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ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

(1)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Γενικό Εμπορι−

κό Μητρώου  στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία «Μητροπολιτική Αναπτυξιακή Θεσσα−
λονίκης Ανώνυμη Εταιρία».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Την 6.8.2013 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, το από 
27.06.2013 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης 
και το από την ίδια ως άνω ημερομηνία πρακτικό του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «Μητροπολιτική Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης 
Ανώνυμη Εταιρία», αρ. ΜΑΕ: 30634/62/Β/94/0065 και αρ. 
Γ.Ε.ΜΗ. 058080704000, από τα οποία προκύπτουν ότι το 
Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχτηκε από την παραπάνω 
τακτική Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία 
με τετραετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Σπυρίδων Πέγκας του Χρήστου, έμπορος και εντε−
ταλμένος Σύμβουλος Τουρισμού και Διεθνών Σχέσε−
ων του Δήμου Θεσσαλονίκης, κάτοικος Θεσσαλονίκης, 
Γρηγ. Παλαμά 9, με ΑΔΤ ΑΕ 183034/10.01.2007, με ΑΦΜ 
034093080 της Δ΄ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, ελληνικής υπη−
κοότητας, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

2. Βασίλειος Δολμάς του Μιχαήλ, Συνταξιούχος, κά−
τοικος Θεσσαλονίκης, οδός Πτολεμαίων 21 με ΑΔΤ Μ 
384409 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Υποδιεύθυνσης Ασφά−
λειας Θεσσαλονίκης, με ΑΦΜ 015402730 της Ε’ Δ.Ο.Υ. 
Θεσσαλονίκης, ελληνικής υπηκοότητας, ως Αντιπρόε−
δρος.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ − ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
 ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 8687
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3. Ιωάννης Πιτσιώρας του Δημητρίου, Δικηγόρος Θεσ−
σαλονίκης, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Ελευθερίου Βενι−
ζέλου 22 με ΑΔΤ ΑΖ 189608 που εκδόθηκε από το Τ.Α. 
Αναλήψεως Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ. 046183733 της Β΄ 
Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, ελληνικής υπηκοότητας, ως Γενι−
κός Γραμματέας.

4. Θεοδόσιος Μπακογλίδης του Σπυρίδωνα, εκπαι−
δευτικός και Δήμαρχος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, 
κάτοικος Καλαμαριάς, Μικρουλέα 14, με ΑΔΤ ΑΕ679050 
με ΑΦΜ 032862097 της Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, ελληνικής 
υπηκοότητας, ως Μέλος.

5. Διαμαντής Παπαδόπουλος του Ιωάννη, Αρχιτέκτο−
νας Μηχανικός και Δήμαρχος Παύλου Μελά Θεσσαλο−
νίκης, κάτοικος Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης, Βάρναλη 
3, με ΑΔΤ Χ259190 με ΑΦΜ 027480107 της Δ.Ο.Υ. Αμπε−
λοκήπων, ελληνικής υπηκοότητας, ως Μέλος.

6. Μαρία Πασχαλίδου του Κωνσταντίνου, ηθοποιός 
− ραδιοφωνική παραγωγός και δημοτική σύμβουλος 
του Δήμου Θεσσαλονίκης, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Β. 
Γεωργίου Α΄ 42, με ΑΔΤ ΑΚ 257983/30.06.2011, με ΑΦΜ 
025423178 της Δ΄ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, ελληνικής υπη−
κοότητας, ως Μέλος.

7. Βασιλική Αδαμίδου του Αθανασίου, ιδιωτική υπάλλη−
λος, κάτοικος Θεσσαλονίκης, με ΑΔΤ ΑΕ 172741/6.2.2007, 
με ΑΦΜ 078417247, της Ζ΄ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, ελληνι−
κής υπηκοότητας, ως Μέλος.

8. Σοφία Ασλανίδου του Γεωργίου, κάτοικος Θεσσαλο−
νίκης, Πλατεία Ναυαρίνου 3, με ΑΔΤ ΑΗ 676434/30.7.2009 
που εκδόθηκε από το AT Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης 
με ΑΦΜ 031318672 της Δ΄ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, ελληνι−
κής υπηκοότητας, ως Μέλος.

9. Αστέριος Τσουκαλάς του Γεωργίου, οικονομολόγος, 
κάτοικος Θεσσαλονίκης, Αλκμήνης 7, Πυλαία, με ΑΔΤ AB 
162716, με ΑΦΜ 034428307 της Ζ΄ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, 
ελληνικής υπηκοότητας, ως Μέλος.

10. Χρυσόστομος Καλογήρου του Ιωάννη, οικονομο−
λόγος, κάτοικος Θεσσαλονίκης 25ης Μαρτίου 44, Νέοι 
Επιβάτες Θεσσαλονίκης, με ΑΔΤ ΑΚ 876182/21−12−2012, 
με ΑΦΜ 043117804 της Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, ελληνικής 
υπηκοότητας, ως Μέλος.

11. Κωνσταντίνος Καραφωτάκης του Κωνσταντίνου, 
κάτοικος Αθηνών, Καρνεάδου 39, με ΑΔΤ ΑΗ 105246/ 
26−9−2006, με ΑΦΜ 073663470 της Ι΄ Δ.Ο.Υ. Αθηνών, ελ−
ληνικής υπηκοότητας, ως Μέλος.

Εκπροσώπηση της εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα ότι 

η εταιρία δεσμεύεται και εκπροσωπείται με την υπο−
γραφή ενός από τους Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμ−
βουλο, Σπυρίδωνα Πέγκα, ή τον κατά το καταστατικό 
αναπληρωτή του και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού 
Συμβουλίου Βασίλειο Δολμά, εκτός από την περίπτωση 
διενέργειας πληρωμών, οπότε και θα είναι απαραίτητη 
είτε η συνυπογραφή και των δύο ή ενός εξ αυτών και 
του Γενικού Γραμματέα, Ιωάννη Πιτσιώρα.

Όλα τα παραπάνω πρόσωπα μπορούν να αναθέτουν 
περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέ−
θηκαν ή μέρος τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους.

Το από 27.06.2013 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέ−
λευσης και το από την ίδια ως άνω ημερομηνία Πρακτικό 
του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωτέρω έλαβαν τη με 
αρ. πρωτ. 9105/29.07.2013 έγκριση της Δ/νσης Ανάπτυ−
ξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία επίσης καταχωρίστηκε 
στις 06.08.2013 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) 

του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσ−
σαλονίκης.

Τα παραπάνω στοιχεία καταχωρίστηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ. 
με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) 119979.

Θεσσαλονίκη, 19 Νοεμβρίου 2013

Με εντολή Προέδρου
Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΔΗΣ
F

(2)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Γενικό Εμπορι−

κό Μητρώου στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία «ΘΩΜΑΣ ΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «NRG−
ORION Α.Ε.Τ.Ε.».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Την 28.11.2013 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπο−
ρικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, 
το από 19.11.2013 πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέ−
λευσης και το από 20.11.2013 πρακτικό του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«ΘΩΜΑΣ ΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «NRG−ORION 
A.E.T.E.», αρ. ΜΑΕ:67570/62/Β/09/4 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 
059165704000, από τα οποία προκύπτουν ότι το Διοι−
κητικό Συμβούλιο, που εκλέχτηκε από την παραπάνω 
έκτακτη Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία 
με πενταετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Θεοδόσιος Ματόπουλος του Θωμά και της Αικα−
τερίνης, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε το 1978 στην 
Θεσσαλονίκη, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Ταρσού 1 και 
Κηφισίας, κάτοχος του με αριθμό AB 688218/28−8−2006 
δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το 
Τ.Α. Αναλήψεως Θεσσαλονίκης και με ΑΦΜ 117612896, 
ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

2. Αικατερίνη χήρα Θωμά Ματοπούλου, το γένος Βασι−
λείου και Μαρίας Βλάχου, που γεννήθηκε στις 29.10.1948 
στο Νησί Αλεξάνδρειας Ημαθίας, κάτοικος Θεσσαλο−
νίκης, Δεληγιαννίδη 17Α Καλαμαριά, κάτοχος του με 
αριθμό ΑΕ 212279 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που 
εκδόθηκε στις 23−2−2007 από το Τ.Α. Αναλήψεως, με 
ΑΦΜ 117612859, ως Αντιπρόεδρος.

3. Γεωργία Πάτσα του Ιωάννη και της Διονυσίας, που 
γεννήθηκε στις 25−04−1948 στη Θεσσαλονίκη, κάτοικος 
Θεσσαλονίκης, Α Μητούδη 15, κάτοχος του με αριθμό Ρ 
153828 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε 
στις 21−10−1993 από το Α΄ ΤΑ Θεσσαλονίκης, με ΑΦΜ 
043116278, ως Μέλος.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ:
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον Πρόεδρο 

και Διευθύνοντα Σύμβουλο Θεοδόσιο Ματόπουλο την 
ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο δηλαδή 
συγκαλεί τα Διοικητικά Συμβούλια, προεδρεύει αυτών 
και επικυρώνει αντίγραφα πρακτικών της Γενικής Συνέ−
λευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου και υπό την ιδι−
ότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου, ενεργώντας μόνος 
του και με την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία 
(σφραγίδα), εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία σε 
κάθε δημόσια, δημοτική κ.λπ. Αρχή και Υπηρεσία, σε 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 3

όλα τα Δικαστήρια και σε κάθε τρίτο, φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο για όλες τις συναλλαγές και πράξεις που 
ανάγονται στον εταιρικό σκοπό, δηλαδή ασκεί όλες τις 
εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, 
όπως αυτές ενδεικτικά αναγράφονται στο άρθρο 28 του 
καταστατικού της εταιρίας, εκτός αυτών για τις οποίες 
ο Νόμος ή το καταστατικό απαιτεί συλλογική ενέργεια 
του Διοικητικού Συμβουλίου, η δε αντιπρόεδρος Αικα−
τερίνη Ματοπούλου θα τον αναπληρώνει σε περίπτωση 
κωλύματος του. Το από 19.11.2013 πρακτικό της έκτα−
κτης Γενικής Συνέλευσης και το από 20.11.2013 πρακτικό 
του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωτέρω εταιρείας 
έλαβαν τη με αριθ. πρωτ. 16836/27.11.2013 έγκριση της 
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία επί−
σης καταχωρίστηκε στις 28.11.2013 στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επι−
μελητηρίου Θεσσαλονίκης.

Τα παραπάνω στοιχεία καταχωρίστηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ. 
με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) 127456.

Θεσσαλονίκη, 29 Νοεμβρίου 2013

Με εντολή Προέδρου
Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΔΗΣ
F

(3)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Γενικό Εμπορικό 

Μητρώου στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΩΤΗΣ 
ΥΛΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩ−
ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ELIRO AE».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Την 2.12.2013 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, το από 
22.11.2013 πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και 
το από 25.11.2013 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΙΔΗ−
ΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακρι−
τικό τίτλο «ELIRO AE», αρ. ΜΑΕ: 17161/62/Β/88/0098 και 
αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 057483604000, από τα οποία προκύπτουν 
ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχτηκε από την 
παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει 
την εταιρία για το χρονικό διάστημα από 25.11.2013 μέχρι 
30.06.2019, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Ιωάννης Καρφής του Βασιλείου και της Αικατερίνης, 
επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στη Κοζάνη Ν. Κοζάνης 
1978, και κατοικεί στη Σίνδο Ν. Θεσ/νίκης (ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου 
Ο.Τ. 36), κάτοχος του ΔΑΤ με αριθμό ΑΕ 356477/7−2−2007 
του Α.Τ. Αιγινίου, Α.Φ.Μ. 128096805, ΔΟΥ Ζ’ Θεσ/νίκης, 
ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

2. Αργυρώ Καρφή του Βασιλείου και της Αικατερίνης, 
επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1981 
και κατοικεί στη Σίνδο Ν. Θεσ/νίκης (ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου Ο.Τ. 
36), κάτοχος του ΔΑΤ με αριθμό ΑΕ 356403/31−1−2007 
Α.Τ. Αιγινίου Α.Φ.Μ. 103991764, Δ.Ο.Υ Αιγινίου Πιερίας, 
ως Αντιπρόεδρος.

3. Τρύφωνας Γιουμούκης του Αναγνώστη και της Στερ−
γιανής, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Κατερίνη 
Ν. Πιερίας το έτος 1982 και κατοικεί στη Σίνδο Ν. Θεσ/

νίκης (ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου Ο.Τ. 36), κάτοχος του ΔΑΤ με αριθμό 
ΑΖ 815997/19−11−2009 AT Αιγινίου Α.Φ.Μ. 108464154, ΔΟΥ 
Αιγινίου Πιερίας, ως Μέλος.

4. Ευδοξία Σούμπουρου του Αντωνίου, συζ. Ιωάννη 
Καρφή, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στη Βέροια Ν. 
Ημαθίας το έτος 1977, και κατοικεί στη Σίνδο Ν. Θεσ/
νίκης (ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου Ο.Τ. 36), κάτοχος του ΔΑΤ με αριθμό 
Ρ.824305/22−12−1994 του Τ.Α. Βέροιας Α.Φ.Μ. 122740944, 
ΔΟΥ Ζ΄ Θεσσαλονίκης, ως Μέλος.

Εκπροσώπηση της εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο παμψηφεί και ομόφωνα απο−

φάσισε τα εξής:
Αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, 

Ιωάννη Καρφή του Βασιλείου, την άσκηση όλων των 
αρμοδιοτήτων του που ορίζει ο Νόμος και το καταστα−
τικό, ο οποίος δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία 
με μόνη την υπογραφή του. Σε περίπτωση απουσίας ή 
κωλύματος του θα αναπληρώνεται από την Αντιπρόε−
δρο, Αργυρώ Καρφή.

Ο Πρόεδρος μπορεί με εξουσιοδότηση του να αναθέ−
τει την άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων του ή μέρους 
αυτών κατά περίπτωση σε τρίτα πρόσωπα της επιλογής 
του μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη μέλη αυτού.

Αναθέτει στην Αντιπρόεδρο, Αργυρώ Καρφή, να εκ−
προσωπεί την εταιρία με μόνη την υπογραφή της υπό 
την εταιρική σφραγίδα ενώπιον κάθε Αρχής (Δημόσιας, 
Διοικητικής, Δικαστικής, Φορολογικής κ.λπ.) σε Δημόσιες 
Υπηρεσίες και Οργανισμούς και Τράπεζες και γενικά 
να συμβάλλεται για λογαριασμό της εταιρίας και να 
διεκπεραιώνει κάθε θέμα της εταιρίας που έχει σχέση 
με τις υπηρεσίες αυτές.

Το από 22.11.2013 πρακτικό της έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης και το από 25.11.2013 πρακτικό του Διοι−
κητικού Συμβουλίου της ανωτέρω έλαβαν τη με αρ. 
πρωτ. 16971/02.12.2013 έγκριση της Δ/νσης Ανάπτυξης 
Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία επίσης καταχωρίστηκε στις 
02.12.2013 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του 
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλο−
νίκης.

Τα παραπάνω στοιχεία καταχωρίστηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ. 
με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) 128760.

Θεσσαλονίκη, 4 Δεκεμβρίου 2013

Με εντολή Προέδρου
Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΔΗΣ
F

(4)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Γενικό Εμπορικό 

Μητρώου στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΣΙΝΤΛΕΡ − ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣ−
ΤΗΡΕΣ ΚΥΛΙΟΜΕΝΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΣΙΝΤΛΕΡ −ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ

Την 4.12.2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ του Επιμε−
λητηρίου Αχαΐας, το από 11/11/2013 πρακτικό έκτακτης 
Γενικής Συνέλευσης με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 
(Κ.Α.Κ.) 129431 και το από 11/11/2013 πρακτικό Διοικητικού 
Συμβουλίου με Κ.Α.Κ. 129440 της Ανώνυμης Εταιρείας 
με την επωνυμία «ΣΙΝΤΛΕΡ −ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΛ−
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ΚΥΣΤΗΡΕΣ ΚΥΛΙΟΜΕΝΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΣΙΝΤΛΕΡ − ΣΤΑΜΑΤΟ−
ΠΟΥΛΟΣ ΑΕ», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ: 036471416000, σύμφωνα 
με τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο που εξελέγη από 
την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 11/11/2013 με τριετή 
θητεία και λήξη την 11η Νοεμβρίου 2016, συγκροτήθηκε 
σε σώμα ως εξής:

1) Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύ−
νων Σύμβουλος της Εταιρείας: Γεώργιος Μαλέκκος του 
Χριστόδουλου και της Μαρούλας που γεννήθηκε στις 
25/7/1974 στην Λευκωσία της Κύπρου, κάτοικος Ελ. Βενι−
ζέλου 5, Αγία Παρασκευή Αττικής, κάτοχος του υπ’αριθμ. 
727189 Κυπριακού Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με 
Α.Φ.Μ. 131673231 Δ.Ο.Υ. Χολαργού.

2) Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου: Αλέξαν−
δρος Σταματόπουλος του Κωνσταντίνου και της Χριστί−
νας, που γεννήθηκε το 3/11/1966 στην Πάτρα, κάτοικος 
Γιαννιτσών 13 Πάτρα, κάτοχος του υπ’ αριθμ. ΑΙ753003 
Δ.Α.Τ. με ΑΦΜ 031481672 Δ.Ο.Υ. Α΄ Πατρών.

3) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου: Anton Marschall 
του Franz. κάτοικος Αυστρίας, οδός Schonauer Strasse 
αρ. 5, Α 2304 Mannsdorf an der Donau. Αυστριακής Υπη−
κοότητας, κάτοχος του υπ’ αριθμ. Ρ2713788 Αυστριακού 
διαβατηρίου, με ΑΦΜ 141174960 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων 
Εξωτερικού.

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ−
ΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγεί την εξουσία για 
άσκηση όλων ανεξαιρέτως των αρμοδιοτήτων του Δι−
οικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης και της 
εξουσίας εκπροσώπησης και διαχείρισης της Εταιρείας, 
στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύ−
νοντα Σύμβουλο της Εταιρείας Γεώργιο Μαλέκκο κα−
θώς και στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου 
Αλέξανδρο Σταματόπουλο, οι οποίοι εκπροσωπούν την 
Εταιρεία έναντι τρίτων υπό την προϋπόθεση ότι ενερ−
γούν και υπογράφουν πάντοτε από κοινού κάτω από 
την εταιρική επωνυμία.

Ενδεικτικά, οι ανωτέρω, ενεργώντας πάντοτε από 
κοινού, θα μπορούν να προβαίνουν σε αγορά, πώληση, 
εκμίσθωση και υποθήκευση ακινήτων της Εταιρείας, 
αγορά και πώληση μετοχών, στη σύσταση νέων εται−
ρειών. Επιπλέον, θα μπορούν να διευθύνουν τις εργα−
σίες της Εταιρείας εν γένει, να προσλαμβάνουν και να 
απολύουν το προσωπικό της Εταιρείας, να προΐστανται 
του προσωπικού της και να είναι το ανώτατο εκτελεστι−
κό όργανο της, να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον 
κάθε Δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδο−
σίας για κάθε ανεξαιρέτως υπόθεση της Εταιρείας και 
ενώπιον κάθε δημόσιας ή δημοτικής αρχής και Υπηρε−
σίας, Διοικητικής, Φορολογικής ή οποιασδήποτε άλλης, 
να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρεία για 
κάθε θέμα της και για κάθε είδους συναλλαγή έναντι 
του Δημοσίου, των Δημοσίων Ταμείων, κάθε Δημόσιας 
Υπηρεσίας, Οργανισμού, Επιχειρήσεως και Ιδρύματος 
και έναντι κάθε Τράπεζας στην Ελλάδα και στο εξωτε−
ρικό, καθώς και έναντι οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού 
προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου.

Θα μπορούν επίσης να διορίζουν και να ανακαλούν 
πληρεξούσιους δικηγόρους και αντίκλητους ενώπιον 
πάσης φύσεως Δικαστηρίων και Δικαστικών αρχών 
προς διεκπεραίωση και χειρισμό οποιασδήποτε υπο−
θέσεως και διενέργεια κάθε πράξης σχετιζόμενης με 

τα Δικαστήρια και τις δικαστικές Αρχές, καθώς και να 
διορίζουν και να ανακαλούν γενικούς ή ειδικούς εκ−
προσώπους ή πληρεξούσιους της Εταιρείας ενώπιον 
Συμβολαιογράφου ή Συμβολαιογραφικής Αρχής για την 
υπογραφή πάσης φύσεως Συμβολαιογραφικών πράξεων. 
Θα δύνανται να εισπράττουν χρήματα οφειλόμενα ή 
καταβαλλόμενα από οποιονδήποτε λόγο και αιτία στην 
Εταιρεία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, να υπογράφουν κάθε 
σύμβαση της Εταιρείας ή μονομερή δήλωση αυτής κι 
εν γένει να ενεργούν έπ’ ονόματι και για λογαριασμό 
της Εταιρείας και να τη δεσμεύουν σε κάθε υπόθεση, 
πράξη, σύμβαση ή συναλλαγή και για την ανάληψη κάθε 
είδους υποχρεώσεων και την απόκτηση κάθε είδους 
δικαιώματος.

Ειδικότερα, ως προς τις συναλλαγές της Εταιρείας 
με τις Τράπεζες −ημεδαπές ή αλλοδαπές−, οι πιο πάνω 
ενεργώντας πάντοτε από κοινού θα ανοίγουν και θα 
κινούν λογαριασμούς στο όνομα της Εταιρείας, θα απο−
σύρουν χρήματα, ομολογίες και μετοχές, θα εισπράτ−
τουν χρήματα που θα κατατίθενται από οποιονδήποτε 
και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία για την Εταιρεία, 
θα δίδουν εντολή πληρωμής και θα εκδίδουν και οπι−
σθογραφούν επιταγές, θα εκδίδουν, θα αποδέχονται 
και οπισθογραφούν συναλλαγματικές και γραμμάτια εις 
διαταγή, θα αποδέχονται φορτωτικές και υποσχετικές 
επιστολές, θα υπογράφουν συμβάσεις με τις Τράπεζες 
για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, την έκδοση εγγυ−
ητικών επιστολών για λογαριασμό της Εταιρείας, την 
εκμίσθωση χρηματοκιβωτίων, τη χρήση αυτών, τη λύση 
της μισθώσεως τους, την παροχή δανείων στην Εταιρεία 
και πιστώσεων σε ανοιχτό λογαριασμό, με εγγύηση ή 
χωρίς εγγύηση, όπως επίσης και για την αύξηση ήδη 
υφισταμένων πιστώσεων, θα παρέχουν ασφάλειες επί 
κινητών πραγμάτων της Εταιρείας και ενεχυριάσεις, θα 
παρέχουν εγγυήσεις επ’ ονόματι και για λογαριασμό της 
Εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε, φυσικού ή νομικού, προ−
σώπου, και θα αποσύρουν τα δοθέντα σε ενεχυρίαση, 
θα παρέχουν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, και 
γενικά θα προβαίνουν σε κάθε τραπεζική πράξη χωρίς 
περιορισμό, δεδομένου ότι η παραπάνω απαρίθμηση 
είναι μόνο ενδεικτική.

Β) Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγεί στους:
(α) Παπαϊωάννου Βασίλειο του Γεωργίου, κάτοικο 

Πάτρας οδός Ματρόζου αρ.1, κάτοχο του υπ’αριθμ. 
ΑΗ702987 ΔΑΤ, και

(β) Επαμεινώνδα Τσώλη του Παναγιώτη, κάτοικο Βύρω−
να Αττικής, οδός Καραολή Δημητρίου αρ. 17Β Βύρωνα, 
κάτοχο του υπ’ αριθμ. AZI 23576 ΔΑΤ. τις παρακάτω 
ειδικότερες εξουσίες:

1. Όπως έκαστος εκ πον ανωτέρω υπό στ. (α) και (β) 
ενεργώντας ατομικά, πραγματοποιεί μηνιαίες πληρω−
μές σχετικά με τα τιμολόγια ΕΛΤΑ, ΔΕΗ, OTE, ΕΥΔΑΠ, 
τα μισθώματα και τις σχετικές κοινόχρηστες δαπάνες 
των μισθωμένων ακινήτων της Εταιρείας, τους μισθούς 
του προσωπικού της Εταιρείας, τις εισφορές του προ−
σωπικού της Εταιρείας προς οποιονδήποτε αρμόδιο 
φορέα ή οργανισμό ασφαλίσεως, το φόρο προστιθεμέ−
νης αξίας (Φ.Π.Α.) της Εταιρείας, τον παρακρατούμενο 
φόρο μισθωτών υπηρεσιών της Εταιρείας καθώς και τα 
ασφάλιστρα που προβλέπονται από τα συμφωνητικά 
ασφαλίσεως της Εταιρείας. Επίσης να απαιτεί και να 
εισπράττει οποιοδήποτε ποσό οφειλόμενο ή οπωσδήπο−
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τε καταβαλλόμενο για οποιοδήποτε λόγο και αιτία στην 
Εταιρεία από Οργανισμούς, Δημόσια Ταμεία. Ταμεία 
Παρακαταθηκών και Δανείων και οποιοδήποτε φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.

2. Όπως ενεργώντας:
− είτε και οι δύο ανωτέρω υπό στ. (α) και (β) από 

κοινού.
− είτε έκαστος εξ αυτών από κοινού με τον Γεώργιο 

Μαλέκκο, υπογράφουν όλα τα αναγκαία έγγραφα που 
αφορούν τον εκτελωνισμό εμπορευμάτων και υλικών 
της Εταιρείας και τους σχετικούς διακανονισμούς, να 
υπογράφουν την αλληλογραφία της Εταιρείας και να 
προβαίνουν σε πληρωμές προς οποιονδήποτε δημόσιο 
οργανισμό ή αρχή (Δ.Ο.Υ.) ή οργανισμό τοπικής αυτο−
διοίκησης. Επίσης να υπογράφουν τις παραγγελίες και 
τις εντολές που αφορούν νέες εγκαταστάσεις, συντή−
ρηση και/ή επισκευή και εκσυγχρονισμό ανελκυστήρων 
και κυλιόμενων κλιμάκων, καθώς και συμβάσεις μεταξύ 
της Εταιρείας και οποιουδήποτε πελάτη για τις νέες 
εγκαταστάσεις, τη συντήρηση και/ή επισκευή και/ή εκ−
συγχρονισμό ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων 
μέχρι του ποσού των €50.000 ανά πράξη. Ο περιορισμός 
αυτός δεν υφίσταται όταν η σχετική πράξη συνυπογρά−
φεται από τον Γεώργιο Μαλέκκο.

3. Όπως ενεργώντας:
− είτε και οι δύο ανωτέρω από στ. (α) και (β) από 

κοινού,
− είτε έκαστος εξ αυτών από κοινού με τον Γεώργιο 

Μαλέκκο, εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, γραμ−
μάτια εις διαταγή και συναλλαγματικές, αποδέχονται 
συναλλαγματικές, εισπράττουν και πληρώνουν επιταγές, 
γραμμάτια εις διαταγή, συναλλαγματικές, χρηματικά 
εμβάσματα, εντολές πληρωμής σε τραπεζικούς λογα−
ριασμούς, ταχυδρομικές επιταγές κ.λπ. μέχρι του ποσού 
των €30.000 ανά συναλλαγή. Επίσης να εκπροσωπούν 
και δεσμεύουν την Εταιρεία στις συναλλαγές της με 
τις Τράπεζες και να κινούν λογαριασμούς στο όνομα 
της Εταιρείας, να αποσύρουν χρήματα, ομολογίες και 
μετοχές, να εισπράττουν χρήματα που θα κατατίθενται 
από οποιονδήποτε για την Εταιρεία, να δίδουν εντολές 
πληρωμής και να εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, 
να εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλ−
λαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή, να αποδέχονται 
φορτωτικές και υποσχετικές επιστολές, να υπογράφουν 
συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πι−
στώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολοόν για λογα−
ριασμό της Εταιρείας, την εκμίσθωση χρηματοκιβωτίων, 
τη χρήση αυτών, τη λύση της μισθώσεως τους και να 
παρέχουν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, πάντα 
μέχρι του ποσού των €30.000 ανά συναλλαγή. Διευκρινί−
ζεται ότι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα εξουσιοδό−
τηση η εξουσία να ανοίγουν ή κλείνουν λογαριασμούς 
της Εταιρείας σε τράπεζες, να υπογράφουν συμβάσεις 
με τις τράπεζες για την παροχή δανείων στην Εταιρεία 
ή πιστώσεων με ανοιχτό λογαριασμό, με εγγύηση ή 
χωρίς εγγύηση, όπως επίσης και για την αύξηση ήδη 
υφιστάμενων πιστώσεων, η οποία επιφυλάσσεται απο−
κλειστικά για τα ανωτέρω οριζόμενα στην παράγραφο 
Α πρόσωπα και κατά τον εκεί οριζόμενο τρόπο.

Οι περιορισμοί της παραγράφου αυτής δεν υφίστα−
νται όταν η σχετική πράξη συνυπογράφεται από τον 
Γεώργιο Μαλέκκο.

Γ) Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγεί στον 
ανωτέρω, Επαμεινώνδα Τσώλη του Παναγιώτη, τις πα−
ρακάτω ειδικότερες εξουσίες και συγκεκριμένα, όπως 
ενεργώντας από κοινού με οποιοδήποτε εκ των Γεώργιο 
Μαλέκκο και Αλέξανδρο Σταματόπουλο:

1. Προσλαμβάνουν και απολύουν το προσοιπικό της 
Εταιρείας και υπογράφουν όλα τα προς τούτο απαιτού−
μενα πάσης φύσεως έγγραφα.

2. Αναφορικά με τις συναλλαγές της Εταιρείας με τις 
Τράπεζες, ανοίγουν και κινούν λογαριασμούς στο όνομα 
της Εταιρείας, αποσύρουν χρήματα, ομολογίες και με−
τοχές, εισπράττουν χρήματα που θα κατατίθενται από 
οποιονδήποτε για την Εταιρεία, δίδουν εντολή πληρω−
μής και εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, εκδίδουν, 
αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές και 
γραμμάτια εις διαταγή, αποδέχονται φορτωτικές και 
υποσχετικές επιστολές, υπογράφουν συμβάσεις με τις 
Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, την 
έκδοση εγγυητικών επιστολών για λογαριασμό της 
Εταιρείας, την εκμίσθωση χρηματοκιβωτίων, τη χρήση 
αυτών, τη λύση της μισθώσεως τους. την παροχή δα−
νείοιν στην Εταιρεία και πιστώσεων σε ανοιχτό λογα−
ριασμό, με εγγύηση ή χωρίς εγγύηση, όπως επίσης και 
για την αύξηση ήδη υφισταμένων πιστώσεων, παρέχουν 
ασφάλειες επί κινητών πραγμάτων της Εταιρείας και 
ενεχυριάσεις, παρέχουν εγγυήσεις επ’ ονόματι και για 
λογαριασμό της Εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε, φυσι−
κού ή νομικού, προσώπου και αποσύρουν τα δοθέντα 
σε ενεχυρίαση, παρέχουν απαλλαγές από εγγυητικές 
επιστολές, και γενικά προβαίνουν σε κάθε τραπεζική 
πράξη χωρίς περιορισμό, δεδομένου ότι η παραπάνω 
απαρίθμηση είναι μόνο ενδεικτική.

3. Να παρέχουν ρητή εξουσιοδότηση σε υπάλληλο της 
Εταιρείας ή τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την 
παραλαβή επιταγών που έχουν εκδοθεί στο όνομα της 
εταιρείας από οποιονδήποτε, την είσπραξη χρημάτων 
οφειλομένων ή καταβαλλομένων στην Εταιρεία από 
οποιονδήποτε και γενικότερα για την ανάθεση οποιασ−
δήποτε εργασίας σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρό−
σωπο της επιλογής τους, που κρίνουν σκόπιμη για την 
εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας.

Δ) Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγεί στους 
ανωτέρω:

(α) Παπαϊωάννου Βασίλειο, και
(β) Σταματόπουλο Αλέξανδρο
τις παρακάτω ειδικότερες εξουσίες:
Όπως έκαστος εκ τοον ανωτέρω υπό στ. (α) και (β) 

ενεργώντας ατομικά, εκπροσωπεί την εταιρεία στις 
διαδικασίες αποσφράγισης και αξιολόγησης των φα−
κέλων και τοον προσφορών των διαγωνιζομένων σε 
διαγωνισμούς στους οποίους συμμετέχει καθώς και σε 
κάθε άλλη σχετική διαδικασία που τυχόν προκύψει στο 
πλαίσιο πον διαγωνισμών αυτών.

Στην περίπτωση που κατά τις παραπάνω ενέργειες 
παρατηρηθούν παρατυπίες ή συμμετοχή άλλου διαγω−
νιζόμενου που δεν έχει τέτοιο δικαίωμα, έκαστος εκ των 
ως άνω θα μπορεί να υποβάλλει ενστάσεις επί τόπου, 
όπως ο νόμος ορίζει.

Πάτρα, 6 Δεκεμβρίου 2013

Με εντολή Προέδρου
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ
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(5)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Γενικό Εμπο−

ρικό Μητρώου στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας 
με την επωνυμία «Γ ΚΑΤΡΑΜΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟ−
ΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Την 21.11.2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο με ΚΑΚ 122466 το από 20/11/2013 πρακτικό Δι−
οικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «Γ ΚΑΤΡΑΜΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και 
αριθμό ΓΕΜΗ 070128324000 που εδρεύει στο Δήμο Ζα−
κύνθου, (Δ/νση: Ακρωτήρι − Ζάκυνθος, Τ.Κ. 29100), από τα 
οποία προκύπτει: 1) συγκρότηση του Διοικητικού συμ−
βουλίου σε σώμα και 2) καθορισμός των υπογραφών 
που δεσμεύουν την εταιρεία: Παρέστησαν όλα τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου:

1) ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της 
ΜΑΡΙΑΣ, Α.Φ.Μ. 131856416, Δ.Ο.Υ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ, οικονομο−
λόγο, που γεννήθηκε στην Κόρινθο την 31/10/1984, και 
κατοικεί στην περιοχή Ακρωτήρι της τοπικής κοινότητας 
Μπόχαλη της δημοτικής ενότητας Ζακυνθίων του Δήμου 
Ζακύνθου, κάτοχο του Δ.Α.Τ. υπ’ αριθμόν Χ897206 που 
εκδόθηκε την 16/07/2003 από το Τ.Α. Κορίνθου, Κοριν−
θίας, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας.

2) ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΓΙΑΝΝΗ συζ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, το γέ−
νος ΚΟΚΙΟΥΣΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΦΜ 
116595375 Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ, οικοκυρά, που γεννήθηκε 
στην Κόρινθο την 10/08/1955 και κατοικεί στην Κόρινθο, 
Οδός Εφύρας αρ. 3, κάτοχο του υπ’ αριθμόν ΑΒ785369 
που εκδόθηκε την 16/03/2007 από το Τ.Α. Κορίνθου Κο−
ρινθίας, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας.

3) ΑΘΗΝΑ ΜΥΛΩΝΑ του ΛΑΖΑΡΟΥ και της ΓΕΩΡΓΙΑΣ, 
ΑΦΜ 136353550 Δ.Ο.Υ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ, δημόσιο υπάλληλο, 
που γεννήθηκε στην τοπική κοινότητα Αγίου Κηρύκου 
της δημοτικής ενότητας Αρκαδίων του Δήμου Ζακύν−
θου την 25/06/1967, όπου και κατοικεί, κάτοχο του 
υπ’αριθμόν ΑΕ 786327 που εκδόθηκε την 09/08/2007 
από το Α.Τ. Ζακύνθου, Ελληνικής υπηκοότητας και 
ιθαγένειας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία κατά το 
καταστατικό και τον νόμο, ο αρχαιότερος των συμ−
βούλων κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως και 
καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να εκλέ−
ξουν τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τον διευθύνων 
σύμβουλο. Επακολουθεί μυστική ψηφοφορία κατά την 
οποία εκλέγονται ομόφωνα ως πρόεδρος και διευθύ−
νων σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο Νικόλα−
ος Καραγιάννης και ως αντιπρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου η Αθηνά Μυλωνά. Το Διοικητικό Συμβούλιο 
μεταβιβάζει στον διευθύνοντα σύμβουλο όλες τις αρ−
μοδιότητες του όπως αναφέρονται στο άρθρο 20 του 
καταστατικού και ορίζει όπως η εταιρία δεσμεύεται με 
μόνη την υπογραφή αυτού.

Ζάκυνθος, 22 Νοεμβρίου 2013

Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΡΓΑΛΕΑΣ

(6)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Γενικό Εμπορι−

κό Μητρώου στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΑΤΣΗ − ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ» και  δ.τ. «ΚΑΤΑΡΙΝΑ−ΑΕ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Την 26.11.2013 καταχωρίστηκε με Κωδικό Αριθμό Κατα−
χώρισης 104333 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) 
δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Πρέβε−
ζας, το No 231/20−07−2013 πρακτικό του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΑΤΣΗ − ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΑΤΑΡΙ−
ΝΑ−ΑΕ» με τον αριθμό ΓΕΜΗ 123597149000, από το οποίο 
προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε 
σε σώμα ύστερα από την εκλογή του, από την τακτική 
Γενική Συνέλευση των μετόχων της, 30−06−2013 με την 
οποία εκλέχθηκαν οι κατωτέρω ως μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου και συγκροτήθηκε αυτό σε σώμα ως εξής:

α) Αικατερίνη Πάτση συζ. Γρηγορίου, γεννηθείσα το 
1922, στους Γεωργανούς Ιωαννίνων κάτοικος ομοίως, με 
ΑΔΤ Ν.773246, Πρόεδρος και Διευθύνωνουσα Σύμβουλος.

β) Παναγιώτης Πάτσης του Αγγέλου, γεννηθείς το 
1994, στην Πρέβεζα, κάτοικος Πρέβεζας, με Α.Δ.Τ. 
ΑΙ818403 τους Τ.Α. Πρέβεζας, Αντιπρόεδρος.

γ). Γρηγόριος Πάτσης του Αλεξίου, γεννηθείς στην 
Νυρεμβέργη Γερμανίας το 1990, κάτοικος Πρέβεζας, 
με ΑΔΤ Χ961028, του ΤΑ Πρέβεζας, Μέλος Διοικητικού 
Συμβουλίου.

δ) Κατερίνα Πάτση του Αλεξίου, γεννηθείσα στην Νυ−
ρεμβέργη Γερμανίας το 1994, κάτοικος Πρέβεζας, με 
ΑΔΤ ΑΒ621760, του Τ.Α. Πρέβεζας, Μέλος Διοικητικού 
Συμβουλίου Μέλος.

ε) Η Νικολέτα Κατσαρού του Γεωργίου και της Κων−
σταντίνας, γεννηθείσα το 1976 στην Πρέβεζα, κάτοικος 
Πρεβέζης, κάτοχος του υπ’ αρίθμ. ΑΖ248581/2007 δελτί−
ου αστυνομικής ταυτότητος, του Τ.Α. Πρεβέζης, Μέλος 
Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει 30 Ιουλίου 
2018.

Εις την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο Αικατε−
ρίνη Πάτση του Γρηγορίου, σύμφωνα με το άρθρο 20 
και 21 του εναρμονισμένου με τις διατάξεις του νόμου 
3604/2007 και κωδικοποιημένου καταστατικού, το Διοι−
κητικό Συμβούλιο αναθέτει την ενάσκηση πάντων των 
δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος θα εκπροσωπεί και θα 
δεσμεύει την εταιρεία σε κάθε περίπτωση, δικαστικώς 
και εξωδίκως, ενώπιον πάσης δικαστικής και διοικητι−
κής αρχής και έναντι οιουδήποτε φυσικού ή νομικού 
προσώπου, διαχειρίζεται την περιουσία της Εταιρείας 
συναπτών επ’ ονόματι και δια λογαριασμό αυτής οιαν−
δήποτε δικαιοπραξία και σύμβασιν, συνομολογών οιαδή−
ποτε υποχρέωσιν της εταιρείας, κτώμενος υπέρ αυτής 
ή απαλλοτριών οιονδήποτε εμπράγματον ή ενοχικόν 
δικαίωμα της Εταιρείας και δη να εισπράττει χρήματα, 
χρηματόγραφα, μερισματοαποδείξεις και τοκομερίδια, 
να εκδίδει, οπισθογραφεί, εξοφλεί και προεξοφλεί επι−
ταγές, να εκδίδει, οπισθογραφεί, εξοφλεί και προεξο−
φλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν, να 
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παραλαμβάνει φορτωτικά έγγραφα, να συνάπτει μετά 
των τραπεζών συμβάσεις δια το άνοιγμα ενέγγυων πι−
στώσεων δια την έκδοσιν εγγυητικών επιστολών υπέρ 
της Εταιρείας ή υπέρ οιουδήποτε τρίτου φυσικού ή 
νομικού προσώπου, δια την παροχήν δανείων εις την 
Εταιρείαν, πιστώσεων δι’ ανοικτού λογαριασμού και δια 
την αύξησιν την ήδη υφισταμένων τοιούτων, να παρέ−
χει εμπράγματον ασφάλειαν δανείων, πιστώσεων και 
απαιτήσεων εν γένει κατά της Εταιρείας, ήτοι ενεχύρων 
πάσης φύσεως, υποθηκών επί πάσης αποκτηθησομένης 
ακινήτου περιουσίας της Εταιρείας υπέρ οιουδήποτε 
τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οιοδή−
ποτε φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον, να αναλαμβάνει τα 
εις ενέχυρον πάσης φύσεως δοθέντα, να διορίζει πλη−
ρεξουσίους δικηγόρους, να επιβάλλει και αίρει προση−
μειώσεις και υποθήκας, αναγγέλλεται επί πλειστηρια−
σμών οφειλετών της Εταιρείας επί πτωχεύσεως, επάγει, 
αποδέχεται και λαμβάνει όρκους αναγκαίους δια την 
απόδειξιν των απαιτήσεων της Εταιρείας εις πρωχευ−
τικάς δίκας, να λαμβάνει παν έτερον εξασφαλιστικόν 
μέτρον των απαιτήσεων της Εταιρείας εις άπασαν την 
επικράτειαν, ενεργών πάσα πράξιν διαχειρίσεως εν γέ−
νει, της ανωτέρω απαριθμήσεως ούσης ενδεικτικής και 

ουχί περιοριστικής και γενικώς να ενεργεί πάσαν πρά−
ξιν αναγομένην εις την αρμοδιότηταν του Διοικητικού 
Συμβουλίου και εξυπηρετούσα τους σκοπούς της Εται−
ρείας, τιθέμενης της υπογραφής του πάντοτε υπό την 
εταιρικήν επωνυμίαν και της σφραγίδος της Εταιρείας 
με τας λέξεις «ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΗ Α.Ε. − ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ».

Την Αικατερίνη Πάτση απόντα ή κωλυόμενη αναπλη−
ρώνει απεριορίστως σε όλες τις κατά τα ανωτέρω με−
ταβιβαζόμενες εξουσίες ο εκ των μετόχων Άγγελος 
Πάτσης ή Αλέξιος Πάτσης οριζόμενοι δια συμβολαιογρα−
φικού πληρεξουσίου, δηλώνοντας ότι ενεργεί ο καθένας 
χωριστά, λόγω απουσίας ή κωλύματος της Διευθύνου−
σας Συμβούλου, χωρίς να απαιτείται απόδειξη της τοι−
αύτης περί απουσίας ή κωλύματος της Διευθύνουσας 
Συμβούλου δήλωσης, προς δέσμευση της εταιρείας. Η 
ανωτέρω δήλωση αποτελεί τεκμήριο αμάχητο για τους 
τρίτους, ως προς την αλήθεια αυτής, μη δυναμένης της 
εταιρείας να αποδείξει το αντίθετο.

Πρέβεζα, 26 Νοεμβρίου 2013

Ο Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΜΑΣ                                   
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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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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