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ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
(1)
Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚ−
ΔΟΤΙΚΗ, ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΕ−
ΝΤΡΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟ−
ΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», και το δ.τ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ,
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ
ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
(Αρ.Μ.Α.Ε.: 4580/06/Β/86/8)
Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρει−
ών, όπως ισχύει σήμερα και το καταστατικό της Εταιρεί−
ας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 29 Οκτωβρίου
2013 απόφασή του, καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης
Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ, ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟ−
ΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», με δ.τ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Α.Ε», σε τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματο−
ποιηθεί την 26η Νοεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα
17:00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας, επί της λεωφόρου
Βάρης Κορωπίου 82 (Κορωπί Αττικής), προκειμένου να
συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των κατωτέ−
ρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:
Θέματα: Θέμα 1°: Υποβολή και έγκριση της ετήσιας
Οικονομικής Έκθεσης στην οποία περιλαμβάνονται οι
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ετήσιες Ενο−
ποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της διαχειριστικής
χρήσεως 2012, μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δη−
λώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του τακτικού
ορκωτού ελεγκτή.
Θέμα 2°: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμ−
βουλίου και του τακτικού ορκωτού ελεγκτή από κάθε
ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της Εταιρείας,
και, αντίστοιχα, για τις οικονομικές καταστάσεις, της
χρήσεως 2012.
Θέμα 3°: Προοπτικές συνέχισης των εργασιών της
εταιρείας. Λήψη απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 47
Κ.Ν. 2190/1920, για τη λύση της εταιρείας, ή την υιοθέ−
τηση άλλου μέτρου, προς αποκατάσταση των ιδίων
κεφαλαίων της και τη συνέχιση των εργασιών της
Θέμα 4°: Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή − Λογιστή τακτι−
κού και αναπληρωματικού για τη χρήση 2013 (1.1.2013−
31.12.2013) και καθορισμός της αμοιβής τους.
Θέμα 5°: Έγκριση αμοιβών μελών ΔΣ για τη χρήση
2012 και ορισμός (προέγκριση) αμοιβών μελών ΔΣ για
τη χρήση 2013
Θέμα 6°: Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.
1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
και σε στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν στην διοί−
κηση ή στην διεύθυνση εταιρειών του ομίλου της Εται−
ρείας που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
Θέμα 7°: Λοιπές ανακοινώσεις
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη
από το νόμο απαρτία κατά την ανωτέρω αρχική συ−
νεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, η Α΄ Επαναληπτική
Γενική Συνέλευση της Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί

στις 9 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00
στα γραφεία της εταιρείας, επί της λεωφόρου Βάρης
Κορωπίου 82 (Κορωπί Αττικής), με τα ίδια ως άνω θέ−
ματα ημερήσιας διάταξης εκτός από εκείνα για οποία
η Γενική Συνέλευση έχει ήδη εγκύρως αποφασίσει. Σε
περίπτωση εκ νέου μη επίτευξης απαρτίας κατ’ αυτήν,
η Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας θα
πραγματοποιηθεί στις 20 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Πα−
ρασκευή και ώρα 17:00 στα γραφεία της εταιρείας, επί
της λεωφόρου Βάρης Κορωπίου 82 (Κορωπί Αττικής),
χωρίς δημοσίευση νεώτερων προσκλήσεων, σύμφωνα
με το άρθρο 29 του κ.ν. 2190/1920.
Ενημέρωση μετόχων
Με βάση τις προβλέψεις των άρθρων 26§2 εδ.β’ και 28α
του κ.ν. 2190/1920, η εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους
για τα εξής θέματα:
Ι. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου
Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και
να ψηφίσει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία
της ανώνυμης εταιρείας Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε
(Ε.Χ.Α.Ε), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές)
της Εταιρείας κατά την ημερομηνία καταγραφής, ήτοι,
κατά περίπτωση: α) κατά την 21/11/2013, δηλαδή κατά την
έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν την ημερομηνία
συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, β) κατά
την 05/12/2013, δηλαδή κατά την έναρξη της τέταρτης
(4ης) ημέρας πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της
Α’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης και γ) κατά την
16/12/2013, δηλαδή κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης)
ημέρας πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Β΄ Επα−
ναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως.
Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την
προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω
φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδε−
ση της Εταιρείας με τα αρχεία της Εταιρείας Ελληνικά
Χρηματιστήρια Α.Ε, η δε ως άνω σχετική βεβαίωση ή
ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιό−
τητα πρέπει να περιέλθουν στην Εταιρεία το αργότερο
την τρίτη (3η) ημέρα πριν τη συνεδρίαση της Γενικής
Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο την 23/11/2013. Έναντι
της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής
και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνο όποιος φέρει
την ιδιότητα του μετόχου κατά την ημερομηνία κατα−
γραφής ως ανωτέρω. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης
των μετόχων προς τις διατάξεις του άρθρου 28° του
κ.ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική
Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.
Σημειώνεται ότι η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετο−
χής και ψήφου δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετο−
χών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης
διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης
και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που
μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και
στην ημερομηνία της οικείας Γενικής Συνέλευσης.
Το καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει διαδικα−
σίες για τη συμμετοχή και την άσκηση του δικαιώματος
ψήφου στη Γενική Συνέλευση μέσω αλληλογραφίας ή
με ηλεκτρονικά μέσα.
II. Διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου
μέσω αντιπροσώπων
Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρεί−
ας κάθε μέτοχος δικαιούται να συμμετέχει στη Γενική
Συνέλευση και να ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε δια
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πληρεξουσίου. Ανήλικοι και πρόσωπα υπό δικαστική
απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη, καθώς και νομικά
πρόσωπα εκπροσωπούνται από τους νομίμους αντι−
προσώπους τους.
Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίσει μέχρι τρείς (3) αντι−
προσώπους, τα δε νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική
Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία
(3) φυσικά πρόσωπα. Αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές
της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότε−
ρους του ενός λογαριασμούς αξιών, δύναται να ορίσει
διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμ−
φανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. Αντιπρόσωπος
που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να
ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.
Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην
Εταιρεία, προ της έναρξης της συνεδρίασης της γενι−
κής συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός το οποίο
μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιο−
λόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος
άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου.
Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να προκύψει ιδίως
όταν ο αντιπρόσωπος είναι: α) μέτοχος που ασκεί τον
έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντό−
τητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης
της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της
Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που
ελέγχεται από το μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο
της Εταιρείας, γ) υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της
Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εται−
ρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που
ελέγχεται από μέτοχος, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο
της Εταιρείας, δ) σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού
με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις
περιπτώσεις α΄ έως γ΄.
Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου γίνεται
εγγράφως. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης μπορούν
να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να
έχουν υπογραφεί από τον εκδότη τους. Τα έγγραφα
αντιπροσώπευσης και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα νο−
μιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να
κατατεθούν νομίμως συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα
στα γραφεία της εταιρείας (επί της λεωφόρου Βάρης
Κορωπίου 82 (Κορωπί Αττικής)) τρεις (3) τουλάχιστο
ημέρες πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής
Συνέλευσης, αρχικής και κάθε επαναληπτικής.
Δεν προβλέπεται από το καταστατικό της Εταιρείας η
δυνατότητα ηλεκτρονικής κοινοποίησης του διορισμού
και της ανάκλησης αντιπροσώπου.
III. Δικαιώματα μειοψηφίας πριν τη Γενική Συνέλευση
α) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα ει−
κοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
μπορούν να ζητήσουν να εγγραφούν στην ημερήσια
διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα,
εφόσον η αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο
δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενι−
κή Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα δημοσιεύονται με
ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26
του κ.ν. 2190/1920, επτά (7) τουλάχιστο ημέρες πριν τη
Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων
θεμάτων θα πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση
ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση από τη Γενική
Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη θα
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δημοσιοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο, όπως η παρούσα,
δεκατρείς (13) ημέρες πριν την ημερομηνία Γενικής Συ−
νέλευσης και ταυτόχρονα θα τεθεί στη διάθεση των
μετόχων από την ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την
αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί
από τους μετόχους.
− να τεθούν στη διάθεση των μετόχων, κατά τα ορι−
ζόμενα στο άρθρο 27 §3 του κ.ν. 2190/1920, έξι (6) του−
λάχιστο ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συ−
νέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν
περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια
διάταξη.
− με αίτηση που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό
Συμβούλιο έως επτά (7) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες
πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ανακοινωθούν στη
γενική συνέλευση, τα ποσά που κατά την τελευταία
διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και
κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε
αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς, με αίτηση
που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο έως
πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γε−
νική Συνέλευση
β) Οποιοσδήποτε μέτοχος με αίτησή του που θα
υποβληθεί στην Εταιρεία, έως πέντε (5) τουλάχιστον
πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, μπορεί
να ζητήσει από τη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για
τις υποθέσεις της Εταιρείας, εφόσον αυτές είναι χρή−
σιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της
ημερήσιας διάταξης.
γ) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με αίτηση τους
που θα υποβληθεί στην Εταιρεία, έως πέντε (5) τουλά−
χιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση,
μπορεί να ζητήσει από τη Γενική Συνέλευση πληροφο−
ρίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την
περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.
Αντίστοιχες προθεσμίες για την άσκηση των δικαιω−
μάτων της μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε πε−
ρίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες
τις ως άνω περιπτώσεις, οι ατιούντες μέτοχοι οφείλουν
να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον
αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση
του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί
και η προσκόμιση βεβαίωσης από την ανώνυμη εταιρεία
Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε ή η πιστοποίηση της με−
τοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση
μεταξύ του ως άνω φορέα και της Εταιρείας.
IV. Λοιπές πληροφορίες
Η Πρόσκληση, το έντυπο διορισμού αντιπροσώπου,
τα σχέδια αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας
διατάξεως, καθώς και το πλήρες κείμενο των σχεδίων
αποφάσεων, και λοιπών εγγράφων που πρόκειται να
υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση και κάθε εν γένει
στοιχείο του άρθρου 27§3 κ.ν. 2190/1920, είναι διαθέ−
σιμα σε έγχαρτη μορφή στην Εταιρεία, επί της λεω−
φόρου Βάρης Κορωπίου 82 (Κορωπί Αττικής) αλλά και
αποστέλλονται ταχυδρομικώς άνευ χρέωσης σε κάθε
μέτοχο που τα ζητά.
Κορωπί Αττικής, 29 Οκτωβρίου 2013
Το Διοικητικό Συμβούλιο
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.)

(2)
Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία «ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ TVS ΣΕΡΡΕΣ Α.Ε.» σε
έκτακτη Γενική Συνέλευση.
«ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤVS ΣΕΡΡΕΣ Α.Ε.»
Καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε έκτακτη Γενική
Συνέλευση σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό
της, την 20η Νοεμβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα
15:00, στα Γραφεία της Εταιρείας (οδός Α. Παπανδρέ−
ου αρ. 150 − Γλυφάδα Αττικής) με θέματα ημερήσιας
διατάξεως:
1) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην πα−
ραπάνω Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να καταθέσουν
τις μετοχές τους στο Λογιστήριο της εταιρείας ή στο
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε
Τράπεζα στην Ελλάδα, επί αποδείξει, τουλάχιστον πέντε
(5) πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση και
να προσκομίσουν τις αποδείξεις καταθέσεως προ πέντε
(5) ημερών στην εταιρεία, για την έκδοση ειδικής βεβαι−
ώσεως για την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
Γλυφάδα, 25 Οκτωβρίου 2013
Το Διοικητικό Συμβούλιο
F
(3)
Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ − ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ
& ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑ−
ΝΗΜΑΤΩΝ» και το δ.τ. «INFOWIN CONSTRUCTION
AEEBE» σε τακτική Γενική Συνέλευση.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ − ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
«INFOWIN CONSTRUCTION AEEBE»
(ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 35380/01/Β/96/133)
Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εται−
ρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους
της ανωνύμου εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ − ΕΙ−
ΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ», και δ.τ. «INFOWIN CONSTRUCTION
AEEBE» σε τακτική Γενική Συνέλευση την 27/11/2013, ημέ−
ρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας
στην Αθήνα, οδός Λομβαρδού 29 Αθήνα, για να συζη−
τήσουν και λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα
ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων
της δέκατης έκτης εταιρικής χρήσεως από 01.07.2012 −
30.06.2013. μετά των έπ’ αυτού εκθέσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της
χρήσεως 01.07.2012 − 30.06.2013.
3. Πώληση του Ακινήτου (Λομβάρδου 29) της εταιρείας.
4. Έγκριση της διάθεσης των κερδών.
5. Έγκριση πληρωμής ασφαλιστικών Εισφορών στα
μέλη του Δ.Σ. που είναι μέτοχοι.
Κάθε μέτοχος που κατέχει έστω μία μετοχή, έχει δι−
καίωμα να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι,
για να μετάσχουν στη Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν
τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο

Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία αναγνωρισμένη
Τράπεζα στην Ελλάδα με απόδειξη, η οποία πρέπει να
κατατεθεί στην εταιρεία(5) πέντε ημέρες το αργότερο
πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί η Συνέλευση. Μέσα
στην ίδια προθεσμία πρέπει να καταθέσουν στην εται−
ρεία και τα πληρεξούσια των τυχόν αντιπροσώπων τους.
Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2013
Το Διοικητικό Συμβούλιο
F

ANΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
(4)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «MEDISCIENCE ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΕΞΙΑΣ ΚΑΙ ΦΡΟ−
ΝΤΙΔΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ.
«MEDISCIENCE A.E.».
Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Την 29/10/2013 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MEDISCIENCE
ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΕΞΙΑΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «MEDISCIENCE A.E.» και αριθμό Μητρώ−
ου 68360/01/Β/09/229 που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων:
1) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2011
2) Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου
για την χρήση 2011
όπως εγκρίθηκαν από την Γενική Συνέλευση των με−
τόχων της 29/06/2012.
Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2013
Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη
Η Τμηματάρχης
ΛΥΓΕΡΗ ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ
F
(5)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ − ΞΕΝΟΔΟ−
ΧΕΙΑΚΗ − ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ − ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και το δ.τ. «ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΑΕ».
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Την 15−10−2013 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανω−
νύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω
στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ − ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ
− ΤΟΥΡIΣΤΙΚΗ − ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΦΙ−
ΛΙΠΠΙΔΗΣ ΑΕ» και ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 44778/70/Β/99/89
1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι−
σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ορκωτού ελε−
γκτή για τη χρήση 31−12−2010.
2) Το από 30−06−2011 Πρακτικό της Τακτικής Γενι−
κής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκε
ελεγκτής χρήσης 2011 η ελεγκτική εταιρεία GRANT
THORNTON με Α.Μ 127.
Ηράκλειο, 15 Οκτωβρίου 2013
Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης κ.α.α.
Ο Τμηματάρχης
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.)
(6)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μη−
τρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. «ΕΥ−
ΡΩΤΕΧΝΙΚΑ ΑΕ».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Την 25/10/2013 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορι−
κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης
113097, τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας
με την επωνυμία «ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο
«ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΑ ΑΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ 123839701000, ήτοι:
1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι−
σης Διοικητικού Συμβουλίου, προσάρτημα και έκθεση
ελεγκτών για τη χρήση από 01/01/2012−31/12/2012, όπως
εγκρίθηκαν από την τακτική Γενική Συνέλευση των με−
τόχων της 28/06/2013.
2) Το από 28/06/2013 υπ’ αρ. 1 Πρακτικό της Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με το οποίο ορί−
στηκαν ορκωτοί ελεγκτές−λογιστές για την νέα χρήση
01/01/2013−31/12/2013 ως:
Τακτικός: Ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος του Γεωργί−
ου, Ορκωτός Ελεγκτής− Λογιστής, με A.M. Σ.Ο.Ε.Λ. 13221,
μέλος του Σ.Ο.Λ. Α.Ε.
Αναπληρωματικός: Ο Κωνσταντίνος Λώλος του Μάρ−
κου, Ορκωτός Ελεγκτής− Λογιστής με Α.Μ Σ.Ο.Ε.Λ. 13821,
μέλος του ΣΟΛ. ΑΕ.
Όλοι οι ελεγκτές είναι Ελληνικής Υπηκοότητας.
Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/
Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 15021/2013−21/10/2013).
Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2013
Με εντολή Προέδρου
Ο Ειδικός Σύμβουλος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F
(7)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και
το δ.τ. «ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Την 24/10/2013 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 112532,
τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Α.Ε », με αριθμό ΓΕΜΗ 005060201000, ήτοι:
1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι−
σης Διοικητικού Συμβουλίου, προσάρτημα και έκθεση
ελεγκτών για τη χρήση από 01/01/2011−31/12/2011, όπως
εγκρίθηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των με−
τόχων της 29/06/2012.
2) Το από 29/06/2012 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων, με το οποίο ορίστηκαν ορ−
κωτοί ελεγκτές−λογιστές για την νέα χρήση 01/01/2012−
31/12/2012 ως:
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Τακτικός:
Ανδρέας Τσαμάκης του Δημητρίου με AM ΣΟΕΛ 17101
μέλος της «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕΟΕΛ».
Αναπληρωματικός:
Γεώργιος Μπατσούλης του Αναστασίου με AM ΣΟΕΛ
14001 μέλος της «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕΟΕΛ».
Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/
Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 19835/13−17/10/2013).
Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2013
Με εντολή Προέδρου
Ο Ειδικός Σύμβουλος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F
(8)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«GOLDLAND ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ −ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ −ΤΟΥΡΙΣΤΙ−
ΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το
δ.τ. «GOLDLAND AE»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Την 11.10.2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο [Γ.Ε.ΜΗ.], μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επι−
μελητηρίου μας, το πρακτικό της τακτικής Γενικής Συ−
νέλευσης της 31−7−2013, με Κ.Α.Κ. 113026, της Ανώνυμης
Εταιρείας με την επωνυμία: «GOLDLAND ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ
− ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ − ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «GOLDLAND AE» με Αριθμό Μ.Α.Ε.:
59192/02/Β/05/79 και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 044883507000
σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκε η εκλογή του κα−
τωτέρω τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτή για την
χρήση 1−1/31−12−2013 οι εξής:
α) Τακτικός:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΚΗΣ του Λάμπρου, με ΑΜΣΟΕΛ.
14881.
β) Αναπληρωματικός:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΖΑΡΟΥ του Παύλου με ΑΜΣΟΕΛ 13721.
Πειραιάς, 29 Οκτωβρίου 2013
Με εντολή Προέδρου
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΥΜΠΟΥΚΗΣ
F
(9)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ−
μία «STEELMAX ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟ−
ΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» και το δ.τ. «STEELMAX
ENERGY A.B.E.E.»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Την 03.10.2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του
Επιμελητηρίου μας, το πρακτικό της τακτικής Γενικής
Συνέλευσης της 30/06/2013, με Κ.Α.Κ. 112952, της Ανώ−
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «STEELMAX ΑΝΩΝΥ−
ΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ»
δ.τ. «STEELMAX ENERGY A.B.E.E.» και αριθμό Μητρώου
69247/02/Β/10/6 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 044759507000, σύμ−
φωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής:
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1ον: Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εται−
ρικής χρήσης 01/01/2012 έως 31/12/2012, καθώς και των
εκθέσεων του Δ.Σ. επί των καταστάσεων αυτών.
2ον: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 01/01/2012
έως 31/12/2012
3ον: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών
για την χρήση 01/01/2013 έως 31/12/2013
α) Τακτικοί:
ΑΘΑΝΑΣΟΥΔΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ του Ευαγγέλου με αριθμό
μητρώου Ο.Ε. 9908087272 και αριθμό αδείας Α Τάξης
Λογιστή/Φοροτεχνικού 58808.
ΚΑΠΛΑΝΗ ΑΓΛΑΪΑ του Βασιλείου με αριθμό μητρώου
Ο.Ε. 9900061408 και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/
Φοροτεχνικού 19226.
β) Αναπληρωματικοί:
ΠΑΝΑΓΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Λουκά με αριθμό μητρώου
Ο.Ε. 9998049846 και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/
Φοροτεχνικού 26615.
ΔΕΛΗΜΙΧΑΛΗ ΜΑΡΙΑ του Κωνσταντίνου με αριθμό
μητρώου Ο.Ε. 9996045684 και αριθμό αδείας Α Τάξης
Λογιστή/Φοροτεχνικού 35457.
Πειραιάς, 29 Οκτωβρίου 2013
Με εντολή Προέδρου
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΥΜΠΟΥΚΗΣ
F
(10)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ−
μία «ΕΝ−ΕΡΓΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ −ΕΜΠΟΡΙΚΗ −ΤΟΥ−
ΡΙΣΤΙΚΗ −ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. «EN−
ΕΡΓΟ ΑΤΕΤΒΕ»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Την 23/10/2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι−
κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του
Επιμελητηρίου μας, το από 29/09/2013 πρακτικό της
έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με Κ.Α.Κ. 111461, καθώς
και το από 29/09/2013 πρακτικό του Διοικητικού Συμ−
βουλίου, με Κ.Α.Κ. 111467, της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «EN−ΕΡΓΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ −ΕΜΠΟΡΙΚΗ
−ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ −ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το δ.τ. «ΕΝΕΡΓΟ
ΑΤΕΤΒΕ», με τον Αρ.ΓΕΜΗ 122597607000 και τον Αρ.
M.A.E.: 65062/03/B/07/91, από τα οποία προκύπτει ότι
το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την πα−
ραπάνω Γ.Σ., με τριετή θητεία που λήγει την 29/09/2016,
συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. Λιάσκος Γεώργιος του Σταύρου, κάτοικος Ελευσίνος,
Άρη Βελουχιώτη 27 με Α.Δ.Τ. Χ 203986/14−10−2003 του
Α.Τ. Ελευσίνας ΑΦΜ 002956066, Πρόεδρος και Διευθύ−
νων Σύμβουλος του Δ.Σ.
2. Λιάσκος − Γκαμηλάρης Ευάγγελος του Σταύ−
ρου, κάτοικος Ελευσίνος, Κολοκοτρώνη 32 με Α.Δ.Τ.
ΑΗ 057268/04−08−2008 του Α.Τ. Ελευσίνας με ΑΦΜ
022443368, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
3. Δημήτριος Αριστογείτων Μελισσάρης του Ευαγ−
γέλου, κάτοικος Περιστερίου, Ευδοκίας 38 με Α.Δ.Τ. Φ
082785/19−9−2008 Α.Τ. Περιστερίου με ΑΦΜ 131583016,
Μέλος του Δ.Σ.

4. Κέκελος Αργύρης του Γεωργίου, κάτοικος Ελευσί−
νας, Δήμητρος 67 με Α.Δ.Τ ΑΖ 209960/04−02−2008 ΥΑ
Πατρών με Α.Φ.Μ 134762614, Μέλος του ΔΣ
5. Ανυφαντής Παναγιώτης του Ανδρέα, κάτοικος Ελευ−
σίνας, Πλούτωνος 13 με Α.Δ.Τ Ρ 019769/12−04−1993 ΤΑ
Ελευσίνας με Α.Φ.Μ 114023537, Μέλος του ΔΣ.
Εκπροσώπηση της εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον Πρόεδρο και
Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας Λιάσκο Γεώργιο
του Σταύρου με ΑΔΤ Χ 203986, την Εκπροσώπηση της
Εταιρείας ενώπιον παντός τρίτου, Δικαστηρίου και Αρ−
χής, ο ίδιος θα μπορεί με μόνο την υπογραφή του να
δεσμεύει την εταιρεία για κάθε συναλλαγή με κάθε
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου,
με κάθε Τράπεζα, Αρχή ή Δημόσια Υπηρεσία.
Του παρέχεται επίσης ομόφωνα το δικαίωμα υπο−
γραφής και η εταιρεία θα δεσμεύεται με μόνο την υπο−
γραφή του.
Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013
Με εντολή Προέδρου
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΥΜΠΟΥΚΗΣ
F
(11)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία:
«Σ. ΠΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΞΕΤΤΝΕΕ».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Την 17/10/2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο με ΚΑΚ109268 το από 31/7/2013 Πρακτικό Διοι−
κητικού Συμβουλίου και το από 31/7/2013 Πρακτικό της
Γενικής Συνέλευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «Σ. ΠΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΞΕΤΤΝΕΕ» και αριθμό
ΓΕΜΗ 70573024000 που εδρεύει στο Δήμο Ζακύνθου,
(Διεύθυνση: Αγ Λαζάρου 142 −Ζάκυνθος, Τ.Κ. 29100), από
τα οποία προκύπτει ότι:
Α. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύ−
νων σύμβουλος εκλέχθηκε ομόφωνα ο Πατσόπουλος
Νικόλαος του Στυλιανού και της Ουρανίας, Πολιτικός
Μηχανικός, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής το έτος
1977, κάτοικος Αθηνών Περάμου 10−12, κάτοχος δελτίου
ταυτότητας με αριθμό Ρ 055888 και ΑΦΜ 106330248.
Β. Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και
Διευθύνων Σύμβουλος, εκλέχθηκε ομόφωνα ο Δρακό−
πουλος Παναγιώτης του Αντωνίου και της Ελένης που
γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1968, κάτοικος Λαγανά,
ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με
αριθμό Ξ 300095 και αριθμού φορολογικού μητρώου
(ΑΦΜ) 073745309.
Γ. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέχθηκε ομό−
φωνα η Μαμφρέδα Ανδρομάχη του Νικολάου και της
Στέλλας, που γεννήθηκε στην Ζάκυνθο το έτος 1972,
κάτοικος Αγίου Λαζάρου 142, ιδιωτική υπάλληλος με
ΑΔΤ. Ν 517835,
Δ. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέχθηκε ομό−
φωνα ο Πατσόπουλος Κωνσταντίνος του Στυλιανού και
της Ουρανίας, που γεννήθηκε το έτος 1981 στην Αθήνα,
κάτοικος Αγίου Λαζάρου 140, επιχειρηματίας, κάτοχος
δελτίου ταυτότητας με αριθμό Σ 010509, και αριθμού
φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) 117429334 και
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Ε. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέχθηκε ομό−
φωνα ο Λεβεντάκης Αριστείδης του Σταύρου και της
Λαμπρινής, που γεννήθηκε το έτος 1985 στην Ζάκυνθο,
κάτοικος Ζακύνθου οδός Μάτεση 1, ηλεκτρολόγος, κάτο−
χος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Τ 311999, και αριθμού
φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) 117025769.
Η εκπροσώπηση και διοίκηση της εταιρείας ανατίθε−
νται στον Πρόεδρο του ΔΣ Πατσόπουλο Νικόλαο του
Στυλιανού , ο οποίος σε περίπτωση κωλύματος θα ανα−
πληρούται από τον Αντιπρόεδρο του ΔΣ Δρακόπουλο
Παναγιώτη του Αντωνίου.
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταε−
τής (5) και λήγει την 30−06−2018. Μη υπάρχοντος άλλου
θέματος στην ημερήσια διάταξη λύθηκε η συνεδρίαση
και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό.

Σχετικό έγγραφο Έλεγχου Περιφέρειας Κορινθίας (Δι−
εύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Κορινθίας) το με αριθμ. Πρωτ.
4905/10−10−2013.

Ζάκυνθος, 18 Οκτωβρίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΡΓΑΛΕΑΣ

Την 16/10/2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), και έλαβε Κωδικό Αριθμό Καταχώ−
ρισης (ΚΑΚ) 108541 δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επι−
μελητηρίου Κορινθίας το από 30/06/2013 πρακτικό της
Τακτικής Γ. Συνέλευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ», με διακριτικό τίτ−
λο «KORINTHIAN PALACE−CATERING Α.Ε» αριθμό ΓΕΜΗ
114714737000 ΑΡΜΑΕ 64504/024/Β/07/0015 και έδρα στο
ΣΟΛΟΜΟ σύμφωνα με το οποίο:
1) Εγκρίνονται οι οικονομικές καταστάσεις της εται−
ρικής χρήσης από 1/1/2012 έως 31/12/2012
2) Εκλέγονται ελεγκτές για τη χρήση 2013:
α) Τακτικοί οι: ΜΑΜΑΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, Λογίστρια, γεννη−
θείς στο ΡΕΘΥΜΝΟ το 1957 κάτοικο Αιγάλαω ΑΤΤΙΚΗΣ,
οδός Π. ΚΑΒΑΛΑΣ 33 πτυχιούχος ΑΒΣΠ, ΑΔΤ Ξ 169865,
Α.Α.Ο.Ε 9992027511 και ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ,
Οικονομολόγος, γεννηθείς στην ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ κάτοικος
ΑΘΗΝΩΝ οδός ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 52, πτυχιούχος ΠΟΕ,
Α.Α.Ο.Ε 9902065138
και β) Αναπληρωματικοί οι: ΚΡΙΕΜΠΑΡΔΗΣ, Οικονο−
μολόγος, γεννηθείς στο Χιλιομόδι κάτοικος ΚΟΡΙΝΘΟΥ
οδός ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 18, πτυχιούχος ΠΟΕ, ΑΔΤ Σ 909211
/AT ΚΟΡΙΝΘΟΥ, Α.Α.Ο.Ε 9900025800 και ΚΡΙΕΖΙΑΣ ΔΗ−
ΜΗΤΡΙΟΣ, Λογιστής, γεννηθείς στα ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ το 1948
κάτοικος ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ οδός ΑΓ. ΑΡΤΕΜΗΣΙΟΥ 64 , πτυ−
χιούχος ΑΒΣΠ, ΑΔΤ Σ 712593, Α.Α.Ο.Ε 9993/005808.
Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας
Πελοποννήσου (Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Κορινθίας
αριθμ. πρωτ. 4431/12−9−2013).

F
(12)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ−
μία «Meet the Team Ανώνυμος Εταιρεία» και το δ.τ.
«Meet the Team A.E.».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Την 16/10/2013 καταχωρίστηκαν με ΚΑΚ 108631 στο
Γενικό Εμπορικό Μητρώο το από 30/06/2013 Πρακτικό
έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και το από 30/06/2013
Πρακτικό διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εται−
ρείας με την επωνυμία «Meet the Team Ανώνυμος Εται−
ρεία» με δ.τ. «Meet the Team A.E.» και αριθμό ΓΕΜΗ
117718737000 από τα οποία προκύπτει ότι: Τα μέλη του
ΔΣ που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι 30/06/2018 ορί−
ζονται ως εξής:
1) Πρόεδρος η Καραβούλη Σοφία του Γεωργίου
2) Αντιπρόεδρος η Καραβούλη Νιόβη του Αναστασίου και
3) Μέλος ο Καραβούλη Σπυρίδων του Αναστάσιου
Εκπροσώπηση της εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 20 του
Καταστατικού αναθέτει στην Πρόεδρο του Διοικητικού
Συμβουλίου Καραβούλη Σοφία του Γεωργίου την ενά−
σκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο.
Παροχή δικαιώματος υπογραφής.
Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμ−
ψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού,
δικαίωμα υπογραφής στην Καραβούλη Σοφία του
Γεωργίου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου το
δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που απο−
τελείται από την σφραγίδα της εταιρείας και με την
υπογραφή της αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγρα−
φα, μερισματαποδείξεις, εισπράττει χρήματα εκδίδει,
αποδέχεται και οπισθογραφει Συναλλαγματικές και
Γραμμάτια, εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές, παρα−
λαμβάνει φορτωτικές, συμβάλλεται με τις Τράπεζες
για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση
εγγυητικών επιστολών, δίδει εντολές πληρωμής για
λογαριασμό της εταιρείας και γενικά διαχειρίζεται
και συμβάλλεται για λογαριασμό της εταιρείας και
συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογα−
ριασμό και να κάνει χρήση αυτών.

Κόρινθος, 16 Οκτωβρίου 2013
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης κ.α.α.
Η Προϊσταμένη Τμήματος Μητρώου
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΣΑΜΑΝΤΑ
F
(13)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ−
μία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ» και το δ.τ.
«KORINTHIAN PALACE−CATERING Α.Ε.».

Κόρινθος, 16 Οκτωβρίου 2013
Με εντολή Προέδρου
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης κ.α.α.
Η Προϊσταμένη Τμήματος Μητρώου
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΣΑΜΑΝΤΑ
F
(14)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
στοιχείων της Aνώνυμης Εταιρείας με την επωνυ−
μία «CRETA MEL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗ−
ΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. «CRETA MEL Α.Ε.Β.Ε.».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Την 17/10/2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι−
κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κ.Α.Κ. 109231, ύστερα από την
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.)

εγκριτική απόφαση με αριθμό Γ/ΕΞ/1969−1/16−10−2013
του Τμήματος Εμπορίου της Π.Ε. Ρεθύμνης, το υπ’ αριθ.
17/30−6−2013 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης
των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «CRETA
MEL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «CRETA MEL A.E.B.E.,»
με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 021807550000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. :
47980/72/Β/01/04), με το οποίο:
1.− Εγκρίνονται, ως έχουν, οι οικονομικές καταστάσεις
της εταιρικής χρήσης 2012 (1/1 − 31/12/2012). Οι οικονο−
μικές καταστάσεις έχουν καταχωριστεί στο Γ.Ε.ΜΗ. με
Κ.Α.Κ. 109213/17−10−2013.−
2− Εκλέγονται δυο τακτικοί και δυο αναπληρωματικοί
ελεγκτές χρήσης 2013, ως εξής:
Τακτικοί ελεγκτές:
α) Γεραιουδάκης Γεώργιος του Γεωργίου, πτυχιούχος
ΑΣΟΕΕ, που γεννήθηκε στα Χανιά το 1962, όπου και
κατοικεί, με αριθμό ΑΔΤ Θ 346318 και αριθμ. Αδείας
Ο.Ε.Ε. 9314/2000.
β) Κεραμιανάκης Εμμανουήλ του Τηλεμάχου, πτυχι−
ούχος ΑΒΣΘ, που γεννήθηκε στο Ρέθυμνο το 1965, κά−
τοικος Βολεώνες Αμαρίου, με αριθμό ΑΔΤ Κ 976894 και
αριθμ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 1596/38754.
Αναπληρωματικοί ελεγκτές:
γ) Φραγκιαδάκης Χρήστος του Γεωργίου, οικονομολό−
γος, πτυχιούχος Οικονομικού Ρεθύμνης, που γεννήθηκε
το 1967 στο Ρέθυμνο, με δ/νση Μοάτσου 7, με αριθμό

αδείας ασκήσεως επαγγέλματος οικονομικού επιμελη−
τηρίου 20615 και αριθμό μητρώου 40339 ως αναπλη−
ρωματικό.
β) Στεφανάκης Εμμανουήλ του Γεωργίου, γεννηθείς
το 1965, υπηκοότητα Ελληνική, κάτοικος Ελεύθερνας
13, με αριθμ. ΑΔΤ ΑΒ 486117, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π, με
αριθμό αδείας ασκήσεως επαγγέλματος οικονομικού
επιμελητηρίου 28667 και αριθμό μητρώου 38365 ως
αναπληρωματικό.
Ρέθυμνο, 17 Οκτωβρίου 2013
Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Διευθυντής
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗΣ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(15)
Στην ανακοίνωση της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5071/13.08.2013 τ.ΑΕ−ΕΠΕ
διορθώνεται
το εσφαλμένο: «Ο αριθμός ταυτότητας του μέλους
του Δ.Σ. Τσόντου Ίνγκε−Μάι Λουΐζ είναι ΑΔΤ Μ953009»,
στο ορθό: «Ο αριθμός ταυτότητας του μέλους του Δ.Σ.
Τσόντου Ίνγκε−Μάι Λουΐζ είναι ΑΔΤ ΑΕ473430».
(Από το Επιμελητήριο Χανίων)
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