικονομικές καταστάσεις, και η έκθεση διαχεί−
ρισης Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 31/12/2011.

2) Το από 30/06/2012 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων με το οποίο αποφασίστηκε έγκριση αφ’ ενός 
της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των ετησίων οικονομι−
κών καταστάσεων χωρίς καμία τροποποίησή τους.

Χανιά, 18 Φεβρουαρίου 2014

Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΤΣΙΡΑΚΗ
F

(7)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΤΡΙΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙ−
ΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΤΡΙΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ Α.Ε.».

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

Την 3.4.2014 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της 
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΙΤΩΝ ΘΑΛΑΣ−
ΣΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΤΡΙΤΩΝ 
ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 53652/73/Β/03/02.
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1) Οι οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχεί−
ρισης Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 31/12/2011.

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

Χανιά, 3 Απριλίου 2014

Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΤΣΙΡΑΚΗ
F

(8)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΜΥΛΟΣ Ανώνυμος Εταιρεία,τουριστικές 
και εμπορικές επιχειρήσεις».

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

Την 27.3.2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατώτερω στοιχεία 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΥΛΟΣ Ανώ−
νυμος Εταιρεία, τουριστικές και εμπορικές επιχειρήσεις» 
και αριθμό Μητρώου 31104/73/Β/94/11:

1) Οι οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης 
Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2011.

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

Χανιά, 27 Μαρτίου 2014

Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΤΣΙΡΑΚΗ
F

(9)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

στοιχείων του υποκαταστήματος Αλλοδαπής Εται−
ρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «CSI 
GLOBAL ΕΠΕ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την 28.1.2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη−
τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 184795, 
η από 23−04−2014 Υπεύθυνη Δήλωση του Δημήτρη Ορ−
φανού, Νομίμου Εκπροσώπου του υποκαταστήματος 
της αλλοδαπής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, με 
την επωνυμία «CSI GLOBAL ΕΠΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 
124379801001, σύμφωνα με την οποία μεταφέρεται η 
έδρα του υποκαταστήματος, από το Δήμο Κηφισιάς 
οδός Ευκλείδου 16Α, στην οδό Λεωφ. Κηφισίας 72 του 
Δήμου Αμαρουσίου Αττικής.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρει−
ας Αττικής / Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 11243/
14 24/04/2014).

Αθήνα, 30 Απριλίου 2014

Με εντολή Προέδρου
Ο Ειδικός Σύμβουλος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

(10)
Aνακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ−
μία «D.L.B ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και δ.τ. «D.L.B. Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την 4.4.2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη−
τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 184659, 
το από 01/03/2013 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «D.L.B ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και δ.τ. 
«D.L.B. Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και αριθμό 
ΓΕΜΗ 122129001000, σύμφωνα με το οποίο πιστοποιήθη−
κε η καταβολή της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου 
της εταιρείας ύψους διακοσίων τριάντα χιλιάδων τε−
τρακοσίων ευρώ (€ 230.400,00), η οποία αποφασίστηκε 
με την από 05/06/2012 έκτακτη Γενική Συνέλευση των 
μετόχων.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ 
Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 4271/13−02/04/2013).

Αθήνα, 30 Απριλίου 2014

Με εντολή Προέδρου
Ο Ειδικός Σύμβουλος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F

(11)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ−
μία «Ε−ΟΝ INTEGRATION ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑ−
ΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ−
ΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και δ.τ. «Ε−ΟΝ 
INTEGRATION S.A.».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την 10.2.2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη−
τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 184515, 
το από 31/12/2013 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συ−
νέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία «Ε−ΟΝ INTEGRATION ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙ−
ΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟ−
ΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και δ.τ. «Ε−ΟΝ 
INTEGRATION S.Α.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3482301000, η 
οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (Δ/νση: 
ΓΟΥΝΑΡΗ 3 ΤΚ 15343, ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ), σύμφωνα με το 
οποίο αποφασίστηκε η ανακοίνωση της συγκέντρωσης 
όλων των μετοχών της εταιρείας σε ένα μόνο πρόσωπο 
και η δημοσιοποίηση (σύμφωνα με το άρθρο 1 παραγρ. 3 
του νόμου 2190/1920) των στοιχείων του μοναδικού με−
τόχου της ανωτέρω ανώνυμης εταιρείας, που είναι ο 
Νικόλαος Θεοχαράκης του Ιωάννου και της Μαρίας, 
κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, με ΑΔΤ ΑΗ026820 και με 
ΑΦΜ 019271715 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας/Π.Ε. ΠΕ 
Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 2595/14 / 03/02/2014).

Αθήνα, 30 Απριλίου 2014

Με εντολή Προέδρου
Ο Ειδικός Σύμβουλος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
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(12)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ−
μία «Α2Ζ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «Α2Α ΑΕ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την 1.4.2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη−
τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 181531 
και στη μερίδα της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«Α2Ζ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ» και δ.τ. «Α2Α ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 122578401000, 
η Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών Τμή−
μα Εκούσιας Δικαιοδοσίας, με αριθμό 1202−13/11/2013, 
σύμφωνα με την οποία το Δικαστήριο:

ΔΙΚΑΖΕΙ την υπό κρίση πράξη
ΔΙΟΡΘΩΝΕΙ την υπ’ αριθμ. 1162/2012 απόφαση του Δι−

καστηρίου τούτου, η οποία έχει εκδοθεί με την διαδικα−
σία της εκούσιας δικαιοδοσίας, ως προς τα εξής σημεία:

1) στην πρώτη σελίδα του 3ου φύλλου της ανωτέρω 
απόφασης, στη γραμμή 20, από το εσφαλμένο: «1) η 
απαίτηση του βασικού προμηθευτή, ήτοι της εταιρείας 
«ΑΛΜΠΑΝΗΣ Α.Ε» ύψους 1.325.578,20 συμφωνήθηκε ότι 
θα περιοριστεί στο 60% ήτοι στο ποσό των 794.746,92 
ευρώ» στο ορθό: «η απαίτηση του βασικού προμη−
θευτή, ήτοι της εταιρείας «Β.Ι ΑΛΜΠΑΝΗΣ Α.Ε» ύψους 
1.325.578,20 ευρώ συμφωνήθηκε ότι θα περιοριστεί στο 
60%, ήτοι στο ποσό των 794.746,92 ευρώ»,

2) στην πρώτη σελίδα του 3ου φύλλου της ανωτέρω 
απόφασης, στη γραμμή 28, από το εσφαλμένο: «η απαί−
τηση της εταιρείας «Κ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε» ύψους 
23.671,20 ευρώ» στο ορθό: Κ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε» 
ύψους 23.671,11 ευρώ»,

3) στην πρώτη σελίδα του 4ου φύλλου της ανωτέρω 
απόφασης, στη γραμμή 6, από το εσφαλμένο: «η απαί−
τηση της τράπεζας «EFG EUROBANK ERGASIAS A.E» 
ύψους 104.000 ευρώ θα περιοριστεί, σε 26.000 ευρώ» 
στο ορθό: «η απαίτηση της τράπεζας «EFG EUROBANK 
ERGASIAS A.E» ύψους 103.717,65 ευρώ θα περιοριστεί σε 
ποσοστό 75%, ήτοι απαιτητό παραμένει το 25%.

4) στην πρώτη σελίδα του 4ου φύλλου της ανωτέρω 
απόφασης, στη γραμμή 15, από το εσφαλμένο: «η απαί−
τηση της «ALPHA BANK» ύψους 12.000 ευρώ, θα περιο−
ριστεί σε ποσοστό 25%, ήτοι σε 3.000 ευρώ» στο ορθό: 
«ALPHA BANK» ύψους 12.054,16 ευρώ θα περιοριστεί σε 
ποσοστό 75%, ήτοι απαιτητό παραμένει το 25%.

5) Στην ίδια ως άνω σελίδα στη γραμμή 26, από το 
εσφαλμένο «οι οποίες ανέρχονται σε 2.329.608,23 ευρώ» 
στο ορθό «οι οποίες ανέρχονται σε 2.329.608,97 ευρώ». 

Αθήνα, 29 Απριλίου 2014

Με εντολή Προέδρου
Ο Ειδικός Σύμβουλος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F

(13)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ−
μία «Α2Ζ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «Α2Α ΑΕ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την 7.8.2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη−

τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 125006 
και στην μερίδα της Ανώνυμης Εταιρεία με την επωνυμία 
«Α2Ζ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ» και δ.τ. «Α2Α ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 122578401000, 
η Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών Τμή−
μα Εκούσιας Δικαιοδοσίας, με αριθμό 1162−24/09/2012, 
σύμφωνα με την οποία το Δικαστήριο:

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση [της ανώνυμης εταιρείας με την 
επωνυμία «Α2Ζ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «Α2Α ΑΕ.», με ημερ/νία 28−02−2012 και 
αριθμό δικογράφου 455/2012, περί επικύρωσης συμφωνίας 
εξυγίανσης]

ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ την από 24/2/2012 συμφωνία διαδικασίας 
εξυγίανσης μεταξύ της αιτούσας και των πιστωτών της.

ΟΡΙΖΕΙ την αμοιβή του μεσολαβητή Κρίτωνα Μαρα−
θάκη του Ανδρέα στο ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) 
ευρώ), εξοφλητέα με την είσπραξη από τον ανωτέρω 
μεσολαβητή του υπ’ αριθμ. 636934/22−12−2010 Γραμμα−
τίου Σύστασης Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακα−
ταθηκών και Δανείων.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τον Γραμματέα του Δικαστηρίου τούτου να 
παραδώσει το υπ’ αριθμ. 636934/22−12−2010 Γραμμάτιο 
Σύστασης Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθη−
κών και Δανείων στο μεσολαβητή Κρίτωνα Μαραθάκη 
του Ανδρέα, προκειμένου αυτός να εισπράξει την ως 
άνω ορισθείσα αμοιβή του.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη δημοσίευση της παρούσας στο Δελτίο 
Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών.

Αθήνα, 29 Απριλίου 2014

Με εντολή Προέδρου
Ο Ειδικός Σύμβουλος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F

(14)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«MEGAVEND HELLAS ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 
ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ − ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟ−
ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
και δ.τ. «MEGAVEND».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Την 29.4.2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του 
Επιμελητηρίου μας, το από 31/03/2014 πρακτικό της 
έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Ανώνυμης με Κ.Α.Κ. 
185363, καθώς και το από 01/04/2014 πρακτικό του Δι−
οικητικού Συμβουλίου με Κ.Α.Κ. 185372, της Εταιρείας 
με την επωνυμία «MEGAVEND HELLAS ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ − ΣΥΣΤΗ−
ΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «MEGAVEND», με Αρ. ΓΕΜΗ 
003013101000 και Αρ.ΜΑΕ. 41067/03/Β/98/18(2011), από 
τα οποία προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που 
εκλέχθηκε από την παραπάνω Γενική Συνέλευση με 
τριετή θητεία που λήγει την 30/06/2017, συγκροτήθηκε 
σε σώμα ως εξής:

(1) Ονησίφορος Άκης Βυρωνίδης του Ανδρέα και της 
Μαίρης, επιχειρηματίας, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Ατ−
τικής, οδός Ήρας, αριθμ. 12, που γεννήθηκε στην Αθήνα, 
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το έτος 1960, κάτοχος του υπ’ αριθμ. 706080164/14.7.2006 
Βρετανικού Διαβατηρίου, το οποίο λήγει την 15.3.2016, 
με Α.Φ.Μ. 037498002 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ως Πρόεδρος 
και Διευθύνων Σύμβουλος.

(2) Λεωνίδας Γουσέτης του Νικολάου και της Αργυ−
ρούς, επιχειρηματίας, κάτοικος Μεταμορφώσεως Αττι−
κής, οδός Ν. Πλαστήρα, αριθμ. 6, που γεννήθηκε στον 
Πειραιά Αττικής, το έτος 1965, κάτοχος του υπ’ αριθμ. 
Σ 015406/23.8.1996 αστυνομικού δελτίου ταυτότητος, το 
οποίο εκδόθηκε από το Τμ. Ασφ. Μεταμόρφωσης Αττι−
κής, με Α.Φ.Μ. 054678270 της Δ.Ο.Υ. Νέας Φιλαδέλφειας 
Αττικής, ως Αντιπρόεδρος και

(3) Κυριακή Αιγινίτου του Ιωάννη και της Ασημίνας, 
ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός 
Πυθαγόρα, αριθμ. 24, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το 
έτος 1976, κάτοχος του υπ’ αριθμ. Σ 077396/21.11.1995 
αστυνομικού δελτίου ταυτότητος, το οποίο εκδόθηκε 
από το Α.Τ. Νέας Ιωνίας, με Α.Φ.Μ 075263470 της Δ.Ο.Υ. 
Νέας Ιωνίας Αττικής, ως Μέλος.

Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, παμψηφεί, 

αναθέτει στον Ονησίφορο Άκη Βυρωνίδη του Ανδρέα, 
Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο την εκπροσώπηση 
της εταιρείας έναντι οιοδήποτε τρίτου και την ενάσκηση 
από αυτόν των δικαιωμάτων του Δ.Σ στο σύνολό τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, παμψηφεί, 
αναθέτει στον Ονησίφορο Βυρωνίδη του Ανδρέα δικαίω−
μα όπως, με την υπογραφή του πάνω από την σφραγίδα 
της εταιρείας, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, 
μερισματαποδείξεις, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί 
επιταγές, γραμμάτια, συναλλαγματικές, παραλαμάνει 
επιταγές και φορτωτικές, συμβάλλεται με τις Τράπεζες 
για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση 
εγγυητικών επιστολών, συνομολογεί δάνεια και πιστώ−
σεις σε ανοικτό λογαριασμό και κάνει χρήση αυτών, 
δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας, 
συνάπτει και υπογράφει οιασδήποτε φύσεως εμπορικές 
συμφωνίες και για οιοδήποτε ποσό με πελάτες ή/και 
συνεργάτες της εταιρείας ή/και το Δημόσιο, εκπροσω−
πεί την εταιρεία ενώπιον πάσης Δημόσιας Ελληνικής ή 
μη Αρχής και ενώπιον των Δικαστηρίων, κάθε βαθμού 
και δικαιοδοσίας, διορίζει και παύει πληρεξούσιους δι−
κηγόρους, εξουσιοδοτεί δικηγόρους της κρίσης του για 
την άσκηση κάθε ενδίκου βοηθήματος και μέσου και 
ενώπιον παντός Δικαστηρίου και γενικά ενεργεί κάθε 
πράξη προς τον σκοπό της εκπροσώπησης και δια−
χείρισης της εταιρείας, έστω και εάν δεν αναφέρεται 
ρητώς στο παρόν. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα και παμψηφεί, 
εξουσιοδοτεί τον Λεωνίδα Γουσέτη του Νικολάου, Αντι−
πρόεδρο, όπως με μόνη την υπογραφή του υπό την εται−
ρική σφραγίδα της εταιρείας εκπροσωπεί και δεσμεύει 
την εταιρεία, σχετικά με συμβάσεις της εταιρείας με 
πελάτες, μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων ευρώ 
(30.000 €).

Πειραιάς, 29 Απριλίου 2014

Με εντολή Προέδρου
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΥΜΠΟΥΚΗΣ

(15)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«ΒΑΛΙΑ ΚΑΛΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΒΑΛΙΑ ΚΑΛΝΤΑ Α.Ε.».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Την 29.4.2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επι−
μελητηρίου μας, το πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης 
της 14/03/2014, με Κ.Α.Κ. 185261, καθώς και το πρακτικό 
του Διοικητικού Συμβουλίου της 14/03/2014, με Κ.Α.Κ. 
185267, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΑ−
ΛΙΑ ΚΑΛΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΒΑΛΙΑ ΚΑΛΝΤΑ Α.Ε.» και τον αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 
125971607000, από τα οποία προκύπτει ότι το Διοικητικό 
Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. με 
πενταετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Φώτιος Σιδέρης του Δημητρίου, κάτοικος Γλυφάδας 
οδός Πάροδος Δημοκρατίας 6Β, ΑΔΤ Φ088998/9−8−2001 
AT Μοσχάτου και ΑΦΜ 020454850 της ΔΟΥ Μοσχάτου, 
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

2. Γεώργιος Σιδέρης του Φωτίου, κάτοικος Γλυφάδας 
οδός Πάροδος Δημοκρατίας 6Β, ΑΔΤ ΑΑ 490280/30−1−2004 
AT Χανίων και ΑΦΜ 146436112 της ΔΟΥ Χανίων, Μέλος.

3. Ελευθερία Κωλέτση του Γερασίμου, κάτοικος Γλυ−
φάδας οδός Πάροδος Δημοκρατίας 6Β, ΑΔΤ ΑΙ 634938/
3−6−2011 AT Μοσχάτου και ΑΦΜ 051702857 της ΔΟΥ 
Μοσχάτου, Μέλος.

Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Την εταιρεία εκπροσωπεί ο Πρόεδρος και Διευθύνων 

Σύμβουλος Φώτιος Σιδέρης του Δημητρίου ο οποίος 
κάτω από την εταιρική επωνυμία θα υπογράφει κάθε 
έγγραφο με το οποίο θα δεσμεύεται η εταιρεία και θα 
αναλαμβάνει, εγκύρως υποχρεώσεις έναντι οιουδήποτε 
τρίτου.

Ενδεικτικά ο εκπρόσωπος έχει το δικαίωμα:
− να διαχειρίζεται την περιουσία και τις υποθέσεις 

της εταιρείας
− να εκπροσωπεί την εταιρεία σε δημόσιους διαγω−

νισμούς
− να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα
− να εισπράττει ανταλλάγματα
− να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και προεξο−

φλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν
− να εκδίδει, οπισθογραφεί και εισπράττει τραπεζικές 

επιταγές
− να δίδει εντολές πληρωμής
− να αναγνωρίζει υποχρεώσεις για λογαριασμό της 

εταιρείας
− να εκχωρεί απαιτήσεις
− να επιβάλλει και αίρει κατασχέσεις, υποθήκες και 

προσημειώσεις
− να συμβιβάζεται δικαστικώς ή εξωδίκως και να κα−

ταργεί δίκες
− να εγείρει αγωγές και να παραιτείται από αυτές
− να παρίστανται και εκπροσωπεί την εταιρεία σε 

κάθε Δικαστήριο οιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας
− να συνάπτει συμβάσεις, προσύμφωνα και αγοροπω−

λησίες ακινήτων
− να μεταβιβάζει με οποιουσδήποτε όρους, τίμημα και 

συμφωνίες κρίνει, την ακίνητη περιουσία της εταιρείας
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− να καταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές (εργοδοτι−

κές − εργατικές), ΦΠΑ, εν γένει φόρους και τέλη

− να συνάπτει δάνεια με οιονδήποτε και με οιεσδήποτε 

τραπεζικές ενέγγυες πιστώσεις

− να παρέχει ειδικές πληρεξουσιότητες σε οποιοδή−

ποτε πρόσωπο και

− να διορίζει και ανακαλεί πληρεξουσίους δικηγόρους 
με δικαστικές ή άλλες εντολές.

Πειραιάς, 29 Απριλίου 2014

Με εντολή Προέδρου
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΥΜΠΟΥΚΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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