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ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

(1)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«AERIAL.NET − ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ−
ΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «AERIAL.NET».

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

Την 21/8/2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με ΚΑΚ 89746, το από 30/6/2013 πρα−
κτικό τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 
Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «AERIAL.NET − ΤΗΛΕ−
ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «AERIAL.NET» 
και αριθμό ΓΕΜΗ 020872526000, που εδρεύει στο Δήμο 
Βέροιας (ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 19), με το οποίο:

α) εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και 
την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για 
τη χρήση του 2012,

β) ορίζονται ελεγκτές για τη χρήση 01/01 − 31/12/2013 
οι εξής:

Τακτικοί:
1. Καραμίχος Μιχαήλ του Αποστόλου, με αριθμό Μη−

τρώου O.E. 495040314 και αριθμό αδείας Α΄ Τάξης Λο−
γιστή/Φοροτεχνικού 14788.

2. Καραμίχου Δέσποινα του Αποστόλου, με αριθμό 
Μητρώου O.E. 492036280 και αριθμό αδείας Α΄ Τάξης 
Λογιστή/Φοροτεχνικού 3090.

Αναπληρωματικοί:
1. Μουρατίδου Δήμητρα του Κωνσταντίνου, με αριθμό 

Μητρώου O.E. 9997046663 και αριθμό αδείας Α΄ Τάξης 
Λογιστή/Φοροτεχνικού 14523.

2. Αβελλας Ιωάννης του Αδάμου, με αριθμό Μητρώου 
O.E. 0392037159 και αριθμό αδείας Α΄ Τάξης Λογιστή/
Φοροτεχνικού 2975.

Βέροια, 21 Αυγούστου 2013

Με εντολή Διοικητικής Επιτροπής
Η Αρμόδια Υπάλληλος

ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

F

(2)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«ΓΡ. ΜΙΣΙΡΛΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑ−
ΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΠΡΑΓΜΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ, ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙ−
ΣΕΩΝ, ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙ−
ΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» ME διακριτικό τίτλο «ΓΡ. ΜΙΣΙΡ−
ΛΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.».

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

Την 20/8/2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με KAK 89573, το από 31/7/2013 πρα−
κτικό τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 
Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΓΡ. ΜΙΣΙΡΛΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, 
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙ−

ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΑΓΜΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ, ΕΚΤΙΜΗ−
ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και δ.τ. «ΓΡ. ΜΙΣΙΡΛΗΣ & ΥΙΟΙ 
Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 021033826000, που εδρεύει στο 
Δήμο Βέροιας (ΠΙΕΡΙΩΝ 7 ΚΑΙ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ), με το οποίο:

α) εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και 
την έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου για τη 
χρήση του 2012,

β) ορίζονται ελεγκτές για τη χρήση 01/01 − 31/12/2013 
οι εξής:

Τακτικοί:
1. Βέργος Γεώργιος του Στυλιανού, με αριθμό Μητρώ−

ου O.E. 9901062693 και αριθμό αδείας Α΄ Τάξης Λογιστή/
Φοροτεχνικού 18035.

2. Παναγόπουλος Κωνσταντίνος του Αλεξάνδρου, με 
αριθμό Μητρώου O.E. 9996046010 και αριθμό αδείας Α΄ 
Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού 3846.

Αναπληρωματικοί:
1. Κοσμίδης Κωνσταντίνος του Ιωάννη, με αριθμό Μη−

τρώου O.E. 9998049547 και αριθμό αδείας Α΄ Τάξης 
Λογιστή/Φοροτεχνικού 15136.

2. Σίμου Νεκταρία του Μανουήλ, με αριθμό Μητρώου 
O.E. 9996045798 και αριθμό αδείας Α΄ Τάξης Λογιστή/
Φοροτεχνικού 39735.

Βέροια, 20 Αυγούστου 2013

Με εντολή Διοικητικής Επιτροπής
Η Αρμόδια Υπάλληλος

ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

F

(3)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ−ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτι−
κό τίτλο «ΚΤΕΛ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε.».

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

Την 21/8/2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με KAK 89649, το από 29/6/2013 πρα−
κτικό τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 
Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ−ΑΝΩΝΥ−
ΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΚΤΕΛ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε.» και αριθμό 
ΓΕΜΗ 021266326000, που εδρεύει στο Δήμο Βέροιας 
(Ηρας 28), με το οποίο:

α) εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, την 
έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την 
έκθεση των ελεγκτών για τη χρήση του 2012,

β) ορίζεται η ελεγκτική εταιρεία «ΣΟΛ ΑΕ» για τον 
έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2013.

Βέροια, 21 Αυγούστου 2013

Με εντολή Διοικητικής Επιτροπής
Η Αρμόδια Υπάλληλος

ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
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(4)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

στοιχείων της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία 
«ΤΟΠΟΣ − ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «REGION SA». 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Στις 21/8/2013 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με KAK 89824 τα κατωτέρω στοιχεία 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΠΟΣ − 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δια−
κριτικό τίτλο «REGION SA» και Αρ. ΓΕΜΗ 034437733000.

1) Προσάρτημα, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμ−
βουλίου για τη χρήση 2012.

2) Το από 30/07/2013 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων με το οποίο αποφασίστηκε η μη εκλογή 
ελεγκτών για τη χρήση 2013.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων Αρ. Πρωτ. 43697/17002/9−8−2013.

Κέρκυρα, 21 Αυγούστου 2013

Με εντολή Προέδρου
Η Υπάλληλος

ΜΑΡΙΑ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΥ

F

(5)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΛΑΚΑΤΕΒΑΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕ−
ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΓΑΣ Α.Ε.».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Την 8/2/2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη−
τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με KAK 88373, το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της εται−
ρείας με την επωνυμία «ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΛΑΚΑΤΕΒΑΚΗΣ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΓΑΣ 
Α.Ε.» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 124435458000:

Η από 28/1/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΧΑΛΑΚΑΤΕΒΑΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΓΑΣ Α.Ε.» με την οποία έγινε εκλογή 
νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, έπειτα από 
το θάνατο της Προέδρου και Δ/νουσας Συμβούλου, και 
ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής:

1. Εμμανουήλ Αντωνίου Χαλακατεβάκης, με ΑΔΤ Τ 
489682 και ΑΦΜ 136448796, ως Πρόεδρος Δ.Σ.

2. Βασιλική Χαλακατεβάκη χα Αντωνίου Εμμ. Χαλα−
κατεβάκη, με ΑΔΤ Ν 969058 και ΑΦΜ 118462562, ως 
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

3. Χαλακατεβάκη Ελευθερία του Αντωνίου, με ΑΔΤ ΑΙ 
460214 και ΑΦΜ 151550719.

4. Χαλακατεβάκη Ευτυχία σύζυγος Ρούσσου, με ΑΔΤ 
Ν 968677 και ΑΦΜ 113199393.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει 
την 30/06/2014.

Εκπροσώπηση: Το Δ.Σ. αναθέτει στον Πρόεδρο αυτού 
Εμμανουήλ Χαλακατεβάκη του Αντωνίου την ενάσκηση 
των δικαιωμάτων του όπως αυτά ενδεικτικά απαριθ−
μούνται στα άρθρα 15 και 16 του καταστατικού, και του

οποίου η υπογραφή τιθέμενη κάτω από την Εταιρική 
Επωνυμία, δεσμεύει την Εταιρεία.

Χανιά, 16 Αυγούστου 2013

Με εντολή Προέδρου
Ο Διευθυντής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΝΑΦΑΚΗΣ
F

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

(6)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

της σύστασης της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης 
με την επωνυμία «VERDE PLUS ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟ−
ΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το δι−
ακριτικό τίτλο «VERDE PLUS Ε.Π.Ε.».

Την 21/08/2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο, η με αριθμό 757/29/7/2013 πράξη, σύστασης 
της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία 
«VERDE PLUS ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟ−
ΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «VERDE 
PLUS Ε.Π.Ε.» της Συμβολαιογράφου ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΤΣΙΤ−
ΣΑ.

Η ως άνω Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης έλαβε 
αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 126619001000 και Κωδικό Αριθμό κατα−
χώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. 126619001000.

Περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής:
1) Αριθμός Συμβολαίου: 757/29/7/2013.
2) Συμβολαιογράφος: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΙΤΣΑ.
3) Επωνυμία «VERDE PLUS ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικός 
τίτλος «VERDE PLUS Ε.Π.Ε.».

4) Έδρα: ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 136, ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗ−
ΤΡΙΟΥ, ΑΘΗΝΑ.

5) Εταίροι:
ΖΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ/ΝΙΚΟΛΑΟΣ − 064812040 − ΣΚΟΥΖΕ 

45Α.
ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ/ΙΩΑΝΝΗΣ − 059932830 − ΜΑ−

ΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 136.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ/ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ − 071475021 

− ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 54.
6) Κεφάλαιο: 2.430.
7) Σκοπός: Σκοπός της εταιρείας είναι:
(α) Η εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία πάσης φύσεως δο−

μικών, μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονι−
κών υλικών και εξοπλισμού, υλικών ΑΠΕ, κλιματιστικών, 
θερμαντικών, ηλεκτρικών συσκευών, ηλεκτρικών μικρο−
συσκευών, οπτικοακουστικών και λοιπών συσκευών οικι−
ακής ή και επαγγελματικής χρήσεως καθώς και πάσης 
φύσεως άλλων οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, 
η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού, καθώς και 
πάσης φύσεως αναλώσιμων και ανταλλακτικών τους. 
Παράλληλα μπορεί να προβεί και σε οποιαδήποτε αγο−
ρά και πώληση εμπορεύσιμων αγαθών, όπως τροφίμων, 
βιολογικών προϊόντων, συσκευών οικιακής χρήσης και 
εν γένει πάσης φύσεως εμπορεύσιμων αγαθών.

(β) Η ανάληψη της διάθεσης των ανωτέρω προϊόντων 
και εμπορευμάτων παραγωγής τρίτων οίκων, στην Ελ−
λάδα ή και σε χώρες του εξωτερικού.

(γ) Η αγορά και μεταπώληση στους μετόχους της ή 
τρίτους ή η παραγγελία χονδρικά έναντι προμήθειας για 
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λογαριασμό των μετόχων της ή τρίτων και σύμφωνα με 
τις ανάγκες τους, προϊόντων του στοιχείου (α) ανωτέρω.

(δ) Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, εγκατάστα−
σης, συντήρησης ή και επισκευής των προϊόντων και 
εμπορευμάτων της Εταιρείας ή άλλων εμπορευμάτων 
τη διάθεση των οποίων είχε ή προτίθεται να αναλάβει.

(ε) Η λειτουργία βιομηχανικών και πάσης φύσεως 
άλλων εγκαταστάσεων και μονάδων, εφόσον οι εγκα−
ταστάσεις ή μονάδες σχετίζονται με την παραγωγή, 
αποθήκευση ή εμπορευματοποίηση των προϊόντων του 
στοιχείου (α) ανωτέρω.

στ) Η μίσθωση ακινήτων της ιδιοκτησίας ή κατοχής 
της Εταιρείας προς κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρό−
σωπο.

(ζ) Η εμπορία και διάθεση, με οποιοδήποτε τρόπο, 
ιδίως με πώληση των από την εταιρεία παραγομένων 
ή εμπορευομένων προϊόντων και εμπορευμάτων, μέσω 
του δικτύου της σε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και

(η) Η εν γένει άσκηση δραστηριότητας που αναγρά−
φονται ανωτέρω στο στοιχείο α)−ζ).

2. Για τους ανωτέρω σκοπούς η Εταιρεία δύναται:
(α) Να προβαίνει σε επενδύσεις παγίων στοιχείων, 

κινητών ή ακινήτων συμπεριλαμβανομένων βιομηχανο−
στασίων, μονάδων παραγωγής, είτε με αγορά, είτε με 
ορισμένου ή αορίστου χρόνου μίσθωση, είτε με δανει−
οδότηση, είτε και με συμβάσεις χρηματοδοτικής μισθώ−
σεως, με σκοπό την μονιμότερη εκμετάλλευση τους.

(β) Να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες που επιδιώκουν 
τους ίδιους παρεμφερείς ή όχι σκοπούς και να συνερ−
γάζεται με αυτές, καθώς και να εξαγοράζει εταιρικά 
μερίδια ή συμμετοχές ή μετοχές σε άλλες εταιρείες, 
να ιδρύει μόνη ή σε συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις 
θυγατρικές εταιρείες με οποιοδήποτε εταιρικό αντικεί−
μενο και σκοπό.

(γ) Να συμμετέχει σε προγράμματα ευρωπαϊκής συ−
νεργασίας μεταξύ ομοειδών επιχειρήσεων ή κοινών 
προγραμμάτων επιχειρήσεων και ερευνητικών προ−
γραμμάτων.

(δ) Να συμμετέχει σε δημόσιους ή ιδιωτικούς διαγωνι−
σμούς προμηθείας και εγκατάστασης των παραγομένων 
ή εμπορευομένων από αυτήν προϊόντων, να συνάπτει 
συμβάσεις προμηθείας των προϊόντων της. 

(ε) Να συμβάλλεται ως δικαιοπάροχος σε συμβά−
σεις δικαιόχρησης (Franchising) με αντικείμενο (Ι) την 
παραχώρηση σε τρίτους δικαιωμάτων της εταιρείας, 
συναφών προς την ευόδωση του σκοπού της και την 
άσκηση της εμπορικής της δραστηριότητας, όπως εί−
ναι η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος, τα εμπορι−
κά της σήματα, τα λοιπά δικαιώματα πνευματικής και 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας που διαθέτει, ή η από αυτή 
χρησιμοποιούμενη τεχνογνωσία και (II) την παροχή συμ−
βουλών και διευκολύνσεων πάσης φύσεως προς τους 
δικαιούχους συναφών με την άσκηση της εμπορικής 
τους δραστηριότητας.

(στ) Να επενδύει τα διαθέσιμα της σε πάσης φύσεως 
χρηματοπιστωτικά μέσα, τίτλους, προθεσμιακές κατα−
θέσεις και μέσα χρηματαγοράς και

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί 
να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία τόσο 
στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, να μετέχει σε 
άλλες εταιρείες οιασδήποτε μορφής που έχουν το ίδιο 
ή παρεμφερή σκοπό.

Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρ−
ρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ και ΑΕ με οποιαδήποτε 
εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσω−
πεί, συνεργάζεται ή συγχωνεύεται με άλλες επιχειρή−
σεις ήδη υφιστάμενες, ή που πρόκειται να συσταθούν 
στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, και οι οποίες επιδιώκουν 
τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης 
εταιρείας.

8) Διάρκεια: 20.
9) Διαχείριση: Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υπο−

θέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της 
εταιρείας ανατίθεται με το παρόν καταστατικό για όλη 
τη διάρκεια της εταιρείας, στους:

1) Νικόλαο Καμπούρη του Ιωάννου και της Κλεάνθης, 
μηχανολόγο μηχανικό, γεννημένο στην Αθήνα στις 
29/5/1973, κάτοικο Αγίου Δημητρίου Αττικής, οδός Μα−
κρυγιάννη 136, κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας 
του με αριθμό ΑΖ 081944 που εκδόθηκε στις 6/11/2007 
από το Τ.Α. Αγίου Δημητρίου.

2) Μιχαήλ Ζιώτης του Νικολάου και της Παρασκευ−
ής, μηχανολόγο μηχανικό, γεννημένο στην Αθήνα στις 
11.10.1977, κάτοικο Πεντέλης Αττικής, οδός Σκουζέ 45Α, 
κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του με αριθ−
μό Χ 082211 που εκδόθηκε στις 19/3/2002 από το Α.Τ. 
Χαλανδρίου, (Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, Α.Φ.Μ. 064812040), και 

3) Αθανάσιο Παπαθανασίου του Ευαγγέλου και της Ευ−
αγγελής, μηχανολόγο μηχανικό, γεννημένο στην Αθήνα 
στις 28/4/1975, κάτοικο Αθηνών, οδός Χατζηαποστόλου 
54, κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του με 
αριθμό ΑΒ 035329 που εκδόθηκε στις 9/12/2005 από το 
Τ.Α. Κολωνού, (Α.Φ.Μ. 071475021, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών), οι 
οποίοι θα ενεργούν είτε από κοινού, είτε μεμονωμένα 
έκαστος για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας 
πράξεις διαχείρισης και διάθεσης που σε κάθε περίπτω−
ση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης 
και εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία νόμιμα και 
οι οποίοι εκπροσωπούν την εταιρεία είτε από κοινού, 
είτε μεμονωμένα έκαστος, χωρίς την σύμπραξη του 
άλλου, δεσμεύοντας την εταιρεία με την υπογραφή του 
που θα τίθεται υπό την εμπορική επωνυμία.

Αθήνα, 21 Αυγούστου 2013

Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών
Η Συμβολαιογράφος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΙΤΣΑ

F
(7)

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 
της σύστασης της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περι−
ορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ 
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕ−
ΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με το διακριτικό τίτλο «ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ 
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.».

Την 21/08/2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο, η με αριθμό 39.891/21−8−2013 πράξη, σύστασης 
της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης 
με την επωνυμία «ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟ−
ΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με το δι−
ακριτικό τίτλο «ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.» της 
Συμβολαιογράφου Πειραιώς ΖΑΦΕΙPIΑΣ ΣΟΥΡΗ.

Η ως άνω Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης έλαβε 
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αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 126620101000 και Κωδικό Αριθμό κατα−
χώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. 126620101000.

Περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής:
1) Αριθμός Συμβολαίου: 39.891/21−8−2013.
2) Συμβολαιογράφος: ΖΑΦΕΙΡΙΑ ΣΟΥΡΗ.
3) Επωνυμία: «ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩ−

ΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικός 
τίτλος «ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.».

4) Έδρα: ΖΕΦΥΡΟΥ 58Β, ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ, 
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ 
ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.

5) Εταίρος: AUSLY LIMITED με ΑΦΜ 997518819 της 
ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ με έδρα στη Λευκωσία (Λεωφόρος 
Κωστάκη Παντελίδη αριθμός 1, kolokasides building, 3ος 
όροφος) της Δημοκρατίας της Κύπρου και διεύθυνση 
αντικλήτου στην Ελλάδα στο Παλαιό Φάληρο οδός ΖΕ−
ΦΥΡΟΥ 58Β.

6) Κεφάλαιο: 9.000 ευρώ το οποίο διαιρείται σε 150 
εταιρικά μερίδια αξίας εκάστου 60 ευρώ.

7) Σκοπός: Σκοπός της δια της παρούσης συνιστώμε−
νης εταιρείας είναι:

1. Η επί ιδίων ή αλλότριων ακινήτων μελέτη, κατασκευή, 
ανέγερση, ανοικοδόμηση, αναπαλαίωση, διαμόρφωση 
παντός είδους και χρήσεως οικοδομών, όλως ενδεικτικά 
και όχι περιοριστικά, κτιρίων πολλαπλών χρήσεων, κτι−
ρίων γραφείων, κατοικιών, πολυκατοικιών, ξενοδοχείων, 
νοσοκομείων, εκπαιδευτηρίων, συνεδριακών κέντρων, 
θεματικών πάρκων, κινηματογράφων, χώρων στάθμευ−
σης αυτοκινήτων (parking) κ.λπ.

2. Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών 
και κατασκευαστικών έργων, ιδιωτικών ή Δημοσίων.

3. Η ανάληψη ιδιωτικών ή δημοσίων εργολαβιών εν 
γένει και η ανάθεση υπεργολαβιών.

4. Η πώληση, αγορά, μίσθωση, εκμίσθωση, υπομίσθω−
ση και εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο παντός 
είδους οικοδομών ή οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών 
και ακινήτων εν γένει.

5. Η εμπορία υλών, τεχνικών και οικοδομικών υλικών, 
μηχανημάτων, εργαλείων και προϊόντων εν γένει που 
σχετίζονται με τις ως άνω δραστηριότητες.

6. Η διενέργεια πάσης φύσεως εργασιών συντήρησης 
και καθαρισμού, παντός είδους κτιρίων και εγκαταστά−
σεων.

7. Η μεσιτεία αγοραπωλησιών, μισθώσεων ακινήτων, 
η μεσιτεία αγοραπωλησιών, ναυλώσεων κάθε είδους 
πλοίων και σκαφών.

8. Η εργολαβική ανάληψη, εξ ολοκλήρου από την Εται−
ρεία ή δι’ αντιπαροχής, της ανεγέρσεως οποιασδήπο−
τε μορφής και σκοπού οικοδομήματος, εντός ή εκτός 
Ελλάδος

9. Η εκμίσθωση ακινήτων, γαιών και γηπέδων ιδιοκτη−
σίας της Εταιρείας, η υπεκμίσθωση ακινήτων ιδιοκτησί−
ας τρίτων ή και ανηκόντων σε εταιρεία χρηματοδοτικής 
μίσθωσης για τα οποία έχει συναφθεί σύμβαση χρημα−
τοδοτικής μίσθωσης.

10. Η με οποιονδήποτε τρόπο και νομική μορφή λει−
τουργία και εκμετάλλευση κάθε είδους τουριστικών 
επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η διενέρ−
γεια κάθε τουριστικής δραστηριότητας στην Ενωμένη 
Ευρώπη και τον λοιπό κόσμο. Η έκδοση εισιτηρίων για 
μεταφορές επιβατών με εναέρια, οδικά και θαλάσσια 
μεταφορικά μέσα και η οργάνωση και η εκτέλεση περι−
ηγήσεων στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και στο εξωτερικό 

με ίδια ή μισθωμένα μέσα. Η οργάνωση γραφείων σε όλο 
τον κόσμο και η συνεργασία με οιονδήποτε ιδιωτικό ή 
κρατικό, σχετικό με τουριστικές εργασίες, φορέα.

11. Η παροχή τουριστικών υπηρεσιών πάσης φύσεως.
12. Η ανέγερση, αγορά, πώληση, κατασκευή και με−

τατροπή, μίσθωση, διαχείριση και εκμετάλλευση ξενο−
δοχειακών μονάδων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

13. Η αντιπροσώπευση εμπορικών και ξενοδοχειακών 
ημεδαπών και αλλοδαπών επιχειρήσεων.

Για την επίτευξη των εταιρικών της σκοπών, η Εται−
ρεία μπορεί:

1. να συνεργάζεται και να συμμετέχει σε ημεδαπές 
ή αλλοδαπές εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους ή 
παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρείας,

2. να συνεργάζεται με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 
ημεδαπά ή αλλοδαπά,

3. να ιδρύει ή εξαγοράζει εταιρείες κάθε εταιρικού 
τύπου και μορφής, ημεδαπές ή αλλοδαπές,

4. να ενεργεί κάθε πράξη και δραστηριότητα που θα 
θεωρείται από την Εταιρεία ως αναγκαία ή συμπληρω−
ματική στους παραπάνω εταιρικούς σκοπούς, καθώς και 
κάθε πράξη που θα είναι άμεσα ή έμμεσα επωφελής για 
την επίτευξη των εταιρικών της σκοπών.

8) Διάρκεια: 99 έτη.
9) Διαχείριση: Διαχειριστής της Εταιρείας έχει διορι−

στεί για αόριστο χρόνο ο ΙΣΑΑΚ ΝΕΦΟΥΣΗΣ του ΑΑΡΩΝ, 
συνταξιούχος, κάτοικος Βριλησσίων (οδός Θερμοπυλών 
4), κάτοχος του με αριθμό ΑΕ 106570/12−9−2007 δελτίου 
ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Βουλιαγμένης με 
Α.Φ.Μ. 007814483 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, ο οποίος θα 
δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του κάτω 
από την εταιρική επωνυμία.

Πειραιάς, 21 Αυγούστου 2013

Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών
Η Συμβολαιογράφος

ΖΑΦΕΙΡΙΑ ΣΟΥΡΗ
F

(8)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

της τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρεί−
ας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «NEXT 
STEP − ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «NEXT 
STEP ΕΠΕ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Την 12/8/2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με KAK 89815, η με αριθμό πρωτοκόλ−
λου 15939/12−8−2013 απόφαση μας με την οποία εγκρί−
θηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού 
της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία 
«NEXT STEP − ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ−
ΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με αριθμό 
Γ.Ε.ΜΗ. 075367058000 που αποφάσισε η Γενική Συνέ−
λευση των εταίρων της εταιρείας στις 31/7/2013.

Κατόπιν της τροποποίησης το νέο άρθρο 5 διαμορ−
φώνεται ως εξής:

Άρθρο 5°

Μείωση εταιρικού κεφαλαίου

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ενημερώνει τους εταί−
ρους σχετικά με την ανάγκη μειώσεως του εταιρικού κε−
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φαλαίου της εταιρείας, προκειμένου να απελευθερωθεί 
το πλεονάζων ποσό αυτού, που πλέον είναι δυσανάλογα 
μεγάλο σε σχέση με το μέγεθος και τις ανάγκες της επι−
χείρησης και αφού αποδοθεί στους εταίρους αξιοποι−
ηθεί από αυτούς όπως οι ίδιοι αποφασίσουν. Προτείνει 
δε όπως μειωθεί αυτό κατά 81.000,00 ευρώ, ποσό που 
αντιστοιχεί σε 2.700 εταιρικά μερίδια αξίας 30,00 ευρώ 
εκάστου. Η μείωση θα γίνει ισόποσα και για τους δύο 
εταίρους και επομένως θα επιστραφεί ποσό κεφαλαίου 
ύψους 40.500,00 ευρώ που αντιστοιχεί σε 1.350 εταιρικά 
μερίδια των 30,00 ευρώ στον εταίρο Άγγελο Καραγκου−
νάκη και ποσό κεφαλαίου ύψους 40.500,00 ευρώ που 
αντιστοιχεί σε 1.350 εταιρικά μερίδια των 30,00 ευρώ 
στον εταίρο Νικόλαο Ιγγλεζάκη. Έτσι μετά τη μείωση 
αυτή το εταιρικό κεφάλαιο θα ανέρχεται σε 3.000,00 
ευρώ, διαιρούμενο σε 100 εταιρικά μερίδια των 30,00 
ευρώ έκαστο, εκ τω οποίων 100 μεριδίων, 50 μερίδια 
θα κατέχει έκαστος δύο των εταίρων.

Χανιά, 21 Αυγούστου 2013

Με εντολή Προέδρου
Ο Διευθυντής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΝΑΦΑΚΗΣ
F

(9)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

της λύσης και θέσης σε εκκαθάριση της Εταιρείας 
Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΑΡ−
ΓΥΡΟΠΟΥΛΟΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕ−
ΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

Την 5/8/2013 καταχωρίστηκε με ΚΑΚ 85650 στο Γενικό 
Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) του Βιοτεχνικού Επιμελητηρί−
ου Αθηνών η υπ’ αριθμ. 114/30.7.2013 συμβολαιογραφική 
πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Θεοφάνη Ι. Στα−
ματιάδη, λύσης και εκκαθάρισης της Εταιρείας Περιωρι−
σμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΙ 
ΦΩΤΟΤΥΠΙΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με 
Αρ. ΓΕΜΗ 126365502000 που εδρεύει στο Δήμο Αθήνας 
στην οδό Ζωοδόχου Πηγής 34, Α.Φ.Μ. 095224552, δι−
άρκεια εικοσαετή, δηλαδή μέχρι την 31/12/2012, νόμιμα 
καταχωρημένη στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτο−
δικείου Αθηνών με αυξ. αριθμ. Γενικό 19749 και ειδι−
κό 3965 περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
4497/23.12.1982 και όπως το καταστατικό αυτό τροπο−
ποιήθηκε στη συνέχεια και κωδικοποιήθηκε, σύμφωνα 
με την οποία οι εταίροι Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος 
του Χρήστου και Μιχαήλ Αργυρόπουλος του Χρήστου 
μοναδικοί εταίροι της ως άνω εταιρεία εκπροσωπού−
ντες το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και μεριδίων 
αποφάσισαν τη ΛΥΣΗ σύμφωνα με το άρθρο 17 του 
καταστατικού αυτής και πλέον ακολουθεί το στάδιο 
της εκκαθάρισης.

Εκκαθαριστές της εταιρείας ορίστηκαν και οι δύο 
εταίροι Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος του Χρήστου 
και της Ελένης, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1948, 
κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Κλεμανσώ 28 και Μιχαήλ 
Αργυρόπουλος του Χρήστου και της Ελένης, γεννηθείς 
στην Αθήνα το έτος 1954, κάτοικος Βύρωνα Αττικής, επί 
της οδού Τιμοθέου 82−86, οι οποίοι ενεργούν όλες τις 
απαραίτητες πράξεις της εκκαθάρισης.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπο−
ρικό Μητρώο και ολόκληρο το νέο κείμενο του διαλυ−
τικού αυτού.

Αθήνα, 12 Αυγούστου 2013

Με εντολή Προέδρου
Ο Προϊστάμενος Μητρώου ΒΕΑ/ΓΕΜΗ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΛΑΤΣΙΑΣ
F

(10)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

της λύσης και θέσης σε εκκαθάριση της Εταιρεί−
ας Περιορισμένης Ευθύνης με επωνυμία «ECLIPSE 
LOUNGE − BAR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟ−
ΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

Την 03−07−2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 81083, 
η υπ’ αρ. 14.559/20−06−2013 πράξη λύσης της συμβο−
λαιογράφου Χαλκίδας Αγγελική Χρήστου Ντουράμπα 
σύμφωνα με την οποία ο μοναδικός εταίρος της Εται−
ρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ECLIPSE 
LOUNGE − BAR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕ−
ΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και αριθμό ΓΕΜΗ 120096222000, Ηλίας 
Πολλάλης του Ιωάννη και της Βασιλικής, αποφασίζει 
τη λύση της ανωτέρω εταιρείας και την θέση αυτής 
σε εκκαθάριση.

Ως εκκαθαριστής ορίζεται ο μοναδικός εταίρος της 
ανωτέρω εταιρείας, Ηλίας Πολλάλης του Ιωάννη και 
της Βασιλικής.

Χαλκίδα, 3 Ιουλίου 2013

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

Ο Αρμόδιος Υπάλληλος
Π. ΜΑΚΡΗΣ

F

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
(11)

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 
στοιχείων της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με 
επωνυμία «ΖΩΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩ−
ΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

Την 16−08−2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι−
κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 
88783, το από 11/01/2012 πρακτικό Γενικής Συνέλευσης 
της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με επωνυμία «ΖΩ−
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟ−
ΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και αριθμό ΓΕΜΗ 046506022000, 
σύμφωνα με το οποίο:

Νέος διαχειριστής της άνω εταιρείας ορίζεται ο Χα−
ράλαμπος Σακκελάρης του Γεωργίου και τροποποιείται 
το άρθρο 14 του καταστατικού της εταιρείας.

Χαλκίδα, 16 Αυγούστου 2013

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

Ο Αρμόδιος Υπάλληλος
Π. ΜΑΚΡΗΣ
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(12)

Στην ανακοίνωση τροποποίησης του καταστατι−
κού της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης 
Ευθύνης με την επωνυμία «CARGO SERVICE AND 
REPRESENTATIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟ−
ΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τους διακριτικούς τίτλους «CS 
& R» και «TOP FURS», που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4110/τ. 
ΑΕ − ΕΠΕ και ΓΕΜΗ/2013, διορθώνεται το εσφαλμένο: 
(σελίδα δεύτερη της ανακοίνωσης)

«Για το λόγο αυτό αποφασίζεται όπως διοριστεί ως 
διαχειριστής και εκπρόσωπος της εταιρείας ο Λεωνίδας 
Βαλαβανίδης του Ιωσήφ και της Λουίζας, κάτοχος του 
με ΑΔΤ ΑΚ 298254, όπως εκδόθηκε την 29η Απριλίου 
2013 από το Α.Τ. Πολίχνης Θεσσαλονίκης, κάτοικος Ευ−
καρπίας Θεσσαλονίκης, οδός Παπαδιαμάντη αριθμός 40, 
με ΑΦΜ 077933510, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς την 
10η Αυγούστου 1972 στη Τσάλκα Γεωωρνϊας, ελληνικής 
υπηκοότητας»

στο ορθό:
«Διαχειριστής και εκπρόσωπος της εταιρείας ορίζεται 

ο Λεωνίδας Βαλαβανίδης του Ιωσήφ και της Λουίζας, 
κάτοχος του με ΑΔΤ ΑΚ 298254, όπως εκδόθηκε την 
29η Απριλίου 2013 από το Α.Τ. Πολίχνης Θεσσαλονίκης, 
κάτοικος Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης, οδός Παπαδιαμάντη 
αριθμός 40, με ΑΦΜ 077933510, ιδιωτικός υπάλληλος, 
γεννηθείς την 10η Αυγούστου 1972 στη Τσάλκα Γεωρ−
γία, ελληνικής υπηκοότητας. Ειδικότερα ο ανωτέρω 
διορισθείς διαχειριστής και εκπρόσωπος της εταιρεί−
ας, εκπροσωπεί αυτήν δικαστικώς και εξωδίκως, ενερ−
γών μόνος του, δεσμεύοντας την Εταιρεία δια μόνης 
της υπογραφής του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας/
σφραγίδας έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού 
προσώπου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, περιλαμβανομένου 

του Δημοσίου, στο πλαίσιο πάσης φύσεως σχέσεων 
και συναλλαγών της Εταιρείας, περιοριζόμενης της 
διαχειριστικής και εκπροσωπευτικής αυτού εξουσίας 
αποκλειστικά και μόνο έναντι των Τραπεζών και των 
πάσης φύσεως τραπεζικών συναλλαγών και ειδικότερα 
αναφορικά με το άνοιγμα και κλείσιμο τραπεζικών λογα−
ριασμών, εντός και εκτός της ελληνικής επικράτειας, την 
ανάληψη χρημάτων, την έκδοση μπλοκ επιταγών καθώς 
και την έκδοση υπό την εταιρική επωνυμία επιταγών, 
συναλλαγματικών και εν γένει γραμματίων εις διαταγή 
και εντολών πληρωμής, τις δεσμεύσεις χρηματικών πο−
σών της εταιρείας, την έκδοση εγγυητικών επιστολών, 
συναλλαγές τις οποίες αποκλειστικά και μόνο δύναται 
να επιχειρεί, εκπροσωπώντας την εταιρεία, ο Μπόρις 
Μουζενίδης του Θεοφύλακτου, κάτοχος του με ΑΔΤ 
ΑΕ 167298, όπως εκδόθηκε την 12η Ιανουαρίου 2007, 
από το ΤΑ. Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης, με ΑΦΜ 
059323606, κάτοικος Νέας Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης, 
οδός Αλ. Παπάγου αριθμός 6, επιχειρηματίας, γεννηθείς 
την 8η Ιουνίου 1961 στην Τσάλκα Γεωργία, ελληνικής 
υπηκοότητας, ο οποίος και δια του παρόντος διορίζεται 
εκπρόσωπος της εταιρείας έναντι των Τραπεζών και εν 
γένει τραπεζικών συναλλαγών, μόνο δε δια της ρητής, 
εγγράφου και ειδικής εξουσιοδοτήσεως αυτού δύναται 
ο διαχειριστής και εκπρόσωπος της εταιρείας, Λεωνίδας 
Βαλαβανίδης, να διενεργεί κατ’ εξαίρεση τις ανωτέρω 
μνημονευθείσες τραπεζικές συναλλαγές και χρηματικές 
δεσμεύσεις της εταιρείας.

Επιπλέον δε αποφασίζεται η αορίστου διάρκεια ισχύος 
των ανωτέρω εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης 
της εταιρείας μέχρις ανακλήσεως αυτών δια νεοτέρας 
αποφάσεως της Συνέλευσης των Εταίρων σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Νόμου περί Εταιρειών Περιορισμένης 
Ευθύνης, ως αυτές εκάστοτε ισχύουν.»

(Από το Επιμελητήριο Καστοριάς)



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*11052482208130008*

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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