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ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

(1)
  Aνακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυ−
μης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜ−
ΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Την 03−07−2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπο−
ρικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό καταχώρισης 71890, 
η με αριθμό Κ2−4559/03−07−2013 απόφασή μας (ΑΔΑ: 
ΒΛ4ΨΦ−ΦΡΜ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση 
του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εται−
ρείας με την επωνυμία «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 77083027000 
(πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 11314/06/Β/86/13), σύμφωνα με την από 
21−06−2013 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπο−
ρικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού 
μαζί με τις τροποποιήσεις του.

Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει, ως εξής:

«Άρθρο 5, 
Μετοχικό Κεφάλαιο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 
ευρώ εκατόν πενήντα εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες 
ογδόντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια (€ 159.583.500, 00), 
διαιρούμενο σε εβδομήντα εκατομμύρια εννιακόσιες 
είκοσι έξι χιλιάδες (70.926.000) ονομαστικές μετοχές, 
ονομαστικής αξίας κάθε μιας ευρώ δύο και είκοσι πέντε 
λεπτών (€ 2, 25).

Ήδη με την από 21 Ιουνίου 2013 απόφαση της τακτι−
κής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το 
μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ευρώ πενήντα 
εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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επτακόσια εβδομήντα πέντε (€ 50.534.775, 00) με κατα−
βολή μετρητών με την έκδοση είκοσι δύο εκατομμυρί−
ων τετρακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων 
(22.459.900) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 
κάθε μιας ευρώ δύο και είκοσι πέντε λεπτών (€ 2, 25).

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχε−
ται σήμερα σε ευρώ διακόσια δέκα εκατομμύρια εκα−
τόν δέκα οκτώ χιλιάδες διακόσια εβδομήντα πέντε 
(€ 210.118.275, 00) διαιρούμενο σε ενενήντα τρία εκατομ−
μύρια τριακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες εννιακόσιες 
(93.385.900) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 
κάθε μιας ευρώ δύο και είκοσι πέντε λεπτών (€ 2, 25).»

Αθήνα, 3 Ιουλίου 2013

Με εντολή Υφυπουργού 
Ο Διευθυντής

ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΑΣΓΑΝΑΣ
F

(2)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Την 03 − 07 − 2013 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπο−
ρικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώ−
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΙΝΩΪΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 
77083027000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 11314/06/Β/86/13):

α) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 71903 η από 
21.06.2013 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο 
Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 71922 το από 
21.06.2013 απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμ−
βουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικη−
τικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική 
Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Emanuele Grimaldi του Guido και της Paola, επιχειρη−
ματίας, ιταλικής εθνικότητας, που γεννήθηκε στη Νάπο−
λη Ιταλίας το έτος 1956, κάτοικος Νάπολης Ιταλίας (Via 
Tasso 430), κάτοχος του με αριθμό ΑΑ 2179472/22.11.2007 
διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ. EL 150426460, Α΄ ΔΟΥ Ηρακλείου, 
Πρόεδρος − Εκτελεστικό μέλος, 

2. Μιχαήλ Χατζάκης του Ευσταθίου και της Μαρίας, 
επιχειρηματίας, ελληνικής εθνικότητας, που γεννή−
θηκε στον Άγιο Μύρωνα Ηρακλείου Κρήτης το έτος 
1945, κάτοικος Τεργέστης (Via Bonomea 68/2), κάτο−
χος του με αρ. ΑΗ 4939797/23.8.2011 διαβατηρίου, με 
Α.Φ.Μ. 050361551, Δ΄ ΔΟΥ Αθηνών, Αντιπρόεδρος − Εκτε−
λεστικό μέλος, 

3. Αντώνιος Μανιαδάκης του Νικολάου και της Χρυσής, 
ανώτατο ναυτιλιακό στέλεχος, ελληνικής εθνικότητας, 
που γεννήθηκε στο Τυμπάκι Ηρακλείου Κρήτης το έτος 
1959, κάτοικος Τυμπακίου Ηρακλείου Κρήτης, κάτοχος 
του με αριθμό ΑΙ 944699/29.1.2011 δελτίου ταυτότητας 
εκδόσεως Υ.Α. Ηρακλείου, με Α.Φ.Μ. 035970803, ΔΟΥ 
Τυμπακίου, Διευθύνων Σύμβουλος − Εκτελεστικό μέλος, 

4. Gianluca Grimaldi του Guido και της Paola, επιχειρη−
ματίας, ιταλικής εθνικότητας, που γεννήθηκε στη Νάπο−
λη Ιταλίας το έτος 1955, κάτοικος Νάπολης Ιταλίας (Via 

Tasso 430), κάτοχος του με αριθμό ΑΑ 5949457/19.4.2010 
διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ. EL 159249128, Α΄ ΔΟΥ Ηρακλείου, 
Μη εκτελεστικό μέλος, 

5. Paul Kyprianou του Kyrpos και της Hera, διευθύνων 
σύμβουλος, γαλλικής εθνικότητας, που γεννήθηκε στη 
Γαλλία (Neuilly−sur−Seine) το έτος 1968, κάτοικος Ρώμης, 
οδός Via Delia Camilluccia 341, κάτοχος του με αριθμό 
08CA44430/2.6.2008 διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ. EL 159249116, 
Α΄ ΔΟΥ Ηρακλείου, Μη εκτελεστικό μέλος, 

6. Diego Pacella του Luigi και της Maria Giglio, επιχει−
ρηματίας − Διευθύνων Σύμβουλος, ιταλικής εθνικότητας, 
που γεννήθηκε στη Νάπολη Ιταλίας το έτος 1960, κά−
τοικος Νάπολης Ιταλίας (Via Tasso 430) κάτοχος του 
με αριθμό ΑΑ2835360/20.03.2008 διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ. 
EL 111752140, Α΄ ΔΟΥ Ηρακλείου, Μη εκτελεστικό μέλος, 

7. Κωνσταντίνος Μαμαλάκης του Ματθαίου και της 
Αικατερίνης, ηλεκτρολόγος−μηχανικός, ελληνικής εθνι−
κότητας, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το 
έτος 1961, κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης, οδός Ευάγ−
γελου Αναστασάκη αρ. 15, κάτοχος του με αριθ. ΑΑ 
367050/25.5.2004 δελτίου ταυτότητας, εκδόσεως Υ.Α. 
Ηρακλείου, με Α.Φ.Μ. 028715838, ΔΟΥ Μοιρών, Ανεξάρ−
τητο μη εκτελεστικό μέλος, 

8. Γεώργιος Παπαγεωργίου του Εμμανουήλ και της 
Χρυσάνθης, επιχειρηματίας, ελληνικής εθνικότητας, που 
γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το έτος 1973, κάτοι−
κος Ηρακλείου, οδός Θεοτοκοπούλου αρ. 22, κάτοχος 
του με αριθμό ΑΚ 469642/1.12.2011 δελτίου ταυτότητας 
εκδόσεως Υ.Α. Ηρακλείου, με Α.Φ.Μ. 052515503, Α΄ ΔΟΥ 
Ηρακλείου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου εί−
ναι μέχρι 21−06−2017, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την 
πραγματοποίηση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που 
συνέρχεται μετά τη λήξη της θητείας τους.

Αθήνα, 3 Ιουλίου 2013

Με εντολή Υφυπουργού 
Ο Διευθυντής

ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΑΣΓΑΝΑΣ
F

(3)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ−
μία «ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ»

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Την 01 − 07 − 2013 καταχωρίστηκαν οτο Γενικό Εμπο−
ρικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) τα παρακάτω στοιχεία της 
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 12174450700 (πρώην 
Αρ.ΜΑΕ 22502/06/Β/90/01). 

Α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 70735 η από 
14.06.2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετό−
χων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικη−
τικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 70790 το από 
14.06.2013 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της 
εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβού−
λιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, 
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συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα 
εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

1. Τζώρτζης Θεόδωρος του Παναγιώτου, Επιχειρη−
ματίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Αμερικής 23, Α.Δ.Τ: 
ΑΖ 549978, Α.Φ.Μ.: 016310973, Πρόεδρος, Εκτελεστικό 
μέλος, 

2. Κανακάρης Γεώργιος του Παύλου, Στέλεχος επιχει−
ρήσεων, κάτοικος Δροσιάς, οδός Καλαμάτας 11, Α.Δ.Τ: 
ΑΗ 942892 Α.Φ.Μ.: 034310317, Διευθύνων Σύμβουλος, 
Εκτελεστικό μέλος, 

3. Κουδούνης Πάτροκλος του Γεωργίου, Οικονομολό−
γος, κάτοικος Μελισσίων, οδός Τσιμπρικίδη 33, Α.Δ.Τ: ΑΙ 
666227, Α.Φ.Μ 102946353, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτε−
λεστικό μέλος, 

4. Σοφιανός Νικόλαος του Κωνσταντίνου, Επιχειρη−
ματίας, κάτοικος Αθηνών, Ρηγίλλης 8, Α.Δ.Τ: ΑΙ084204, 
Α.Φ.Μ.: 035126991, Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο μη εκτε−
λεστικό μέλος, 

5. Σταμογιάννος Παναγιώτης του Μιχαήλ, Αξιωματικός 
εν αποστρατεία, κάτοικος Αργυρούπολης, οδός Εθνάρ−
χου Μακαρίου 17, Α.Δ.Τ. ΑΚ 615241/2013, του Α/Τ. Πόρου, 
Α.Φ.Μ: 016777991, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, 

6. Γεωργίου Απόστολος του Διονυσίου, Μηχανικός, κά−
τοικος Κηφισιάς, ΑΘ. Διάκου 95Α, Α.Δ.Τ: Ξ 197077 Α.Φ.Μ.: 
061356675, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, 

7. Μελλές Περικλής του Δημητρίου, Αξιωματικός εν 
αποστρατεία, κάτοικος Σαλαμίνος Αττικής, οδός Γεννα−
δίου 15, Α.Δ.Τ: ΑΖ 635850, Α.Φ.Μ: 018432241, Ανεξάρτητο 
μη εκτελεστικό μέλος.

Η θητεία του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκε 
τετραετής και θα διαρκεί μέχρι 30−6−2017.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε την εκπροσώπηση 

και δέσμευση της εταιρείας στους Διευθύνοντες Συμ−
βούλους, Γεώργιο Κανακάρη και Κουδούνη Πάτροκλο 
και τους παρέχει όλες τις εξουσίες που πηγάζουν από 
τα άρθρα 13 και 15 του καταστατικού της εταιρείας οι 
οποίοι αποφασίζουν και δεσμεύουν την εταιρεία κεχω−
ρισμένα. Διευκρινίζεται ότι μεταξύ των δικαιωμάτων 
των εκπροσώπων της εταιρείας περιλαμβάνεται και το 
δικαίωμα όπως ενεργούν και τις ακόλουθες πράξεις:

Να λαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματα−
ποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα 
εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, 
να εκδίδουν, αποδέχονται, υπογράφουν και εξοφλούν 
συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και επιταγές 
να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν μετά των 
Τραπεζών συμβάσεις δια το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσε−
ων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή 
υπέρ οποιουδήποτε τρίτου Νομικού ή Φυσικού προσώ−
που και προς οποιοδήποτε Νομικό ή Φυσικό πρόσωπο, 
είσπραξη φορτωτικών, χορήγηση δανείων προς την 
εταιρεία, πιστώσεων δια ανοιχτού λογαριασμού επί προ−
σωπική ασφάλεια και δια την αύξηση των ήδη υφισταμέ−
νων τοιούτων πιστώσεων ή ασφαλισμένων δι υποθηκών 
ή γραμματίων ή και παντός είδους ενεχύρου και να 
κάνουν χρήση (είτε δε επιταγών, είτε δε εντολών, είτε 
δι αποδείξεων, λήψεως χρημάτων) ώς και των υπό της 
εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχουν 
εμπράγματο ασφάλεια προς εξαφάνιση απαιτήσεων, εν 
γένει κατά της εταιρείας, επί κινητών ή ακινήτων ήτοι 
ενέχυρου πάσης φύσεως υποθήκη, προσημείωσης και 

ναυτικής υποθήκης επί των πλοίων αυτής, να παρέχουν 
εγγυήσεις εκ μέρους και δια λογαριασμό της εταιρεί−
ας υπέρ οποιουδήποτε Νομικού ή Φυσικού προσώπου 
και προς οποιοδήποτε Νομικό ή Φυσικό πρόσωπο, να 
αναλαμβάνουν τα εις ενέχυρο δοθέντα και χορηγούν 
απαλλαγές εξ εγγυητικών επιστολών, να συνάπτουν 
μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνουν χρήση αυτών, 
να λύουν μισθώσεις και εν γένει να ενεργούν δια πάσα 
πράξη διαχειρίσεως, με απαρίθμηση ενδεικτική και όχι 
περιοριστική.

Μετά από αυτά που αναφέρονται ανωτέρω, η υπογρα−
φή του Διευθύνοντος Συμβούλου Γεωργίου Κανακάρη 
ή του Διευθύνοντος Συμβούλου Πάτροκλου Κουδούνη 
δεσμεύει την εταιρεία απεριόριστα όταν τίθεται κάτω 
από την εταιρική επωνυμία.

Αθήνα, 1 Ιουλίου 2013

Με εντολή Υφυπουργού 
Ο Διευθυντής

ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΑΣΓΑΝΑΣ
F 

(4)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ−
μία «ΒΑΛΚΑΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ανακοινώνεται ότι καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπο−
ρικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυ−
μης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΑΛΚΑΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο 
«ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 57184304000 
(πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 8196/06/Β/86/03):

α) Την 03/07/2013 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 
72159 η από 27−6−2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο 
Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας

β) Την 03/07/2013 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 
72166 το από 27−6−2013 πρακτικό του Διοικητικού Συμ−
βουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικη−
τικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική 
Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν 
δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εται−
ρείας ως εξής:

1. Πρόδρομος Εμφιετζόγλου του Συμεών και της Σο−
φίας, πολιτικός μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα, 
κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Μ. Αλεξάνδρου 91 και 25ης 
Μαρτίου, με ΑΦΜ 002737287 και Α.Δ.Τ. ΑΚ038979/31.5.2011 
του Α.Τ. Αμαρουσίου, Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος 
και Γενικός Διευθυντής, εκτελεστικό μέλος.

2. Μελπομένη Εμφιετζόγλου του Προδρόμου και της 
Ελένης, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Θεσ−
σαλονίκη, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Μ. Αλεξάνδρου 
91 και 25ης Μαρτίου, με ΑΦΜ 035642973 και Α.Δ.Τ. ΑΕ. 
034080/2006 του Τ.Α. Αμαρουσίου, Αντιπρόεδρος, εκτε−
λεστικό μέλος.

3. Δημήτριος Κατσάνος του Γεωργίου και της Στυ−
λιανής, μηχανολόγος μηχανικός, που γεννήθηκε στην 
Θεσσαλονίκη, κάτοικος Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, 
με ΑΦΜ 045955082 και Α.Δ.Τ. Χ.232922/28.01.2002 του 
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Α.Τ. Πλατείας Δημοκρατίας, Βοηθός Γενικού Διευθυντή, 
εκτελεστικό μέλος.

4. Βύρων Καψάλης του Αντωνίου και της Αντιγόνης, 
δικηγόρος, που γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, κά−
τοικος Θεσσαλονίκης, οδός Μητροπόλεως 18, με ΑΦΜ 
013901990 και ΑΔΤ Α.436068/10.02.1978 του Γ΄ Α.Τ. Θεσ−
σαλονίκης, μη εκτελεστικό μέλος.

5. Γεώργιος Μήττας του Αντωνίου και της Άννας, δι−
κηγόρος, που γεννήθηκε στην Κομοτηνή, κάτοικος Θεσ−
σαλονίκης, οδός Καλλιπόλεως 7, Καλαμαριά, με ΑΦΜ 
041935424 και Α.Δ.Τ. ΑΚ 307388/24−1−2012 Τ.Α. Καλαμα−
ριάς, μη εκτελεστικό μέλος.

6. Ηλίας Πόππης του Αθανασίου και της Καίτης, επι−
χειρηματίας, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη, κάτοι−
κος Θεσσαλονίκης, οδός Γρηγορίου Παλαμά 3, με ΑΦΜ 
025423652 και Α.Δ.Τ. ΑΒ 162882/13.04.2006 του IB΄ T.A. 
Θεσσαλονίκης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

7. Νικόλαος Δόλλας του Δημητρίου και της Κυριακής, 
δικηγόρος, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη, κάτοικος 
Θεσσαλονίκης, οδός Βόλου 3, με ΑΦΜ 103956960 και 
Α.Δ.Τ. ΑΚ870528/12−11−2012 του Α.Τ. Καλαμαριάς, ανε−
ξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι 
μέχρι 28−06−2018.

Εκπροσώπηση της Εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε σύμφωνα με το 

καταστατικό για την εκπροσώπηση της εταιρείας τα 
ακόλουθα:

1. Την Εταιρεία εκπροσωπούν ο Πρόεδρος του Διοικη−
τικού Συμβουλίου, Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Δι−
ευθυντής Πρόδρομος Εμφιετζόγλου και η Αντιπρόεδρος 
του Διοικητικού Συμβουλίου Μελπομένη Εμφιετζόγλου, 
ως κατωτέρω:

α. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευ−
θύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής Πρόδρομος 
Εμφιετζόγλου ενασκεί απεριορίστως όλες τις εξουσί−
ες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, οι 
οποίες προβλέπονται από τον νόμο και το καταστα−
τικό της Εταιρείας, εκτός από αυτές που κατά τον 
νόμο απαιτούν συλλογική ενέργεια και εκπροσωπεί 
μόνος την Εταιρεία, με το δικαίωμα να ενεργεί μόνος 
κάθε πράξη διοικήσεως της Εταιρείας, διαχειρίσεως 
και διαθέσεως της περιουσίας της, καθώς και εκ−
προσωπήσεως αυτής έναντι οποιουδήποτε τρίτου και 
πάσης αρχής.

β. Η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Μελ−
πομένη Εμφιετζόγλου αναπληρώνει τον Πρόεδρο του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε περίπτωση 
κωλύματος ή απουσίας αυτού ενασκώντας στην περί−
πτωση αυτή όλες τις ως άνω αρμοδιότητες και εξουσίες 
του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η Εταιρεία δεσμεύεται:
Με μόνη την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητι−

κού Συμβουλίου, Διευθύνοντος Συμβούλου και Γενικού 
Διευθυντή Πρόδρομου Εμφιετζόγλου ή σε περίπτωση 
απουσίας ή κωλύματος αυτού με μόνη την υπογραφή 
της Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Μελπο−
μένης Εμφιετζόγλου.

3. Επιφυλάσσεται το εκ του άρθρου 17 παρ. 4 του 
καταστατικού δικαίωμα του Διοικητικού Συμβουλίου 
να αναθέτει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 
παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, με εξουσιοδότησή του την 

άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων του είτε σε μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου είτε σε τρίτα πρόσωπα, με 
ειδική εκάστοτε απόφασή του.

Αθήνα, 3 Ιουλίου 2013

Με εντολή Υφυπουργού 
Ο Διευθυντής

ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΑΣΓΑΝΑΣ
(5)

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 
στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ−
μία «ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Την 02 − 07 − 2013 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπο−
ρικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) τα παρακάτω στοιχεία της Ανώνυ−
μης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙ−
ΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 058658104000 
(πρώην Αρ. ΜΑΕ 55455/06/Β/03/25).

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 71533 η από 
15.04.2013 προσωρινή διαταγή του Μονομελούς Πρω−
τοδικείου Θεσσαλονίκης, όπως αναγράφεται στην με 
αριθμό 9771/2013 έκθεση κατάθεσης δικογράφου, του 
αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «Α.Σ. ΑΡΗΣ», σύμ−
φωνα με την οποία διορίστηκαν μέλη της προσωρινής 
διοίκησης της ως άνω ΚΑΕ, μέχρι την συζήτηση (ήτοι 
μέχρι 11.06.2013), οι Ελευθέριος Αρβανίτης του Χαρα−
λάμπου, Θεόδωρος Κουρόγλου του Χαριδήμου, Θωμάς 
Νικολός του Ιωάννη, Χρήστος Γαλιλαίας του Κοσμά και 
Θεόδωρος Εμμανουηλίδης του Θωμά, προκειμένου να 
ενεργούν όλες τις επείγουσες και ανεπίδεκτες αναβο−
λής υποθέσεις της ΚΑΕ.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 71538 το από 
17.04.2013 πρακτικό, της δια της προαναφερθείσης προ−
σωρινής διαταγής ορισθείσης προσωρινής Διοίκησης, 
σύμφωνα με το οποίο τα μέλη της προσωρινής διοίκη−
σης συγκροτήθηκαν σε σώμα ως εξής:

1. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, κάτοι−
κος Πλαγιαρίου Θεσσαλονίκης, Α.Δ.Τ.: ΑΒ 151216/5.12.2005, 
Α.Τ. Ν. Επιβάτες και ΑΦΜ: 036398379, Πρόεδρος και Δι−
ευθύνοντας Σύμβουλος

2. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΡΟΓΛΟΥ του ΧΑΡΙΔΗΜΟΥ, κά−
τοικος Θεσσαλονίκης (οδός Μ. Αλεξάνδρου 29Α), 
Α.Δ.Τ.: ΑΗ 691125/29.7.2009, Τ.Α. Τούμπας/Τριανδρίας και 
ΑΦΜ: 019843795, Αντιπρόεδρος.

3. ΘΩΜΑΣ ΝΙΚΟΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, κάτοικος Καλαμα−
ριάς Θεσσαλονίκης (οδός Εθνικής Αντίστασης 17), Α.Δ.Τ.: 
ΑΕ 691974/24.7.2007 Τ.Α. Καλαμαριάς και ΑΦΜ: 101260911, 
Μέλος

4. ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ του ΚΟΣΜΑ, κάτοικος Πα−
νοράματος Θεσσαλονίκης (οδός Τηλιγάδη 2), Α.Δ.Τ.: Ρ 
196661/17.6.1993, IB Τ.Α. Θεσσαλονίκης και ΑΦΜ: 078411962, 
Μέλος

5. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ του ΘΩΜΑ, κάτοικος 
Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης (οδός Λεωνίδα Σπαρτιά−
τη 1), Α.Δ.Τ.: ΑΒ 165750/24.3.2006, ΙΖ Τ.Α. Θεσσαλονίκης 
και ΑΦΜ: 041934279, Μέλος, με την ιδιότητα του εκπρο−
σώπου του ιδρυτικού αθλητικού σωματείου «Α.Σ.ΑΡΗΣ».

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Η εκπροσώπηση της εταιρείας έχει ως εξής:
1. Η Κ.Α.Ε. εκπροσωπείται ενώπιον κάθε Δικαστικής, 

Διοικητικής, Αθλητικής και κάθε άλλης Αρχής (Εθνικής 
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ή Διεθνούς) από τον Πρόεδρο και Δ/νων Σύμβουλο, δι−
καιούμενο να αναθέτει την εκπροσώπηση της Κ.Α.Ε. 
στον Ελληνικό Σύνδεσμο Ανωνύμων Καλαθοσφαιρικών 
Εταιρειών (Ε.Σ.Α.Κ.Ε.), μόνιμα ή περιστασιακά, σε άλλο 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Δικαίωμα υπογραφής και εκπροσώπησης της Κ.Α.Ε. − 
μετά τη νόμιμη δημοσίευση του παρόντος− παρέχεται 
στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Ελευθέριο 
Αρβανίτη. Συγκεκριμένα, για τη δέσμευση της Κ.Α.Ε. από 
οποιαδήποτε σύμβαση, από την έκδοση, την αποδοχή, 
ή την οπισθογράφηση κάθε αξιόγραφου (επιταγής, συ−
ναλλαγματικής, γραμματίου εγγυητικής επιστολής) και 
γενικότερα από κάθε δικαιοπραξία, απαιτείται αναγκαί−
ως η υπογραφή πάνω από την εταιρική επωνυμία του 
Ελευθέριου Αρβανίτη.

Αθήνα, 2 Ιουλίου 2013

Με εντολή Υφυπουργού 
Ο Διευθυντής

ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΑΣΓΑΝΑΣ
F

(6)
Ανακοίνωση 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 03−07−2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι−
κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης 
71844 το με αριθμ. πρωτ. 31966/22−10−2012 έγγραφο του 
Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εκούσιας Μονομελούς), 
με το οποίο πιστοποιείται ότι η δικάσιμος της 16−10−
2012 αναβλήθηκε για 20−09−2013 και ότι διατηρήθηκε η 
από 22−11−2011 προσωρινή 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 ασφαλι−
στικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΡΩΣΤΑΡ ΕΛΛΗ−
ΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΖΗΜΙΩΝ» 
και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 919301000 (πρώην αριθμό Μητρώου 
19549/05/Β/89/4), μέχρι τη συζήτηση της από 02−11−2011 
αιτήσεως και υπό τον όρο της συζήτησης στην προσ−
διορισθείσα δικάσιμο της 20−09−2013.

Αθήνα, 3 Ιουλίου 2013

Με εντολή Υφυπουργού 
Ο Διευθυντής

ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΑΣΓΑΝΑΣ
F

(7)
Aνακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙ−
ΑΣ − ΠΕΛΟΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Την 10.7.2012 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 02/07/2012 No 202 
πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ − ΠΕΛΟΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
και αριθμό Μητρώου 37319/24/Β/97/02  με το οποίο χο−
ρηγείται πληρεξουσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 20 
του καταστατικού της Α.Ε. ως εξής: 

Τα μέλη του Δ.Σ. αποφασίζουν ομόφωνα και παρέχουν 
βάσει του άρθρου 20 του καταστατικού την εντολή και 
πληρεξουσιότητα στον Χρυσόστομο Στόγιο του Ιωάννη, 
σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Προέδρου 
του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσας Συμ−
βούλου να αναπληρώνει αυτήν εκπροσωπώντας την 
εταιρεία και δικαιούμενος να θέτει την σφραγίδα της 
εταιρείας και την ιδιόχειρη και ιδιόγραφη υπογραφή 
του και να δεσμεύει την Εταιρεία για κάθε συναλλαγή 
με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δη−
μοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην 
ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, δηλαδή του παρέχεται 
το δικαίωμα εταιρικής υπογραφής. Ομόφωνα τα μέλη 
του Δ.Σ. αναθέτουν την άσκηση όλων των εξουσιών και 
αρμοδιοτήτων (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλο−
γική ενέργεια) στον Χρυσόστομο Στόγιο και ενδεικτικά 
αναφέρουν ότι μεταξύ των δικαιωμάτων που παρέχονται 
σε αυτόν είναι και να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματό−
γραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει 
χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί 
συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκδίδει, οπισθογραφεί, 
παραλαμβάνει και εξοφλεί επιταγές, παραλαμβάνει φορ−
τωτικές, συμβάλλεται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα 
ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επι−
στολών, να Παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξα−
σφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της Εταιρείας επί 
κινητών ή ακινήτων, να δίδει εντολές Πληρωμής για 
λογαριασμό της εταιρείας και γενικά, να ενεργεί κάθε 
Πράξη διαχείρισης, καθώς η ανωτέρω απαρίθμηση είναι 
ενδεικτική και όχι περιοριστική, καθώς και να συμβάλ−
λεται για λογαριασμό της Εταιρείας και συνομολογεί 
δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να 
κάνει χρήση αυτών.

Κόρινθος, 10 Ιουλίου 2012

Ο Περιφερειάρχης
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

F
(8)

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 
στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ−
μία «ΕΛΒΙΦΡΕΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ − ΕΜΠΟΡΙ−
ΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΒIOTEXNIKOΥ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την 13/6/2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη−
τρώο με ΚΑΚ 72193 το από 29/4/2013 πρακτικό Γενικής 
Συνέλευσης και το από 29/4/2013 πρακτικό του Διοικη−
τικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΕΛΒΙΦΡΕΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ − ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ΑΡ.ΜΑΕ 13799/04/Β/86/756 
και ΑΡ. ΓΕΜΗ 083123602000, που εδρεύει στο Δήμο 
Αχαρνών, από το οποίο προκύπτει ότι το Δ.Σ που εκλέ−
χθηκε από την Γ.Σ. μετά την αντικατάσταση του μέλους 
Αλέξανδρου Μπαχαρίου του Άγγελου και θα διοικήσει 
την εταιρεία μέχρι 30/6/2014 συγκροτήθηκε σε σώμα 
ως εξής:
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1) Πρόεδρος και Διευθύνουσα σύμβουλος, ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΠΑΧΑΡΙΟΥ, οικονομολόγος, που γεννή−
θηκε στη Κύπρο το έτος 1970 και κατοικεί στην Κηφι−
σιά Αττικής, οδός Γούναρη, αριθμ. 36, ΑΔΤ Ξ 351932/90, 
Υπηκοότητα Ελληνική, Α.Φ.Μ. 037176770 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.

2) Αντιπρόεδρος ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΠΑΧΑΡΙΟΥ, 
μελετητής αγοράς, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 
1975 και κατοικεί στην Κηφισιά Αττικής, οδός Γούναρη, 
αριθμ. 36 με ΑΔΤ Π 317423/90 Υπηκοότητα Ελληνική, 
Α.Φ.Μ. 07774304 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.

3) Μέλος, ΦΩΤΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, 
ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Λαμία Φθι−
ώτιδος το έτος 1956 και κατοικεί στο Μαρούσι Αττικής, 
οδός Σοφίας Βέμπο, αριθμ. 15 με ΑΔΤ ΑΒ 033706/06 Υπη−
κοότητα Ελληνική, Α.Φ.Μ. 028099320 Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου.

4) Μέλος, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΛΙΟΓΛΟΥ, ιδιωτι−
κός υπάλληλος που γεννήθηκε στις Αχαρνές Αττικής 
το έτος 1966 και κατοικεί στις Αχαρνές Αττικής, οδός 
Πλαταιών αριθμ. 27 με ΑΔΤ Μ 268101/82 Υπηκοότητα 
Ελληνική, ΑΦΜ 035868556 ΔΟΥ Αχαρνών

ΘΕΜΑ 2ο: Αρμοδιότητες και υποχρεώσεις:
Η Πρόεδρος και Διευθύνουσα σύμβουλος, ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΠΑΧΑΡΙΟΥ εκπροσωπεί την εταιρεία 
και δεσμεύει αυτή έναντι τρίτων για κάθε σύμβαση 
και συναλλαγή μη εξαιρούμενης και της εμπράγματης 
ασφάλειας επί ακινήτων της εταιρείας και γενικώς να 
ασκεί όλα τα αναγραφόμενα στο άρθρο 18 παρ. 2 του 
καταστατικού της εταιρείας ειδικότερα δικαιώματα και 
αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου.

Να προβαίνει στο άνοιγμα και κλείσιμο λογαριασμών 
στις Τράπεζες, να κινεί Τραπεζικούς λογαριασμούς μέσω 
διαδικτύου, remote banking κλπ., αναλαμβάνει χρήματα, 
χρηματόγραφα μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να 
εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφει−
λόμενα στη εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθο−
γραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε 
διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, 
να συνάπτει με τις Τράπεζες εμβάσεις για το άνοιγμα 
ενέγγυων πιστώσεων, να αιτείται την έκδοση εγγυη−
τικών επιστολών mtp της εταιρείας ή υπέρ οποιουδή−
ποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς 
οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να εισπράττει 
φορτωτικές με ενέγγυο προκαταβολή, μισθώνει θυρίδες 
θησαυροφυλακίου, να αιτείται την χορήγηση δανείων 
προς την εταιρεία και παροχή πιστώσεων με ανοιχτό 
λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση 
των ήδη υφιστάμενων τέτοιων πιστώσεων ή και ασφα−
λισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους 
ενεχύρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές, 
είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων), 
ως και υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, 
να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια, προς εξασφάλιση 
απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας, επί κινητών ή 
ακινήτων, δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη, 
προσημείωση και ναυτική υποθήκη στα πλοία αυτής, να 
παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της 
εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσι−
κού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό 
πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα και 
να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να 
συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνει χρήση 
αυτών, να λύει τέτοιες μισθώσεις και γενικά να ενεργεί 

κάθε πράξη διαχείρισης και ότι η ανωτέρω απαρίθμηση 
είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Αθήνα, 3 Ιουλίου 2013

Με εντολή Προέδρου
Η Διευθύντρια Βιοτεχνίας και Ανάπτυξης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 
F

(9)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ−
μία «HFI − HELLENIC FOOD INVESTMENTS ΑΝΩΝΥ−
ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ & ΨΥ−
ΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» και δ.τ. «HFI − HELLENIC 
FOOD INVESTMENTS».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την 29.05.2013 καταχωρίστηκε με Κωδικό Αριθμό 
Καταχώρισης (ΚΑΚ) 70972 στο Γενικό Εμπορικό Μη−
τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επαγ−
γελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, το από 26.4.2013 
πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία «HFI −HELLENIC FOOD 
INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ 
ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», το δι−
ακριτικό τίτλο «HFI − HELLENIC FOOD INVESTMENTS», 
τον ΑΡΜΑΕ 45113/04/Β/00/77(2012) και τον αριθμό 
ΓΕΜΗ 068782903000, το οποίο σύμφωνα με το υπ’ 
αριθμ. πρωτ 1791/2013 έγγραφο της Περιφέρειας Ατ−
τικής Γενική Δ/νση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότη−
τας Ανατολικής Αττικής είναι σύμφωνο με τον Κ.Ν. 
2190/20 και δια του οποίου αποφασίστηκε η εκλογή 
νέου Διοικητικού Συμβουλίου μετά την αποδοχή της 
παραίτησης του Τζουζέπε Τζιάνο και την αντικα−
τάσταση του από τον Χαράλαμπο Νικολουδάκη, το 
νέο Δ.Σ θα διοικήσει την εταιρεία για το υπόλοιπο 
της θητείας του (μέχρι 30.06.2017), συγκροτήθηκε 
σε σώμα και έγινε ανάθεση αρμοδιοτήτων ως ακο−
λούθως:

1. Χαράλαμπος Νικολουδάκης του Δημοσθένη, ιδ. 
Υπάλληλος, κάτοικος Σπάτων Αττικής, Διεθνής Αερο−
λιμένας Αθηνών, Κτίριο 14 Β, κάτοχος του με αριθμό 
Α.Δ.Τ. ΑΕ 578269, Α.Φ.Μ. 053108274, ως ΠΡΟΕΔΡΟΣ του 
Δ.Σ.

2. Παναγιώτης Γκότσης του Ιωάννη, κάτοικος Σπάτων 
Αττικής, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (Δ.Α.Α.), Κτίριο 
14 Β, κάτοχος του με αριθμό Α.Δ.Τ. Τ 227329, Α.Φ.Μ 
037320654, ως ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

3. Γεώργιος Βασιλαράς του Πέτρου, που γεννήθηκε 
στην Αθήνα, ημερομηνία γέννησης 28/05/1968, κάτοικος 
Σπάτων Αττικής, οδός Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, 
Κτίριο 14 Β, επάγγελμα ιδιωτικός υπάλληλος, Ελληνικής 
ιθαγένειας, με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας 
ΑΙ 661870 και Α.Φ.Μ. 050344775, ως ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜ−
ΒΟΥΛΟΣ του Δ.Σ.

4. Αθανάσιος Παπανικολάου του Ευθυμίου, κάτοικος 
Σπάτων Αττικής, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (Δ.Α.Α.), 
Κτίριο 14 Β, κάτοχος του με αριθμό Α.Δ.Τ Χ 546106, Α.Φ.Μ 
030224701, ως ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ του Δ.Σ.

5. Αλέξανδρος Λούβαρης του Γεωργίου, επιχειρημα−
τίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα, στις 14/06/1969, ελ−
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ληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Εκάλης, οδός Δρυάδων 
5α, με ΑΔΤ ΑΕ 119033/ 2007 του Π.Α. Ν. Ερυθραίας και 
ΑΦΜ 038848041 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ως ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
του Δ.Σ.

Παρέχεται δικαίωμα εκπροσώπησης της εταιρείας και 
σε μη μέλη του ΔΣ και πιο συγκεκριμένα στους:

1. Νεκτάριο Ηλία του Αθανασίου, κάτοικος Σπάτων 
Αττικής, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (Δ.Α.Α.), Κτί−
ριο 14 Β, κάτοχος του με αριθμό Α.Δ.Τ ΑΕ 048943, 
Α.Φ.Μ 077356123.

2. Στέφανο Τζανίδη του Γεωργίου, που γεννήθηκε στην 
Αθήνα, ημερομηνία γέννησης 20/08/1967, κάτοικος Σπά−
των Αττικής, οδός Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Κτίριο 
14 Β, επάγγελμα ιδιωτικός υπάλληλος, Ελληνικής Ιθαγέ−
νειας, με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΚ 
138647, και ΑΦΜ 055391753.

α) Αναφορικά με πληρωμές της Εταιρείας ανεξαρτή−
τως ποσού στο Δημόσιο (ΔΟΥ, ΙΚΑ, ΟΤΑ) και σε επι−
χειρήσεις κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.λπ.), 
την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν με την από 
κοινού υπογραφή τους υπό την εταιρική σφραγίδα δύο 
πρόσωπα ως εξής: ένας εκ των Γεωργίου Βασιλαρά ή 
Παναγιώτη Γκότση και ο άλλος εκ των Νεκτάριου Ηλία 
ή Στέφανου Τζανίδη.

β) Αναφορικά με πληρωμές της Εταιρείας σε εται−
ρείες του ομίλου VIVARTIA (ενδεικτικά GOODY’S 
ΑΕ, Hellenic Catering A.E., GREENFOOD Α.Ε. (ΕΤΑΙ−
ΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΠΩΡΟΚΗ−
ΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ) και στις συνεργαζόμενες 
εταιρείες Σ. ΝΕΝΔΟΣ Α.Ε., Coca Cola Ελληνική 3Ε 
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε. και Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε., την 
εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν με την από 
κοινού υπογραφή τους υπό την εταιρική σφραγίδα 
δύο πρόσωπα ως εξής: ένας εκ των Γεωργίου Βα−
σιλαρά ή Παναγιώτη Γκότση και ο άλλος εκ των 
Νεκτάριου Ηλία ή Στέφανου Τζανίδη.

γ) Για όλα τα ζητήματα εργατικής φύσεως της Εται−
ρείας, ανεξαρτήτως ποσού, ενδεικτικά πρόσληψη, από−
λυση προσωπικού, εντολές πληρωμής της μισθοδοσίας 
του προσωπικού ανεξαρτήτως του ποσού πληρωμής, 
θέματα του προσωπικού της Εταιρείας ενώπιον οι−
ασδήποτε δημόσιας αρχής ή οργανισμού (π.χ. ΟΑΕΔ, 
Επιθεώρηση Εργασίας, Δ.Ο.Υ, Ι.Κ.Α.), την Εταιρεία εκ−
προσωπούν και δεσμεύουν με την από κοινού υπογρα−
φή τους, υπό την εταιρική σφραγίδα, δύο πρόσωπα ως 
εξής: ένας εκ των Γεωργίου Βασιλαρά ή Παναγιώτη 
Γκότση και ο άλλος εκ των Νεκτάριου Ηλία ή Στέφα−
νου Τζανίδη.

δ) Για τις υπόλοιπες συναλλαγές της Εταιρείας και 
εν γένει τις λοιπές πράξεις διαχειρίσεως της εταιρι−
κής περιουσίας, ήτοι, ενδεικτικά και μη περιοριστικά, 
πληρωμές πάσης φύσεως προς τρίτους, καταβολή μι−
σθωμάτων ακινήτων, συνομολόγηση συμβάσεων, καθώς 
και για τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης διαχείρισης 
της Εταιρείας, πλην των αναφερόμενων υπό α, β, γ, 
ανωτέρω:

(i) για συναλλαγές μέχρι του ποσού των €100.000, την 
Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν με την από κοινού 
υπογραφή τους, δύο πρόσωπα ως εξής: ένας εκ των 
Γεωργίου Βασιλαρά ή Παναγιώτη Γκότση και ο άλλος 
εκ των Νεκτάριου Ηλία ή Στέφανου Τζανίδη.

(ii) για συναλλαγές άνω του ποσού των €100.000, απαι−
τείται πάντοτε η παροχή ειδικής εγκρίσεως και εξουσι−
οδοτήσεως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

ε) Ειδικά στις περιπτώσεις συμβάσεων οποιουδήποτε 
ποσού, που έχουν ως αντικείμενο μίσθωση ακινήτου, 
δάνειο, παροχή εγγυήσεων, εκποιήσεις περιουσιακών 
στοιχείων, εξαγορές επιχειρήσεων και συμμετοχές, είτε 
με αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, είτε κατά τη σύσταση 
νέων εταιρειών, έκδοση μη μετατρέψιμου ομολογιακού 
δανείου, καθώς και πώληση συμμετοχών, δικαστικά 
και εξώδικα, ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου και 
οποιασδήποτε αρχής (δημόσιας, δημοτικής και κοινο−
τικής), απαιτείται πάντοτε η παροχή ειδικής εξουσιο−
δότησης από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Τέλος, ορίζεται ως Υγειονομικός Υπεύθυνος των κα−
ταστημάτων της εταιρείας έναντι των Αρμόδιων Αρχών  
Χαράλαμπος Νικολουδάκης του Δημοσθένη.

Επίσης, στις άδειες λειτουργίας των καταστημάτων 
της εταιρείας θα τοποθετηθεί το όνομα του Χαράλα−
μπου Νικολουδάκη του Δημοσθένη.

Αθήνα, 1 Ιουλίου 2013

Με εντολή Προέδρου
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ
(10) 

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 
στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«ΔΕΛΗΠΕΤΗΣ − ΣΟΥΜΕΛΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ−
ΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΔΕΛΣΑ ΑΒΕΕ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Την 01/07/2013 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορι−
κό Μητρώο με ΚΑΚ 70890 τα κατωτέρω στοιχεία της 
Ανώνυμης Εταιρeίας με την επωνυμία «ΔΕΛΗΠΕΤΗΣ−
ΣΟΥΜΕΛΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟ−
ΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΔΕΛΣΑ ΑΒΕΕ», με αριθ. MAE 
62181/60/B/07/001 και αριθ. ΓΕΜΗ 017097255000:

1) Οι οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρι−
σης του Δ.Σ. για τη χρήση 01−01−2012/31−12−2012

2) Το από 26−6−2013 πρακτικό τακτικής Γενικής Συ−
νέλευσης των μετόχων με το οποίο αποφασίστηκε η 
έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ. και των ετήσιων οικονο−
μικών καταστάσεων χωρίς καμία τροποποίηση.

Το από 26−6−2013 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέ−
λευσης της παραπάνω Α.Ε. έλαβε την αριθ. 860/ 01−07−
2013 έγκριση της Π.Ε. Φλώρινας, η οποία καταχωρίστηκε 
στις 01−07−2013 στο Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Φλώρινας.

Φλώρινα, 1 Ιουλίου 2013 
Με Εντολή Προέδρου 

Ο Aρμόδιος Υπάλληλος
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*11040320407130008*

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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