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 ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

(1)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο  Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕ−
ΚΑΝΗΣΟΥ ΑΕ» και δ.τ. «EUROMEDICA ΔΩΔΕΚΑΝΗ−
ΣΟΥ ΑΕ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Την 21/11/2013 καταχωρίστηκε με ΚΑΚ 122497 στο 
Γενικό Εμπορικό Μητρώο η με αριθμό 5951/13/11/2013 
απόφαση της ΠΕ Δωδεκανήσου, με την οποία εγκρίθη−
κε η τροποποίηση του άρθρου του Καταστατικού της 
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΕ» και διακριτικό τίτλο «EUROMEDICA 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΕ» και με αριθμό ΓΕΜΗ 72215820000, 
που εδρεύει στο Δήμο ΡΟΔΟΥ σύμφωνα με την από 
04/10/2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Με−
τόχων της.

Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει σε περίληψη ως 
ακολούθως:

΄Αρθρο 10
ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που 
αποτελείται πάντοτε από άρτιο αριθμό μελών, και ειδι−
κότερα από τέσσερα (4) έως οκτώ (8) συμβούλους τα 
οποία εκλέγονται από τους μετόχους της κατ’ απόλυτο 
πλειοψηφία για τριετή θητεία, που παρατείνεται μέχρι 
την τακτική Γενική Συνέλευση, που εγκρίνει τα αποτελέ−
σματα της χρήσης εντός της οποία έληξε η θητεία τους, 
η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την τετραετία.

2. Η θητεία του Δ.Σ. αρχίζει από την εκλογή του και 
λήγει κατά την εκάστοτε ετήσια Γενική Συνέλευση των 
μετόχων, που εκλέγει το επόμενο Δ.Σ.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να 
επανεκλεγούν και να ανακληθούν.

4. Συμφωνείται ότι κατά την εκλογή των μελών του 
Δ.Σ. από την Γενική Συνέλευση θα τηρείται η εξής ανα−
λογία. Το ήμισυ των μελών αυτού που θα εκλέγονται 
για κάθε θητεία, θα προτείνεται από την πρώτη των 
συμβαλλομένων, τα δε λοιπά μέλη θα προτείνονται από 
τους υπολοίπους μετόχους−φυσικά πρόσωπα, με την 
προϋπόθεση της κατοχής από αυτούς συνολικά του 50% 
του μετοχικού κεφαλαίου. Πάντως τα προτεινόμενα από 
τους μετόχους φυσικά πρόσωπα μέλη του Δ.Σ. δε θα 
είναι λιγότερα από δύο (2) και σε περίπτωση οκταμε−
λούς Δ.Σ. λιγότερα από τρία (3) μέλη. Συμφωνείται ότι 
κατά την συγκρότηση σε Σώμα κάθε νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου ο Πρόεδρος του θα αναδεικνύεται μεταξύ 
των μελών αυτού που εξελέγησαν με την υπόδειξη των 
μετόχων−φυσικών προσώπων.

Σε περίπτωση που ο υποδειχθησόμενος από τους με−
τόχους−φυσικά πρόσωπα μέλη του Δ.Σ. για Πρόεδρος 
αρνηθεί τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που προβλέ−
πονται από το νόμο και το καταστατικό της εταιρεί−
ας, τότε προς αποφυγή δυσλειτουργίας του Δ.Σ. και 
της εταιρείας θα μπορεί να εκλέγεται και Πρόεδρος ο 
Διευθύνων Σύμβουλος χωρίς βεβαίως να αποκλείεται 
Πρόεδρος εκτελεστικός να εκλεγεί άλλο μέλος από τα 

μέλη του Δ.Σ. που έχουν προταθεί από την πλευρά της 
πρώτης συμβαλλόμενης.

5.α) Τα επιστημονικά και ιατρικά θέματα της Κλινι−
κής θα επιλύονται με μέριμνα και κατόπιν εισηγήσε−
ων των εκ των μελών του Δ.Σ. που υπεδείχθησαν από 
τους ιατρούς−μετόχους. Οι επιστημονικοί διευθυντές 
των τμημάτων της Κλινικής θα υποδεικνύονται από τα 
ίδια ως άνω μέλη του Δ.Σ. β) Τα θέματα διοίκησης και 
οικονομικής διαχείρισης θα επιλύονται με μέριμνα και 
κατόπιν εισηγήσεως των εκ των μελών του Δ.Σ. που 
υπεδείχθησαν από την πρώτη συμβαλλόμενη. Ο Διευ−
θύνων Σύμβουλος και λοιποί διοικητικού Υπεύθυνοι θα 
υποδεικνύονται από τα ίδια ως άνω μέλη του Δ.Σ. Βε−
βαίως όλες οι αποφάσεις του Δ.Σ. θα λαμβάνονται κατά 
τα οριζόμενα στο άρθρο 17 του παρόντος.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπο−
ρικό Μητρώο και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροπο−
ποιημένου καταστατικού.

Ρόδος, 21 Νοεμβρίου 2013

Με εντολή Προέδρου
Ο Προϊστάμενος

ΗΛΙΑΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ
F

(2)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Μητρώο της τρο−

ποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εται−
ρείας με την επωνυμία «EUROHOTELIA ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥ−
ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «EUROHOTELIA A.E.».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Την 01/11/2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι−
κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 
114536 το από 21/10/2013 Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«EUROHOTELIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικού 
τίτλου «EUROHOTELIA A.E.» και Γ.Ε.ΜΗ. 122341627000, η 
οποία εδρεύει στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης, σύμφωνα 
με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 
3 του καταστατικού της, ως εξής:

Άρθρο 3 
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:
1) η ανέγερση, λειτουργία, εκμετάλλευση, μίσθωση, εκ−

μίσθωση, αγορά, πώληση ξενοδοχείων, ενοικιαζόμενων 
επιπλωμένων διαμερισμάτων, ξενώνων, θερινών διαμο−
νών, τουριστικών περιπτέρων, κάμπινγκ, μπαγκαλόους, 
ακινήτων, κατοικιών και καταστημάτων και η άσκηση 
κάθε μορφής τουριστικών και ξενοδοχειακών επιχει−
ρήσεων,

2) Η λειτουργία και εκμετάλλευση εστιατορίων, μπαρ, 
καφέ−μπαρ, αναψυκτηρίων, ζαχαροπλαστείων, σούπερ 
μάρκετ και κάθε άλλη παρεμφερή εγκατάσταση και 
δραστηριότητα,

3) Η πάσης φύσεως εμπορία ειδών διατροφής και 
ποτών,

4) Η ίδρυση και εκμετάλλευση κέντρων διαμονής και 
παραθερισμού ημεδαπών και αλλοδαπών, καθώς και 
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κάθε άλλης γενικά τουριστικής εγκατάστασης και επι−
χείρησης ατομικού ή ομαδικού τουρισμού,

5) Η ίδρυση και εκμετάλλευση γραφείου γενικού του−
ρισμού και πρακτορείου ταξιδιών, γραφείου ενοικιάσε−
ως αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων κάθε κατηγορίας 
ως και σκαφών αναψυχής και θαλασσίων σπορ καθώς 
και καταστημάτων τουριστικών ειδών και ειδών λαϊκής 
τέχνης.

6) Η αγορά ή μίσθωση κτημάτων αστικών ή αγροτικών 
για την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών ή την 
αυτοτελή ανοικοδόμηση και εκμετάλλευσή τους.

7) Η αντιπροσώπευση ημεδαπών ή αλλοδαπών τουρι−
στικών επιχειρήσεων όμοιας εμπορικής δραστηριότητας.

8) Η ανέγερση ξενοδοχείων, ξενώνων, εμπορικών κέ−
ντρων, πολυκατοικιών και παντός άλλου συγκροτήματος 
κατοικιών καθώς και η κατασκευή παντός τεχνικού ή 
οικοδομικού έργου και γενικώς η άσκηση οικοδομικών 
επιχειρήσεων και με το σύστημα της αντιπαροχής,

9) Η αγορά, μίσθωση και εκμετάλλευση παντός είδους 
χερσαίου, θαλάσσιου ή εναέριου μέσου μεταφοράς,

10) Η άσκηση εμπορικής δραστηριότητας όχι μόνο 
τουριστικών ειδών αλλά και κάθε προϊόντος ή τέχνης 
μεταποιημένου ή ακατέργαστου, συμπεριλαμβανομένων 
των εισαγωγών και εξαγωγών των ειδών αυτών,

11) Η ανάπτυξη και εμπορία κάθε είδους λογισμικών 
προγραμμάτων,

12) Η παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.), ως παραγωγός 
ηλεκτρικής ενέργειας είτε από την ηλιακή, μέσω εγκα−
τασταθησομένων από αυτήν φωτοβολταϊκών μονάδων, 
είτε γενικά από οποιαδήποτε άλλη μορφή ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, σε κατάλληλες προς το σκοπό αυτό 
ίδιες ή μισθωμένες από τρίτους εκτάσεις, η οποία θα 
διοχετεύεται στο δίκτυο διανομής,

13) Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο 
ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου 
ενδεικτικά διά αγοραπωλησίας μετοχών ή εταιρικών 
μεριδίων,

14) Κάθε συναφής εργασία, πάντοτε προς εκπλήρωση 
των εταιρικών σκοπών και επίτευξη εμπορικού κέρδους.

15) Η παροχή εγγύησης υπέρ τρίτου
Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:
α) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο και να συνιστά και 
κοινοπραξίες.

β) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία 
οπουδήποτε.

γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημε−
δαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

δ) Να αποκτά ακίνητα και μηχανολογικό εξοπλισμό 
προκειμένου να τα χρησιμοποιεί για την πραγμάτωση 
των σκοπών της ή να τα εκμεταλλεύεται εκμισθώνοντας 
τα σε τρίτους και γενικότερα να προβαίνει σε κάθε 
πράξη που αποσκοπεί στην πραγμάτωση των σκοπών 
της ή άλλων παρεμφερών.

ε) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων εταιρειών και 
γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμε−
τέχει η εταιρεία και συνεργάζεται μαζί τους με οποιο−
δήποτε τρόπο, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες 
ενοχικές ή εμπράγματες.

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

Την ίδια ημέρα 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.

Ηράκλειο, 5 Νοεμβρίου 2013

Με εντολή Προέδρου
Η Προϊσταμένη Μητρώου

ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΑΚΗ
F

(3)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Μητρώο της τρο−

ποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρεί−
ας με την επωνυμία «ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥ−
ΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Την 04/11/2013 καταχωρίστηκε με Κωδικό Αριθμό Κα−
ταχώρισης (ΚΑΚ) 122163 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 
(Γ.Ε.ΜΗ.) το με 31/07/2013 Πρακτικό της Τακτικής Γενι−
κής Συνέλευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό ΓΕΜΗ 
075430758000, από το οποίο εγκρίθηκε η τροποποίηση 
του άρθρου 5 του καταστατικού της ανωτέρω Ανώνυ−
μης Εταιρείας. Η τροποποίηση που εγκρίθηκε, έχει σε 
περίληψη ως εξής:

Άρθρο 5

Αποφασίζεται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 
εταιρείας κατά 193.660 ευρώ από την κεφαλαιοποίηση 
της υπεραξίας βάση του Ν. 2065/92 περί αναπροσαρ−
μογής παγίων ποσού 343.604,60 και ταυτόχρονα συμ−
ψηφισμό της ζημιάς κατά ποσό 149.945,97 όπως εμφα−
νίζεται στα βιβλία της εταιρείας και καταβολή 1,37 για 
στρογγυλοποίηση των μετοχών με την έκδοση 9.683 
νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής άξιας είκοσι 
ευρώ 20 ευρώ εκάστης εις το σύνολο τους ονομαστι−
κών και ταυτόχρονα μείωση του μετοχικού κεφαλαίου 
κατά ποσό 616.780 ευρώ με καταστροφή 30.839 μετοχών 
ονομαστικής άξιας 20 ευρώ στο σύνολό τους.

Μετά την κατά τα ανωτέρω αυξομείωση του Μετο−
χικού Κεφαλαίου της Εταιρείας ανέρχεται τούτο σε 
ευρώ 3.123.120 + 193.660 −616.780 = 2.700.000,00 ευρώ, 
διαιρούμενο σε 135.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστι−
κής αξίας είκοσι (20) ευρώ εκάστη.

Χανιά, 25 Νοεμβρίου 2013

Με εντολή Προέδρου 
Ο Διευθυντής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΝΑΦΑΚΗΣ
F

ANAKOINΩΣΕΙΣ
(4)

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΚΟΥΤΣΟΣ − ΤΖΩΤΖΑΣ ΕΚΚΟΛΑΠΤΗΡΙΑ − 
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΑΒΕΕ».

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Την 19/11/2013 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων 
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Εταιρειών της Υπηρεσίας μας (Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ 
Θες/νίκης) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εται−
ρείας με την επωνυμία «ΚΟΥΤΣΟΣ − ΤΖΩΤΖΑΣ ΕΚΚΟΛΑ−
ΠΤΗΡΙΑ − ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΑΒΕΕ» και αριθμό Μητρώου 
34532/62/Β/95/0265.

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

2) Το από 30/06/2012 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ορκωτοί ελεγκτές 
χρήσης 1−1/31−12−2011 οι εξής:

Τακτικός: 
ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 

15851.
Αναπληρωματικός:
ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΘΩΜΑ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 

33531.

Θεσσαλονίκη, 19 Νοεμβρίου 2013

Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΤΖΟΥΛΙΑΣ
F

(5)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«ΣΕΚΑΒΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ» και δ.τ. «ΣΕΚΑΒΑΡ Α.Ε.».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Την 25.10.2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επι−
μελητηρίου μας, το πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συ−
νέλευσης της 30/06/2013, με Κ.Α.Κ. 120536, της Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΕΚΑΒΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ», και 
δ.τ. «ΣΕΚΑΒΑΡ Α.Ε.» με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34457/02/Β/95/216 και 
με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 044405807000, σύμφωνα με το οποίο 
αποφασίστηκαν τα εξής:

1ον: Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εται−
ρικής χρήσης 01/01/2012 έως 31/12/2012, καθώς και των 
εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών επί των καταστά−
σεων αυτών.

2ον: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για 
την χρήση 01/01/2012 έως 31/12/2012.

3ον: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών 
για την χρήση 01/01/2013 έως 31/12/2013:

Τακτικοί:
1. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με αριθμό Ο.Ε.Ε. 9994030052.
2. ΚΡΙΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ με αριθμό Ο.Ε.Ε. 9900061014.
Αναπληρωματικοί:
1. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ με αριθμό Ο.Ε.Ε. 

9996045747.
2. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ με αριθμό Ο.Ε.Ε. 

9999051620.

Πειραιάς, 15 Νοεμβρίου 2013

Με εντολή Προέδρου
Ο Προϊστάμενος Τμήματος Μητρώου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΥΜΠΟΥΚΗΣ

(6)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης της Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία «ΗΛΙΟΤΟΠΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛ−
ΤΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΗΛΙΟ−
ΤΟΠΙΟ ΑΕ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Την 22.11.2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επι−
μελητηρίου μας, το από 22/10/2013 Σχέδιο Σύμβασης 
Συγχώνευσης, με Κ.Α.Κ. 123113, των Ανωνύμων Εταιρειών:

1. «ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με 
δ.τ. «ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε» 
(απορροφούσα) με αριθμό μητρώου ΑΕ 51899/03/Β/02/34, 
αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 121652207000 και Α.Φ.Μ. 999873585, η 
οποία εδρεύει στο Δήμο Ασπροπύργου, στη Λεωφ. Νάτο 
100 Τ.Κ. 19300.

2. «ΗΛΙΟΤΟΠΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «ΗΛΙΟΤΟΠΙΟ ΑΕ» (απορροφώμενη) με 
αριθμό μητρώου ΑΕ 70342/003/Β/10/0028, αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 
007488201000 και Α.Φ.Μ. 998697225, η οποία εδρεύει 
στον Δήμο Ασπροπύργου, στη Λεωφ. Νάτο 100 Τ.Κ. 
19300 με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη 
σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθρ. 68 παρ. 2 και 69 
έως 78 του κ.ν. 2190/20 σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
των άρθρων 1−5 του Ν. 2166/1993, ως ισχύουν, και με 
ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού της απορ−
ροφώμενης την 30/06/2013.

Πειραιάς, 22 Νοεμβρίου 2013

Με εντολή Προέδρου
Ο Προϊστάμενος Τμήματος Μητρώου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΥΜΠΟΥΚΗΣ
F

(7)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ−
μία «ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «STIRIXIS ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Την 14−11−2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επαγγελμα−
τικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης με κωδικό αριθμό 
καταχώρισης 119965 στον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 043357206000 
η υπ’ αριθμ. 8382/03−10−2013 απόφαση του Περιφερειάρ−
χη Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία δόθηκε άδεια 
καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του από 21−
06−2013 πρακτικού Συνεδρίασης του Δ.Σ., της Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο 
«STIRIXIS ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.». Ειδικότερα με το ως άνω πρα−
κτικό, συγκροτήθηκε το ΔΣ σε σώμα, με θητεία 5 έτη, 
έως την 20−06−2018, έπειτα από την εκλογή του από την 
Τακτική Γενική Συνέλευση της 21−06−2013 και ορίστηκε 
η εκπροσώπηση της εταιρείας ως εξής:

1) Ο Κωνσταντίνος Τεκέλογλου του Αλεξάνδρου και 
της Ευθυμίας, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 
1945, κάτοικος Πειραιά, οδός Αγ. Αναργύρων 2 και Μαυ−



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 5

ρογένους, επιχειρηματίας, κάτοχος του Δ.Α.Τ. με αριθμό 
ΑΚ−089079/30−06−2011/Α.Τ. Καμινίων, εξελέγη ως Πρόε−
δρος και Διευθύνων Σύμβουλος,

2) Ο Γεώργιος Τσιουπινάκης του Δημητρίου και της 
Αναστασίας, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 
1992, κάτοικος Χαλάστρας Θεσσαλονίκης, οδός Β. Πά−
ροδος Αμερικάνου 12, κάτοχος του Δ.Α.Τ. με αριθμό 
ΑΖ−661650/2−4−2008/Α.Τ. Χαλάστρας, εξελέγη ως Αντι−
πρόεδρος,

3) Ο Χρήστος Κιάτας του Ορφέα και της Αικατερίνης 
που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1962, κάτοικος 
Θεσσαλονίκης, οδός Θεμ. Σοφούλη 11 − Αμπελόκηποι, 
κάτοχος του Δ.Α.Τ. με αριθμό Χ−245637/5−7−2002/Α.Τ. ΙΖ' 
Θεσσαλονίκης, εξελέγη ως Μέλος του ΔΣ,

4) Ο Δημήτριος Σομπότης του Αριστοφάνη και της 
Γεωργίας, που γεννήθηκε στις Σέρρες το 1973, κάτοικος 
Πυλαίας − Θεσσαλονίκης, οδό Αγαλιανού 22, κάτοχος 
του Δ.Α.Τ. με αριθμό Σ− 343391, εξελέγη ως Μέλος του 
ΔΣ,

5) Ο Κοσμάς Ναζίρης του Σάββα και της Βασιλικής, 
που γεννήθηκε το έτος 1984 στη Θεσσαλονίκη, φοιτη−
τής, κάτοικος Θέρμης Θεσσαλονίκης, τέρμα Ελληνικής 
Αεροπορίας, κάτοχος του Δ.Α.Τ. με αριθμό ΑΒ−749857/9−
10−2006/Α.Τ. Περιφέρειας Σερρών, εξελέγη ως Μέλος 
του ΔΣ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον Πρόεδρο και 
Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτού Κωνσταντίνο Τεκέλογλου 
του Αλεξάνδρου την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού 
στο σύνολο, καθώς και στον Αντιπρόεδρο αυτού Γεώρ−
γιο Τσιουπινάκη του Δημητρίου, για τις περιοριστικά 
ανατιθέμενες σ’ αυτόν εξουσίες, όπως αυτές καταγρά−
φονται παρακάτω.

To Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί δικαίωμα 
υπογραφής στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο 
αυτού Κωνσταντίνο Τεκέλογλου του Αλεξάνδρου, και 
χορηγούν στον Αντιπρόεδρο αυτού Γεώργιο Τσιουπι−
νάκη του Δημητρίου το περιορισμένο δικαίωμα εκπρο−
σώπησης και υπογραφής για λογαριασμό της εταιρείας 
στις πιο κάτω περιοριστικά αναφερόμενες ενέργειες, 
όπως ενεργώντας μόνος του, να εκπροσωπεί και να 
δεσμεύει την εταιρεία στις συναλλαγές αυτής με οποια−
δήποτε Τράπεζα ή Χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και για 
οποιαδήποτε συναλλαγή πλην της σύναψης δανειακών 
συμβάσεων ή άλλων εξομοιούμενων με αυτές συμβάσεις, 
με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία 
και ειδικά:

1) οπισθογράφηση και μεταβίβαση επιταγών πελατεί−
ας προς τις Τράπεζες ως αξίες λόγω ενεχύρου, προς 
πίστωση λογαριασμού, προς κατάθεση και γενικά για 
κάθε λόγο και αιτία οπισθογράφησης και μεταβίβασης 
αυτών προς τις Τράπεζες, καθώς και κάθε άλλης προ−
παρασκευαστικής ή παρακολουθηματικής ως προς τις 
πιο πάνω ενέργειες πράξη.

2) υπογραφή εντολών πληρωμής, καταθέσεων, μετα−
φορά μετρητών σε άλλο λογαριασμό της εταιρείας της 
ίδιας ή άλλης Τράπεζας από κάθε είδους λογαριασμό 
που τηρεί η εταιρεία στις Τράπεζες αυτές, μετατροπής 
ξένων νομισμάτων σε Ευρώ ή και αντίστροφα καθώς και 
κάθε άλλης προπαρασκευαστικής ή παρακολουθηματι−
κής ως προς τις πιο πάνω ενέργειες πράξη.

3) ανάληψη μετρητών, είσπραξη αξιόγραφων σε μετρη−

τά, υπογραφή εντολής ανάληψης από λογαριασμό της 
εταιρείας έως του ποσού των χιλίων Ευρώ (1.000,00 €).

Θεσσαλονίκη, 14 Νοεμβρίου 2013

Με εντολή Προέδρου
Η Προϊσταμένη Διοικητικού−Οικονομικού

ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΠΥΡΙΑΔΟΥ
F

(8)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΕ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Στις 18/11/2013 καταχωρίστηκε με ΚΑΚ 118649 στο 
Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας 
ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων το από 27/10/2013 
πρακτικό Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟ−
ΧΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΑΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ 123937229000 (πρώην 
Αριθμός MAE 10588/42/B/86/0099), που σύμφωνα με την 
με αριθ. 4533/2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπεί−
ρου, ελέγχθηκε και διαπιστώθηκε η πληρότητα και η 
νομιμότητα των δικαιολογητικών για την πιστοποίηση 
καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

Ιωάννινα, 18 Νοεμβρίου 2013

Με εντολή Προέδρου
Ο Διευθυντής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
F

(9)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ − "ΠΟΛΙΤΕΙΑ", ΙΩ−
ΑΝΝΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «Ε.Τ.ΗΠ. Α.Ε. − 
"ΠΟΛΙΤΕΙΑ", ΙΩΑΝΝΙΝΑ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Στις 14/11/2013 καταχωρίστηκε με ΚΑΚ 119828 στο 
Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας 
ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων το από 30/06/2013 
πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ − "ΠΟΛΙΤΕΙΑ", ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «Ε.Τ.ΗΠ. Α.Ε. − "ΠΟΛΙ−
ΤΕΙΑ", ΙΩΑΝΝΙΝΑ»., αριθμό ΓΕΜΗ: 030646329000 (πρώην 
αριθμός MAE: 44595/42/B/99/18), αφού ελέγχθηκε και 
διαπιστώθηκε η πληρότητα και η νομιμότητα των δι−
καιολογητικών με την με αριθ. 3426/2013 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, σύμφωνα με το οποίο:

Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χω−
ρίς καμία τροποποίηση τους και η έκθεση διαχείρισης 
Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2012−31/12/2012.

Ιωάννινα, 14 Νοεμβρίου 2013

Με εντολή Προέδρου
Ο Διευθυντής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
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(10)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟ−
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ. «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Α.Τ.Ε.Β.Ε.».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Την 15/11/2013 καταχωρίστηκε με ΚΑΚ 120207 στο Γενικό 
Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του 
Επιμελητηρίου Ιωαννίνων το από 30/06/2013 πρακτικό 
της Γενικής Συνέλευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 
Α.Τ.Ε.Β.Ε.», αριθμό ΓΕΜΗ: 122475529000 (πρώην αριθμός 
MAE: 26232/42/B/92/0007), αφού ελέγχθηκε και διαπιστώ−
θηκε η πληρότητα και η νομιμότητα των δικαιολογητικών 
με την με αριθ. πρωτ. 3439/2013 Απόφαση του Περιφε−
ρειάρχη Ηπείρου, σύμφωνα με το οποίο:

1) Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι 
εκθέσεις διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και 
των ορκωτών λογιστών για τη χρήση 2012.

2) Ορίστηκε για τον έλεγχο χρήσης 2013 η ελεγκτι−
κή εταιρεία ορκωτών ελεγκτών − λογιστών P.K.F. ΕΥ−
ΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε με Α.Φ.Μ. 094434361, και Α.Μ.Α.Ε. 
33357/01/Β/95/249, αριθμός μητρώου ΣΟΕΛ 132, Λ. Κη−
φισίας 124 Τ.Κ 11526 − ΑΘΗΝΑ, με πρόταση ο σχετικός 
έλεγχος να διενεργηθεί από τον ορκωτό ελεγκτή Ιωάννη 
Κασιούμη με AM ΣΟΕΛ: 108511856, Α.Φ.Μ.: 020735124 και 
AT: ΑΙ 806019.

Ιωάννινα, 15 Νοεμβρίου 2013

Με εντολή Προέδρου
Ο Διευθυντής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
F

(11)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«ΚΑΤΩΓΙ ΚΑΙ ΣΤΡΟΦΙΛΙΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗ−ΟΙΝΟΠΟΙ−
ΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΚΑΤΩΓΙ−ΑΒΕ−
ΡΩΦ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Στις 18/11/2013 καταχωρίστηκε με ΚΑΚ 118658 στο 
Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας 
ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων το από 21/10/2013 
πρακτικό Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΤΩΓΙ 
ΚΑΙ ΣΤΡΟΦΙΛΙΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗ−ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΩ−
ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», διακριτικό τίτλο: «ΚΑΤΩΠ−ΑΒΕΡΩΦ», 
αριθμό ΓΕΜΗ: 030836229000 (πρώην αριθμός MAE: 
18703/42/B/89/0002), που σύμφωνα με την με αριθ. 
4534/2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, ελέγ−
χθηκε και διαπιστώθηκε η πληρότητα και η νομιμότητα 
των δικαιολογητικών για την πιστοποίηση καταβολής 
της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

Ιωάννινα, 18 Νοεμβρίου 2013

Με εντολή Προέδρου
Ο Διευθυντής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

(12)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

(Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ALCO ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ−ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ. «ALCO ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΕ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Στις 15/11/2013 καταχωρίστηκε με ΚΑΚ 120143 στο Γενικό 
Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του 
Επιμελητηρίου Ιωαννίνων το από 30/06/2013 πρακτικό της 
τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία «ALCO ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ−ΕΜΠΟΡΙΑ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο: 
«ALCO ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΕ», αριθμό ΓΕΜΗ: 030304229000 
(πρώην αριθμός ΜΑΕ: 52915/42/Β/02/0037), αφού ελέγ−
χθηκε και διαπιστώθηκε η πληρότητα και η νομιμότητα 
των δικαιολογητικών με την υπ’ αριθ. 4043/2013 απόφαση 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σύμφωνα με το οποίο:

Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χω−
ρίς καμία τροποποίηση τους και η έκθεση διαχείρισης 
Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2012−31/12/2012.

Ιωάννινα, 15 Νοεμβρίου 2013

Με εντολή Προέδρου
Ο Διευθυντής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
F

(13)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«ΣΟΥΡΕΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΕΚ−
ΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και δ.τ. «ΣΟΥΡΕΛΗΣ ΑΕ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Στις 15/11/2013 καταχωρίστηκε με ΚΑΚ 120148 στο 
Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας 
ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων το από 30/06/2013 
πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΟΥΡΕΛΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥ−
ΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», το διακριτικό τίτλο «ΣΟΥΡΕΛΗΣ ΑΕ» 
και αριθμό ΓΕΜΗ 030383929000, (πρώην αριθμός ΜΑΕ 
49458/42/Β/01/0016), αφού ελέγχθηκε και διαπιστώθηκε 
η πληρότητα και η νομιμότητα των δικαιολογητικών με 
την υπ’ αριθ. 3397/2013 απόφαση του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, σύμφωνα με το οποίο:

Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χω−
ρίς καμία τροποποίηση τους και η έκθεση διαχείρισης 
Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2012−31/12/2012.

Ιωάννινα, 15 Νοεμβρίου 2013

Με εντολή Προέδρου
Ο Διευθυντής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
F

(14)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«MOP ΑΪΣ ΚΡΗΜ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

Στις 25/11/2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό 
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Μητρώο το Πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων με ημερ. 26/09/2013 που αφορά την μετα−
τροπή της Ανώνυμης Εταιρείας «MOP ΑΪΣ ΚΡΗΜ ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «MOP ΑΪΣ ΚΡΗΜ» 
και αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου 120586048000, 
σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία 
«MORE ICE CREAM Ι.Κ.Ε.» και διακριτικό τίτλο «MORE 
ICE CREAM P.C.» και η μετατροπή αυτή πήρε Κωδικό 
Αριθμό Καταχώρισης 123633. Η εταιρεία να διαγραφεί 
από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

Το καταστατικό της σύστασης της έχει ως εξής:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «MORE ICE CREAM Ι.Κ.Ε.»
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: «MORE ICE CREAM P.C.».
ΕΔΡΑ: Παραλία Πιερίας
ΕΤΑΙΡΟΙ: 1) Νικόλαος Γατόπουλος του Ευαγγέλου και 

της Αφροδίτης, υπάλληλος Δ.Ε.Η., που γεννήθηκε στην 
Αλεξάνδρεια Ημαθίας το 1958 και κατοικεί στην Κοζάνη, 
κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αρ. 
Ρ 870509 του Τ.Α. Κοζάνης και με Α.Φ.Μ. 032047411 και

2) Μαριγώ Πίτη του Ηλία και της Ιωάννας, σύζυγος 
Νικολάου Γατόπουλου, υπάλληλος Δ.Ε.Η., που γεννήθηκε 
στην Καρδία Κοζάνης το 1964 και κατοικεί στην Κοζάνη, 
κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αρ. 
Ρ 870508 του Τ.Α. Κοζάνης και με Α.Φ.Μ. 033582534. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Ενενήντα πέντε χιλιάδες (95.000,00) ευρώ, 
το οποίο προέρχεται από την Ανώνυμη Εταιρεία από 
την οποία προήλθε η Ι.Κ.Ε. και αντιστοιχεί σε ισόποσες 
κεφαλαιακές εισφορές. 

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ: Τα εταιρικά μερίδια ορίζονται σε 
ενενήντα πέντε χιλιάδες (95.000) με ονομαστική αξία 
ενός (1,00) ευρώ έκαστο και αντιστοιχούν σε ισόποσες 
κεφαλαιακές εισφορές ως εξής:

1. Η Πίτη Μαριγώ εισφέρει σε μετρητά με τη νόμιμη 
σύσταση της εταιρείας ποσό σαράντα οκτώ χιλιάδων 
τετρακοσίων πενήντα (48.450,00) ευρώ και λαμβάνει 
σαράντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια πενήντα (48.450) 
εταιρικά μερίδια και

2. Ο Γατόπουλος Νικόλαος εισφέρει σε μετρητά με 
τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας ποσό σαράντα έξι 
χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα (46.550,00) ευρώ και 
λαμβάνει σαράντα έξι χιλιάδες πεντακόσια πενήντα 
(46.550) εταιρικά μερίδια. 

ΣΚΟΠΟΣ: Κύριος: Παραγωγή και εμπορία − λιανική και 
χονδρική − παγωτού και άλλων ειδών βιώσιμου πάγου, 
ειδών ζαχαροπλαστικής, γαλακτοκομικών προϊόντων 
και συναφών ειδών.

Δευτερεύοντες: 1) Η ίδρυση και λειτουργία καταστη−
μάτων λιανικής πώλησης παγωτού, ειδών ζαχαροπλα−
στικής, γαλακτοκομικών προϊόντων και συναφών ειδών.

2) Η ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων παραγωγής 
παγωτού και άλλων ειδών βρώσιμου πάγου, ειδών ζαχα−
ροπλαστικής, γαλακτοκομικών προϊόντων και συναφών 
ειδών.

3) Η εισαγωγή εξοπλισμού και πρώτων υλών για την 
παραγωγή παγωτού και άλλων ειδών βρώσιμου πάγου, 
ειδών ζαχαροπλαστικής, γαλακτοκομικών προϊόντων 
και συναφών ειδών.

4) Η ίδρυση και λειτουργία καφετέριας, αναψυκτηρίου, 
η παροχή συναφών υπηρεσιών και η πώληση συναφών 
ειδών.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Πεντηκονταετής (50ετής)
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: Την εταιρεία διοικεί, διαχειρίζεται, εκ−

προσωπεί και δεσμεύει για όλη τη διάρκεια της ο Πίτης 
Ηλίας του Στυλιανού και της Κυριακής, που γεννήθηκε 
στην Κοζάνη το έτος 1989 και κατοικεί στην Κοζάνη, 
κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αρ. 
ΑΑ 412852 του Α.Τ. Κοζάνης με Α.Φ.Μ. 148510298. Ο δια−
χειριστής της εταιρείας οφείλει μέσα σε ένα μήνα από 
την σύσταση της εταιρείας ή από κάθε αύξηση του 
κεφαλαίου να βεβαιώσει την ολοσχερή καταβολή αυτού, 
με πράξη του που καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.

Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα της μετατροπής 
επέρχονται μετά την τήρηση της διαδικασίας του άρ−
θρου 107 παρ. 3 Ν. 4072/12 [πάροδος ενός (1) μηνός κτλ.].

Κατερίνη, 25 Νοεμβρίου 2013

Με εντολή Προέδρου
Η αρμόδια υπάλληλος του ΓΕΜΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΚΑΡΛΕΤΣΑ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(15)

Στο ΦΕΚ (ΤΑΕ−ΕΠΕ κ ΓΕΜΗ) 5727/09−09−2013 που δη−
μοσιεύθηκε η αριθμ. 10437/02−09−2013 ανακοίνωση κα−
ταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» 
δ.τ. «ΑΡΚΥΣ Α.Τ.Ε.Ε.» και ΑΡ.Μ.Α.Ε. 59942/62/Β/06/0013 
διορθώνεται στο θέμα 3, στον στίχο 17 

το εσφαλμένο «μέχρι» 
στο ορθό «με πενταετή θητεία».

(Από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας)

F
(16)

Στο ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ−ΕΠΕ και ΓΕΜΗ) 3476/14−6−2013 
στο οποίο δημοσιεύθηκε η ανακοίνωση καταχώρισης 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΕΣΤΗΣ 
ΑΞΕΤΕ» με ΑΡ. ΓΕΜΗ 125250222000, διορθώνεται:

Στη σελίδα 6, στήλη 2,
το εσφαλμένο, σειρά 31: «το υπ' αρ. 13/30−6−2013» 
στο ορθό «το υπ' αρ. 13/30−6−2012».

(Από το Επιμελητήριο Ευβοίας)  



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

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*11083272611130008*

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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