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ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

  (1)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία «ΡΑΜΠΙΛΛΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ−
ΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και δ.τ. «ΡΑΜΠΙΛΛΙΟΝ Α.Ε.» 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την 10/05/2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη−
τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 51740, η με 
αριθμό πρωτοκόλλου ΕΜ−7576/2013−30/04/2013 Απόφαση 
του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών περί 
έγκρισης της τροποποίησης του άρθρου 2 (Σκοπός) του 
καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«ΡΑΜΠΙΛΛΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δ.τ. «ΡΑ−
ΜΠΙΛΛΙΟΝ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 009223201000, η οποία 
εδρεύει στο Δήμο Μεταμόρφωσης επί της 12ο Χλμ. Ε.Ο. 
Αθηνών Λαμίας, σύμφωνα με σχετική απόφαση της έκτα−
κτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 04/03/2013, 
για την επέκταση του σκοπού της εταιρείας και την τρο−
ποποίηση του άρθρου 2, που έχει πλέον ως εξής:

«Άρθρο 2
ΣΚΟΠΟΣ 

Η εταιρεία έχει ως σκοπό:
1) Την εμπορία και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πα−

νέλων (panels) και, εν γένει, τη κατασκευή και εκμετάλ−
λευση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (φωτοβολταϊκοί σταθμοί, 
αιολικά πάρκα), την εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας από 
σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με χρήση ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και τη παροχή υπηρεσιών προς τρί−
τους σχετικά με τη μελέτη, κατασκευή και εκμετάλλευ−
ση έργων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, καθώς και τη παροχή συναφών υπηρεσιών.

Για τον σκοπό αυτό, η εταιρεία εκπονεί μελέτες σκοπι−
μότητας, παραγωγικών διαδικασιών και εμπορικής εκμε−
ταλλεύσεως σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η εταιρεία επενδύει ή συμμετέχει σε επενδύσεις κατα−
σκευάζει, λειτουργεί και εκμεταλλεύεται σταθμούς και 
εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας.

2) Την αγορά, πώληση, μίσθωση και εκμετάλλευση 
πάσης φύσεως ακινήτων.

3) Την ανέγερση οικοδομών, κατοικιών, προς πώληση, 
καθώς και την εκμετάλλευση των μονάδων αυτών. Επί−
σης την παροχή κάθε είδους υπηρεσίας που σχετίζεται 
με την λειτουργία τους, καθώς και την διάθεση ανθρώ−
πινου δυναμικού για την στελέχωση τους.

4) Την ανέγερση ξενοδοχειακών μονάδων και κατα−
λυμάτων προς πώληση, καθώς και την εκμετάλλευση 
των μονάδων αυτών. Επίσης την παροχή κάθε είδους 
υπηρεσίας που σχετίζεται με την λειτουργία τους κα−
θώς και την διάθεση ανθρώπινου δυναμικού για την 
στελέχωσή τους.

5) Την διαχείριση και εκμετάλλευση πάσης φύσεως 
ακινήτων ιδιοκτησίας της ή ιδιοκτησίας τρίτων.

6) Την δυνατότητα να προβαίνει σε οποιαδήποτε συ−
ναλλαγή αγοράς, πωλήσεως, μισθώσεως, εκμισθώσεως, 

υπομισθώσεως, υπεκμισθώσεως ή την καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο χρήση ακινήτων.

7) Την άσκηση μεσιτείας, real estate ή καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο διαμεσολάβηση σε συναλλαγές, μισθώσεις και 
μεταβιβάσεις ακινήτων.

8) Την πραγματοποίηση πάσης φύσεως κατασκευών, 
επισκευών, προσθηκών, βελτιώσεων, διαρρυθμίσεων, ελαιο−
χρωματισμών, διακοσμήσεων, εγκαταστάσεων μηχανολογι−
κού εξοπλισμού και όλες τις συναφείς εργασίες ακινήτων.

9) Την ανάθεση σε εργολάβους ή τη συμμετοχή σε 
εργολαβίες ή την ανάληψη και εκτέλεση άρτιων κατα−
σκευών σύγχρονων κτιριακών συγκροτημάτων άριστων 
προδιαγραφών.

10) Τη συμμετοχή σε πλειστηριασμούς, δημοπρασίες 
και διαγωνισμούς που αφορούν ακίνητα.

11) Την παροχή υπηρεσιών για οργάνωση, διοίκηση, 
marketing, διαφήμιση σε συγγενείς ή λοιπές εταιρείες.

12) Λιανικό ή Χονδρικό Εμπόριο ηλεκτρικών, ηλεκτρο−
νικών συσκευών, συστημάτων ηλεκτρονικής, τηλεπικοι−
νωνιών, πηγών ενέργειας, οικιακής και επαγγελματικής 
χρήσεως ως και αξεσουάρ και ανταλλακτικά συσκευών 
αυτών. Λιανικό ή Χονδρικό Εμπόριο ασύρματων συσκευ−
ών και ειδικά τηλεφώνων και κάθε είδους σχετικού αξε−
σουάρ ή ανταλλακτικού συσκευής.

13) Ανάπτυξη και υποστήριξη λογισμικού ηλεκτρονικών 
συστημάτων.

14) Εισαγωγή και εξαγωγή ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών 
συσκευών, συστημάτων ηλεκτρονικής τηλεπικοινωνιών, 
πηγών ενέργειας οικιακής και επαγγελματικής χρήσεως 
ως και αξεσουάρ και ανταλλακτικά συσκευών αυτών και 
λογισμικού ηλεκτρονικών συστημάτων.

15) Ενοικίαση, επισκευή και συντήρηση ηλεκτρικών, ηλε−
κτρονικών συσκευών, συστημάτων ηλεκτρονικής τηλεπι−
κοινωνιών, πηγών ενέργειας, οικιακής και επαγγελματικής 
χρήσεως ως και αξεσουάρ και ανταλλακτικά συσκευών 
αυτών και λογισμικού ηλεκτρονικών συστημάτων.

16) Παραγωγή ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών συσκευών, 
συστημάτων ηλεκτρονικών τηλεπικοινωνιών, πηγών 
ενέργειας, οικιακής και επαγγελματικής χρήσεως ως 
και αξεσουάρ και ανταλλακτικά των συσκευών αυτών 
και λογισμικού ηλεκτρονικών συστημάτων.

17) Ανάληψη οικονομικοτεχνικών μελετών και παροχή 
υπηρεσιών σχετικά με τα ανωτέρω.

18) Παροχή υπηρεσιών και διαμεσολάβησης σχετικά με 
την προώθηση συστημάτων και συνδέσεων σταθερής 
τηλεφωνίας από κάθε είδους Νομικό πρόσωπο Δημο−
σίου ή ιδιωτικού δικαίου.

19) Υπηρεσίες μεταβίβασης ή παραχώρησης χρήσης 
άυλων αγαθών (δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, 
δικαιώματα εκπομπής αερίων θερμοκηπίου κ.λπ).

20) Κατάρτιση συμβάσεων ενοικίασης με διάφορους 
φορείς ή και μέσω τραπεζών.

21) Μίσθωση κάθε κινητού ή ακίνητου πράγματος ένα−
ντι μισθώματος.

22) Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε εταιρεία ή επιχεί−
ρηση, υφιστάμενη ή μέλλουσα να συσταθεί με σκοπό 
παρόμοιο, ανάλογο ή συναφή με τα παραπάνω.

23) Παραγωγή δοκών, ράβδων και καθορισμένων μορ−
φών (profiles) από αργίλιο. 

24) Κατασκευή πορτών, παραθύρων και των πλαισίων 
τους καθώς και των κατωφλιών για πόρτες από αλουμίνιο.

25) Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο παράθυρων και των 
πλαισίων τους από αλουμίνιο, ράβδων και καθορισμένων 
μορφών (profiles) από αλουμίνιο και εγκατάσταση αυτών.
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26) Κατασκευή ξύλινων κουφωμάτων γενικά, επίπλων 
κουζίνας, άλλων οικιακών επίπλων καθώς και τοποθέ−
τηση αυτών.

27) Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο επίπλων κουζίνας 
και τοποθέτηση αυτών.

28) Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο ξύλινων επίπλων, 
που χρησιμοποιούνται στην κρεβατοκάμαρα, στην τρα−
πεζαρία και εγκατάσταση αυτών.

29) Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο παράθυρων, μπαλ−
κονόπορτων και πλαισίων τους πορτών, πλαισίων και 
κατωφλιών τους, από ξυλεία.

30) Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο πορτών ασφαλείας 
θωρακισμένων, πυρασφαλών και εγκατάσταση αυτών.

31) Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο ηλεκτρικών λαμπτή−
ρων και φωτιστικών εξαρτημάτων.

32) Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο εξοπλισμού αντλιών 
θερμότητας καθώς και εγκατάσταση, συντήρηση και 
επισκευή αυτών.

Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί 
να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία τόσο 
στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, να συνάπτει συμ−
βάσεις δανείου σχετικά με τα παραπάνω αντικείμενα, 
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 εται−
ρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί, 
συνεργάζεται ή συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις 
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 εται−
ρείας.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε και ολόκληρο 
το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως 
ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του.

Αθήνα, 15 Μαΐου 2013

Με εντολή Προέδρου
Ο Ειδικός Σύμβουλος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F

(2)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυ−
μης Εταιρείας με την επωνυμία «ΥΓΕΙΑ−ΟΦΘΑΛΜΟΣ 
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.» 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την 25/04/2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 52120, 
η από 22/04/2013 Απόφαση της Αυτόκλητης έκτακτης 
Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εται−
ρείας με την επωνυμία «ΥΓΕΙΑ−ΟΦΘΑΛΜΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟ−
ΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 121718101000, 
σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκαν, τα εξής:

Α) Η τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού 
και η αντικατάσταση αυτού, ως εξής:

«Άρθρο 1
ΣΥΣΤΑΣΗ − ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται διά του παρόντος καταστατικού συμβο−
λαίου Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία «ΥΓΕΙΑ−

ΟΦΘΑΛΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΥΓΕΙΑ−ΟΦΘΑΛΜΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της ως άνω επωνυμίας και 
διακριτικού τίτλου αποδιδόμενου για τις διεθνείς σχέ−
σεις της εταιρείας σε πιστή ξενόγλωσση μετάφραση».

Β) Η τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού 
και η αντικατάσταση αυτού, ως εξής:

Άρθρο 4 
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της συνιστώμενης εταιρείας είναι:
1) Η παροχή κάθε είδους ιατρικών υπηρεσιών στους 

τομείς της διάγνωσης, θεραπείας και επεμβατικών ια−
τρικών πράξεων για πάσης φύσεως οφθαλμολογικές 
παθήσεις.

2) Η χρήση και εκμετάλλευση κάθε είδους ιατρικών 
μηχανημάτων που έχουν σχέση με την οφθαλμολογία 
και τις οφθαλμολογικές παθήσεις.

3) Η ανάπτυξη κάθε δραστηριότητας για την προα−
γωγή ιατρικών ερευνών και μεθόδων θεραπείας των 
οφθαλμολογικών παθήσεων.

4) Η συνεργασία ή η συμμετοχή της εταιρείας σε 
επιχειρήσεις ή εταιρείες που επιδιώκουν σκοπούς πα−
ρόμοιους προς τους της εταιρείας, ως και κάθε δρα−
στηριότητα στα πλαίσια των παραπάνω σκοπών.

5) Η κατάρτιση πάσης φύσεως συμβάσεων συνεργα−
σίας με νοσηλευτικά, διαγνωστικά, θεραπευτικά κ.λπ. 
κέντρα, κλινικές, ιδρύματα, νοσοκομεία και επιχειρήσεις, 
με στόχο την επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών της 
εταιρείας.

Γ) Η προσθήκη νέων άρθρων 43 και 44 του καταστα−
τικού, ως εξής:

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Άρθρο 43 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Για την παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντί−
δας Υγείας, ο φορέας διαθέτει μία μονάδα Οφθαλμο−
λογικού ιατρείου, στο οποίο επιστημονικός υπεύθυνος 
είναι ο Σπυρίδων Γεωργαράς του Ιωάννη, κάτοικος Βου−
λιαγμένης επί της οδού Α. Παναγούλη αρ. 72.

2. και ο οποίος επιλέγει τις εκτελέσεις των εξετάσεων 
σε συνεργασία με τους επιστημονικούς συνεργάτες. Σε 
περίπτωση για οποιοδήποτε λόγω αποχώρησης ή με−
ταβολής του προσώπου του Επιστημονικού Υπευθύνου, 
συνοδεύεται ταυτόχρονα με τον ορισμό αντικαταστάτη 
του, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του καταστατι−
κού αλλά μόνο γνωστοποίηση του Αντικαταστάτη του, 
στην αρμόδια Διεύθυνση Υγείας.

3. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος παρέχει τις υπηρεσί−
ες του σε φορείς υπηρεσιών Π.Φ.Υ., σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία. Σε περίπτωση απουσίας του κατά 
τη διάρκεια λειτουργίας της μονάδας, λόγω αδείας ή 
ασθενείας, θα ορίζεται αμέσως ως αντικαταστάτης 
του αναπληρωτής αντίστοιχων προσόντων, με έγγρα−
φη δήλωση του φορέα Π.Φ.Υ. που γνωστοποιείται στην 
αρμόδια υπηρεσία με δικαστικό επιμελητή.

4. Για κάθε ζήτημα διοικητικής φύσεως κάθε επιστημονι−
κά υπεύθυνος τμήματος και ο επιστημονικός Υπεύθυνος θα 
πρέπει να ενημερώνουν άμεσα τη Διοίκηση της εταιρείας.
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Άρθρο 44 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1. Το διοικητικό προσωπικό εργάζεται με σχέση εξαρ−
τημένης εργασίας. Ιατροί συνεργάτες του φορέα δεν 
επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες σε περισσότερους 
από δύο φορείς παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ.

2. Το επιστημονικό προσωπικό και συνεργάτες, συνε−
πικουρούμενοι από τεχνολόγους ιατρικών μηχανημάτων 
έχουν την ευθύνη για την άριστη λειτουργία των ιατρι−
κών μηχανημάτων της εταιρείας. Συντάσσουν τα πρω−
τόκολλα εκτέλεσης των εξετάσεων και τα θέτουν προς 
έγκριση στον επιστημονικά υπεύθυνο. Ακόμη, παρακο−
λουθούν τις αναλώσεις των υλικών και ενημερώνουν για 
τις αναγκαίες παραγγελίες των, παρακολουθούν την 
καλή λειτουργία των εργαστηριακών μηχανημάτων και 
τα service από τις προμηθεύτριες εταιρείες, μετέχουν 
σε προγράμματα εκπαίδευσης, τηρούν τους κανόνες 
ασφαλείας και υγιεινής στο χώρο του ιατρείου, αναφέ−
ρονται για θέματα εργαστηριακά − επιστημονικά στον 
επιστημονικά υπεύθυνο και για θέματα διοικητικά στη 
διοίκηση της εταιρείας και προσέρχονται και αποχω−
ρούν από την εργασία τους κατά τα προβλεπόμενα από 
το πρόγραμμα εργασίας ωράρια ή κατά τα συμφωνηθέ−
ντα ως χρόνο παροχής υπηρεσιών για τον καθένα τους.

3. Ο Διευθύνων σύμβουλος μέσω της εκτελεστικής 
γραμματείας επιλαμβάνεται όλων των θεμάτων που 
αφορούν στις σχέσεις, απασχολουμένου προσωπικού ή 
ιατρών συνεργατών και πελατών, απασχολουμένου προ−
σωπικού και επιστημονικού υπευθύνου, εργασιακών θεμά−
των, οικονομικών θεμάτων και διαχείρισης. Αποκλειστικά 
υπεύθυνο για τη Διοίκηση και την ορθή λειτουργία της 
εταιρείας είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποφασίζει 
για κάθε θέμα της αρμοδιότητας του και εκφράζεται διά 
του εκάστοτε εκλεγμένου νόμιμου εκπροσώπου.

Δ) Η αναρίθμηση του άρθρου 43 του καταστατικού 
σε άρθρο 45. 

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε (αυθημερόν χω−
ρίς 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.

Αθήνα, 15 Μαΐου 2013

Με εντολή Προέδρου
Ο Ειδικός Σύμβουλος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F

(3)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ Μ. ΠΑΠΠΑ ΑΝΩΝΥ−
ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΝΑΥ−
ΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛ−
ΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», και δ.τ. «ΑΦΟΙ Μ. ΠΑΠΠΑ ΑΕ» 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την 08−04−2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 51332, 
το από 29/03/2013 πρακτικό της έκτακτης Αυτόκλητης 
Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρεί−
ας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ Μ. ΠΑΠΠΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, 
ΕΙΔΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», δ.τ. 

«ΑΦΟΙ Μ. ΠΑΠΠΑ ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 004649701000, η 
οποία εδρεύει στο Δήμο Κορωπίου, σύμφωνα με το οποίο 
αποφασίστηκε η επέκταση του σκοπού της εταιρείας και 
η τροποποίηση του άρθρου 2, ως εξής:

Άρθρο 2

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:
α) Η εμπορία σκαφών, πρώτων και βοηθητικών υλών 

σκαφών, όπως −ενδεικτικά− υαλοϋφάσματα, ρητίνες, 
χρώματα, υφαλοχρώματα, υλικά κατασκευών μηχανών 
θαλάσσης, ανταλλακτικά και αναλώσιμα για τις μηχανές 
και τα σκάφη.

β) Η εμπορία πάσης φύσεως ναυτιλιακών ειδών, όπως 
−ενδεικτικά− άγκυρες, άλμπουρα, ανεμογεννήτριες, ανο−
ξείδωτες αντλίες, αφαλατωτές, διαχειριστές, ένδυση−
υπόδηση, ηλεκτρογεννήτριες, ηλεκτρονικά όργανα πλο−
ήγησης [όπως π.χ. VHF κ.λπ.] ιστιοραφεία, κάβοι, σκοινιά, 
κλιματισμός−ψύξη, κονσόλες, καθίσματα, τιμόνια, λιπα−
ντικά, μπαλόνια, μπαταρίες, όργανα, πυξίδες, παράθυρα, 
πλωτές, εξέδρες, πολυεστερικές κατασκευές, πυρασφά−
λεια, προπέλες, σημαίες, σωστικά, ταπετσαρίες, τέντες, 
χρώματα, υλικά συντήρησης και διάφορα άλλα.

γ) Η εμπορία ειδών θαλάσσιου χόμπυ (hobby) όπως −εν−
δεικτικά− σκι, τζετ σκι (jet ski), χοβερκραφτ (hovercraft), 
κανό (canoe), σερφ (surf).

δ) Η εμπορία ειδών ψαρέματος επιφανείας − υποβρυ−
χίου, υλικών αυτόνομης κατάδυσης.

ε) Η αγορά σκαφών αναψυχής, η εκμίσθωση καντίνας 
ή καταστήματος σε οργανωμένες ή μη μαρίνες για την 
πώληση και επισκευή σκαφών, ανταλλακτικών κ.λπ., η 
συνεκμετάλλευση μαρίνας, η εκμετάλλευση χώρου φύ−
λαξης σκαφών.

στ) Η εισαγωγή, εξαγωγή και αντιπροσώπευση όλων 
των παραπάνω ειδών.

ζ) Η παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής 
όλων των παραπάνω ειδών.

η) Η ίδρυση και λειτουργία σχολών καταδύσεων, χει−
ρισμού ταχύπλοων σκαφών, ιστιοπλοΐας, θαλάσσιου σκι, 
ναυαγοσωστικής, η έκδοση περιοδικών θαλάσσης.

θ) Η αγορά, ανέγερση και εκμετάλλευση ακινήτων.
ι) Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού θαλάσσιων σπορ 

(κυματοσανίδων, σκι, λέμβων κ.λπ.)
κ) Υπηρεσίες ενοικίασης λέμβων, χωρίς πλήρωμα.
λ) Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης κάθε είδους μετα−

φορικών μέσων και τροχόσπιτων (στάθμευσης/φύλαξης 
Σκαφών Αναψυχής).

μ) Υπηρεσίες ενοικίασης τουριστικού σκάφους, χωρίς 
πλήρωμα (Γενικός Κανονισμός Λιμένα αριθ. 38 (ΦΕΚ 748 
Β/19−05−04) όπως ισχύει κάθε φορά.

ν) Υπηρεσίες μεσιτείας/διαμεσολάβησης στην πώληση 
σκαφών.

2. Η Εταιρεία για την εκπλήρωση του σκοπού της 
μπορεί:

α) Να ιδρύει στην ημεδαπή και αλλοδαπή υποκατα−
στήματα, πρακτορεία ή γραφεία αντιπροσώπευσης στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό.

β) Να παρέχει πάσης φύσεως εγγυήσεις, τριτεγγυή−
σεις κ.λπ. υπέρ τρίτων φυσικών και νομικών προσώπων, 
εφόσον είναι εντός του εταιρικού της σκοπού.

γ) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με 
όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού 
τύπου, να επενδύει διαθέσιμα της σε τίτλους και αξι−
όγραφα εισηγμένα στα Χρηματιστήρια εσωτερικού 



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

ή εξωτερικού και να αντλεί κεφάλαια για τα επενδυ−
τικά της προγράμματα από κάθε πηγή που προβλέ−
πεται από τους Ελληνικούς Αναπτυξιακούς Νόμους 
(Ν. 1892/90 κ.λπ.) και τους Κανόνες και Οδηγίες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

δ) Να οργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια και εκδηλώ−
σεις στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.

ε) Να προβαίνει σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία ή ενέρ−
γεια αναγκαία ή χρήσιμη για την επίτευξη του σκοπού 
της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε (αυθημερόν χω−
ρίς 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.

Αθήνα, 13 Μαΐου 2013

Με εντολή Προέδρου
Ο Ειδικός Σύμβουλος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F

(4)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μη−

τρώο της τροποποίησης του καταστατικού της 
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «JOHNSON & 
JOHNSON ΕΛΛΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και δ.τ. «JOHNSON & 
JOHNSON CONSUMER Α.Ε.»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την 19/12/2012 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 50088, 
η από 17/12/2012 Απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενι−
κής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας 
με επωνυμία «JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ ΚΑΤΑΝΑ−
ΛΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 
δ.τ. «JOHNSON & JOHNSON CONSUMER A.E.» και αριθμό 
ΓΕΜΗ 118390101000, με την οποία εγκρίθηκε:

Α. Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρεί−
ας κατά το ποσό των εννέα εκατομμυρίων εξακοσίων 
ενενήντα χιλιάδων εκατό ευρώ (€ 9.690.100), με την 
έκδοση ενενήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων μιας (96.901) 
νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 
εκατό ευρώ (€ 100) η καθεμία Μέρος της αύξησης αυτής 
και συγκεκριμένα το ποσό των έξι εκατομμυρίων τε−
τρακοσίων ενενήντα χιλιάδων εκατό ευρώ (€ 6.490.100) 
θα καλυφθεί με κεφαλαιοποίηση μέρους της ισόποσης 
υποχρέωσης της Εταιρείας έναντι της Μετόχου και 
το υπόλοιπο ποσό της αύξησης και συγκεκριμένα το 
ποσό των τριών εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ 
(€ 3.200.000) θα καλυφθεί με καταβολή μετρητών. Ακο−
λούθως, τροποποιείται η παραγράφου 3.1 του άρθρου 
3 του καταστατικού της Εταιρείας ως εξής:

«Άρθρο 3
3.1. Μετοχικό Κεφάλαιο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά την σύσταση της Εταιρείας 
ορίστηκε σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, διαιρούμενο σε 
εξακόσιες (600) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής 
αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία και καταβλήθηκε ολο−
σχερώς όπως προβλέπεται στο δημοσιευθέν καταστατικό.

Εν συνεχεία με την από 15/12/2011 απόφαση της έκτα−
κτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας 

το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 
δυο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ λόγω απορρόφη−
σης του τμήματος εμπορίας καταναλωτικών προϊόντων 
της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «JOHNSON & 
JOHNSON ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ», διά εκδόσεως είκοσι χιλιάδων 
(20.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής 
αξίας εκατόν (100) ευρώ εκάστης. Έτσι, το Μετοχικό 
Κεφάλαιο ανήλθε συνολικά σε δυο εκατομμύρια εξήντα 
χιλιάδες (2.060.000) ευρώ, κατανεμόμενο σε είκοσι χι−
λιάδες εξακόσιες (20.600) κοινές ονομαστικές μετοχές, 
ονομαστικής αξίας εκάστης εκατό (100) ευρώ.

Εν συνεχεία, με την από 17/12/2012 απόφαση της έκτα−
κτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας 
αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά το ποσό των 
εννέα εκατομμυρίων εξακοσίων ενενήντα χιλιάδων εκα−
τό (9.690.100) ευρώ, με την έκδοση ενενήντα έξι χιλιάδων 
εννιακοσίων μιας (96.901) κοινών ονομαστικών μετοχών, 
ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστης, ως εξής: 
α) κατά το ποσό των έξι εκατομμυρίων τετρακοσίων 
ενενήντα χιλιάδων εκατό (6.490.100) ευρώ, με κεφαλαι−
οποίηση ισόποσης υποχρέωσης της Εταιρείας έναντι 
της μετόχου «JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ και 
έκδοση εξήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων μιας 
(64.901) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξί−
ας εκατό (100) ευρώ εκάστης και

β) κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων διακοσίων 
χιλιάδων (3.200.000) ευρώ, με καταβολή τοις μετρητοίς 
και έκδοση τριάντα δύο χιλιάδων (32.000) κοινών ονο−
μαστικών μετοχών, με ονομαστική αξία εκάστης εκατό 
(100) ευρώ και τιμή διάθεσης πεντακοσίων (500) ευρώ, 
με εμφάνιση της διαφοράς μεταξύ της ονομαστικής 
αξίας των μετοχών και της τιμής διάθεσης τους ύψους 
τετρακοσίων (400) ευρώ ανά μετοχή και δώδεκα εκα−
τομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (12.800.000) ευρώ συνο−
λικά στο λογαριασμό «Ειδικό αποθεματικό από έκδοση 
μετοχών υπέρ το άρτιο».

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχε−
ται συνολικά σε ένδεκα εκατομμύρια επτακόσιες πε−
νήντα χιλιάδες εκατό (11.750.100) ευρώ και διαιρείται 
σε εκατόν δέκα επτά πεντακόσιες μια (117.501) κοινές 
ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) 
ευρώ εκάστης.»

Β. Η τροποποίηση του άρθρου 21 (Ελεγκτές) του κα−
ταστατικού ως ακολούθως:

«Άρθρο 21

1. Εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρεί−
ας υπερβαίνουν τα αριθμητικά όρια της παραγράφου 1 
του άρθρου 36α και της παραγράφου 6 του άρθρου 42α 
του Κ.Ν. 2190/1920 πρέπει να ελέγχονται από δύο ελε−
γκτές ή ένα τουλάχιστον ορκωτό− ελεγκτή αντίστοιχα 
Ο διορισμός και ο έλεγχος αυτός θα γίνεται σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 36, 36α, 37, 37α και
38 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει.

2. Δεν είναι δυνατόν να ορισθούν ως ελεγκτές τακτικοί 
ή αναπληρωματικοί:

α) Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ιδρυτές της εται−
ρείας μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό μεγαλύτερο του 
1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύζυγοι 
ή συγγενείς των παραπάνω προσώπων εξ αίματος ή εξ 
αγχιστείας μέχρι και του δευτέρου βαθμού καθώς και 
εταιρείες στις οποίες οι ιδρυτές μέτοχοι ή εταίροι εκπρο−
σωπούντες το 1/20 του κεφαλαίου των εν λόγω εταιρειών, 
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μέλη των Διοικητικών τους Συμβουλίων ή διαχειριστές 
συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και του δευτέρου βαθμού 
εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή σύ−
ζυγοι των ανωτέρω έχουν την παραπάνω ιδιότητα και

β) υπάλληλοι της εταιρείας ή υπάλληλοι εξαρτημένης 
εταιρείας δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προ−
σώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων 
κοινής ωφελείας»

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

Αθήνα, 1 Μαΐου 2013

Με εντολή Προέδρου
Ο Ειδικός Σύμβουλος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
(5)

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΖΩΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΖΩΪΤΣΑΣ ΑΕΤΕ»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Την 4/4/2013 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΖΩΙΤΣΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δ.τ. «ΖΩΪΤΣΑΣ 
ΑΕΤΕ» και αριθμό Μητρώου 23336/04/Β/90/344:

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρισης 
Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 31/12/2011.

Παλλήνη, 4 Απριλίου 2013

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΞΕΝΙΑ ΚΟΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

F
(6)

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ − ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ − ΑΞΙΟΠΟΙ−
ΗΣΗΣ − ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗ−
ΤΩΝ − ΧΩΡΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ» και δ.τ. 
«ΑΛΦΑ ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Την 10−4−2013 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 15/09/2008 Πρακτι−
κό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας 
με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ −ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ − ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ − 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ − ΧΩΡΩΝ 
ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ» δ.τ. «ΑΛΦΑ ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.» 
και με αριθμό Μητρώου 59415/04/Β/05/210(2008) από 
το οποίο προκύπτει ότι μετά την μεταφορά έδρας της 
εταιρείας, που αποφασίστηκε από τη Γ.Σ. της 10/9/2008, 

ορίστηκε η νέα διεύθυνση των γραφείων της έδρας της 
εταιρείας στην οδό Αγίου Τιμοθέου 4, Σταμάτα Αττικής. 

Παλλήνη, 10 Απριλίου 2013

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΞΕΝΙΑ ΚΟΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

F
(7)

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Την 22/4/2013 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανω−
νύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω 
στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟ−
ΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Μητρώου 
70022/04/Β/10/135:

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρισης 
Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 31/12/2011.

Παλλήνη, 22 Απριλίου 2013

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΞΕΝΙΑ ΚΟΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

F 
(8)

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «NETMED Διαχειριστικές και Συμβουλευτικές 
Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ. «NETMED ΑΕ»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Την 19/3/2013 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «NETMED 
Διαχειριστικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανώνυ−
μη Εταιρεία» δ.τ. «NETMED ΑΕ» και αριθμό Μητρώου 
35185/04/Β/96/140(1999):

1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι−
σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ορκωτών ελε−
γκτών για τη χρήση 31/12/2011.

2) Το από 25/06/2012 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συ−
νέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκε ελεγκτής 
χρήσης 1−1/31−12−2012 η ελεγκτική εταιρεία ορκωτών ελε−
γκτών «ΕΥΘΥΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.» ΑΜ−ΕΛΤΕ 035.

Παλλήνη, 19 Μαρτίου 2013

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΞΕΝΙΑ ΚΟΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

F
(9)

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρει−
ών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ−
μία «ΔΗΜΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ 
ΕΞΟΧΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΑΜΠΙΝΓΚΑΖ ΑΕ»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Την 19/3/2013 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων 
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Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΚΑ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΧΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δ.τ. «ΚΑΜΠΙΝΓΚΑΖ ΑΕ» και αριθμό 
Μητρώου 48440/04/Β/01/37:

1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι−
σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ορκωτών ελε−
γκτών για τη χρήση 31/12/2011.

2) Το από 30/06/2012 πρακτικό της τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκε ελε−
γκτής χρήσης 1−1/31−12−2012 η ελεγκτική εταιρεία ορκω−
τών ελεγκτών ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ 
Α.Ε.Ο.Ε. με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 125.

Παλλήνη, 19 Μαρτίου 2013

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΞΕΝΙΑ ΚΟΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

F
(10)

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία «ΥΠΕΡΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SUPER CAR WASH 
Α.Ε.»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Την 4/4/2013 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της 
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΥΠΕΡΠΛΥΝΤΗ−
ΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δ.τ. «SUPER 
CAR WASH A.E.» και αριθμό Μητρώου 40595/04/Β/98/52 
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρισης 
Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη 
χρήση 31/12/2007.

Παλλήνη, 4 Απριλίου 2013

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΞΕΝΙΑ ΚΟΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

F 
(11)

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «EURO KMS GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ» και δ.τ. «EURO 
KMS GREECE AE»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Την 19/3/2013 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «EURO KMS 
GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΟΜ−
ΜΩΤΗΡΙΟΥ» δ.τ. «EURO KMS GREECE ΑΕ» και αριθμό 
Μητρώου 45645/04/Β/00/50:

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρισης 
Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 31/12/2011.

Παλλήνη, 19 Μαρτίου 2013

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΞΕΝΙΑ ΚΟΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

(12)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΒΙ−
ΟΜΗΧΑΝΙΑ MEDICHROM AE INTERNATIONAL» και δ.τ. 
«MEDICHROM SA INTERNATIONAL»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Την 8/4/2013 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ MEDICHROM AE 
INTERNATIONAL» δ.τ. «MEDICHROM SA INTERNATIONAL» 
και αριθμό Μητρώου 42500/04/Β/99/35:

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρισης 
Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 31/12/2009.

Παλλήνη, 8 Απριλίου 2013

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΞΕΝΙΑ ΚΟΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

F
(13)

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΠΛΑΚΟΥΡΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥ−
ΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

Την 07/05/2013 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ−
μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοι−
χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑ−
ΚΟΥΡΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και 
αριθμό Μητρώου 36884/73/Β/96/32:

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

2) Το από 30/06/2012 πρακτικό της Γενικής Συνέλευ−
σης των μετόχων με το οποίο αποφασίστηκε έγκριση 
αφενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των ετήσιων 
οικονομικών καταστάσεων χωρίς καμία τροποποίησή 
τους.

Χανιά, 7 Μαΐου 2013

Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΤΣΙΡΑΚΗ
F

(14)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΣΑΡΙΚΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "ΡΗΛΑΞ Α.Ε"»

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

Την 07/05/2013 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ−
μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΑΡΙΚΑΚΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
"ΡΗΛΑΞ Α.Ε"» και αριθμό Μητρώου 19277/73/Β/89/19:

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

2) Το από 30/06/2012 πρακτικό της Γενικής Συνέλευ−
σης των μετόχων με το οποίο αποφασίστηκε έγκριση 
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αφενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των ετήσιων 
οικονομικών καταστάσεων χωρίς καμία τροποποίησή 
τους.

Χανιά, 7 Μαΐου 2013

Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΤΣΙΡΑΚΗ
F

(15)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«ΚΕΚ ΑΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» και δ.τ. «ΚΕΚ ΑΙΑΣ Α.Ε.» 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την 15.04.2013 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 51377, 
το από 31.12.2012 πρακτικό υπ’ αριθ. 7 της έκτακτης 
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το από 02.01.2013 
πρακτικό υπ’ αριθ. 65 του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΚΕΚ ΑΙΑΣ ΑΝΩΝΥ−
ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» με δ.τ. 
«ΚΕΚ ΑΙΑΣ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 007972201000 από 
το οποίο προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από 
την Ανωτέρω Γενική Συνέλευση [μετά την αποδοχή πα−
ραιτήσεων και έγκριση αντικαταστάσεων α) του Σκα−
λαίου Γεωργίου από την Μπρανίκα Βασιλική και της 
Βάνα Φρόσως από την Κονταράτου Μαρία που έγιναν 
την 28/12/2012 και β) του Κρημνιανιώτη Αθανασίου από 
την Κρημνιανιώτη Μαρία που έγινε την 31/12/2012], το 
οποίο θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την 31/12/2017, 
συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:

1. Κρημνιανιώτης Νικόλαος του Περικλή και της Μαρί−
ας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στα Σανά Χαλ−
κιδικής το 1952, κάτοικος Θρακομακεδόνων, Παρμενίω−
νος 53, Α.Δ.Τ. ΑΕ 098746/08−03−2007 του Τ.Α. ΑΧΑΡΝΩΝ, 
με Α.Φ.Μ. 017871020 της Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων (Άνω 
Λιοσίων), Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

2. Μπρανίκα Βασιλική (Βίκυ) του Ιωάννη και της Αθη−
νάς, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα 
το έτος 1963, κάτοικος Σμύρνης 9, Περιστέρι, Α.Δ.Τ. AB 
601229/31−10−2006 του Α.Τ. Εξαρχείων, Α.Φ.Μ. 067881340, 
Δ.Ο.Υ Β' Περιστερίου, Αντιπρόεδρος ΔΣ

3. Αλυφαντή Αντωνία του Κυριάκου, ιδιωτική υπάλ−
ληλος, που γεννήθηκε στο Αιγάλεω Αττικής, κάτοικος 
Αιγάλεω, Ιερολοχιτών 27, Α.Δ.Τ. Ξ. 322647 και ΑΦΜ 
105378572, ΔΟΥ Αιγάλεω, Ελληνίδα υπήκοο, Μέλος

4. Μαρία Κρημνιανιώτη του Νικολάου και της Χριστί−
νας, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Μαρούσι 
Αττικής το έτος 1984, κάτοικος Θρακομακεδόνων Ατ−
τικής, οδός Παρμενίωνος αριθμός 53, κάτοχος δελτίου 
αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Χ 036922/2002 του 
Α.Τ. Αχαρνών, Α.Φ.Μ. 112887590 Δ.Ο.Υ. ΑΧΑΡΝΩΝ, Μέλος

5. Κονταράτου Μαρία (Μαίρη) του Δημητρίου και της 
Ελένης, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα 
το έτος 1971, κάτοικος Μεγάρων 27 Νίκαια, Α.Δ.Τ. ΑΗ 
116069/ 2008. του Τ.Α. Κορυδαλλού, Α.Φ.Μ. 045975610, 
Δ.Ο.Υ Νίκαιας, Μέλος.

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας:
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στους Κρημνιανιώτη 

Νικόλαο του Περικλή και Αλυφαντή Αντωνία του Κυριά−
κου από κοινού και στον καθένα χωριστά την ενάσκηση 
όλων των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών του καθώς 
και την γενική εκπροσώπηση της εταιρείας. Επίσης το 
Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει εις τους ανωτέρω ανα−
γραφόμενους και σε έκαστο μεμονωμένα και αυτοτελώς 
το δικαίωμα υπογραφής, ώστε ο καθένας χωριστά να 
υποχρεώνει και να δεσμεύει την εταιρεία για όλες τις 
πράξεις και συναλλαγές της, για την επίτευξη του σκο−
πού της των οποίων ενδεικτικά αναφέρονται:

Οι αναλήψεις χρημάτων, χρηματογράφων και μερισμα−
ταποδείξεων, η έκδοση, αποδοχή, παραλαβή και οπισθο−
γράφηση επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων και 
άλλων εγγράφων, η υπογραφή συμβάσεων με τις τρά−
πεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων υπέρ τρίτων, 
ή έκδοση εγγυητικών επιστολών από αυτές προς ιδιώ−
τες και προς το Δημόσιο, ή συνομολόγηση δανείων και 
λοιπών συναλλαγών με αυτές, ή υπογραφή συμβάσεων 
πάσης φύσεως με το Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπι−
κής Αυτοδιοίκησης, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 
με φυσικά πρόσωπα της Ελλάδας και του Εξωτερικού, 
καθώς και η είσπραξη χρηματικών ποσών από αυτούς. 

Γ) Παροχή Δικαιώματος Υπογραφής.
Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας 

παρέχει δικαίωμα υπογραφής, εις τα κατωτέρω ανα−
φερόμενα μέλη του:

1. Κρημνιανιώτη Νικόλαο του Περικλή κάτοικο Θρακο−
μακεδόνων − Οδός Παρμενίωνος 53, Α.Δ.Τ. ΑΕ 098746 Τ.Α. 
Αχαρνών, Α.Φ.Μ. 017871020 Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων (Άνω 
Λιοσίων), γεννημένο στα Σανά Χαλκιδικής το έτος 1952

2. Αλυφαντή Αντωνία του Κυριάκου, ιδιωτική υπάλληλο, 
που γεννήθηκε στο Αιγάλεω Αττικής, κάτοικο Αιγάλεω, 
Ιερολοχιτών 27, Α.Δ.Τ. Ξ. 322647 και ΑΦΜ 105378572, ΔΟΥ 
Αιγάλεω, Ελληνίδα υπήκοο, τα οποία μέλη του ΔΣ, διά 
της υπογραφής τους κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας 
«ΚΕΚ ΑΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑ−
ΤΑΡΤΙΣΗΣ», από κοινού και το καθένα χωριστά υποχρεώ−
νουν και δεσμεύουν την εταιρεία απεριορίστως για όλες 
μετά των Τρίτων πράξεις και συναλλαγές της, τις κα−
τευθυνόμενες προς επίτευξη των σκοπών της εταιρείας, 
μεταξύ των οποίων, ενδεικτικά αναφέρονται ειδικότερα:

Οι αναλήψεις χρημάτων, χρηματογράφων και μερι−
σματαποδείξεων, η έκδοση, αποδοχή, παραλαβή και 
οπισθογράφηση επιταγών, συναλλαγματικών, γραμμα−
τίων και άλλων εγγράφων.

Η υπογραφή συμβάσεων με τις τράπεζες για το άνοιγ−
μα ενέγγυων πιστώσεων, παροχής εγγυήσεων υπέρ τρί−
των, έκδοση εγγυητικών επιστολών από αυτές προς 
ιδιώτες και προς το Δημόσιο, συνομολόγηση δανείων 
και λοιπών συναλλαγών με αυτές.

Η υπογραφή συμβάσεων πάσης φύσεως μετά του Δη−
μοσίου, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομικών 
προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, φυσικών 
προσώπων της ημεδαπής και αλλοδαπής και η είσπραξη 
χρηματικών ποσών από αυτούς.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας 
Αττικής/ Π.Ε Δυτικής Αττικής (Α.Π. 1695 και 1460/12−04−
2013).

Αθήνα, 13 Μαΐου 2013

Με εντολή Προέδρου
Ο Ειδικός Σύμβουλος
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