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

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ
(1)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «SKYGREECE ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ» και δ.τ. «SKYGREECE ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ».
Την 5.10.2012 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο, η με αριθμό 8546/17−9−2012 πράξη σύστασης
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SKYGREECE
ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό
τίτλο «SKYGREECE ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ» της Συμβολαιογρά−
φου ΜΑΡΙΑΣ Ν. ΤΡΟΥΣΑ.
Η ως άνω Ανώνυμη Εταιρεία έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.
122671201000 και
Κωδικό Αριθμό καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. 122671201000.
Περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής:
1) Αριθμός Συμβολαίου: 8546/17−9−2012.
2) Συμβολαιογράφος: ΜΑΡΙΑ ΤΡΟΥΣΑ.
3) Επωνυμία: «SKYGREECE ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικός τίτλος «SKYGREECE ΑΕΡΟ−
ΓΡΑΜΜΕΣ».
4) Έδρα: ΚΟΥΜΠΗ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΑΚΗ 24, ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟ−
ΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ.
5) Σκοπός:
1. Σκοπός της εταιρείας είναι:
Α. Η διεξαγωγή οποιασδήποτε δραστηριότητας και
παροχή αεροπορικών υπηρεσιών, δηλαδή:
Η ανάπτυξη και η οργάνωση δραστηριοτήτων αερο−
μεταφορέα με τακτικές και έκτακτες ναυλωμένες πτή−
σεις με χρήση αεροπλάνων, ελικοπτέρων, υδροπλάνων,
για την παροχή υπηρεσιών στον τομέα δημοσίων ή και
ιδιωτικών αεροπορικών μεταφορών, για την μεταφορά
επιβατών, εμπορευμάτων και πάσης φύσεως φορτίου,
συμπεριλαμβανομένου και του ταχυδρομείου, εντός και
εκτός της ελληνικής επικράτειας, από και προς την
Ελλάδα και μεταξύ οποιονδήποτε περιορισμών στο εξω−
τερικό, ή μεταξύ σημείων εντός ή εκτός αυτής κειμένων,
ή μεταξύ σημείων οπουδήποτε στο εξωτερικό.
Ειδικά για τη μεταφορά ταχυδρομείου αυτή μπορεί να
εκτελείται και με αεροσκάφη ξένου νηολογίου.
Η παροχή υπηρεσιών αεροπορικών εφαρμογών πάσης
φύσεως.
Η παροχή υπηρεσιών σε τρίτους για συντηρήσεις και
συναρμολογήσεις αεροσκαφών και εξαρτημάτων αυτών,
η παροχή τεχνικής και επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκα−
φών. Οι αεροφωτογραφίσεις και οι αεροδιαφημίσεις.
Η πρακτόρευση αεροπορικών εταιρειών και η τεχνική
ή άλλης μορφής εξυπηρέτηση αυτών.
Β. Η εισαγωγή, εμπορία, αντιπροσώπευση και πρα−
κτόρευση ή με οποιοδήποτε ιδιοκτησιακό καθεστώς
απόκτηση και εκμετάλλευση αεροσκαφών κάθε είδους
και τύπου, καινούργιων ή μεταχειρισμένων καθώς και
ανταλλακτικών αυτών, εγχωρίου παραγωγής ή αλλο−
δαπής προέλευσης και η παροχή πάσης φύσεως υπη−
ρεσιών, σχετικά με την επισκευή και συντήρηση αυτών,
η εκμίσθωση και υπεκμίσθωση κάθε είδους και τύπου
αεροσκαφών για την εκτέλεση των προαναφερθεισών
αποστολών, δημοσίων ή και ιδιωτικών αερομεταφορών
και λοιπών αεροπορικών εφαρμογών.

Γ. Οι έκτακτες ναυλωμένες πτήσεις «αεροταξί»
(CHARTER), ασθενών και VIP’S και λοιπών φυσικών προ−
σώπων στο εσωτερικό και εξωτερικό με αεροσκάφη.
Δ. Η διαφημιστική εκμετάλλευση των αεροσκαφών,
των πτήσεων και του χρόνου πτήσεων, των εντύπων,
των προϊόντων και κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου
της Εταιρείας, ιδιόκτητων ή μισθωμένων, με κάθε πρό−
σφορο μέσο, είτε σε άμεση σχέση με τους διαφημιζό−
μενους, είτε μέσω διαφημιστικών ή άλλων εταιρειών,
μέσω του διαδικτύου, εντός και εκτός της Ελληνικής
Επικράτειας.
Ε. Η άσκηση εν γένει κάθε άλλης συναφούς με τα πα−
ραπάνω αεροπορικής, τεχνικής και εμπορικής εργασίας
και εκμετάλλευσης, περιλαμβανομένων και υπηρεσιών
εξυπηρέτησης επιβατών και αεροσκαφών (HANDLING),
εκπαίδευσης προσωπικού γενικά, ως και κάθε άλλης
εργασίας που μπορεί να εξυπηρετήσει, άμεσα ή έμμεσα
τους σκοπούς της εταιρείας.
2. Για την επίτευξη των ως άνω σκοπού της η εταιρεία
μπορεί:
Α. Να προβαίνει στην δημιουργία κάθε αναγκαίας υπο−
δομής για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών, εγκατά−
σταση και συντήρηση εξοπλισμού, περιλαμβανομένων
και τερματικού εξοπλισμού για την παροχή των ως άνω
υπηρεσιών, σε ίδιες εγκαταστάσεις είτε και σε εγκα−
ταστάσεις τρίτων.
Β. Να προβαίνει στην άσκηση οποιασδήποτε εμπορι−
κής δραστηριότητας και την παροχή κάθε υπηρεσίας
συναφούς με ή επικουρικής προς τα παραπάνω.
Γ. Να συνάπτει κάθε είδους σύμβαση, συμπεριλαμ−
βανομένων δανειακών συμβάσεων και συμβάσεων εγ−
γυήσεων με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με τα οποία
έχει εμπορικές συναλλαγές ή μη και εξυπηρετεί τους
σκοπούς της Εταιρείας, καθώς και με πιστωτικά ιδρύ−
ματα, τράπεζες, επενδυτικούς ομίλους (FUNDS), χρη−
ματιστήριο που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και
την αλλοδαπή.
Δ. Να ιδρύει ή συμμετέχει με οποιαδήποτε μορφή
συμμετοχής, σε όμοιες, συναφείς ή παρεμφερείς επιχει−
ρήσεις, οποιασδήποτε εταιρικής μορφής στην Ελλάδα
και στην αλλοδαπή, η με οποιαδήποτε τρόπο, κατ’ απο−
κλειστικότητα ή μερική συνεργασία, να αντιπροσωπεύει
οποιαδήποτε επιχείρηση Ελληνική ή αλλοδαπή με όμοιο
ή παρεμφερή σκοπό και να ασκεί γενικά κάθε άλλη
εργασία που θα εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα τον σκοπό
της εταιρείας, στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, υπό τον
όρο τήρησης των προϋποθέσεων που τίθενται από την
κείμενη νομοθεσία.
Ε. Να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
ΣΤ. να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό
πρόσωπο ημεδαπό ή αλλοδαπό με οποιονδήποτε τρόπο
στην Ελλάδα και την αλλοδαπή.
Ζ. Να προβαίνει σε κάθε πράξη που κρίνεται απαραί−
τητη άμεσα ή έμμεσα για την εκπλήρωση του σκοπού
της στην Ελλάδα και την αλλοδαπή.
6) Διάρκεια: 50 έτη.
7) Ποσό και τρόπος καταβολής μετοχικού κεφαλαίου:
60,000 ευρώ μετρητά.
8) Μετοχές (αριθμός, είδος, ονομαστική αξία): Ονομα−
στικές, Κοινές, αξίας 1.00 ευρώ εκάστη.
9) Ημερομηνία λήξης πρώτης εταιρικής χρήσης:
31/12/2013.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.)
10) Αριθμός μελών Δ.Σ. και θητεία αυτού: 3, 5 έτη
11) Πρώτο Δ.Σ. και θητεία αυτού: Το πρώτο Διοικητικό
Συμβούλιο αποτελείται από τους κατωτέρω:
1) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (PANAGIOTIS) − ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (VASILIOS)
ΧΕΙΛΑΚΟΣ (CHILAKOS) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΕΥΓΕΝΙ−
ΑΣ, ταξιδιωτικός πράκτορας, που γεννήθηκε στο Γουε−
στμάουντ Καναδά (Westmount Canada) στις 26/9/1963,
κάτοικος Μόντρεαλ, Κεμπέκ, Καναδά (355 Fairmount
Street, Montreal, Quebec, H2V2G5 Canada), προσωρι−
νώς διαμένων στην Ελλάδα, στο Πόρτο Ράφτη Αττικής,
οδός Μιλτιάδου αριθ. 295, Τ.Κ. 19003 και κάτοχος του
υπ’αριθμόν WQ381581/22−03−2010 Καναδικού Διαβατηρί−
ου, που ισχύει μέχρι την 22−03−2015, με ΑΦΜ 050357330
της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Ελληνικής Ιθαγένειας,
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
2) ΠΕΤΡΟΣ ΧΕΙΛΑΚΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΕΥΓΕ−
ΝΙΑΣ, γεννηθείς στο Μόντρεαλ Καναδά στις 26/9/1961,
κάτοικος Μόντρεαλ Κεμπέκ Καναδά (355 Fairmount
Street, Montreal, Quebec, H2V2G5 Canada), προσωρινώς
διαμένων στην Ελλάδα, στο Πόρτο Ράφτη Αττικής, οδός
Μιλτιάδου αριθ. 295 ΤΚ 19003, κάτοχος του υπ’αριθμ.
Ρ676801 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εξεδόθη
την 10−05−1995 από το Τ.Α. Νέας Ερυθραίας με ΑΦΜ
050973973 της Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, Ελληνικής Ιθαγένειας,
Μέλος.
3) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΑΛΑΤΣΑΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και
της ΕΛΕΝΗΣ, Στέλεχος Τραπέζης, γεννηθείς στην Αθήνα
στις 26/4/1974, κάτοικος Βουλιαγμένης Αττικής, οδός
Ηούς αριθ. 15−17, κάτοχος του υπ’ αριθμ. Χ070093 Δελτί−
ου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε στις 9.11.2001
από το Α.Τ. Νέας Φιλαδέλφειας, με ΑΦΜ 069146771 της
Δ.Ο.Υ. Νέας Φιλαδέλφειας, Ελληνικής Ιθαγένειας, Μέλος.
12) Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης:
Τακτικός Ελεγκτής: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΕΛΕΝΗΣ, κάτοικος Αγ. Δημητρίου
Αττικής, οδός Κ. Παλαμά αριθ. 5, Τ.Κ. 17341, Ορκωτός
Ελεγκτής Λογιστής με Αριθμό Μητρώου ΣΟΕΛ: 19861.
Αναπληρωματικός Ελεγκτής: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΝΩΤΑΚΗΣ
του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ και της ΕΛΕΝΗΣ, κάτοικος Γλυφάδας
Αττικής, οδός Ηλείας αριθ. 6, Ορκωτός Ελεγκτής με
Αριθμό Μητρώου ΣΟΕΛ: 19241.
Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών
Η Συμβολαιογράφος
ΜΑΡΙΑ Ν. ΤΡΟΥΣΑ
F
(2)
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μη−
τρώο της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟ−
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑ−
ΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙ−
ΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ» και δ.τ. «ΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΕ».
Την 5.10.2012 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο, η με αριθμό 2869/18−9−2012 πράξη, σύστασης
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ» και το
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διακριτικό τίτλο «ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΑΕ» του/της Συμβολαιογράφου ΣΩΤΗΡΙΑ ΔΕΔΕ.
Η ως άνω Ανώνυμη Εταιρεία έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.
122671307000 και
Κωδικό Αριθμό καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. 122671307000.
Περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής:
1) Αριθμός Συμβολαίου: 2869/18−9−2012.
2) Συμβολαιογράφος: ΣΩΤΗΡΙΑ ΔΕΔΕ.
3) Επωνυμία: «ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙ−
ΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ» και διακριτικός τίτλος
«ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΕ».
4) Έδρα: ΓΕΛΑΣ 29, ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ, ΕΛΕΥΣΙΝΑ.
5) Σκοπό έχει:
1ο) Την κατασκευή αμαξωμάτων λεωφορείων και ειδών
αυτοκινήτων.
2ο) Την επισκευή αμαξωμάτων και λοιπών μερών των
παραπάνω οχημάτων.
3ο) Την εισαγωγή μεταχειρισμένων ή τροποποιημένων
αυτοκινήτων και επισκευή αυτών.
4ο) Την εισαγωγή και εμπορία καινούργιων λεωφο−
ρείων και λοιπών αυτοκινήτων.
5ο) Την εισαγωγή και εμπορία ανταλλακτικών παντός
τύπου.
6ο) Την εισαγωγή, επισκευή και εμπορία μεταχειρι−
σμένων λεωφορείων και λοιπών αυτοκινήτων.
7ο) Την εισαγωγή και εμπορία παντός είδους μηχα−
νημάτων.
8ο) Την ενοικίαση λεωφορείων σε τουριστικές επιχει−
ρήσεις και λοιπά γραφεία, που ασκούν τουριστικές και
λοιπές εργασίες.
9ο) Τουριστικές εν γένει εργασίες και ειδικότερα την
ίδρυση γραφείου Γενικού Τουρισμού και γραφείου Εσω−
τερικού Τουρισμού.
2. 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 και να συνιστά και
κοινοπραξίες.
γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία
οπουδήποτε.
δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημε−
δαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
ε) Να αποκτά ακίνητα και μηχανολογικό εξοπλισμό
προκειμένου να τα χρησιμοποιεί για την πραγμάτωση
των σκοπών της ή να τα εκμεταλλεύεται εκμισθώνοντας
τα σε τρίτους και γενικότερα να προβαίνει σε κάθε
πράξη που αποσκοπεί στην πραγμάτωση των σκοπών
της ή άλλων παρεμφερών.
στ) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί με τρο−
ποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δρα−
στηριότητες σαν σκοπό της εταιρείας.
6) Διάρκεια: 50ετή.
7) Ποσό και τρόπος καταβολής μετοχικού κεφαλαίου:
1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο ορί−
ζεται σε τριακόσια χιλιάδες εξήντα ευρώ (300.060,00),
θα καλυφθεί και θα καταβληθεί ολοσχερώς ως εξής:
α) Η Θεοδώρα Παπαδάκη του Άγγελου και της Ειρή−
νης, θα καταβάλει εκατό χιλιάδες είκοσι ευρώ (100.020)
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και θα λάβει τρεις χιλιάδες τριακόσιες τριάντα τέσσερις
(3334) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ
η κάθε μία.
β) Ο Κωνσταντίνος Παπαδάκης του Γεωργίου και της
Ευθυμίας, θα καταβάλει εκατό χιλιάδες είκοσι ευρώ
(100.020) και θα λάβει τρεις χιλιάδες τριακόσιες τριάντα
τέσσερις (3334) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα
(30) ευρώ η κάθε μία.
γ) Ο Κωνσταντίνος Παπαδάκης του Ηλία και της Ειρή−
νης, θα καταβάλει πενήντα χιλιάδες δέκα ευρώ (50.010)
και θα λάβει χίλιες εξακόσιες εξήντα επτά (1667) μετο−
χές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία.
δ) Η Ελένη Παπαδάκη του Ηλία και της Ειρήνης θα
καταβάλει πενήντα χιλιάδες δέκα ευρώ (50.010) και θα
λάβει χίλιες εξακόσιες εξήντα επτά (1667) μετοχές, ονο−
μαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία, όπως
λεπτομερώς αναφέρεται στο άρθρο 35 του παρόντος
καταστατικού, κατανέμεται
8) Μετοχές δέκα χιλιάδες δύο (10.002) μετοχές, η κάθε
μία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία τριάντα (30)
ευρώ.
9) Ημερομηνία λήξης εταιρικής χρήσης:
1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και
αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου
κάθε χρόνου.
2. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από
την καταχώριση της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία
του έτους 2013.
10) Αριθμός μελών Δ.Σ. και θητεία αυτού: 1. Η εταιρεία
διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται
από τρεις (3) μέχρι επτά (7) συμβούλους. 2. Τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική
Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή
θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη
τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει αμέσως μετά
τη λήξη της θητείας του και η οποία δεν μπορεί να
ξεπεράσει την εξαετία.
11) Πρώτο Δ.Σ. και θητεία αυτού: Το πρώτο Διοικητικό
Συμβούλιο αποτελείται από τους:
1) Κωνσταντίνος Παπαδάκης του Ηλία και της Ειρή−
νης, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις
15/3/1977, και κατοικεί στη Μαγούλα, Πάροδος Αθηνάς
αριθμός 28, κάτοχος Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότη−
τας με αριθμό ΑΖ.558.901 που εκδόθηκε στις 10/6/2008
από το Τ.Α. Ελευσίνας, με Α.Φ.Μ. 079059289, της Δ.Ο.Υ.
Ελευσίνας.
2) Κωνσταντίνος Παπαδάκης του Γεωργίου και της
Ευθυμίας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα
στις 8/6/1976, και κατοικεί στην Ελευσίνα, οδός Τρα−
πεζούντος αριθμός 80, κάτοχος Δελτίου Αστυνομικής
Ταυτότητας υπ αριθμόν ΑΕ.057.257 που εκδόθηκε στις
1/2/2007 από το Τ.Α. Ελευσίνας, με Α.Φ.Μ. 066248167, της
Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας.
3) Ελένη Παπαδάκη του Ηλία και της Ειρήνης, ελεύ−
θερος επαγγελματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις
30/9/1978, και κατοικεί στο Κερατσίνι, οδός Παπαναδά−
ρου αριθμός 23, κάτοχος Ελληνικού Διαβατηρίου με
αριθμό ΑΗ2874846 που εκδόθηκε στις 22/12/2010 και
ισχύει μέχρι 21.12.2015, με Α.Φ.Μ. 067406960, της Δ.Ο.Υ.
Ε΄ Πειραιά και

4) Θεοδώρα Παπαδάκη του Άγγελου και της Ειρήνης,
επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής
στις 18/9/1983, και κατοικεί στην Ελευσίνα, Λ. Γέλας αριθ−
μός 33, κάτοχος Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με
αριθμό ΑΕ.057.218 που εκδόθηκε στις 29/1/2007 από το
Τ.Α. Ελευσίνας, με Α.Φ.Μ. 121031620, της Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να εκλέγει μέ−
χρι την πρώτη από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας
τακτική Γενική Συνέλευση και τα υπόλοιπα μέχρι την
συμπλήρωση του αριθμού πέντε (5) μέλη του.
Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται
μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετό−
χων της εταιρείας που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο
εξάμηνο του έτους 2013.
12) Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης: Ελεγκτές για
την πρώτη εταιρική χρήση που λήγει εξαιρετικά στις 31
Δεκεμβρίου 2013 διορίζονται:
Τακτικοί οι:
1) Γαλάτεια Λαμπριανού του Μιχαήλ και της Παρα−
σκευούλας, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοικος Βριλησσίων,
οδός Εθνικής Αντιστάσεως αριθμοί 125−129, γεννημένη
το έτος 1962 στην Αλεξάνδρεια Αιγύπτου, κάτοχος του
Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΒ052.886
που εκδόθηκε στις 19/6/2006 από το Α.Τ. Βριλησσίων Ελ−
ληνικής Ιθαγένειας, με ΑΦΜ 044104216, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρί−
ου, μέλος ΟΕΕ με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομικού
επαγγέλματος 9902065113 και αριθμό αδείας λογιστή
Α΄ τάξης 0017342 και
2) Περικλής Γκιάλας του Ιωάννη και της Αλεξάνδρας,
πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός
Κουμουνδούρου αριθμός 32, γεννημένος το έτος 1953
στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, κάτοχος του Δελτίου
Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΚ.048.046 που εκ−
δόθηκε στις 6/4/2011 από το Α.Τ. Αγίας Παρασκευής, με
ΑΦΜ 020641605, Δ.Ο.Υ. Αγίας Παρασκευής, μέλος ΟΕΕ
με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομικού επαγγέλματος
9901020338 και αριθμό αδείας λογιστή Α΄ τάξης 0022171
Αναπληρωματικοί οι:
1) Δήμητρα Κοντραφούρη του Κωνσταντίνου και της
Μαρίας, πτυχιούχος Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κάτοι−
κος Λαμπρινής, οδός Πανδωσίας αριθμός 22, γεννημένη
το έτος 1956 στην Αθήνα, κάτοχος του Δελτίου Αστυνο−
μικής Ταυτότητας με αριθμό Τ133915 που εκδόθηκε στις
6/10/1999 από το Α.Τ. Άνω Πατησίων, με ΑΦΜ 054428581,
Δ.Ο.Υ. ΙΔ΄ Αθηνών, μέλος ΟΕΕ με αριθμό αδείας ασκή−
σεως οικονομικού επαγγέλματος 9901061873 και αριθμό
αδείας λογιστή Α΄ τάξης 0014127 και
2) Στεργίου Ευάγγελος του Στέργιου και της Μαρί−
νας, πτυχιούχος Πανεπιστημίου Πειραιά Οργάνωσης
και Διοίκησης Επιχειρήσεως, κάτοικος Πειραιά, οδός
Δράμας αριθμός 182Γ, γεννημένος το έτος 1961 στον
Πειραιά, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
με αριθμό Ρ059693 που εκδόθηκε στις 22/3/1995 από το
Α.Τ. Στ Παράρτημα Πειραιά, με ΑΦΜ 029420038, Δ.Ο.Υ.
Δ΄ Πειραιά, μέλος ΟΕΕ με αριθμό αδείας ασκήσεως οι−
κονομικού επαγγέλματος 9997045695 και αριθμό αδείας
λογιστή Α’τάξης 0023012.
Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών
Η Συμβολαιογράφος
ΣΩΤΗΡΙΑ ΔΕΔΕ
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(3)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ−
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΡΗΚΤΟΝ ΠΟΡ−
ΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ» και δ.τ. «arrikton
PORTA A.E.».
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Την 21.9.2012 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας (Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε.
Θεσ/νικης) το από 01/09/2012 πρακτικό της Γενικής Συ−
νέλευσης των μετόχων με το οποίο αποφασίστηκε η
τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της Ανώ−
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΡΗΚΤΟΝ ΠΟΡΤΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΘΩ−
ΡΑΚΙΣΜΕΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ» και δ.τ. «arrikton PORTA
Α.Ε.» και με αριθμό μητρώου 68178/62/Β/09/0062.
Η εν λόγω τροποποίηση έχει ως ακολούθως:
΄Αρθρο 2
Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Δέλτα και συ−
γκεκριμένα στην ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης στο οικοδομικό
τετράγωνο 5β Α7−8. Μπορεί όμως η εταιρία με απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύει υποκαταστήματα
ή πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό
και να καθορίζεται η έκταση των εργασιών αυτών.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Μητρώο
Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του
τροποποιημένου καταστατικού.
Θεσσαλονίκη, 21 Σεπτεμβρίου 2012
Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ
F
(4)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ−
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ
ΧΑΝΙΩΝ Ανώνυμος Εταιρεία» και δ.τ. «ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ
ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε.».
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
Την 22.8.2012 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 13/06/2012 πρα−
κτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
με το οποίο αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου
23 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Ανώνυμος Εταιρεία»
και δ.τ. «ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε.» και με αριθμό μη−
τρώου 55260/73/Β/03/32.
Μετά την τροποποίηση το εν λόγω άρθρο έχει ως
ακολούθως:
΄Αρθρο 23
1.− Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που
αποτελείται από πέντε (5) μέλη. Μέλη του Δ.Σ. εκλέ−
γονται αποκλειστικά και μόνο μέτοχοι της εταιρείας.
2.− Ο Πρόεδρος, Ο Αντιπρόεδρος και τα λοιπά μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τους με−
τόχους της ΚΤΕΛ Α.Ε. για τετραετή θητεία. Ο αριθμός
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε ΚΤΕΛ Α.Ε.
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ορίζεται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη σύμφωνα με το
καταστατικό της εταιρίας.
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΤΕΛ
Α.Ε. ορίζεται ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, ο
οποίος είναι ένας από τα μέλη αυτού.
Οι υποψηφιότητες μαζί με απόσπασμα ποινικού μη−
τρώου, υποβάλλονται στη Γραμματεία του ΚΤΕΛ μέχρι
της 12ης μεσημβρινής της προηγούμενης της Γενικής
Συνέλευσης ημέρας και στη συνέχεια συντάσσεται ενι−
αίο ψηφοδέλτιο. Για την εκλογή του προέδρου, του
Αντιπροέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβου−
λίου συγκροτείται:
α. ενιαίο ψηφοδέλτιο για την εκλογή του Προέδρου,
β. ενιαίο ψηφοδέλτιο για την εκλογή του Αντιπροέ−
δρου και αναπληρωτή αυτού και
γ. ενιαίο ψηφοδέλτιο για την εκλογή των λοιπών με−
λών του Διοικητικού Συμβουλίου και ισάριθμων ανα−
πληρωματικών.
Ως εκλεγέντες θεωρούνται οι υποψήφιοι που πέτυχαν
κατά σειρά πλειοψηφίας, ενώ οι αναπληρωτές αυτών,
εκτός του προέδρου για τον οποίον δεν προβλέπεται
εκλογή αναπληρωτή, λογίζονται αυτοί που κατά σειρά
έπονται των προηγουμένων.
Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή φυσικής ή
νομικής ανικανότητας του Προέδρου ή του Αντιπροέ−
δρου ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αριθμό
μεγαλύτερο των αναπληρωματικών ο οικείος Νομάρχης
προσφεύγει στο αρμόδιο δικαστήριο.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Μητρώο
Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του
τροποποιημένου καταστατικού.
Χανιά, 22 Αυγούστου 2012
Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ
F
(5)
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ−
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Μ. & Μ. ΤΟΑΝΟ−
ΓΛΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΓΙΟΥΡΟΞΕ−
ΝΙΑ Α.Ε.».
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Την 13.9.2012 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, η με αριθμό 4265/13.9.2012
αίτηση και η συνυποβαλλόμενη από 31−12−2008 απόφαση
της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Μ. & Μ. ΤΟΑΝΟ−
ΓΛΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΓΙΟΥΡΟΞΕΝΙΑ
Α.Ε.» και με αριθμό μητρώου 65466/80/Β/08/05, με την
οποία αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του
καταστατικού της.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Μητρώο
Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποι−
ημένου καταστατικού.
Η καταχώρηση των ως άνω στοιχείων γίνεται σύμφω−
να με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2α και 7β παρ.
1 του Ν. 2190/1920.
Η τροποποίηση έχει ως εξής:
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.)
Άρθρο 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας
κατά τη σύσταση αυτής βάσει του Καταστατικού Νο
32376/22.2.08 ήταν 312.000 και διαιρούμενο σε 104.000
μετοχές των 3 ευρώ η κάθε μία.
Με την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 18/8/08 αυξή−
θηκε κατά 95.784 ευρώ με την έκδοση 31.928 μετοχών
των 3 ευρώ η κάθε μία. Μετά την παραπάνω αύξηση το
μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στα 407.784 ευρώ διαιρούμε−
νο σε 135.928 μετοχές των 3 ευρώ η κάθε μία.
Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε
κατά 58.176,00 ευρώ με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας
που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των
ακινήτων με βάση τις διατάξεις του Ν. 2065/92.
Μετά την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο
ανήλθε στο ποσό των 465.960,00 ευρώ και είναι διαι−
ρεμένο σε 155.320 μετοχές ονομαστικής αξίας 3 ευρώ
η κάθε μία.
Ρόδος, 17 Σεπτεμβρίου 2012
Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ
F

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
(6)
Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «DIXONS SOUTH − EAST EUROPE ΑΝΩΝΥ−
ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙ−
ΚΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑ−
ΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ», σε τακτική Γενική Συνέλευση.
DIXONS SOUTH − EAST EUROPE ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ,
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Σύμφωνα με το άρθρο 21 του καταστατικού της Εται−
ρείας και μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας
«DIXONS SOUTH − EAST EUROPE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟ−
ΡΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜ−
ΒΟΥΛΩΝ», σε τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα
πραγματοποιηθεί την τριακοστή πρώτη (31η) Οκτωβρίου
2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 π.μ., στα γραφεία της
έδρας της εταιρείας στην Μεταμόρφωση Αττικής (14°
χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών − Λαμίας και Σπηλιάς αρ.
2), προκειμένου να αποφασίσουν επί των κατωτέρω
θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
1. Υποβολή και ακρόαση εκθέσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου και του Ελεγκτή επί των οικονομικών κατα−
στάσεων της εταιρικής χρήσεως 01/05/2011 − 30/04/2012.
2. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσε−
ων της εταιρικής χρήσεως 01/05/2011 − 30/04/2012 με
τις επ’ αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και
του Ελεγκτή.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις

οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρεί−
ας, εταιρικής χρήσεως 01/05/2011 − 30/04/2012.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού
Ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων
εταιρικής χρήσεως 01/05/2012 − 30/04/2013 και καθορι−
σμός της αμοιβής του.
5. Έγκριση μισθοδοσίας Μελών του Διοικητικού Συμ−
βουλίου για την εταιρική χρήση 01/05/2011 − 30/04/2012
και προέγκριση μισθοδοσίας εταιρικής χρήσεως
01/05/2012 − 30/04/2013.
6. Λήψη απόφασης για την επέκταση του σκοπού της
εταιρείας και σχετική τροποποίηση του άρθρου τέσ−
σερα (4) του καταστατικού αυτής.
7. Ενσωμάτωση του τροποποιημένου άρθρου τέσσερα
(4) στο Καταστατικό της Εταιρείας.
8. Διάφορες Ανακοινώσεις.
Σύμφωνα με το άρθρο 23 του καταστατικού της Εται−
ρείας, κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην
τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τους
τίτλους των μετοχών του στο Ταμείο της Εταιρείας
(14° χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών − Λαμίας και Σπηλιάς 2,
Μεταμόρφωση Αττικής, τηλ. 210 − 2891262) ή στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπε−
ζα στην Ελλάδα και να υποβάλει τα σχετικά αποδεικτικά
έγγραφα της κατάθεσής τους, καθώς και τα έγγραφα
τυχόν αντιπροσώπευσής του στην Εταιρεία πέντε (5)
τουλάχιστον ημέρες πριν την κατά τα ως άνω συνεδρί−
αση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην τακτική
Γενική Συνέλευση και δεν έχει παραλάβει τους τίτλους
των μετοχών του, θα πρέπει να καταθέσει δήλωση συμ−
μετοχής για την Γενική Συνέλευση με τον αριθμό των
μετοχών του με τις οποίες επιθυμεί να συμμετάσχει
στην Γενική Συνέλευση, καθώς επίσης τα πλήρη στοι−
χεία της ταυτότητός του και τα στοιχεία της διεύθυνσής
του. Την ως άνω δήλωση θα πρέπει ο μέτοχος, σύμφωνα
με το άρθρο 23 του καταστατικού, να καταθέσει στο
Ταμείο της Εταιρείας (14° χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών −
Λαμίας και Σπηλιάς 2, Μεταμόρφωση Αττικής, τηλ. 210
− 2891262) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υπο−
βάλει τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα της κατάθεσης
της ως άνω δήλωσης, καθώς και τα έγγραφα τυχόν
αντιπροσώπευσής του στην Εταιρεία πέντε (5) τουλά−
χιστον ημέρες πριν την κατά τα ως άνω συνεδρίαση
της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Μεταμόρφωση, 21 Σεπτεμβρίου 2012
Το Διοικητικό Συμβούλιο
F

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
(7)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙ−
ΟΥ ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ−ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΑΕ» και δ.τ. «ΑΔΑΜΙΔΗΣ Α.Ε., “EUROFIN”, EURORENT».
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Την 20.9.2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ−
μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας (Δ/νση Ανάπτυξης
Π.Ε. Θεσ/νίκης) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.)
Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣ−
ΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ−ΕΜΠΟΡΙΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ» και δ.τ. «ΑΔΑΜΙΔΗΣ Α.Ε., “EUROFIN”,
EURORENT» και αριθμό Μητρώου 21484/62/Β/90/0114.
1) Οι οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης
Διοικητικού Συμβουλίου και η έκθεση ορκωτών ελεγκτών
για τη χρήση 1−1/31−12−2011.
2) Το από 30/06/2012 πρακτικό της τακτικής Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων, με το οποίο ορίστηκαν ορ−
κωτοί ελεγκτές χρήσης 1−1/31−12−2012, οι εξής:
Τακτικός:
ΚΑΜΠΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ, με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ.
30361.
Αναπληρωματικός:
ΜΠΙΖΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 26441.
Θεσσαλονίκη, 20 Σεπτεμβρίου 2012
Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ
F
(8)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙ−
ΡΙΑ» και δ.τ. «ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Α.Τ.Ε.».
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Την 19.9.2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ−
μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας (Δ/νση Ανάπτυξης
Π.Ε. Θεσ/νίκης) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης
Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕ−
ΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Α.Τ.Ε.» και αριθμό
Μητρώου 36683/62/Β/96/0305.
1) Οι οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης
Διοικητικού Συμβουλίου και η έκθεση ορκωτών ελεγκτών
για τη χρήση 01.01.2011−31.12.2011.
2) Το από 30/06/2012 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης
των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ορκωτοί ελεγκτές
χρήσης 01.01.2012−31.12.2012 οι εξής:
Τακτικός:
Λουκμακιώζης Σταμάτιος, με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 16301.
Αναπληρωματικός:
Αθανάσιος Διαμαντής, με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 13091.
Θεσσαλονίκη, 19 Σεπτεμβρίου 2012
Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ
F
(9)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «ΚΟΜΦΟΡΤ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣ−
ΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.
«ΚΟΜΦΟΡΤ ΑΕ».
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Την 19.9.2012 καταχωρίσθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας (Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε.
Θεσ/νικης) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εται−
ρείας με την επωνυμία «ΚΟΜΦΟΡΤ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ
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ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.
«ΚΟΜΦΟΡΤ ΑΕ» και αριθμό Μητρώου 52065/62/Β/02/0132.
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
αφ’ενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των ετησίων
οικονομικών καταστάσεων χωρίς καμία τροποποίησή
τους.
Θεσσαλονίκη, 19 Σεπτεμβρίου 2012
Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ
F
(10)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «NRTech ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ETAIPIA»
και δ.τ. «NRTech A.E.».
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Την 20.9.2012 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανώνυ−
μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας (Δ/νση Ανάπτυξης
Π.Ε. Θεσ/νικης) το από 01/09/2012 πρακτικό της Γενι−
κής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρεί−
ας με την επωνυμία «NRTech ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «NRTech A.E.» και αριθμό Μητρώου
65341/62/Β/08/26με το οποίο αποφασίσθηκε η λύση της
εταιρείας και η θέση της σε εκκαθάριση.
Με την ίδια απόφαση ορίσθηκαν εκκαθαριστές οι:
1) Γιαννακάκη Μαρία του Ηλία και της Δήμητρας, οδός
Τυρολόης 86, Θεσσαλονίκη, με ΑΦΜ 119788351.
2) Ντέμκας Κωνσταντίνος, του Βασιλείου, οδός Σιθω−
νίας 10, Θεσσαλονίκης με ΑΦΜ 103018073.
Η αμοιβή των εκκαθαριστών ορίζεται σε 200 ευρώ για
τον κάθε ένα από αυτούς.
Η Διεύθυνση των γραφείων εκκαθάρισης είναι: Οδός
Γεννηματά Σίνδος Θεσσαλονίκη.
Θεσσαλονίκη, 20 Σεπτεμβρίου 2012
Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ
F
(11)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «ΧΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Ανώνυμος Βιομηχανική
και Εμπορική Εταιρεία».
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Την 20.9.2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ−
μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας (Δ/νση Ανάπτυξης
Π.Ε. Θεσ/νίκης) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης
Εταιρείας με την επωνυμία «ΧΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Ανώνυμος
Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία» και αριθμό Μητρώ−
ου 8892/62/Β/86/0726.
1) Οι οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης
Διοικητικού Συμβουλίου και η επ’ αυτών έκθεση των
ελεγκτών για τη χρήση 01.01.2011−31.12.2011.
2) Το από 30/06/2012 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης
των μετόχων με το οποίο αποφασίστηκε έγκριση αφ’
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.)

ενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των ετησίων
οικονομικών καταστάσεων χωρίς καμία τροποποίησή
τους.

έγκριση αφ’ ενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των
ετησίων οικονομικών καταστάσεων χωρίς καμία τρο−
ποποίησή τους.

Θεσσαλονίκη, 20 Σεπτεμβρίου 2012

Θεσσαλονίκη, 20 Σεπτεμβρίου 2012

Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ
F

Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ
F

(12)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «SAM ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ».

(14)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «Αντώνιος Τσικανδυλάκης Ανώνυμη Εμπο−
ρική και Βιομηχανική Εταιρία» και δ.τ. «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
ΒΙΟΧΑΛΚΟ».

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Την 20.9.2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ−
μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας (Δ/νση Ανάπτυξης
Π.Ε. Θεσ/νικης) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης
Εταιρείας με την επωνυμία «SAM ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» και αριθμό
Μητρώου 33233/62/Β/95/0102.
1) Οι οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης
Διοικητικού Συμβουλίου και η έκθεση ορκωτών ελεγκτών
για τη χρήση 2011.
2) Το από 30/06/2012 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης
των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ορκωτοί ελεγκτές
για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1−1/31−12−2012, από
την ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton με έδρα επί της
οδού Ζέφυρου 56 − Π. Φάληρο, Αθήνα και αριθμό Μη−
τρώου ΣΟΕΛ 127.
Θεσσαλονίκη, 20 Σεπτεμβρίου 2012
Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ
F
(13)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «ΔΟΜΙΚΗ − ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και δ.τ. «ΔΟΜΙΚΗ − ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.».
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Την 20.9.2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας (Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε.
Θεσ/νίκης) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εται−
ρείας με την επωνυμία «ΔΟΜΙΚΗ − ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΔΟΜΙΚΗ− ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» και αριθμό
Μητρώου 21606/62/Β/90/0128.
1) Οι οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρι−
σης Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1−1/31−12−2011.
2) Το από 30/06/2012 πρακτικό της τακτικής Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων, με το οποίο αποφασίστηκε

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Την 8.8.2012 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύ−
μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 20−01−2012
πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης
Εταιρείας με την επωνυμία «Αντώνιος Τσικανδυλάκης
Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία» και με
δ.τ. «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΒΙΟΧΑΛΚΟ» και με αριθμό Μητρώου
34073/70/Β/95/54, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβο−
λή της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου των 302.305
ευρώ που αποφασίστηκε από τη έκτακτη Γενική Συνέ−
λευση των μετόχων της εταιρείας της 16−12−2011.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχε−
ται σε 2.368.192,80 ευρώ.
Ηράκλειο, 8 Αυγούστου 2012
Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(15)
Στο ΦΕΚ 1900/16.3.2010 (ΤΑΕ−ΕΠΕ) που δημοσιεύθη−
κε η ανακοίνωση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «HYPERCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ −ΣΥΜ−
ΒΟΥΛΩΝ − ΕΡΕΥΝΑΣ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ − ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» και δ.τ. «HYPERCO A.E.» με ΑΡ.MAE
38125/62/B/97/0089 στη σελίδα 6, στο θέμα (7) προστί−
θεται η εκπροσώπηση του Δ.Σ. ως εξής:
«ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ:
Το Διοικητικό Συμβούλιο εκχωρεί κατά αποκλειστι−
κότητα την αρμοδιότητα στον Πρόεδρο του Δ.Σ και Δ/
ντα Σύμβουλο Αλεξιάδη Γεώργιο, της εκπροσώπησης
και δέσμευσης της εταιρίας σε όλες τις σχέσεις και
συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη
κάτω από την σφραγίδα της εταιρίας».
(Από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας)
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