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ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

(1)
Α  νακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία «ΘΡΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ − 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ − ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΘΡΥΛΟΣ Α.Ε.».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Την 14.04.2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επι−
μελητηρίου μας, με Κ.Α.Κ. 180154, η αριθ. πρωτ. 3843/2014 
απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά, με την οποία 
εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 3 και 5 του κα−
ταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«ΘΡΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ − ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ −ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΙΔΩΝ 
ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δ.τ. «ΘΡΥΛΟΣ Α.Ε.», 
Αριθμό Μ.Α.Ε.: 31037/02/Β/94/146 και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 
044380807000, σύμφωνα με την σχετική απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της στις 31/12/2013.

Οι εν λόγω τροποποιήσεις έχουν ως ακολούθως:

Άρθρο 3
Σκοπός

Σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας είναι:
1. Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία:
α) Ετοίμων ενδυμάτων κάθε φύσεως και λοιπών ειδών 

ενδύσεως,

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ − ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
 ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 4024
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β) Ηλεκτρικών συσκευών κάθε φύσεως και μικροσυ−
σκευών,

γ) Αθλητικών ενδυμασιών και κάθε φύσεως αθλητικών 
ειδών,

δ) Ειδών ταξιδιών και δώρων, είτε από μόνη ως εται−
ρεία, είτε σε συνεργασία με άλλες συναφείς επιχειρή−
σεις, εταιρείες ή πρόσωπα, είτε για ίδιο λογαριασμό της 
εταιρείας είτε για λογαριασμό τρίτων φυσικών νομικών 
προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών.

2. Η εισαγωγή και εμπορία των παραπάνω ειδών ή και 
οποιουδήποτε άλλου είδους, αντικειμένου και προϊόντος 
μέσω καταλόγου και ταχυδρομικών παραγγελιών (mail 
order).

3. Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα αλλοδαπών εται−
ρειών, επιχειρήσεων ή προσώπων που ασχολούνται με 
τις παραπάνω δραστηριότητες ή με μερικές από αυτές.

4. Η δημιουργία οργάνωση και η εκμετάλλευση κτιρια−
κών και μηχανικών εγκαταστάσεων για την αποθήκευση, 
κατασκευή και παραγωγή των ανωτέρω ειδών δι' ίδιον 
ή αλλότριο λογαριασμό.

5. Η ενοικίαση χώρων transit για την αποθήκευση των 
εισαγόμενων από την εταιρεία ειδών.

6. Η δημιουργία, οργάνωση και η εκμετάλλευση χώρων 
και εγκαταστάσεων για την αποθήκευση και/ή εμπορία 
αφορολόγητων (transit) ειδών.

7. Η αγορά, μίσθωση, εκμίσθωση γης, η ανέγερση και 
γενικά κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων στην Ελ−
λάδα, είτε σε ιδιόκτητα οικόπεδα είτε σε οικόπεδα με 
αντιπαροχή και η εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστά−
σεων και οικοδομών εν γένει.

8. Η λειτουργία και εκμετάλλευση αναψυκτηρίων, κα−
φετέριες, snack−bar, εστιατορίων και γενικά καταστη−
μάτων αναψυχής και εστίασης.

9. Η συγκρότηση, οργάνωση,διαχείριση αθλητικών πο−
δοσφαιρικών και άλλων ομάδων και η συμμετοχή τους 
σε ερασιτεχνικά πρωταθλήματα.

10. Η διαχείριση και λειτουργία αθλητικών εγκατα−
στάσεων, γυμναστηρίων, γηπέδων, σταδίων και εν γένει 
χώρων άθλησης και διοργάνωσης αγώνων.

11. Η προβολή και οργάνωση διαχείρισης δημόσιας 
εικόνας ποδοσφαιρικών ομάδων ή εν γένει αθλητικών 
επιχειρήσεων.

12. Η εισαγωγή, εμπορία, διάθεση και διανομή αθλητικών 
προϊόντων όπως αθλητικά ρολόγια και λοιπά αξεσουάρ, 
ποτά και τρόφιμα ειδικά για αθλητές, όργανα, συσκευές 
και μηχανήματα γυμναστικής και θεραπείας αθλητών, τε−
χνολογίες προβολής και διαφήμισης σε αθλητικούς χώ−
ρους και γήπεδα, μηχανήματα, συστήματα και προγράμμα−
τα έκδοσης εισιτηρίων και ελέγχου εισόδου σε αθλητικές 
εγκαταστάσεις καθώς και η εκπροσώπηση εταιρειών που 
παράγουν ή διαχειρίζονται τα παραπάνω προϊόντα.

13. Η παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας.
14. Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε εταιρεία ημεδαπή ή 

αλλοδαπή με τις ίδιες και/ή διαφορετικές επιχειρημα−
τικές δραστηριότητες.

15. Οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα η οποία άμε−
σα ή έμμεσα είναι συναφής με αθλητικές εκδηλώσεις, 
αθλητικούς χώρους και αθλητικές υπηρεσίες καθώς και 
υπηρεσίες εκγύμνασης ή αναψυχής και διευκόλυνσης 
αθλουμένων.

16. Η άσκηση και κάθε άλλης επιχειρηματικής και οικο−
νομικής δραστηριότητας συναφούς προς τους σκοπούς 
της εταιρείας ή έστω και μη συναφούς εφ’ όσον ήθελε 

θεωρηθεί ότι προωθεί και διευκολύνει την επιδίωξη και 
επίτευξη των ανωτέρω σκοπών.

Άρθρο 5 (σε περίληψη)
Μετοχικό Κεφάλαιο

1.8. Με την από 31.12.2013 απόφαση της τακτικής Γενι−
κής Συνέλευσης των μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο εξ 
€ 5.940.665,83, με σκοπό την εξυγίανση της εταιρείας, 
μειώθηκε κατά το ποσό των € 4.724.147,23, με συμψη−
φισμό ίσου ποσού ζημιών παρελθουσών χρήσεων και 
μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από € 2,93 
σε € 0,60 και έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της «ΘΡΥΛΟΣ 
Α.Ε.» ανέρχεται στο συνολικό ποσό των € 1.216.518,60 
διαιρούμενο σε 2.027.531 ονομαστικές μετοχές, ονομα−
στικής αξίας της κάθε μίας € 0,60.

1.9. Με την από 31.12.2013 απόφαση της τακτικής Γενι−
κής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το Μετοχι−
κό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των € 6.191.991,60 
με την έκδοση 10.319.986 ονομαστικών μετοχών, ονομα−
στικής αξίας € 0,60 της κάθε μίας, και έτσι το Μετοχι−
κό Κεφάλαιο ανέρχεται σε € 7.408.510,20, διαιρούμενο 
σε 12.347.517 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας
€ 0,60 εκάστης.

Πειραιάς, 16 Απριλίου 2014

Με εντολή Προέδρου
Ο Προϊστάμενος Τμήματος Μητρώου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΥΜΠΟΥΚΗΣ
F

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
(2)

Aνακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 
στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία 
«ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ανακοινώνεται ότι καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπο−
ρικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της Υπηρεσίας μας τα κατωτέ−
ρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ−
μία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 
44327807000 (πρώην Αρ.ΜΑΕ 99124/06/Β/86/40):

1) Την 5/3/2014 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 164437 
οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση δια χείρισης 
του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγ−
χου των ελεγκτών για τη χρήση 1/7/2012 −30/6/2013.

2) Την 17/04/2014 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 
181822 το από 31−12−2013 πρακτικό της Γενικής Συνέλευ−
σης των μετόχων σύμφωνα με το οποίο για τον έλεγχο 
της χρήσης 01/07/2013 − 30/16/2014 όρισε την ελεγκτι−
κή εταιρία «Deloitte Χατζηπαύλου Σοφιανός Καμπάνης 
Α.Ε.» και σύμφωνα με την από 03/02/2014 επιστολή της 
ως άνω ελεγκτικής εταιρείας ορίστηκαν ως τακτικός 
ελεγκτής ο Κουτσός − Κουτσόπουλος Δημήτριος του 
Νικολάου με Α.Φ.Μ. 076759694 και με Α.Μ.ΣΟΕΛ 26751 
και ως αναπληρωματικός η Σιρμοπούλου Μαρία του 
Νικολάου με Α.Φ.Μ. 051828602 και με Α.Μ.ΣΟΕΛ 26041.

Αθήνα, 17 Απριλίου 2014

Με εντολή Υφυπουργού
Ο Τμηματάρχης
ΕΥΘ. ΜΑΝΙΚΑΣ
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(3)
Aνακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυ−
μία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟ−
ΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Την 16/04/2014 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης 181480 
το από 18−3−2014 απόσπασμα πρακτικό του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙ−
ΡΟΥ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 3823201000 (πρώην MAE 
46329/06/B/00/15), σύμφωνα με το οποίο αποφάσισε να 
παράσχει εξουσιοδότηση, χωρίς χρηματικό όριο στον 
Υπεύθυνο Έργου Διαχείρισης Διαθεσίμων Κωνσταντί−
νο Αλεξόπουλο, για τη διαχείριση των τραπεζικών λο−
γαριασμών της Εταιρείας μέσω web−banking, για όλες 
τις τράπεζες με τις οποίες η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα λειτουργεί 
συμβατικά και για την πρόσβαση, έγκριση, διαχείριση, 
εκτέλεση και παρακολούθηση όλων των οικονομικών 
συναλλαγών μέσω web−banking.

Αθήνα, 16 Απριλίου 2014

Με εντολή Υφυπουργού
Ο Διευθυντής

ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ
F

(4)
Aνακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία 
«ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Την 16−4−2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 181313 
το από 27−03−2014 απόσπασμα πρακτικού του Διοικητι−
κού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ−
μία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 
251501000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16) σύμφωνα 
με το οποίο:

Ι. Ο Θεόδωρος Πανταλάκης, Ανεξάρτητο μη εκτελε−
στικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, υπέβαλε την 
παραίτηση από τη θέση του − για λόγους καθαρά ορ−
γανωτικούς − και εκλέχθηκε εκ νέου ως μη εκτελεστικό 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατόπιν των ανωτέρω, η σύνθεση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Εταιρείας έχει ως ακολούθως:

1. Αναστάσιος Παρίση ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ, πολιτικός μη−
χανικός, γεννημένος στην Θεσσαλονίκη, το έτος 1953, 
κάτοικος Κηφισίας Αττικής, οδός Ερμού αριθμός 25, 
κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία 
Ξ 434814 και με Α.Φ.Μ. 013625768 αρμοδιότητας ΔΟΥ 
Ψυχικού, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (μέλος 
εκτελεστικό),

2. Δημήτριος Αθανασίου ΚΟΥΤΡΑΣ, μεταλλειολόγος −
μεταλλουργός, γεννημένος στο Περιβόλι Δομοκού Φθιώ−
τιδας, το έτος 1944, κάτοικος Θρακομακεδόνων Αττικής, 
οδός Μητροπόλεως αριθμός 33, κάτοχος δελτίου αστυ−
νομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΕ 023455 και με Α.Φ.Μ. 
009592042 αρμοδιότητας ΔΟΥ Χαλανδρίου, Αντιπρόε−
δρος του Διοικητικού Συμβουλίου (μέλος εκτελεστικό),

3. Δημήτριος Παρίση ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ, αρχιτέκτων 
μηχανικός, γεννημένος στην Θεσσαλονίκη, το έτος 1951, 
κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού αριθμός 25, 
κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία 
ΑΙ 677171 και με Α.Φ.Μ. 013625770 αρμοδιότητας ΔΟΥ 
Κηφισιάς, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
(μέλος εκτελεστικό),

4. Λεωνίδας Γεωργίου ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ, πολιτικός μηχα−
νικός, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1963, κάτοικος 
Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού αριθμός 25, κάτοχος δελ−
τίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία Σ 237945 και 
με Α.Φ.Μ. 044604456 αρμοδιότητας ΔΟΥ Χαλανδρίου, Δι−
ευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας (μέλος εκτελεστικό),

5. Μαρία Γεωργίου Μπόμπολα, αρχιτέκτονας, γεν−
νημένη στην Αθήνα, το έτος 1960, κάτοικος Κηφισιάς 
Αττικής, οδός Ερμού αριθμός 25, κάτοχος δελτίου αστυ−
νομικής ταυτότητας με στοιχεία Ρ 618959 και με Α.Φ.Μ. 
025384173 αρμοδιότητας ΔΟΥ Χαλανδρίου, Σύμβουλος 
(μέλος μη εκτελεστικό),

6. Άγγελος Χρήστου ΓΙΟΚΑΡΗΣ, πολιτικός μηχανικός, 
γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1965, κάτοικος Κηφισιάς 
Αττικής, οδός Πεντέλης αριθμός 75, κάτοχος δελτίου 
αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία Ρ 707412 και με 
Α.Φ.Μ. 045949376 αρμοδιότητας ΔΟΥ Κηφισιάς, Σύμβου−
λος (μέλος εκτελεστικό),

7. Εδουάρδος Κωνσταντίνου ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, πολι−
τικός μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1968, 
κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Στροφυλίου αριθμός 
37Α, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοι−
χεία ΑΑ 026141 και με Α.Φ.Μ. 055229320 αρμοδιότητας 
ΔΟΥ Κηφισιάς, Σύμβουλος (μέλος εκτελεστικό),

8. Ιωάννης Δημητρίου ΤΖΙΒΕΛΗΣ, επιχειρηματίας, 
γεννημένος στην Σιάτιστα Ν. Κοζάνης, το έτος 1946, 
κάτοικος Αθηνών, Λεωφόρος Βασ. Σοφίας, αριθμός 14, 
κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία 
Τ 162327 και με Α.Φ.Μ. 008265174 αρμοδιότητας ΔΟΥ Δ' 
Αθηνών, Σύμβουλος (μέλος μη εκτελεστικό),

9. Θεόδωρος Νικολάου ΠΑΝΤΑΛΑΚΗΣ, ιδιωτικός υπάλ−
ληλος, γεννημένος στο Ηράκλειο Κρήτης, το έτος 1954, 
κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Τερψυχόρης, αριθμός 8, 
κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία 
ΑΕ 119288 και με Α.Φ.Μ. 022317014 αρμοδιότητας ΔΟΥ 
Κηφισιάς, Σύμβουλος (μέλος μη εκτελεστικό),

10. Δημήτριος Κωνσταντίνου ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ, 
δικηγόρος, γεννημένος στην Νάουσα Ημαθίας, το έτος 
1937, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Πραξιτέλους 
αριθμός 16, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας 
με στοιχεία ΑΕ 046009 και με Α.Φ.Μ. 003315979 αρμο−
διότητας ΔΟΥ Κηφισιάς, Σύμβουλος (μέλος Ανεξάρτητο 
μη εκτελεστικό), και

11. Ιορδάνης Στέργιου ΑΪΒΑΖΗΣ, ιδιωτικός υπάλληλος, 
γεννημένος στο Κάιρο Αιγύπτου, το έτος 1950, κάτοικος 
Αθηνών, οδός Λεμπέση, αριθμός 5−7, κάτοχος δελτίου 
αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία AB 507525 και με 
Α.Φ.Μ. 012836795 αρμοδιότητας ΔΟΥ Ε' Αθηνών, Σύμ−
βουλος (μέλος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό).

Σημειώνεται ότι όλα τα μέλη του Δ.Σ. είναι Έλληνες 
υπήκοοι και η θητεία τους αρχίζει από την ημέρα της 
εκλογής τους και λήγει κατά τη συγκρότηση σε σώμα 
του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα εκλεγεί από την 
ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία 
θα συνεδριάσει κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους 2018 
και πάντως δεν θα διαρκέσει πέραν των έξι (6) ετών.
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ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: Σε ό,τι αφορά στην 
εκπροσώπηση της Εταιρείας και στη διαχείριση των 
εταιρικών υποθέσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο ομό−
φωνα εμμένει στις αποφάσεις που έλαβε κατά τη συ−
νεδρίαση του της 27 Ιουνίου 2013, καταχωρηθείσες σε 
ταυτόχρονο πρακτικό συνεδρίασης, αποφάσεις τις οποί−
ες επαναλαμβάνει, καταγράφει και επιβεβαιώνει στο 
παρόν πρακτικό, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν 
διαδικαστικά προβλήματα που μπορεί να ανακύψουν 
κατά την καθημερινή λειτουργία της Εταιρείας.

Έτσι το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφαση 
του όρισε, σχετικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας 
και τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τα ακό−
λουθα:

II (1) Ανέθεσε το σύνολο των εξουσιών του διαχείρισης 
και εκπροσώπησης της Εταιρείας, εξαιρουμένων των 
περιπτώσεων στις οποίες επιβάλλεται από το Νόμο ή/
και το καταστατικό συλλογική ενέργεια, στους Ανα−
στάσιο Παρίση Καλλιτσάντση, Πρόεδρο του Δ.Σ. και 
Λεωνίδα Γεωργίου Μπόμπολα, Διευθύνοντα Σύμβουλο 
της Εταιρείας, (εφεξής «νόμιμοι εκπρόσωποι») οι οποίοι, 
ενεργούντες επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εται−
ρείας και υπογράφοντες υπό την εταιρική επωνυμία, 
θα εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία υπό τις 
εξής διακρίσεις:

(i) Στις συναλλαγές και πράξεις της Εταιρείας, των 
οποίων το οικονομικό αντικείμενο δεν ξεπερνά το ποσό 
του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) ευρώ, ή σ' εκείνες 
που έχουν ως αντικείμενο τη σύσταση, τροποποίηση 
και λύση εταιρειών οποιασδήποτε νομικής μορφής, κοι−
νοπραξιών και λοιπών συμπράξεων, εκπροσωπούν και 
δεσμεύουν την Εταιρεία οι νόμιμοι εκπρόσωποι ενερ−
γούντες είτε από κοινού, είτε ο καθένας χωριστά.

(ii) Στις συναλλαγές και πράξεις της Εταιρείας, το 
οικονομικό αντικείμενο των οποίων ξεπερνά το ως 
άνω όριο του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) ευρώ, 
εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία οι νόμιμοι 
εκπρόσωποι ενεργούντες υποχρεωτικά από κοινού και

(iii) Στις συναλλαγές της Εταιρείας, που έχουν ως 
αντικείμενο συμβάσεις αγοραπωλησίας ή σύστασης άλ−
λων εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων, μετοχών 
ανωνύμων εταιρειών και εταιρικών μεριδίων εταιρειών 
περιορισμένης ευθύνης, συμβάσεις δανείου, πιστώσεων 
με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό, δωρεών, εγγυήσε−
ων, εξαιρουμένων των αιτήσεων − συμβάσεων για την 
έκδοση εγγυητικών επιστολών, για τις οποίες γίνεται 
αναφορά κατωτέρω, και εν γένει συμβάσεις από τις 
οποίες γεννώνται μόνον υποχρεώσεις για την Εταιρεία, 
την τελευταία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι νόμιμοι 
εκπρόσωποι ενεργούντες είτε από κοινού είτε ο κα−
θένας χωριστό μετά όμως προηγούμενη ειδική θετική 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΙΙ (2). Ειδικότερα, στις πιο κάτω περιοριστικά ανα−
φερόμενες πράξεις και συναλλαγές της Εταιρείας και 
υπό τις διακρίσεις, που καθορίζονται με την παρούσα 
απόφαση, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία 
επίσης τα εξής στελέχη της, ήτοι οι:

α. Αντώνης Ευτ. Χατζηιωάννου, ιδιωτικός υπάλληλος, 
κάτοικος Αθήνας, οδός Ραγκαβά αριθμός 6, κάτοχος του 
υπ' αριθμ. NW0K7KJ27/2010 Ολλανδικού Διαβατηρίου 
και με ΑΦΜ: 039449119 αρμοδιότητας ΔΟΥ ΣΤ΄ Αθηνών,

β. Αλέξανδρος Κων. Σπηλιωτόπουλος, οικονομολό−
γος, κάτοικος Παλ. Φαλήρου Αττικής, οδός Δήμητρος 

αριθμός 13, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας 
με στοιχεία Χ 666412/2005 του Τ.Α. Π. Φαλήρου και με 
ΑΦΜ: 011107865 αρμοδιότητας ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου,

γ. Αντώνιος Κων. Φράγκος, χημικός, κάτοικος Αμαρου−
σίου Αττικής, οδός Λευκάδος αριθμός 18, κάτοχος δελτί−
ου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία AB 054970/2006 
του Τ.Α. Αμαρουσίου και με ΑΦΜ: 004845835 αρμοδιό−
τητας ΔΟΥ Αμαρουσίου, και

δ. Ευάγγελος Νικ. Πανόπουλος, ιδιωτικός υπάλληλος, 
κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός Κονδύλη αριθμός 30, 
κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία 
AB 342796 του Α.Τ. Αλίμου και με ΑΦΜ: 025347940 αρ−
μοδιότητας ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου.

Οι προαναφερόμενοι, ενεργούντες υποχρεωτικά του−
λάχιστον ανά δύο, μπορούν επ' ονόματι και για λογα−
ριασμό της Εταιρείας να εισπράττουν χρήματα οφειλό−
μενα σ' αυτήν και να χορηγούν αντίστοιχες αποδείξεις 
είσπραξης, να υπογράφουν και υποβάλλουν αιτήσεις 
στις Τράπεζες για το άνοιγμα δανειακών λογαριασμών 
και για τη χορήγηση ποσών, δυνάμει ισχυουσών συμβά−
σεων πιστώσεων με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό, 
να ζητούν από τράπεζες και άλλα πιστωτικά ιδρύματα 
την έκδοση υπέρ της Εταιρείας ή και υπέρ τρίτων εγγυ−
ητικών επιστολών προς οιουσδήποτε τρίτους συνομο−
λογούντες και τις σχετικές προς τις εγγυητικές αυτές 
επιστολές συμβάσεις μεταξύ Εταιρείας και Τραπεζών, να 
ανοίγουν τραπεζικούς λογαριασμούς, να εκδίδουν επι−
ταγές σε χρέωση των λογαριασμών που τηρεί η Εται−
ρεία στις Τράπεζες, και των δανειακών λογαριασμών, 
δυνάμει ισχυουσών συμβάσεων πιστώσεων με ανοικτό 
αλληλόχρεο λογαριασμό, ανεξαρτήτως μεν ποσού, στις 
περιπτώσεις που οι επιταγές αυτές είναι πληρωτέες 
σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου, του ΙΚΑ και όλων 
των άλλων Ταμείων Κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης, 
των Δήμων, των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, 
ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.λπ.), να οπισθογραφούν επιταγές επίσης 
ανεξαρτήτως ποσού προοριζόμενες να κατατεθούν σε 
λογαριασμούς της Εταιρείας σε Τράπεζες, μέχρι δε του 
ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ στις πε−
ριπτώσεις που οι επιταγές εκδίδονται ή οπισθογραφού−
νται σε διαταγή προμηθευτών, υπεργολάβων και άλλων 
πιστωτών της Εταιρείας.

Τα ίδια ισχύουν και προκειμένου για εντολές της Εται−
ρείας προς τις Τράπεζες για πληρωμή προμηθευτών, 
υπεργολάβων και πιστωτών, και για την καταβολή της 
μισθοδοσίας του προσωπικού και της αμοιβής των συ−
νεργατών της σε χρέωση των οικείων λογαριασμών της 
Εταιρείας στις εν λόγω Τράπεζες.

III. Το Διοικητικό Συμβούλιο, για ταχύτερη διεκπεραίω−
ση των εταιρικών υποθέσεων και σύμφωνα με το κατα−
στατικό της Εταιρείας, διατήρησε το δικαίωμα να ορίζει 
ως ειδικούς εκπροσώπους της Εταιρείας για τη διε−
νέργεια συγκεκριμένων κάθε φορά πράξεων, μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλους της Εταιρείας ή 
τρίτα πρόσωπα δυνάμει ειδικής απόφασης του, στην 
οποία θα καθορίζεται και η έκταση της παρεχόμενης 
σχετικής εξουσιοδότησης.

Όλες οι εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται με την πα−
ραπάνω απόφαση ισχύουν μέχρι να ληφθεί νεότερη 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που να τις τρο−
ποποιεί ή να τις ανακαλεί και ειδικά για τις Τράπεζες, 
με τις οποίες συναλλάσσεται η Εταιρεία, μέχρι να κοι−
νοποιηθεί σ' αυτές τέτοια τροποποιητική ή ανακλητική 
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απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Διευκρινίζεται ότι 
οι έχοντες τη γενική εκπροσώπηση της Εταιρείας κατά 
την παράγραφο 11(1) ανωτέρω δεσμεύουν την Εταιρεία 
και σε κάθε άλλη περίπτωση των παραγράφων ΙΙ(2) και 
III της παρούσας απόφασης.

IV. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησετο 
Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας Λεωνίδα Μπόμπο−
λα, να επικυρώνει, τα εκδιδόμενα από την Εταιρεία αντί−
γραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών συνεδριάσεων 
των οργάνων της, του δικαιώματος αυτού ανήκοντος, 
φυσικά, απευθείας από το καταστατικό της Εταιρείας, 
και στον Πρόεδρο του Δ.Σ. Αναστάσιο Καλλιτσάντση.

Αθήνα, 16 Απριλίου 2014

Με εντολή Υφυπουργού
Ο Διευθυντής

ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ
F

(5)
Aνακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ−
μία «ΜΟΛΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑ−
ΦΟΡΩΝ» και δ.τ. «ΜΟΛΕΣ Α.Ε.».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Την 28/03/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι−
κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του 
Επιμελητηρίου μας, το πρακτικό της τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης της 30/06/2013, με Κ.Α.Κ.180260, της Ανώ−
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΛΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ», το δ.τ. «ΜΟΛΕΣ Α.Ε.», 
με Αριθμό Μ.Α.Ε.: 45717/03/Β/00/32(2001) και με αριθμό 
Γ.Ε.ΜΗ. 122074907000, με το οποίο αποφασίστηκαν τα 
εξής:

1ον: Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εται−
ρικής χρήσης από 01/01/2012 έως 31/12/2012, καθώς της 
έκθεσης του Δ.Σ. επί των καταστάσεων αυτών.

2ον: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβου−
λίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση από 
01/01/2012 έως 31/12/2012.

Πειραιάς, 16 Απριλίου 2014

Με εντολή Προέδρου
Ο Προϊστάμενος Τμήματος Μητρώου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΥΜΠΟΥΚΗΣ
F

(6)
Aνακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ−
μία «ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΑΦΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ 
ΟΙΝΩΝ» και δ.τ. «ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΑΦΟΙ ΑΒΕΕ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Την 08/04/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο με Κ.Α.Κ. 177824, δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. 
του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, το από 
30/06/2013 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΑΦΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ 

ΟΙΝΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ 
ΑΦΟΙ ΑΒΕΕ», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 038340005000 (Αρ.ΜΑΕ 
39673/62/Β/98/0005), σύμφωνα με το οποίο:

α. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 
χρήσης 2012 οι οποίες καταχωρίστηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ στις 
10/03/2014 και έλαβαν Κ.Α.Κ. 166017, και

β. Ορίστηκαν ελεγκτές για τη χρήση 2013, οι εξής:
Τακτικοί:
1. Κορδούλη Εφροσύνη του Βασιλείου και της Αντιό−

πης, πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτε−
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, γεννηθείσα στην 
Αθήνα το έτος 1978, κάτοικος Πόντου 24 Αθήνα, με ΔΑΤ 
ΑΗ 534441 και αρ. Ο.Ε.Ε. 0103/66140.

2. Μώκιος Δημήτριος του Γεωργίου και της Ελένης, 
πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, γεννηθείς στη Θεσσα−
λονίκη το έτος 1979 κάτοικος Θεσσαλονίκης στην οδό 
Κασσάνδρου 94 με Δ.Α.Τ. ΑΖ695951 και με αρ. Ο.Ε.Ε.: 
0305/78742.

Αναπληρωματικοί:
1. Γεωργίου Ειρήνη του Γεωργίου και της Θεοδώρας, 

πτυχιούχος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής γεννη−
θείσα στο Τούπιγκεν Δ.Γερμανίας το έτος 1976, κάτοικος 
Θεσ/νίκης Ιπποδάμου 1 με Δ.Α.Τ. Ρ181656 και με αρ. O.E.Ε. 
0398/43958.

2. Καρακατσάνη Αναστασία του Σεραφείμ και της 
Κωνσταντίνας, πτυχιούχος ΝΟΕ γεννηθείσα στην Θεσ−
σαλονίκη το έτος 1968, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Αλκυ−
ώνος 1 με Δ.Α.Τ. Χ−756288 και με αρ. Ο.Ε.Ε.0398/42369.

Θεσσαλονίκη, 8 Απριλίου 2014

Με εντολή Προέδρου
Ο Διευθυντής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ
F

(7)
Aνακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ−
μία «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΛΦΑ ΑΝΩΝΥ−
ΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΑΛΦΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Την 16/04/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι−
κό Μητρώο με Κ.Α.Κ. 180211 δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. 
του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, το από 
30/06/2012 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ−
μία «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΛΦΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ», διακριτικό τίτλο «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟ−
ΡΙΚΗΣ ΑΛΦΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 
038384205000 (Αρ. ΜΑΕ 44016/62/Β/99/0256), σύμφωνα 
με το οποίο:

α. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 
χρήσης 2012, οι οποίες καταχωρίστηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ. 
στις 05/03/2014 και έλαβαν Κ.Α.Κ. 164671, και

β. Ορίστηκαν ελεγκτές για τη χρήση 2013, οι εξής:
Τακτικοί:
1) Αβαρλής Γεώργιος του Βασιλείου, κάτοικος Μ. Μπό−

τσαρη 7 − Θεσσαλονίκη πτυχιούχος ΝΟΕ, Αρ. Μητρώ−
ου Οικονομολογικού επαγγέλματος 0392/1548, Α.Δ.Τ. 
Χ739895/12−6−2003/Α ΤΑ Θεσσαλονίκης.
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2) Γκοντόρας Λάμπρος του Δημητρίου, κάτοικος Ισαύ−
ρων 2 − Θεσσαλονίκη, πτυχιούχος ΑΒΣΘ, Αρ.Μητρώου 
Οικονομολογικού επαγγέλματος 0392/37862, Α.Δ.Τ. ΑΖ 
672786/5−3−2008/ΤΑ Σταυρούπολης.

Αναπληρωματικοί:
1) Γκαρνέτας Θωμάς του Αναστασίου, κάτοικος Ρ. Φερ−

ραίου 21, Νάουσα, πτυχιούχος ΑΒΣΘ, Αρ. Μητρώου Οικο−
νομολογικού επαγγέλματος 0392/35694, Α.Δ.Τ. Λ−203056.

2) Γιαννέρης Κωνσταντίνος του Αθανασίου, κάτοικος 
Φιλίππου 35 − Καβάλα, πτυχιούχος ΑΒΣΘ, Αρ. Μητρώ−
ου Οικονομολογικού επαγγέλματος 0292/008081, Α.Δ.Τ. 
ΑΗ385027/2−3−2010/ΤΑ Καβάλας.

Θεσσαλονίκη, 16 Απριλίου 2014

Με εντολή Προέδρου
Ο Διευθυντής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ
F

(8)
Aνακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«ΑΞΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑ−
ΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΑΞΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Την 17/04/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 181676 στον 
αριθμό ΓΕΜΗ 043790606000 η υπ’ αριθμ. πρωτ. 9375/
15−04−2014 απόφαση της Περιφέρεια Κεντρικής Μακε−
δονίας με την οποία δόθηκε άδεια καταχώρισης στο 
Γενικό Εμπορικό Μητρώο του από 28−06−2013 πρακτικού 
της Γ.Σ. των Μετόχων της Α.Ε. με την επωνυμία «ΑΞΩΝ 
ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙ−
ΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΞΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ», 
με το οποίο η Γενική Συνέλευση των Μετόχων:

Ενέκρινε ομόφωνα τις υποβαλλόμενες ετήσιες οικονο−
μικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/2012 έως 31/12/2012. 
Απαλλάσσει ομόφωνα μέλη του Δ.Σ. και τους ελεγκτές 
από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την κλεισθείσα 
εταιρική χρήση και εκλέγει δυο τακτικούς και ισάριθ−
μους αναπληρωματικούς ελεγκτές για τη διαχείριση 
01/01/2013 −31/12/2013.

Συγκεκριμένα:
Τακτικοί:
1) ΓΙΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ, πτυχιούχος ΑΟΕ 

με ΑΑ: 0035948.
2) ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΑΜΙΑΝΟΥ, πτυ−

χιούχος ΝΟΕ με ΑΜ:039243603.
Αναπληρωματικοί:
1) ΦΩΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, πτυχιούχος ΟΠΕ 

με ΑΟΕ: 039638793.
2) ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ, πτυχιούχος ΝΟΕ 

με ΑΟΕ: Λ27362.
Οι Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταχωρίστηκαν 

στο ΓΕΜΗ την 13/01/2014 με κωδικό αριθμό καταχώρισης 
145613.

Θεσσαλονίκη, 17 Απριλίου 2014

Με εντολή Προέδρου
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης κ.α.α.

Η Ασκούσα Χρέη Προϊσταμένης Μητρώου
ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ

(9)
Aνακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ−
μία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» και δ.τ. «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Την 17−4−2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο στον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 042051506000, με κωδικό 
αριθμό καταχώρισης 181837, το από 27−3−2014 πρακτικό 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας 
με την επωνυμία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» και το διακρι−
τικό τίτλο «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ», με το οποίο πιστοποιή−
θηκε η καταβολή εκ μέρους του μοναδικού Μετόχου 
(Ελληνικό Δημόσιο) στο ταμείο της εταιρείας ποσού € 
10.014.000,00 (δέκα εκατομμυρίων δεκατεσσάρων χιλιά−
δων ευρώ) με το οποίο ολοκληρώνεται η κάλυψη της 
γ' δόσης εκ ποσού € 2.757.090,45 (δύο εκατομμυρίων 
επτακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων εννενήντα ευρώ 
και σαράντα πέντε λεπτών) και καλύπτεται μέρος της 
δ' δόσης εκ ποσού € 7.256.909,55 (επτά εκατομμυρίων 
διακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων εννέα ευρώ 
και πενήντα πέντε λεπτών) που αφορά την αύξηση του 
Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 300.000.000,00 € που απο−
φασίστηκε στην από 04.03.13 έκτακτη Γενική Συνέλευση 
των Μετόχων της Εταιρείας.

Θεσσαλονίκη, 17 Απριλίου 2014

Με εντολή Προέδρου
Η Διευθύντρια κ.α.α.

Η Ασκούσα Χρέη Προϊσταμένης Μητρώου
ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ

F

(10)
Aνακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ−
μία «ΧΑΤΖΗΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ −
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΧΑΤΖΗΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΑΒΕΤΕ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΠΕΛΛΑΣ

Την 22/04/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι−
κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 
182063, για την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΧΑ−
ΤΖΗΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ − ΕΜΠΟΡΙ−
ΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το δια−
κριτικό τίτλο «ΧΑΤΖΗΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΑΒΕΤΕ» και αριθμό 
Γ.Ε.ΜΗ. «024494147000», η οποία εδρεύει στο Δήμο
Πέλλας:

Η Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα 
με το από 30/6/2013 No 22 πρακτικό της τακτικής Γενι−
κής Συνέλευσης των Μετόχων.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας/Π.Ε. Πέλλας (α.π. 3385/14−10−2013).

Έδεσσα, 22 Απριλίου 2014

Με εντολή Προέδρου
Ο Προϊστάμενος

ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ
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(11)
Aνακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ−
μία «NOVA (ΝΟΒΑ) GREEN (ΓΚΡΙΝ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ−
ΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙ−
ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και δ.τ. 
«ΝΟΒΑ ΓΚΡΙΝ Α.Ε.».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

Την 16/04/2014 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορι−
κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 
180296, για την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία 
«NOVA (ΝΟΒΑ) GREEN (ΓΚΡΙΝ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑ−
ΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙ−

ΚΟΥ ΚΑΙ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ», το διακριτικό τίτλο 
«ΝΟΒΑ ΓΚΡΙΝ Α.Ε» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «023391447000», η 
οποία εδρεύει στο Δήμο Πέλλας:

Η Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα 
με το από 29/6/2013 No 01 πρακτικό της τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης των Μετόχων.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας/Π.Ε. Πέλλας (α.π. 3389/14−10−2013).

Έδεσσα, 16 Απριλίου 2014

Με εντολή Προέδρου
Ο Προϊστάμενος

ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*11040242304140008*

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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