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ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

(1)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας µε την επω−
νυμία «RO ACCESSORIES ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΟΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. 
«RO ACCESSORIES A.E.».

Την 29.12.2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο, η µε αριθμό 7653/29.12.2014 πράξη, σύστα−
σης της Ανώνυμης Εταιρείας µε την επωνυμία «RO 
ACCESSORIES ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ 
ΜΟΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «RO 
ACCESSORIES A.E.» της Συμβολαιογράφου ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
ΝΤΑΗ. 

Η ως άνω Ανώνυμη Εταιρεία έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 
132880604000 και Κωδικό Αριθμό καταχώρισης στο 
Γ.Ε.ΜΗ. 132880604000. 

Περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής:
1) Αριθμός Συμβολαίου: 7653/29.12.2014.
2) Συμβολαιογράφος: ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΤΑΗ.
3) Επωνυμία: «RO ACCESSORIES ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΟΣΜΗ−

ΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΟΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και 
διακριτικός τίτλος «RO ACCESSORIES A.E.».

4) Έδρα: ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 240, ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ − 
ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ, ΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

5) Σκοπός: Α) Η εισαγωγή και εμπορία και ειδών αξε−
σουάρ μόδας, παρόμοιων ειδών καθώς και των εξαρ−
τημάτων αυτών και γενικά οποιοδήποτε άλλο είδος 
έχει άμεση σχέση με αυτά από χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή τρίτες χώρες ή από την εγχώρια αγορά και 
η διάθεση αυτών στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Ευ−
ρωπαϊκή Ένωση ή τρίτες χώρες) χονδρικώς ή λιανικώς. 

Β) Η εισαγωγή και εμπορία υλικών συσκευασίας ται−
νιών, πλακών, λωρίδων, φύλλων, μεμβρανών, λεπτών 
φύλλων, ταινιών σε ρολά και άλλες ταινίες σε επίπεδες 
μορφές από πλαστικές ύλες Π.Δ.Κ.Α, διαφόρων θέσεων 
προβολής προϊόντων (σταντ) και παρόμοιων ειδών και 
η διάθεση αυτών στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Ευ−
ρωπαϊκή Ένωση ή τρίτες χώρες) χονδρικώς ή λιανικώς.

Γ) Ως εμπορικοί αντιπρόσωποι διαμεσολάβησης στην 
πώληση κοσμημάτων και ειδών αξεσουάρ μόδας, πα−
ρόμοιων ειδών καθώς και των εξαρτημάτων αυτών και 
γενικά οποιοδήποτε άλλο είδος έχει άμεση σχέση με 
αυτά στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (τρίτες χώρες και 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Δ) Η κατασκευή, επεξεργασία και μεταποίηση κοσμη−
μάτων και αξεσουάρ μόδας, παρόμοιων ειδών καθώς και 
των εξαρτημάτων αυτών και γενικά οποιοδήποτε άλλο 
είδος έχει άμεση σχέση με αυτά και η διάθεση αυτών 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Ευρωπαϊκή Ένωση ή 
τρίτες χώρες) χονδρικώς ή λιανικώς.

Ε) Η αγορά, μίσθωση, εκμίσθωση, πώληση, ίδρυση και 
γενικά εκμετάλλευση βιοτεχνίας ή βιομηχανίας παραγω−
γής κοσμημάτων και αξεσουάρ μόδας, παρόμοιων ειδών 
καθώς και των εξαρτημάτων αυτών και γενικά οποιο−
δήποτε άλλο είδος έχει άμεση σχέση με αυτά ως και 
για οτιδήποτε άλλο θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

ΣΤ) Η αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών 
εμπορικών και βιομηχανικών οίκων και η ίδρυση υπο−
καταστημάτων στο εσωτερικό και εξωτερικό.

Ζ) Η απόκτηση μετοχών και εμπορικών μεριδίων εται−
ρειών στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό, η σύμπραξη με 
νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά και η συμμετοχή 
σ’ αυτά, η κοινοπρακτική άσκηση επιχειρήσεων με αυτά 
και η σύσταση από κοινού νέων νομικών προσώπων και 
η διεξαγωγή γενικά κάθε πράξης η οποία θεωρείται ότι 
άμεσα ή έμμεσα θα προωθήσει τις εργασίες της εται−
ρείας και αποφασίσει η Γενική Συνέλευση των εταίρων 
της εταιρείας.

Η) Η άσκηση της δραστηριότητας της μέσω του Ηλε−
κτρονικού Εμπορίου (e−commerce) που πραγματοποι−
είται εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα, βασιζόμενο 
δηλαδή στην ηλεκτρονική μετάδοση δεδομένων, χωρίς 
να καθίσταται αναγκαία η φυσική παρουσία των συμ−
βαλλομένων μερών, πωλητή − αγοραστή, στο οποίο πε−
ριλαμβάνεται το σύνολο των διαδικτυακών διαδικασιών: 
ανάπτυξης, προώθησης, πώλησης, παράδοσης, εξυπη−
ρέτησης και πληρωμής για προϊόντα και υπηρεσίες. 

2. Για την επίτευξη του σκοπού η εταιρεία μπορεί: 
Α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο 

ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. 
Β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο. 
Γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία 

οπουδήποτε. 
Δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημε−

δαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. 
Ε) Να αποκτά ακίνητα και μηχανολογικό εξοπλισμό 

προκειμένου να τα χρησιμοποιεί για την πραγμάτωση 
των σκοπών της ή να εκμεταλλεύεται εκμισθώνοντας τα 
σε τρίτους και γενικότερα να προβαίνει σε κάθε πράξη 
που αποσκοπεί στην πραγμάτωση των σκοπών της ή 
άλλων παρεμφερών. 

ΣΤ) Να συνιστά πράξεις παρακαταθήκης αγαθών της 
εμπορίας της. 

Ζ) Να μπορεί να συμμετάσχει σε αναπτυξιακά προ−
γράμματα (όπως ενδεικτικά, της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ή ΕΣΠΑ κλπ), ή σε οποιοδήποτε άλλο ανακοινωθεί στο 
μέλλον από οποιοδήποτε φορέα (Υπουργείο Ανάπτυ−
ξης, Υπουργείο Οικονομικών κλπ) για την υλοποίηση 
και επένδυση πάγιου εξοπλισμού με την εγγύηση του 
Ελληνικού Δημοσίου ή όχι. 

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

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

60.000 ευρώ, Μετρητά.
8) Μετοχές (αριθμός, είδος, ονομαστική αξία): 2000, 

Ονομαστικές, Κοινές, Μη εισηγμένες, 30 ευρώ.
9) Ημερομηνία λήξης εταιρικής χρήσης: 31.12. εκάστου 

έτους.
10) Ημερομηνία λήξης πρώτης εταιρικής χρήσης: 

31.12.2014.
10) Αριθμός µελών Δ.Σ. και θητεία αυτού: 3−5, 5 έτη.
11) Πρώτο Δ.Σ. και θητεία αυτού: 
1) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Μιχαήλ και της 

Θεοδοσίας, με Α.Φ.Μ. 033286420, ως Πρόεδρος και Δι−
ευθύνων Σύμβουλος

2) ΕΥΑΝΘΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ του Αντωνίου και της Φω−
τεινής με Α.Φ.Μ. 064838485, ως Μέλος

3) ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Γεωργίου και 
της Ευανθίας με Α.Φ.Μ. 140801231, ως Μέλος και 
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4) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Γεωργίου και της 
Ευανθίας με Α.Φ.Μ. 160553062, ως Μέλος.

12) Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης: Δεν ορίζονται.

Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών
Η Συμβολαιογράφος

ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΤΑΗ 
F

(2)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μη−

τρώο της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία «RAIL CARGO LOGISTICS − GOLDAIR 
ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 
LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «RAIL CARGO 
LOGISTICS − GOLDAIR».

Την 29.12.2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο, η με αριθμό 14247/29.12.2014 πράξη, σύστασης 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «RAIL CARGO 
LOGISTICS − GOLDAIR ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΔΙ−
ΑΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και 
το διακριτικό τίτλο «RAIL CARGO LOGISTICS − GOLDAIR» 
του Συμβολαιογράφου Αθηνών ΑΝΔΡΕΑ ΜΠΡΟΥΛΙΔΑΚΗ.

Η ως άνω Ανώνυμη Εταιρεία έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 
132878307000 και Κωδικό Αριθμό καταχώρισης στο 
Γ.Ε.ΜΗ. 132878307000.

Περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής:
1) Αριθμός Συμβολαίου: 14247/29.12.2014.
2) Συμβολαιογράφος: ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ.
3) Επωνυμία: «RAIL CARGO LOGISTICS − GOLDAIR 

ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 
LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικός τίτλος 
«RAIL CARGO LOGISTICS − GOLDAIR».

4) Έδρα: ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤ−
ΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗ ΡΥΚΙΑ Τ.Κ. 19300.

5) Σκοπός: Η διενέργεια σιδηροδρομικών μεταφορών 
εμπορευμάτων, οικοσκευών και παντός είδους αντικει−
μένων εις το εσωτερικό και εξωτερικό με μισθωμένα 
μεταφορικά μέσα για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό 
τρίτων όπως και κάθε σχετική προς την μεταφορά, δια−
μεταφορά και αποθήκευση εμπορευμάτων και κινητών 
πραγμάτων, εν γένει πράξη.

Η αποθήκευση και διανομή εμπορευμάτων τρίτων 
(υπηρεσίες logistics).

Η διατήρηση χρήσιμων υπηρεσιών πρακτορείας και 
εμπορικών αντιπροσωπειών ημεδαπών ή αλλοδαπών 
επιχειρήσεων ομοίου ή παρεμφερούς σκοπού.

6) Διάρκεια: 99 έτη.
7) Ποσό και τρόπος καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου: 

1,000,000, ευρώ.
8) Μετοχές (αριθμός, είδος, ονομαστική αξία): 100000, 

Ονομαστικές, Κοινές, 10.
9) Ημερομηνία λήξης εταιρικής χρήσης: 31.12.
10) Αριθμός μελών Δ.Σ. και θητεία αυτού. 5−7, 5 έτη.
11) Πρώτο Δ.Σ. και θητεία αυτού:
α. Καλλίνικος Καλίνκο − Καλλίνικος του Αποστόλου 

και της Μαρίας, που γεννήθηκε στην Κωνσταντινού−
πολη στις 29 Σεπτεμβρίου 1967, κάτοικος Κηφισιάς 
Αττικής, οδός Γούναρη 34α, κάτοχος δελτίου ταυτό−
τητας του αστυνομικού τμήματος Κηφισιάς με αριθμό 
ΑΚ.203126/17.11.2011 και με αριθμό φορολογικού Μητρώου 
038231772 (Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς).

β. Χέλμουτ Χάνσυ (Helmut Hansy) του Φραντς Χάν−
συ (Frantz Hansy) και της Άννα Χάνσυ (Anna Hansy), 

που γεννήθηκε στην Βιέννη στις 9 Ιουνίου 1961, κάτοι−
κος Ράγκεντορφ Αυστρίας (Auersthalerstrasse 8, 2215 
Raggendorf), κάτοχος του υπ’ αριθμ. Ρ 1216750/18.8.2006 
αυστριακού δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από 
την περιφέρεια Ganserndorf Αυστρίας και με αριθμό 
φορολογικού Μητρώου 166856011 (Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξω−
τερικού)

γ. Τόμας Λιπούνερ (Thomas Lippuner) του Βέρνερ 
Λιπούνερ (Werner Lippuner) και της Έρνα Λιπούνερ 
(Erna Lippuner), γεννημένος στο Φλαβιλ Σαιντ Γκάλεν 
Ελβετίας στις 26 Μαρτίου 1970, κάτοικος Μπουχς Ελ−
βετίας (Feldeggstrasse 7, 9740 Buchs SG), κάτοχος του 
υπ’ αριθμ. Χ1862011 ελβετικού δελτίου ταυτότητας που 
εκδόθηκε από το Δημοτικό Γραφείο της Αστυνομικής 
Διεύθυνσης Σαιντ Γκάλεν και με αριθμό φορολογικού 
Μητρώου 163774571 (Δ.Ο.Υ. Δ΄ Θεσσαλονίκης).

δ. Ιάκωβος Κισέογλου του Γαβριήλ και της Αντουα−
νέτας, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 17 Σεπτεμβρίου 
1967, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Πεντέλης 5Β, κά−
τοχος δελτίου ταυτότητας του αστυνομικού τμήματος 
Παλαιού Φαλήρου με αριθμό ΑΗ.050552/14.7.2008 και 
με αριθμό φορολογικού Μητρώου 052253166 (Δ.Ο.Υ. 
Κηφισιάς).

ε. Ιορδάνης Σερπετζόγλου του Ευθυμίου και της Μα−
ρουσώς, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 8 Οκτωβρίου 
1953, κάτοικος Αιγάλεω Αττικής, οδός Κραναού 15, κά−
τοχος δελτίου ταυτότητας του αστυνομικού τμήματος 
Λουτρκίου Κορινθίας με αριθμό ΑΙ.050552/5.1.2011 και με 
αριθμό φορολογικού Μητρώου 019446507 (Δ.Ο.Υ. Αιγά−
λεω). Η θητεία του ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική 
Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα 
συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της 
πρώτης εταιρικής χρήσης.

12) Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης: η ελεγκτική 
εταιρεία «PriceWaterhouseCoopers» που εδρεύει στην 
Αθήνα, λεωφόρος Κηφισίας 268−270.

Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών

Ο Συμβολαιογράφος
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ

F
(3)

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 
της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΛΑΝΤΖΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Την 29.12.2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Βιοτε−
χνικού Επιμελητηρίου Πειραιά με Κ.Α.Κ. 287676 και με 
αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 083354502000 το από 10.12.2014 πρακτικό 
της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και το τροποποιημένο 
καταστατικό, όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με τον Κ.Ν. 
2190/1920, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«ΠΑΛΑΝΤΖΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στο Δήμο Πειραιά (Αγ. Δημη−
τρίου 74) και αφορά στην αύξηση του Μετοχικού Κε−
φαλαίου της εταιρείας με κατ’ επιταγή του Ν. 2065/1992 
κεφαλαιοποίηση αποθεματικού που σχηματίσθηκε από 
διαφορές αναπροσαρμογής αξίας των ακινήτων της 
εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012. Σύμφωνα με 
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τον νόμο και την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλί−
ου (αριθμ. Πρακ. 1033) η κεφαλαιοποίηση γίνεται ως 
εξής: Εκ του αρχικού αποθεματικού αναπροσαρμογής 
471.819,77 ευρώ αφαιρείται το σύνολο των συσσωρευμέ−
νων ζημιών προηγούμενων χρήσεων 101.945,09 ευρώ. Επί 
του μένοντος υπολοίπου 369.874,68 ευρώ προστίθεται 
χάριν στρογγυλοποιήσεως καταβολή μετρητών 50,82 
ευρώ. Έτσι το προς κεφαλαιοποίηση τελικό ποσό ανέρ−
χεται στα 369.925,50 ευρώ. Η μετοχοποίηση θα γίνει με 
την έκδοση 5033 (πέντε χιλιάδων τριάντα τριών) μετο−
χών ονομαστικής αξίας εκάστης 73,50 ευρώ (εβδομήντα 
τριών και πενήντα ευρώ). Επίσης, τροποποιείται και το 
άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας. 

Η εν λόγω τροποποίηση έχει σε περίληψη ως ακο−
λούθως:

Άρθρο 5
Το Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δύο εκατομμύ−

ρια διακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια εξήντα 
τέσσερα ευρώ (2.265.564) ευρώ και διαιρείται σε τριάντα 
χιλιάδες οκτακόσιες είκοσι τέσσερις (30.824) μετοχές 
ονομαστικής αξίας εβδομήντα τριών και πενήντα (73,50) 
ευρώ η κάθε μία. 

1. Η διαμόρφωση του κεφαλαίου στο ποσό αυτό συ−
ντελέσθηκε ως εξής:

Α. Το κεφάλαιο της εταιρείας αρχικά ορίστηκε σε 
5.000.000 δραχμές και διαιρείτο σε 5.000 μετοχές, κάθε 
μία από τις οποίες είχε ονομαστική αξία 1.000 δραχμών, 
όπως με κάθε λεπτομέρεια αναφέρεται στο υπ’ αριθμ. 
79/1.4.1937 Φ.Ε.Κ. (Δελτίον Α.Ε.).

Β. Το αρχικό αυτό καταβεβλημένο κεφάλαιο αναπρο−
σαρμόσθηκε σύμφωνα με κατά καιρούς εκδοθέντα Β.Δ. 
ως και το από 14.11.1956 Β.Δ. σε συνδυασμό προς το 
Ν. 2824/1954, σε 2.590.000 δραχμές, για να μειωθεί:

α. κατά την προκύψασα διαφορά εξ’ αναπροσαρμογής 
εκ δραχμών 370.813.

β. κατά την στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας 
της μετοχής εκ δραχμών 4.187. 

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο απέμεινε 2.215.000 δραχ−
μές που διαιρείτο σε 5.000 μετοχές κάθε μία από τις 
οποίες έχει ονομαστική αξία 443 δραχμών, όπως με κάθε 
λεπτομέρεια αναφέρεται στο υπ’ αριθμ. 558/31.12.1957 
Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.)

Γ. Με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων της εταιρείας της 31.12.1970 το Μετοχικό 
Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 1.772.000 δραχμές και έφθασε 
σε 3.987.000 δραχμές και διαιρείτο σε 9.000 μετοχές 
κάθε μία από τις οποίες είχε ονομαστική αξία 443 δραχ−
μών, όπως με κάθε λεπτομέρεια αναφέρεται στο υπ’ 
αριθμ. 1160/16.7.1970 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

Δ. Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετό−
χων της εταιρείας της 26.7.1977 και σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του Ν. 542/1977 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε:

α. κατά την προκύψασα υπεραξία από την αναπροσαρ−
μογή των ακινήτων της εταιρείας εκ δραχμών 14.451.838 
και

β. κατά τη στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας 
της μετοχής εκ δραχμών 11.162. Έτσι το μετοχικό κεφά−
λαιο έφθασε σε 18.450.000 δρχ. και διαιρείτο σε 9.000 
μετοχές κάθε μία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία 
2.050 δραχμών, όπως με κάθε λεπτομέρεια αναφέρε−
ται στο υπ’ αριθμ. 3087/12.10.1977 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και 
Ε.Π.Ε.).

Ε. Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των με−

τόχων της εταιρείας της 28.7.1982 και σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 1249/1982 το Μετοχικό Κεφάλαιο:

α. Αυξήθηκε κατά την προκύψασα υπεραξία από την 
αναπροσαρμογή των ακινήτων της εταιρείας εκ δραχ−
μών 28.423.852.

β. Μειώθηκε κατά το χρεωστικό υπόλοιπο του λογα−
ριασμού «Κέρδη και Ζημίες» εκ δραχμών 1.172. Έτσι το 
Μετοχικό Κεφάλαιο έφθασε σε 46.467.000 δραχμές και 
διαιρείτο σε 9.000 μετοχές κάθε μία από τις οποίες 
έχει ονομαστική αξία 5.163 δραχμών, όπως και κάθε 
λεπτομέρεια αναφέρεται στο υπ’ αριθμ. 2660/28.9.1983 
Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

ΣΤ. Με τις αποφάσεις των έκτακτων Γενικών Συνε−
λεύσεων των μετόχων της Εταιρείας της 30.9.1987 και 
8.9.1988 το Μετοχικό Κεφάλαιο μειώθηκε κατά δραχμές 
41.067.000, για τις οποίες:

α. συμψηφίσθηκαν απαιτήσεις κατά των μετόχων από 
φόρο υπέρ Ν. 542/1977 δρχ. 1.243.355 και Ν. 1249/1982 
δρχ. 2.450.635.

β. συμψηφίσθηκαν απαιτήσεις κατά αποβιώσαντος 
προέδρου Δ.Σ. Ονίκ Παλαντζιάν μέσω κληρονόμων από 
καταβολές φόρων δραχμές 4.138.720.

γ. συμψηφίσθηκαν συσσωρευμένες ζημίες μέχρι 
31.12.86 δρχ. 3.093.742.

δ. πιστώθηκε ο λογαριασμός μέτοχοι με δραχμές 
30.140.548. 

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο διαμορφώθηκε σε δραχ−
μές 5.400.000 που διαιρείτο σε 9.000 μετοχές, κάθε 
μία από τις οποίες είχε ονομαστική αξία 600 δραχμών, 
όπως αναφέρεται στο υπ’ αριθμ. 2971/19.9.1988 Φ.Ε.Κ. 
(τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

Ζ. Με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων της εταιρείας της 7.11.1988 το Μετοχικό 
Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές 37.800.000 με έκδοση 
63.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 600.

Η. Με την απόφαση της 51ης τακτικής Γενικής Συνέ−
λευσης των μετόχων της εταιρείας της 30.6.1989 και 
σύμφωνα με τις διατάξεις της Ε 2665/88 κοινής απόφα−
σης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών 
το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά την προκύψασα 
υπεραξία από την αναπροσαρμογή των ακινήτων της 
εταιρείας εκ δραχμών 136.166.400 με έκδοση 226.944 
νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ 600 όπως ανα−
φέρεται στο υπ’ αριθμ. 4988/24.8.1994 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. 
και Ε.Π.Ε.).

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο διαμορφώθηκε σε δραχ−
μές 179.366.400 που διαιρείται σε 298.944 μετοχές, κάθε 
μία από τις οποίες είχε ονομαστική αξία 600 δραχμών.

Θ. Με την απόφαση της 58ης έκτακτης Γενικής Συνέ−
λευσης των μετόχων της Εταιρείας της 18.12.1994 και 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 το Μετοχικό 
Κεφάλαιο:

α. αυξήθηκε κατά την προκύψασα υπεραξία από την 
αναπροσαρμογή των ακινήτων της εταιρείας εκ δραχ−
μών 58.761.055

β. μειώθηκε κατά το χρεωστικό υπόλοιπο του λογα−
ριασμού «Κέρδη και Ζημίες» εκ δραχμών 9.979.855.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται κατά 48.721.200 
δραχμές με έκδοση 81.302 νέων μετοχών ονομαστικής 
αξίας εκάστης δραχμών 600.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο διαμορφώνεται σε δρχ. 
228.147.600 διαιρείται σε 380.246 μετοχές κάθε μία από 
τις οποίες έχει ονομαστική αξία 600 δραχμών.
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Ι. Με την απόφαση της 61ης τακτικής Γενικής Συνε−
λεύσεως των μετόχων της Εταιρείας της 30.6.1997 και 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 το Μετοχικό 
Κεφάλαιο:

α. αυξήθηκε κατά την προκύψασα υπεραξία από την 
αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας 
εκ δρχ. 217.184.162

β. μειώθηκε κατά το χρεωστικό υπόλοιπο του λογα−
ριασμού κέρδη και ζημίες εκ δρχ. 11.731.762

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται κατά 205.452.400 
δρχ. Ταυτόχρονα ακυρούνται οι 380.246 μετοχές ονο−
μαστικής αξίας 600 δρχ. και εκδίδονται 17.344 νέες 
μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 25.000 δραχμών.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο διαμορφώνεται σε δρχ. 
433.600.000 που διαιρείται σε 17.344 μετοχές κάθε μία 
από τις οποίες έχει ονομαστική αξία 25.000 δραχμών.

ΙΑ. Με απόφαση της 63ης έκτακτης Γενικής Συνελεύσε−
ως των Μετόχων της 30 Νοεμβρίου 1998, μειώθηκε το 
Μετοχικό Κεφάλαιο κατά τριακόσια εκατομμύρια δραχ−
μές (300.000.000) με μείωση του αριθμού των μετοχών 
κατά δώδεκα χιλιάδες (12.000) μετοχές ονομαστικής αξί−
ας είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) δραχμών η κάθε μία.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται τώρα σε 
εκατόν τριάντα τρία εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες 
(133.600.000) δραχμές διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες 
τριακόσιες σαράντα τέσσερις (5.344) μετοχές ονομα−
στικής αξίας εκάστης είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) 
δραχμών.

IB. Με απόφαση της 67ης Γενικής Συνέλευσης των 
Μετόχων της 30 Ιουνίου 2002 και κατ’ επιταγής του 
Ν. 2842/2000 μετατρέπεται η ονομαστική αξία των με−
τοχών και το μετοχικό κεφάλαιο σε ευρώ, με αύξηση 
της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,13 ευρώ και 
αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 707,70 ευρώ.

Κατόπιν τούτου το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας 
ανέρχεται σε τριακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες επτα−
κόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ (392.784) διαιρούμενο σε 
πέντε χιλιάδες τριακόσιες σαράντα τέσσερις (5.344) 
μετοχές ονομαστικής αξίας εβδομήντα τρία και πενήντα 
(73,50) ευρώ η κάθε μία.

ΙΓ. Με απόφαση της 70ης Γενικής Συνέλευσης των 
Μετόχων της 30 Ιουνίου 2005 και κατ’ επιταγήν του 
Ν. 2065/1992 κεφαλαιοποιούνται αποθεματικά από δια−
φορές αναπροσαρμογής αξίας παγίων συνολικού ποσού 
τριακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων δέκα 
εννέα (349.419) ευρώ δι εκδόσεως τεσσάρων χιλιάδων 
επτακοσίων πενήντα τεσσάρων (4.754) νέων μετοχών 
ονομαστικής αξίας εβδομήντα τριών και πενήντα λεπτά 
(73,50) ευρώ η κάθε μία.

Κατόπιν τούτου το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρεί−
ας ανέρχεται σε επτακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες 
διακόσια τρία (742.203) ευρώ και διαιρείται σε δέκα 
χιλιάδες ενενήντα οκτώ (10.098) μετοχές ονομαστικής 
αξίας εβδομήντα τριών ευρώ και πενήντα λεπτά (73,50) 
η κάθε μία.

ΙΔ. Με απόφαση της 74ης Γενικής Συνέλευσης των 
Μετόχων της 20ης Σεπτεμβρίου 2007 που ενέκρινε τη 
συγχώνευση της εταιρείας με απορρόφηση των εται−
ρειών «TEXTILA.E.» και «ΣΕΡΚΟ ΠΑΛΑΝΤΖΙΑΝ & ΣΙΑ ΟΕ» 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993, το εταιρικό 
κεφάλαιο αυξήθηκε κατά την αξία του εταιρικού κεφα−

λαίου των απορροφουμένων εταιρειών που ανέρχεται 
σε εξακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες τριακόσια εβδο−
μήντα τρία και τριάντα ένα (667.373,31) ευρώ ως και 
με καταβολή μετρητών, χάριν στρογγυλοποιήσεως, έξι 
και εξήντα εννέα (6,69) ευρώ ήτοι συνολικά αυξήθηκε 
κατά εξακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες τριακόσια ογδό−
ντα (667.380) ευρώ.

Κατόπιν τούτου το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρεί−
ας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες εννέα 
χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα τρία (1.409.583) ευρώ και 
διαιρείται σε δέκα εννέα χιλιάδες εκατόν εβδομήντα 
οκτώ (19.178) μετοχές ονομαστικής αξίας εβδομήντα 
τριών και πενήντα (73,50) ευρώ η κάθε μία που θα εκδο−
θούν εκ νέου για το σύνολο του κεφαλαίου με ακύρωση 
των παλαιών.

ΙΕ. Με απόφαση της 76ης Γενικής Συνέλευσης των 
Μετόχων της 30ης Ιουνίου 2009 και κατ’ επιταγή του 
Ν. 2065/1992 κεφαλαιοποιείται αποθεματικό από διαφο−
ρές αναπροσαρμογής αξίας παγίων συνολικού ποσού 
τετρακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων πενήντα τριών και 
είκοσι τρία (486.053,23) ευρώ ως και δια καταβολής δύο 
και είκοσι επτά (2,27) ευρώ μετρητών χάριν στρογγυλο−
ποιήσεως. Έτσι το συνολικό ποσό αύξησης του Μετοχι−
κού Κεφαλαίου θα ανέλθει στα τετρακόσιες ογδόντα έξι 
χιλιάδες πενήντα πέντε και πενήντα (486.055,50) ευρώ 
και θα καλυφθεί δι’εκδόσεως έξι χιλιάδων εξακοσίων 
δέκα τριών μετοχών (6.613) ονομαστικής αξίας εβδομή−
ντα τριών και πενήντα (73,50) ευρώ η κάθε μία.

Κατόπιν τούτου το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας 
ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες ενενήντα 
πέντε χιλιάδες εξακόσια τριάντα οκτώ και πενήντα 
(1.895.638,50) ευρώ και διαιρείται σε είκοσι πέντε χι−
λιάδες επτακόσιες ενενήντα μία (25.791) μετοχές ονο−
μαστικής αξίας εβδομήντα τριών και πενήντα (73,50) 
ευρώ η κάθε μία.

ΙΣΤ. Με απόφαση της 83ης έκτακτης Γενικής Συνέλευ−
σης των Μετόχων της 10ης Δεκεμβρίου 2014 και κατ’ 
επιταγή του Ν. 2065/1992 κεφαλαιοποιείται αποθεματικό 
από διαφορές αναπροσαρμογής αξίας παγίων ποσού 
τετρακοσίων εβδομήντα μια χιλιάδες οκτακόσιες δέκα 
εννιά και εβδομήντα επτά ευρώ (471.819,77) συμψηφίζο−
νται αφαιρετικά συσσωρευμένες ζημιές προηγουμένων 
χρήσεων εκατόν μία χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα πέ−
ντε και εννέα ευρώ (101.945,09) και δια καταβολής χάριν 
στρογγυλοποίησης ποσού πενήντα ευρώ και ογδόντα 
δύο (50,82) ευρώ.

Έτσι το τελικό ποσό αύξησης του Μετοχικού Κεφα−
λαίου θα ανέλθει στις τριακόσιες εξήντα εννιά χιλιάδες 
εννιακόσια είκοσι πέντε και πενήντα (369.925,50) ευρώ 
και θα καλυφθεί δια της εκδόσεως πέντε χιλιάδων τριά−
ντα τριών (5033) ονομαστικής αξίας εκάστης εβδομήντα 
τρία ευρώ και πενήντα (73,50) ευρώ.

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

Πειραιάς, 29 Δεκεμβρίου 2014 

Με εντολή Προέδρου 
Η Προϊσταμένη

ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
(4)

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 
της έκθεσης εκτίμησης της καθαρής θέσης κλάδου 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ATCOM 
Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας και Υπηρεσιών Διαδι−
κτύου και Πολυμέσων» και δ.τ. «ATCOM INTERNET & 
MULTIMEDIA Α.Ε.».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την 22.12.2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι−
κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 
287760, η από 14.10.2014 έκθεση εκτίμησης των Ορκω−
τών Ελεγκτών − Λογιστών: Α) ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΚΑΣΙΟΥΜΗΣ 
(Α.Μ.Σ.Ο.ΕΛ. 10851) και Β) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥ−
ΛΟΣ (Α.Μ.Σ.Ο.ΕΛ. 12811), που ορίστηκαν, βάσει της παρ. 
4 του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, 
για την εκτίμησης του κλάδου «Υπηρεσίες Διαφήμισης 
Διαδικτύου (Internet)» και δ.τ. «Mindworks» της εταιρείας 
με την επωνυμία «ATCOM Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας 
και Υπηρεσιών Διαδικτύου και Πολυμέσων», το διακρι−
τικό τίτλο «ATCOM INTERNET & MULTIMEDIA Α.Ε.» και 
αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 004047301000, με βάση τον ισολογισμό 
της 31.8.2014, προκειμένου να εισφερθεί σε υπό σύστα−
ση Ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα και του Ν.Δ. 1297/1972.

Σύμφωνα με την παραπάνω έκθεση, η καθαρή θέση 
του εισφερόμενου κλάδου ανέρχεται στο ποσό των 
€ 341.690,00.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου νομιμότητας της Περιφέ−
ρειας Αττικής / Π.Ε. Ανατολικής Αττικής (Α.Π. 9444/14−
9.12.2014).

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2014 

Με εντολή Προέδρου 
Ο Ειδικός Σύμβουλος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F

(5)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ−
μία «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 ΑΕ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την 5.12.2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη−
τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 284546, 
το από 15.10.2013 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλί−
ου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 
1924 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το δια−
κριτικό τίτλο «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 
126755901000, από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

Εκπροσώπηση Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα έλαβε τις ακόλου−

θες αποφάσεις:
Εξουσιοδοτείται ο ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΒΡΑΧΥΠΕΔΗΣ του ΙΩΑΝ−

ΝΟΥ και της ΒΙΡΓΙΝΙΑΣ, κάτοικος Βάρης, οδός Αρετής 
αρ. 19, κάτοχος του υπ’ αρ. ΑΒ 215591 ΑΔΤ, με ΑΦΜ 
022499536, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, όπως ενεργών ατομικά 
και με μόνη την υπογραφή του τιθεμένη κάτω από τη 
σφραγίδα της εταιρείας και αποκλειστικά για τις σχέ−
σεις της με την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.»:

1. Καταρτίζει με την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» σύμβα−
ση ή συμβάσεις για το άνοιγμα οποιασδήποτε φύσεως 
λογαριασμών, ιδιαίτερα λογαριασμών όψεως, με προ−
θεσμία ή Ταμιευτηρίου ή δεσμευμένων.

2. Αναλαμβάνει χρήματα από τους ανωτέρω ή 
οποιουσδήποτε άλλους λογαριασμούς της Εταιρείας 
με την έκδοση επιταγών ή εντολών πληρωμής ή εμβα−
σμάτων ανεξαρτήτως ποσού.

3. Εισπράττει χρήματα από εντολές πληρωμής χρη−
ματικών ποσών προς την Εταιρεία.

4. Καταθέτει χρήματα ή άλλα αξιόγραφα, ιδιαίτερα 
επιταγές σε πίστωση των άνω λογαριασμών της Εται−
ρείας με οπισθογράφηση ή εκχώρηση αυτών των αξι−
όγραφων.

5. Υπογράφει με την παραπάνω τράπεζα συμβάσεις 
για την έκδοση εγγυητικών επιστολών ανεξαρτήτως 
ποσού, τόσο για λογαριασμό της Εταιρείας όσο και 
υπέρ τρίτων.

6. Εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία σε όλες τις 
συναλλαγές της Εταιρείας με την παραπάνω τράπεζα 
με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη κάτω από την 
Εταιρική Επωνυμία.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής /
Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 22089 − 2.12.2014).

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2014 

Με εντολή Προέδρου 
Ο Ειδικός Σύμβουλος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F

(6)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑ−
ΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «Δ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΦΩ−
ΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Α.Ε.».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την 17.12.2014 καταχωρίστηκε με ΚΑΚ 286894, στο 
Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), δια της Υπηρεσίας 
Γ.Ε.ΜΗ. του ΕΒΕΑ, το από 12.11.2014 ιδιωτικό συμφωνητικό 
σύστασης της εταιρείας με την επωνυμία «Δ. ΓΑΛΑΝΗΣ 
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ο.Ε.» και διακριτικό τίτλο 
«Δ. ΓΑΛΑΝΗΣ Ο.Ε.», η οποία προέρχεται από μετατροπή 
της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑ−
ΛΑΝΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «Δ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪ−
ΚΑ Α.Ε.», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 095709301000, σύμφωνα με 
το από 11.11.2014 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης της 
Α.Ε.. Η κατά τα ανωτέρω συσταθείσα εταιρεία με την 
επωνυμία «Δ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
Ο.Ε.» και διακριτικό τίτλο «Δ. ΓΑΛΑΝΗΣ Ο.Ε.» καταχωρί−
στηκε με τον ίδιο αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 095709301000, δεδο−
μένου ότι ο αρ. Γ.Ε.ΜΗ. παραμένει ο ίδιος και μετά το 
μετασχηματισμό (αρ. 5 παρ. 7 Ν. 3419/2005) και συνεπώς 
η μερίδα της Ανώνυμης Εταιρείας έπαυσε υφιστάμενη.

Σχετικό έγγραφο απόφασης έγκρισης μετατροπής 
Π.Ε. Δυτικού Τομέα υπ’ αριθμ. Πρωτ. 27390/17.12.2014.

Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2014 

Με εντολή Προέδρου
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Μητρώων και ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
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(7)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ−
μία «Ν.Θ. ΜΑΝΕΣΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Α.Ε. − Εισαγωγαί−
Αντιπροσωπείαι».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Την 22.12.2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του 
Επιμελητηρίου μας, το πρακτικό του Διοικητικού Συμ−
βουλίου της 20.6.2014, με Κ.Α.Κ. 285808, της Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία «Ν.Θ. ΜΑΝΕΣΙΩΤΗΣ ΚΑΙ 
ΥΙΟΣ Α.Ε. − Εισαγωγαί−Αντιπροσωπείαι», αριθμό Μ.Α.Ε. 
7167/02/Β/86/1047 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 044315307000, με 
το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της 
αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας ύψους 
έξι χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ευρώ (6.640,00 €).

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται 
σε 192.800,00 ευρώ και διαιρείται σε 4.000 μετοχές, 
ονομαστικής αξίας 48,20 ευρώ η κάθε μια.

Πειραιάς, 22 Δεκεμβρίου 2014

Με εντολή Προέδρου
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΥΜΠΟΥΚΗΣ
F

(8)
Ανακοίνωση διαγραφής από το Γενικό Εμπορικό Μη−

τρώο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«DRINKS NET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ» και δ.τ. «DRINKS ΝΕΤ Α.Ε».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Την 22.12.2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επι−
μελητηρίου μας, το από 1.12.2014 πρακτικό της έκτακτης 
Γενικής Συνέλευσης, με Κ.Α.Κ. 285644, της Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία «DRINKS NET ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ» με δ.τ. 
«DRINKS NET A.E» με Αριθμό Μ.Α.Ε. 42905/02/Β/99/61 και 
με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 044422407000, με το οποίο εγκρίθηκε 
ο ισολογισμός λήξης εκκαθάρισης της 26.11.2014 της 
εταιρείας και αποφασίστηκε η διαγραφή της εταιρείας 
από το Μητρώο Γ.Ε.ΜΗ. της Υπηρεσίας μας.

Μετά τα ανωτέρω, την ίδια ημερομηνία, η εταιρεία 
διαγράφεται από το Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. του Επιμελητηρίου 
μας, με Κ.Α.Κ. 285646/22.12.2014.

Πειραιάς, 22 Δεκεμβρίου 2014

Με εντολή Προέδρου
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΥΜΠΟΥΚΗΣ
F

(9)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«ΛΗΝΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙ−
ΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΛΗΝΟΣ ΑΕ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Την 23.12.2014 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό 

Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επι−
μελητηρίου μας, τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΗΝΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με 
δ.τ. «ΛΗΝΟΣ ΑΕ», αρ. Μ.Α.Ε. 54584/02/Β/03/92 και αριθμό 
Γ.Ε.ΜΗ. 044972407000:

1. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση δι−
αχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 
1.1./31.12.13

2. Το πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των 
μετόχων της 30.6.2014, με Κ.Α.Κ. 286420, σύμφωνα με 
το οποίο εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις και η 
έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη 
χρήση 1.1./31.12.13.

Πειραιάς, 23 Δεκεμβρίου 2014

Με εντολή Προέδρου
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΥΜΠΟΥΚΗΣ
F

(10)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ−
μία «ΚΟΚΚΩΝΙ−ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ−
ΚΗ −ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ −ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΟΚ−
ΚΟΝΙ −KORINTHOS HOTELS A.E.».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Την 23.12.2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επι−
μελητηρίου μας, το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλί−
ου της 22.10.2014, με Κ.Α.Κ. 286626, της Ανώνυμης Εται−
ρείας με την επωνυμία «ΚΟΚΚΩΝΙ−ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ −ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ −ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 
δ.τ. «ΚΟΚΚΟΝΙ − KORINTHOS HOTELS Α.Ε.», αριθμό Μ.Α.Ε. 
52432/02/Β/02/115 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 045017707000, με το 
οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της αύξη−
σης του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας ύψους εκα−
τόν τριάντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (137.800 €). 

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται 
σε 1.958.400,00 ευρώ και διαιρείται σε 19.584 μετοχές, 
ονομαστικής αξίας 100,00 ευρώ η κάθε μια.

Πειραιάς, 23 Δεκεμβρίου 2014

Με εντολή Προέδρου
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΥΜΠΟΥΚΗΣ
F

(11)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ−
μία «ΠΑΝΟΡΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙ−
ΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΠΑ−
ΝΟΡΜΟΣ ΑΕ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Την 23.12.2014 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορι−
κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του 
Επιμελητηρίου μας, τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώ−
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΟΡΜΟΣ ΞΕΝΟ−
ΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥ−



8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 

ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΠΑΝΟΡΜΟΣ ΑΕ», με αρ. Μ.Α.Ε. 
54583/02/Β/03/91 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 044972307000:

1. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση δι−
αχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 
1.1./31.12.13

2. Το πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των 
μετόχων της 30.6.2014, με Κ.Α.Κ. 286333, σύμφωνα με 
το οποίο εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις και η 
έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη 
χρήση 1.1./31.12.13.

Πειραιάς, 23 Δεκεμβρίου 2014

Με εντολή Προέδρου
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΥΜΠΟΥΚΗΣ
F

(12)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ−
μία «ΞΥΔΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥ−
ΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΞΥΔΙΑΣ ΤΕ−
ΧΝΙΚΗ Α.Ε.».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Την 23.12.2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επι−
μελητηρίου μας, με Κ.Α.Κ. 286530, η υπ’ αριθμ. 4612/2014 
κατόπιν της 5174/31.7.2014 έκθεσης κατάθεσης, απόφαση 
του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς που αφορά 
στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΞΥΔΙΑΣ ΤΕ−
ΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. «ΞΥΔΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» με αριθμό 
Γ.Ε.ΜΗ. 044634707000, περί ανοίγματος της διαδικασίας 
εξυγίανσης της Ανώνυμης Εταιρείας και περί επικύρω−
σης της συμφωνίας εξυγίανσης που συνήφθη μεταξύ 

της εταιρείας και των εγγυητών της και της εκ του 
νόμου προβλεπόμενης πλειοψηφίας των πιστωτών της.

Πειραιάς, 23 Δεκεμβρίου 2014

Με εντολή Προέδρου
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΥΜΠΟΥΚΗΣ
F

(13)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ−
μία «ΧΑΛΥΟΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΧΑΛΥΟΝ Α.Ε.».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Την 23.12.2014 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επι−
μελητηρίου μας, τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία «ΧΑΛΥΟΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δ.τ. «ΧΑΛΥΟΝ Α.Ε.», 
Αριθμό Μ.Α.Ε. 64315/02/Β/07/85 και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 
044843107000:

1. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και έκθεση δι−
αχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 
1.1.2013 − 31.12.2013.

2. Το πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των 
μετόχων της 30.6.2014, με Κ.Α.Κ. 286860, σύμφωνα με 
το οποίο εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις και η 
έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη 
χρήση 1.1.2013 − 31.12.2013.

Πειραιάς, 23 Δεκεμβρίου 2014

Με εντολή Προέδρου
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΥΜΠΟΥΚΗΣ
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