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ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

(1)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΠΑΝΑΓΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙ−
ΚΗΣ» και δ.τ. «ΠΑΝΑΓΝΟ Α.Ε.».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την 11.03.2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι−
κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 
39938, η υπ’ αριθμ. 15.418/01.03.2013 πράξη της Συμβο−
λαιογράφου Αθηνών ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ συζύγου ΑΛΕΞΑΝ−
ΔΡΟΥ ΚΩΤΣΗ−ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ, περί σύστασης Ανώ−
νυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΠΑΝΑΓΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΥ 
ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ» και διακριτικό τίτλο «ΠΑΝΑ−
ΓΝΟ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, η οποία έλαβε 
αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 124620401000.

Η περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής:
Επωνυμία «ΠΑΝΑΓΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ»
Διακριτικός Τίτλος: «ΠΑΝΑΓΝΟ Α.Ε.».
Έδρα: Έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Φιλοθέης−

Ψυχικού.
Σκοπός: Σκοπός της εταιρείας είναι:
α) το Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και 

λοιπών ειδών αρτοποιίας
β) το Λιανικό εμπόριο ειδών ζαχαροπλαστικής
γ) η παροχή υπηρεσιών εστίασης και συγκεκριμένα 

υπηρεσιών παροχής γλυκών, παγωτών από ζαχαροπλα−
στείο και μικρών γευμάτων από εστιατόριο ταχείας 
εξυπηρέτησης με παροχή καθίσματος αλλά όχι σερ−
βιρίσματος

δ) η παρασκευή άρτου
ε) η παρασκευή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής
στ) η παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ − ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
 ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 1838
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η) η παροχή υπηρεσιών διανομής κατ’ οίκον των ως 
άνω προϊόντων

θ) καθώς και κάθε άλλη συναφής με τα ως άνω δρα−
στηριότητα.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:
α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, με 

όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού 
τύπου.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, στο εσωτερικό ή το 
εξωτερικό.

γ) Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία 
οπουδήποτε.

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

ε) Να κατασκευάζει και να λειτουργεί ιστοτόπους με 
τους οποίους θα προσφέρει ή θα διαφημίζει τις υπη−
ρεσίες που θα παρέχει.

Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας, η οποία αρχίζει 
από τη νόμιμη σύστασή της, λήγει την 31.12.2100.

Ποσό και τρόπος καταβολής του Μετοχικού Κεφαλαί−
ου: Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε 
τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες [450.000,00] ευρώ και θα 
καλυφθεί ολόκληρο από τους ιδρυτές της εταιρείας.

Μετοχές − Είδος Μετοχών: Το Μετοχικό Κεφάλαιο της 
εταιρείας διαιρείται σε σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) 
ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) 
ευρώ η κάθε μία, εκ των οποίων οι είκοσι δύο χιλιάδες 
πενήντα (22.050) είναι κοινές και οι είκοσι δύο χιλιάδες 
εννιακόσιες πενήντα (22.950) είναι προνομιούχες μετα−
τρέψιμες σε κοινές.

Ημερομηνία λήξης της εταιρικής χρήσης: Η εταιρική 
χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 
πρώτη [1η] Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη 
[31η] Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη 
νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την 31.12.2014.

Αριθμός μελών Δ.Σ. και θητεία αυτού: Η εταιρεία δι−
οικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται 
από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, με τριετή θητεία.

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και Θητεία αυτού: Το 
πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου ορί−
ζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των 
μετόχων της εταιρείας, που θα συγκληθεί μέσα στο 
πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρή−
σης (ήτοι έως 30.06.2014), αποτελείται από τους:

1. Ειρήνη Βασιλοπούλου του Τίτου και της Φωτει−
νής, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στη Πάτρα Αχαΐας 
στις 26.1.1981, κατοικεί στη Κηφισιά Αττικής, οδός Δημ. 
Γούναρη αρ. 2, έχει Δελτίο Ταυτότητας με αριθμό 
AB 595630/2006 του Τμ. Ασφ. Ν. Ερυθραίας και ΑΦΜ 
133416222 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ελληνίδα υπήκοος,

2. Θεόδωρο Παναγόπουλο του Ηρακλή και της Σταυ−
ρούλας, Ιδιωτικό Υπάλληλο, που γεννήθηκε στο Χολαργό 
Αττικής στις 4.2.1980, κατοικεί στη Κηφισιά [Γούναρη 2], 
έχει Δελτίο Ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 063036/2007 του 
Τμ. Ασφ. Ν. Ερυθραίας και ΑΦΜ 105566903 της Δ.Ο.Υ. 
Κηφισιάς (Κηφισιάς − Αγ. Στεφάνου),

3. Γεώργιο Αναγνώστου του Χρήστου και της Όλ−
γας, Ιδ. Υπάλληλο, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής 
στις 15−6−1977, κατοικεί στην Αθήνα [Ερμονάσης 17], έχει 
Δελτίο Ταυτότητας με αριθμό ΑΑ 012842/2004 του Τ.Α. 
Πατησίων και ΑΦΜ 117358712 της Δ.Ο.Υ. ΙΔ΄ Αθηνών και

4. Αλέξανδρο Αναγνώστου του Χρήστου και της Όλ−
γας, Ιδ. Υπάλληλο, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής 
στις 30−12−1978, κατοικεί στην Αθήνα [Ερμονάσης 17], 
έχει Δελτίο Ταυτότητας με αριθμό ΑΙ 028210/2009 του 
Τ.Α. Πατησίων και ΑΦΜ 126806283 της Δ.Ο.Υ. ΙΔ΄ Αθηνών.

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2013

Με εντολή Προέδρου 
Ο Ειδικός Σύμβουλος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F

(2)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «Α. ΜΟΡΦΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. 
«Α. ΜΟΡΦΑΣ Α.Τ.Ε.».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την 26.02.2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 37031 
η αριθ. 1808/25.2.2013 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχου 
Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, με την οποία: α) παρασχέθη−
κε άδεια σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυ−
μία «Α. ΜΟΡΦΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡ−
ΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο 
«Α. ΜΟΡΦΑΣ Α.Τ.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 124389301000 και 
β) εγκρίθηκε το καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό 
καταρτίστηκε με την με αριθμό 1634/25.1.2013 πράξη της 
συμβολαιογράφου Αθηνών ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ − ΑΘΗΝΑΣ 
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΥ του ΑΝΔΡΕΑ.

Η περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής:
Επωνυμία «Α. ΜΟΡΦΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Διακριτικός Τίτλος: «Α. ΜΟΡΦΑΣ Α.Τ.Ε.»
Έδρα: της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Νέας Σμύρνης.
Σκοπός: Σκοπός της εταιρείας είναι:
1.1. Η ανάληψη και κατασκευή Δημοσίων και Ιδιωτι−

κών τεχνικών έργων στο εσωτερικό και εξωτερικό, κάθε 
μορφής και φύσεως ακόμη και έργων που απαιτούν 
ειδικά πτυχία ή την εγγραφή της εταιρείας σε ειδικούς 
καταλόγους και Μητρώα.

1.2. Ο σχεδιασμός, έρευνα, ανάπτυξη, αδειοδότηση, 
χρηματοδότηση, μελέτη, εγκατάσταση, κατασκευή, λει−
τουργία, εκμετάλλευση και διαχείριση έργων και μο−
νάδων παραγωγής ενέργειας οποιασδήποτε μορφής ή 
πηγής, η παραγωγή, μεταφορά, μετασχηματισμός και 
εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και ειδικότερα ηλιακής και αιολικής ενέργειας.

1.3. Οι οποιεσδήποτε φύσεως οικοδομικές επιχειρήσεις 
στα ιδιόκτητα οικόπεδα ή αλλότρια είτε για ίδιο λογα−
ριασμό, είτε για λογαριασμό τρίτων με αντιπαροχή και 
πώληση και εκμετάλλευση αυτών.

1.4. Παροχή οιωνδήποτε, συνδεόμενων ή/και συναφών 
με πάσης φύσεως τεχνικά έργα, υπηρεσιών, όπως, ενδει−
κτικά και μη περιοριστικά, η τεχνική και οικονομική μελέ−
τη αυτών, καθώς επίσης και η επίβλεψη, ο συντονισμός, 
η τεχνική και οικονομική παρακολούθηση αυτών και εν 
γένει η παροχή συμβουλών για τη μελέτη, εκτέλεση, 
χρηματοδότηση, διαχείριση, εκμετάλλευση, λειτουργία, 
συντήρηση, επίβλεψη, οικονομική και τεχνική παρακο−
λούθηση πάσης φύσεως τεχνικών έργων.
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1.5. Η κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, μεταλλικών κα−
τασκευών, καθώς επίσης και η αναπαλαίωση κτιρίων.

1.6. Η τουριστική αξιοποίηση και η πώληση εκτάσεων, 
κτισμάτων και ξενοδοχειακών, τουριστικών και αγρο−
τουριστικών εν γένει εγκαταστάσεων, καθώς επίσης και 
η εκμετάλλευση αυτών.

1.7. Η άσκηση συναφούς εμπορικής δραστηριότητας 
όπως και εργοληπτικής που απορρέει ή οπωσδήποτε 
συνδέεται με όλες τις δραστηριότητες που αναφέρο−
νται παραπάνω, η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα και 
εμπορικών επιχειρήσεων, όπως επίσης και η συμμετοχή 
στις άλλες συναφείς επιχειρήσεις και η εκτέλεση κάθε 
άλλης ομοειδούς ή συναφούς, σύμφωνα με τον εταιρικό 
σκοπό της εργασίας για την οποία θα αποφασίσει το 
Διοικητικό Συμβούλιο και εφόσον αυτές οι δραστηριό−
τητες εξυπηρετούν τον σκοπό της εταιρείας.

2.1. Όλες τις παραπάνω δραστηριότητες η εταιρεία 
μπορεί να τις ασκεί είτε για λογαριασμό της είτε για 
λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή ποσοστά.

2.2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί 
να προβαίνει σε κάθε πράξη και ενέργεια αναγκαία ή 
χρήσιμη προς τούτο κατά την κρίση του Διοικητικού 
της Συμβουλίου, ενδεικτικώς αναφερομένων των εξής:

α) Να συνεργάζεται με οιαδήποτε φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ημεδαπή ή την 
αλλοδαπή.

β) Να συστήνει ή να συμμετέχει στην ημεδαπή ή την 
αλλοδαπή σε άλλες εταιρείες οποιουδήποτε εταιρικού 
τύπου ή κοινοπραξίες που υφίστανται ή που θα συ−
σταθούν και οι οποίες επιδιώκουν όμοιο ή παρεμφερή 
ή συναφή σκοπό.

γ) Να ιδρύει Υποκαταστήματα, Πρακτορεία, Παραρ−
τήματα, Αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία οπουδήποτε 
στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Οι λεπτομέρειες ίδρυσης, 
συγκρότησης και λειτουργίας τους καθορίζονται από 
το Διοικητικό Συμβούλιο.

δ) Να ιδρύει θυγατρικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό.

ε) Να αντιπροσωπεύει ξένους ή ελληνικούς οίκους ή 
άλλες ομοειδείς ή μη επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή στο 
εξωτερικό και να διενεργεί γενικά οποιαδήποτε εμπορι−
κή ή μη δραστηριότητα στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή 
που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρείας.

στ) Να εκτελεί κάθε συναφή με τα παραπάνω δρα−
στηριότητα και εργασία.

Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενή−
ντα έτη (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρισή της 
στο Γ.Ε.ΜΗ.

Ποσό και Τρόπος Καταβολής του Μετοχικού Κεφα−
λαίου: Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας, ορίζεται 
σε τριακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (315.000,00 €) 
και καλύπτεται από τους συμβαλλομένους ιδρυτές της 
εταιρείας:

α) με την εισφορά της καθαρής περιουσίας της μετα−
τρεπόμενης ατομικής επιχείρησης, που εκτιμήθηκε από 
την Επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/20, 
στο ποσό των είκοσι οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ 
και σαράντα λεπτών (28.500,40 €) και β) με καταβολή 
μετρητών, ποσού διακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων τε−
τρακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτών 
(286.499,60 €).

Μετοχές − Είδος Μετοχών: Το Μετοχικό Κεφάλαιο της 
εταιρείας κατανέμεται σε τριάντα μία χιλιάδες πεντα−

κόσιες (31.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 
δέκα (10) ευρώ εκάστη.

Ημερομηνία Λήξης της Εταιρικής Χρήσης: Η εταιρι−
κή χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 
1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου 
έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση λήγει στις 
31.12.2014.

Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Θητεία 
αυτού: Το Δ.Σ. αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) 
μέλη με πενταετή θητεία.

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και Θητεία αυτού: Το 
πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο η θητεία του οποίου ορί−
ζεται μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων 
της εταιρείας, η οποία θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο 
εξάμηνο από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης, ήτοι 
έως την 30.06.2015, αποτελείται από τους:

1. Αναστάσιος Μόρφας του Θεμιστοκλή και της Καλλι−
ρόης, επιχειρηματίας, γεννημένος στο Κατάκωλο Ηλείας 
το έτος 1959, κάτοικος Ν. Σμύρνης Αττικής, οδός Αλι−
καρνασσού 1, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθ−
μό ΑΗ. 587176/10.04.2009 του Τ.Α. Γλυφάδας, με Α.Φ.Μ. 
031023728, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

2. Βασίλειος Φανός του Φωτίου και της Παναγιώτας, 
που γεννήθηκε την 04.04.1978 στην Αθήνα, πολιτικός 
μηχανικός, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Ανθέων 
αρ. 19, κάτοχος του με αριθμό ΑΗ. 587304 δελτίου αστυ−
νομικής ταυτότητας που εκδόθηκε την 21.04.2009 από το 
Τ.Α. Γλυφάδας, με Α.Φ.Μ. 126120802 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, 
ως Μέλος και

3. Παναγιώτα Ριζοπούλου του Κωνσταντίνου και της 
Αλεξάνδρας, που γεννήθηκε την 22.01.1979 στη Λαμία 
Φθιώτιδας, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Γλυφάδας 
Αττικής, οδός Ανθέων αρ. 19, κάτοχος του με αριθμό ΑΖ. 
520711 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε 
την 25.01.2009 από το Τ.Α. Αγίου Δημητρίου, με Α.Φ.Μ. 
136863771 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ως Μέλος.

Εκπροσώπηση: Η εταιρεία εκπροσωπείται από τον 
ανωτέρω Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, ήτοι από 
τον Αναστάσιο Μόρφα του Θεμιστοκλή, ο οποίος, με 
μόνη την υπογραφή του, δεσμεύει την εταιρεία δικαστι−
κώς και εξωδίκως για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό 
και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με 
κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην 
αλλοδαπή. Ο ανωτέρω Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμ−
βουλος έχει το δικαίωμα υπογραφής και η εταιρεία θα 
δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του, η οποία τίθεται 
κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας. 

Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσεως: 
Τακτικοί:
1) Θεόδωρος Μπουλούτας του Δημητρίου, Λογιστής, 

Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, γεννηθείς στην Ηράκλεια Ηλείας, 
το έτος 1959, κάτοικος Ν. Σμύρνης, οδός Κρήνης 9, κά−
τοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΑ.017016/04 του 
Τ.Α. Ν. Σμύρνης, Ελληνικής Ιθαγενείας και Υπηκοότητας, 
Α.Φ.Μ. 031102873, Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης, μέλος του Οι−
κονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε) και κάτοχος 
αδείας επαγγέλματος λογιστή − φοροτεχνικού Α΄ τάξε−
ως 21856 (με αριθμό αδείας Οικονομικού Επαγγέλματος 
9996022048),

2) Νικόλαος Γασπαράτος του Ερμή, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, 
γεννηθείς στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας το έτος 1963, 
κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Φραγκοκκλησιάς 46, κάτο−
χος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ρ. 598972, με Α.Φ.Μ. 
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040048585, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου μέλος του Οικονομικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε) και κάτοχος αδείας 
επαγγέλματος λογιστή − φοροτεχνικού Α΄ τάξεως 
0009655 (με αριθμό αδείας Οικονομικού Επαγγέλμα−
τος 9993028816),

Αναπληρωματικοί:
3) Απόστολος Δασούλας του Ελευθερίου, Λογιστής, 

Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ γεννηθείς στο Μέτσοβο Ιωαννίνων το 
έτος 1945, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Νερατζιωτίσσης 
60Α, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Π.692513 
του Λ Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 
014234349, (Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου) μέλος του Οικονομικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχος αδείας επαγ−
γέλματος λογιστή − φοροτεχνικού Α΄ τάξεως 0013514 (με 
αριθμό αδείας Οικονομικού Επαγγέλματος 9996006891),

4) Άννα Λιάπη του Φωτίου, Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, γεννη−
θείσα στην Νεράιδα Ευρυτανίας το έτος 1954, κάτοικος 
Αμαρουσίου, οδός Νερατζιωτίσσης 60Α, κάτοχος δελτίου 
ταυτότητας με αριθμό Σ.691830/98 του Α.Τ. Αμαρουσίου, 
Ελληνικής Ιθαγενείας και Υπηκοότητος, Α.Φ.Μ. 066593368, 
Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρί−
ου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε) και κάτοχος αδείας επαγγέλματος 
λογιστή − φοροτεχνικού Α΄ τάξεως 0025992 (με αριθμό 
αδείας Οικονομικού Επαγγέλματος 9902006889). 

Αθήνα, 4 Μαρτίου 2013

Με εντολή Προέδρου 
Ο Ειδικός Σύμβουλος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
(3)

Πρόσκληση προς αναγγελία Δικαιώματος.

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την υπ’ αριθμ. 
1235/15.3.2013 απόφασή του (Εκούσια δικαιοδοσία), 
που εκδόθηκε έπειτα από αίτηση (ΓΑΚ 183069 ΑΚΔ 
8647/20.11.2012) των 1) Αθηνάς Μιχαήλ Μαγγανά, το γέ−
νος Κυρ. Φιλιππίδου κατοίκου Υμηττού Αττικής και 2) 
Φωτεινής Παπουτσή του Κων/νου κατοίκου Βύρωνα Ατ−
τικής, προσκαλεί δημόσια κάθε κομιστή της υπ’ αριθμ. 
00045525−3 τραπεζικής επιταγής, ποσού σαράντα οκτώ 
χιλιάδων διακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και εννέα λεπτών 
(48.282,09 ευρώ). εκδόσεως της Ανώνυμης Τραπεζικής 
Εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA BANK» στην Καλλι−
θέα στις 30−7−2012, πληρωτέας εις διαταγήν Βενετίας 
Ασλανίδου στην Τράπεζα «ALPHA BANK» και σε χρέωση 
του υπ’ αριθμ. ΔΗΣΣΕ 014−109−9008013001095−000455253 
GR 88 0140 1090 1090 0801 3001 095 λογαριασμού που 
ετηρείτο στην ως άνω Τράπεζα «ALPHA BANK», να 
αναγγείλει μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από 
την δημοσίευση της παρούσας τα δικαιώματα του που 
απορρέουν από αυτό το αξιόγραφο και εφόσον κατέχει 
το εν λόγω αξιόγραφο να το καταθέσει στη γραμμα−
τεία του Πρωτοδικείου Αθηνών, άλλως θα απωλέσει την 
ισχύ του ως αξιόγραφο και η ίδια ανωτέρω δικαστική 
απόφαση απαγορεύει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
της πρόσκλησης οποιαδήποτε παροχή προς τον κομιστή 
του παραπάνω αξιόγραφου. 

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2013

Η Πληρεξούσια Δικηγόρος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Ν. ΙΩΑΝΝΙΔΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
(4)

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 
στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«ΣΑΝΙ − ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ − ΞΕΝΟ−
ΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και 
δ.τ. «ΣΑΝΙ Α.Ε.».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ 

Την 14.3.2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ του Επι−
μελητηρίου Αχαΐας, το από 25.02.2013 πρακτικό έκτα−
κτης Γενικής Συνέλευσης με Κ.Α.Κ. 40051 και το από 
26.02.2013 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου με Κ.Α.Κ. 
40055 της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΑΝΙ − 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ − ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ 
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», με δ.τ. «ΣΑΝΙ Α.Ε.» και 
με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 036468116000, σύμφωνα με τα οποία 
το Διοικητικό Συμβούλιο που εξελέγη από την τακτική 
Γενική Συνέλευση της 25.02.2013 με θητεία πενταετή, 
συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Νικόλαος Σπυρόπουλος του Κωνσταντίνου, γεννη−
θείς στην Πάτρα το έτος 1987, κάτοικος Πατρών, Παρ. 
Πατρόκλου αρ. 7, κάτοχος Α.Δ.Τ. Χ 801590/2003 της 
Υ.Α. Πατρών και με ΑΦΜ 146855637, ως Πρόεδρος και 
Διευθύνων Σύμβουλος.

2. Ειρήνη Λεχουρίτη του Αλεξίου, γεννηθείς στην Κρα−
στική Καλαβρύτων το έτος 1937, κάτοικος Πατρών, Νέος 
Δρόμος, κάτοχος Α.Δ.Τ. Θ−339542/69 Τ.Α. Προαστείου 
Πατρών και με ΑΦΜ 061451802, ως Αντιπρόεδρος του 
Δ.Σ.

3. Κλεομένης Σταματόπουλος του Γεωργίου, γεννηθείς 
στην Κουλούρα Αιγίου το 1957, κάτοικος Αγ. Βαρβάρας, 
οδός Βασιλειάδου αρ. 31, κάτοχος Α.Δ.T. AB 756673 Υ.Α. 
Πατρών και με ΑΦΜ 030085364 ως μέλος του Δ.Σ.

Εκπροσώπηση:
Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει Γενικό Διευθυντή τον 

Κωνσταντίνο Σπυρόπουλο του Νικολάου, γεννηθέντα 
στην Πάτρα το έτος 1956, κάτοικο Πατρών οδός Παρ. 
Πατρόκλου αρ. 7, κάτοχο Α.Δ.Τ. ΑΗ 703523/2010 της 
Υ.Α. Πατρών με ΑΦΜ 023755903. Σ’ αυτόν αναθέτει την 
εκπροσώπηση και διαχείριση της εταιρείας και αυτός 
θα την εκπροσωπεί ενώπιον κάθε αρχής Δημοσίας, 
Δημοτικής ή Διοικητικής, ενώπιον παντός Οργανισμού 
Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ως και παντός Δικαστη−
ρίου κάθε βαθμού και κάθε δικαιοδοσίας. Αυτός θα 
δέχεται και θα κοινοποιεί δικόγραφα, θα δίνει τους 
επιβαλλόμενους στην εταιρεία όρους και θα αντεπά−
γεται αυτούς.

Σε αυτόν ανατίθεται κάθε πράξη διαχείρισης και συ−
γκεκριμένα:

Α) Προβαίνει σε αγορά και πώληση εμπορευμάτων και 
προϊόντων της εταιρείας, 

Β) Αναλαμβάνει την αντιπροσώπευση οίκων Εσωτε−
ρικού ή Εξωτερικού από τρίτους υπό οποιουσδήποτε 
όρους και συμφωνίες,

Γ) μισθώνει ακίνητα για τις ανάγκες της εταιρείας για 
οποιοδήποτε χρονικό διάστημα και με οποιουσδήποτε 
όρους,

Δ) λαμβάνει από Τράπεζες καταθέσεις στο όνομα της 
εταιρείας και εισπράττει επιταγές και εντολές ή και 
απαιτήσεις της εταιρείας από το Δημόσιο, Οργανισμούς 
Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και ιδιώτες
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Ε) συνάπτει συμβάσεις ενεχυρίασης περιουσιακών 
στοιχείων της εταιρείας ή δικαιογράφων, διαλύει τις 
συμβάσεις αυτές και λαμβάνει τα ενέχυρα

Στ) συνάπτει με τράπεζες συμβάσεις παροχής πι−
στώσεων σε ανοικτούς λογαριασμούς και με ενέχυρο 
δικαιόγραφα ή άνευ ενεχύρου με οιουσδήποτε όρους 
και συμφωνίες 

Ζ) συνάπτει με τράπεζες συμβάσεις ανοίγματος πι−
στώσεων, συμβάσεις εισπράξεως φορτωτικών μετά 
ενέγγυων προκαταβολών, συμβάσεις δανείων οποιασ−
δήποτε φύσεως, οποιουδήποτε ποσού υπό οποιουσδή−
ποτε όρους

Η) συνάπτει με τράπεζες συμβάσεις έκδοσης υπέρ της 
εταιρείας εγγυητικών επιστολών, εκδίδει γραμμάτια σε 
διαταγή και αποδέχεται συναλλαγματικές, μεταβιβάζει 
γραμμάτια και συναλλαγματικές με οπισθογράφηση 
προς προεξόφληση, είτε για ενεχυρίαση είτε για εί−
σπραξη, είτε για εκχώρηση σε προμηθευτές ή πιστωτές 
της εταιρείας

Θ) εισπράττει το προϊόν από όλα τα πιο πάνω δάνεια, 
συμβάσεις παροχής πιστώσεων, έκδοσης και προεξόφλη−
σης γραμματίων και συναλλαγματικών ως και των άλλων 
πιο πάνω αναφερομένων συμβάσεων και δικαιοπραξιών.

Ο οριζόμενος με τα παραπάνω Γενικός Διευθυντής 
διενεργεί πάσα πράξη διαχείρισης της εταιρείας, η δε 
παραπάνω αρίθμηση είναι απλώς ενδεικτική και όχι 
περιοριστική.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του οριζόμε−
νου Γενικού Διευθυντή Κων/νου Σπυρόπουλου αυτός θα 
αντικαθίσταται από τον Πρόεδρο και Δ/νων Σύμβουλο 
Νικόλαο Σπυρόπουλο.

Η διάρκεια του Δ.Σ. είναι πενταετής και λήγει την 
25.02.2018 παρατεινόμενη μέχρι την τακτική Γενική Συ−
νέλευση της 31.12.2018.

Πάτρα, 21 Μαρτίου 2013

Με εντολή Πρόεδρου
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ
F

(5)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«A.C. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ» και δ.τ. «ACT & SA».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ 

Την 13.3.2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη−
τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ του Επιμελητη−
ρίου Αχαΐας, με Κ.Α.Κ. 40043 το από 11.02.2013 πρακτικό 
Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «A.C. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «ACT & SA» και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 
117088016000, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμ−
βούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Φράγκου Ελισσάβετ του Δημητρίου και της Τασίας 
κάτοικος Πατρών Πάροδος Ιωάννη Διακίδη αρ. 166, με 
ΑΔΤ ΑΕ 227456/21.02.07, με ΑΦΜ 078478959 Γ΄ ΔΟΥ Πα−
τρών − Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων 
Σύμβουλος

2. Καμπέρου Χρυσάνθη του Γεωργίου και της Βικτω−
ρίας κάτοικος Πατρών Αυλώνος 97 με ΑΔΤ Γ΄ 791481/19, 
με ΑΦΜ 041151549 Γ΄ ΔΟΥ Πατρών − Αντιπρόεδρος και

3. Καμπέρος Αλέξιος του Θεοδώρου και της Γεωρ−
γίας κάτοικος Πατρών Πατρών Αυλώνος 97, με ΑΔΤ 
Χ 801747/2003 με ΑΦΜ 145001204 Γ΄ ΔΟΥ Πατρών Μέ−
λος Δ.Σ.

Η Θητεία του πιο πάνω Διοικητικού Συμβουλίου άρχε−
ται από 11.02.2013 και ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική 
Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που θα 
συγκληθεί μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2013, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 37 του καταστατικού της εταιρείας. 

Εκπροσώπηση:
Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί και αναθέτει 

στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύ−
νοντα Σύμβουλο της εταιρείας Φράγκου Ελισσάβετ του 
Δημητρίου, την άσκηση όλων των εξουσιών διοίκησης 
και την εκπροσώπηση της εταιρείας, η οποία θα μπορεί 
να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις 
σχέσεις και συναλλαγές της με το Δημόσιο, τα όργανα 
της Δικαιοσύνης, τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και 
κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, και γενικώς να 
ασκεί προσωπικά με μόνη την υπογραφή της τιθέμενη 
κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας όλες τις εξουσίες 
και αρμοδιότητες που προβλέπονται και αναφέρονται 
στο καταστατικό της εταιρείας, τις αποφάσεις του Δ.Σ. 
και από το νόμο, χωρίς κανέναν άλλο περιορισμό. Επί−
σης αποφασίζεται ότι η ως άνω διευθύνων σύμβουλος 
και εκπρόσωπος της εταιρείας θα μπορεί να εκχωρεί 
μέρος η και σύνολο των παραπάνω σε αυτήν ανατιθέμε−
νων αρμοδιοτήτων σε άλλο πρόσωπο (μέλος ή μη μέλος 
του Δ.Σ.) της επιλογής της με έγγραφη εξουσιοδότηση 
προς το πρόσωπο αυτό επ’ ονόματι της εταιρείας, θέ−
τοντας την υπογραφή της υπό την εταιρική σφραγίδα.

Πάτρα, 21 Μαρτίου 2013

Με εντολή Πρόεδρου
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ
F

(6)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«Κ ΔΟΜΗΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. 
«Κ ΔΟΜΗΣΙΣ Α.Τ.Ε.».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Την 19.03.2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο με ΚΑΚ 39586 το από 01.07.2012 πρακτικό του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «Κ ΔΟΜΗΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
και διακριτικό τίτλο «Κ ΔΟΜΗΣΙΣ Α.Τ.Ε. > και αριθμό 
ΓΕΜΗ 022615254000 με το οποίο:

Α) Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. ως εξής:
1. Κάτσικας Δημήτριος του Χρήστου και της Γεωργίας, 

Αρχιτέκτονας μηχανικός, που γεννήθηκε στην Λαμία 
το έτος 1956, κάτοικος Ν. Άμπλιανης Λαμίας, με Α.Δ.Τ. 
ΑΕ978216 και Α.Φ.Μ. 030576012, Πρόεδρος και Διευθύνων 
Σύμβουλος του Δ.Σ..

2. Γαλανοπούλου Ευφροσύνη του Ελευθερίου και της 
Σπυριδούλας, επιχειρηματίας, γεννημένη στο Μώλο Φθ/
δας το έτος 1967, κάτοικος Ν. Άμπλιανης Λαμίας, με 
Α.Δ.Τ. Τ987695 και Α.Φ.Μ. 101902021, Αντιπρόεδρος του 
Δ.Σ.

3. Κάτσικας Χρήστος του Δημητρίου και της Ευφρο−
σύνης, φοιτητής, γεννημένος στη Λαμία το έτος 1988, 
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κάτοικος Ν. Άμπλιανης Λαμίας με Α.Δ.Τ. Χ983727 και 
Α.Φ.Μ. 149810510, Μέλος του Δ.Σ.

Β) Αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας στον 
Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ. Κάτσικα 
Δημήτριο, τον οποίο σε περίπτωση κωλύματος εκπρο−
σωπεί η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Γαλανοπούλου Ευφρο−
σύνη και σε περίπτωση κωλύματος και αυτής θα εκπρο−
σωπεί το μέλος του Δ.Σ. Κάτσικας Χρήστος.

Στους ανωτέρω δίνεται δικαίωμα υπογραφής με τη 
σειρά που αναφέρονται όπως με την εταιρική υπογρα−
φή να διενεργούν όλες τις πράξεις και δοσοληψίες της 
εταιρείας που αναφέρονται στο άρθρο 21 του κατα−
στατικού.

Γ) Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με 
το άρθρο 20 του καταστατικού λήγει την 30.06.2015.

Λαμία, 19 Μαρτίου 2013

Με εντολή Προέδρου
Η Διευθύντρια

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ
F

(7)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«Κ ΔΟΜΗΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. 
«Κ ΔΟΜΗΣΙΣ Α.Τ.Ε.».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Την 19.03.2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο με ΚΑΚ 39551 το από 30.06.2012 πρακτικό της 
τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Ανώνυμης Εται ρείας 
με την επωνυμία «Κ ΔΟΜΗΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «Κ ΔΟΜΗΣΙΣ Α.Τ.Ε.» και 
αριθμό ΓΕΜΗ 022615254000 από το οποίο προκύπτει 
ότι εγκρίθηκαν ο ισολογισμός και οι οικονομικές κατα−
στάσεις της χρήσης 2011. Επίσης η Γενική Συνέλευση 
εξέλεξε τακτικό και αναπληρωτή ορκωτό ελεγκτή για 
τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της επόμε−
νης χρήσης, τους κάτωθι:

Τακτικός ορκωτός ελεγκτής ο Μακρής Δ. Σεραφείμ, 
ορκωτός ελεγκτής λογιστής, με Α.Μ.ΣΟΕ.Λ. 16311.

Αναπληρωτής ορκωτός ελεγκτής ο Βάσσης Αθανά−
σιος, ορκωτός ελεγκτής λογιστής, με Α.Μ.ΣΟΕ.Λ. 21301.

Λαμία, 19 Μαρτίου 2013

Με εντολή Προέδρου
Η Διευθύντρια

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(8)

Στο ΦΕΚ 14439/17−12−2012 (ΤΑΕ−ΕΠΕ) που δημοσιεύ−
θηκε η ανακοίνωση Συγκρότησης Δ.Σ. της Ανώνυμης 
Εται ρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΓΑΖΗ Α.Ε» και τον 
διακριτικό τίτλο «GAZIS BROS S.A.» και Αριθμ. ΓΕΜΗ 
16275443000, διορθώνεται το εσφαλμένο «Το Διοικητικό 
Συμβούλιο, το οποίο εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική 
Συνέλευση συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής» στο ορθό 
«Το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέχθηκε από την 
ανωτέρω Γενική Συνέλευση με θητεία πενταετή συγκρο−
τήθηκε σε σώμα ως εξής».

(Από το Επιμελητήριο Λευκάδας)





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*11018382203130008*

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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