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Καταστατικά
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μη−
τρώο της τροποποίησης του καταστατικού της
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΪΣΣΑ
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑ−
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ΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ. «ΚΑΪΣΣΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΙΑ Α.Ε.». ....................................................................
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Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μη−
τρώο της τροποποίησης του καταστατικού της
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΧΑΡΑΛΑ−
ΜΠΟΣ ΔΕΣΤΟΥΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΗ−
ΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ
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(1)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης
Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΪΣΣΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ
ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και
δ.τ. «ΚΑΪΣΣΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΙΑ Α.Ε.».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Την 26/11/2012 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 35077,
το από 26/11/2012 πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέ−
λευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «ΚΑΪΣΣΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΚΑΪΣΣΑ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΙΑ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.
004485301000 (Αρ. ΜΑΕ 50177/01/Β/01/635), η οποία
εδρεύει στο Δήμο Νέας Χαλκηδόνος, από το οποίο προ−
κύπτει ότι αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου
1− Σύσταση − Επωνυμία και του άρθρου 2 −Σκοπός−του
καταστατικού της, ως εξής:
«Άρθρο 1: ΣΥΣΤΑΣΗ − ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΪΣ−
ΣΑ − ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑ−
ΣΙΑΣ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙ−
ΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με
διακριτικό τίτλο «ΚΑΪΣΣΑ − ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑ−
ΣΙΑ Α.Ε.». Για τις σχέσεις με την αλλοδαπή η επωνυμία
και ο τίτλος της εταιρείας θα εμφανίζονται σε πιστή
μετάφραση στην Αγγλική, ο δε διακριτικός ως «KAISSA
CHESS AND GAMES S.A»
«Άρθρο 2: ΣΚΟΠΟΣ
Ο σκοπός της συνιστώμενης εταιρείας είναι:
1) Η εμπορία, εισαγωγή, διάθεση και διανομή χονδρι−
κώς και λιανικώς παιχνιδιών επιτραπέζιων, ηλεκτρονικών
και κάθε άλλης μορφής γνωστής ήδη ή που θα επικρα−
τήσει στο μέλλον.
2) Η έκδοση για ίδιο ή λογαριασμό τρίτων, παραγωγή,
εισαγωγή, εμπορία, διάθεση και διανομή χονδρικώς και
λιανικώς παντός είδους βιβλίων, εντύπων υπό οιαδήπο−

2

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

τε μορφή, περιλαμβανομένων και των ηλεκτρονικών ή
πάσης άλλης φύσεως εκδόσεων.
3) Η αντιπροσώπευση Οίκων της αλλοδαπής και της
ημεδαπής που ασχολούνται ιδίως με την παραγωγή
και την καθ’ οιονδήποτε τρόπο διάθεση παιχνιδιών και
βιβλίων, κατά τα ανωτέρω.
4) Η ίδρυση και εκμετάλλευση βιβλιοπωλείων ως και
εντευκτηρίων, εντεταγμένων ή μη στα βιβλιοπωλεία με
τους σχετικούς χώρους (μπαρ κ.λπ.).
5) Η απόκτηση ή και νόμιμη εκμετάλλευση πνευματι−
κών δικαιωμάτων (copyright) παιγνιδιών, βιβλίων κ.λπ.,
ως και πάσης φύσεως δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδι−
οκτησίας και παραγωγή προϊόντων με βάση αυτά και
διάθεση τους στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
6) Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση βιομηχα−
νικών και βιοτεχνικών μονάδων και εργαστηρίων, που
θα ασχολούνται με την επιστημονική και βιομηχανική
έρευνα, έκδοση, παραγωγή και διανομή παιχνιδιών και
βιβλίων.
7) Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση επιχειρήσε−
ων ψυχαγωγίας και εντευκτηρίων για την διοργάνωση
αγώνων, αθλοπαιδιών, διαγωνισμών και συναφών εκ−
δηλώσεων για την προώθηση του ενδιαφέροντος του
αναγνωστικού και φιλάθλου κοινού και των ασχολουμέ−
νων ιδίως με τα πνευματικά και ψυχαγωγικά παιχνίδια
(σκάκι, παιχνίδια στρατηγικής κ.λπ.).
8) Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση επιχειρή−
σεων καφετέριας, καφενείου, σνακ μπαρ, πιτσαρίας,
αναψυκτηρίου, εστιατορίου, ψητοπωλείου, ζαχαροπλα−
στείου και εν γένει καταστημάτων υγειονομικού ενδι−
αφέροντος, καθώς και η παροχή υπηρεσιών σχετικών
με τις ανωτέρω δραστηριότητες».
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε (αυθημερόν χω−
ρίς έλεγχο βάσει του Ν. 3604/2007) και ολόκληρο το νέο
κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει
μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του.
Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2013
Με εντολή Προέδρου
Ο Ειδικός Σύμβουλος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F
(2)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυ−
μης Εταιρείας με την επωνυμία «ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΕ−
ΣΤΟΥΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
& ΕΙΔΩΝ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ &
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «Χ. ΔΕ−
ΣΤΟΥΝΗΣ ΑΒΕΕ».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Την 30/11/2012 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 35060,
το από 12/11/2012 πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέ−
λευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με επω−
νυμία «ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΕΣΤΟΥΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟ−
ΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον
διακριτικό τίτλο «Χ. ΔΕΣΤΟΥΝΗΣ ΑΒΕΕ» και αριθμό
Γ.Ε.ΜΗ. 004413801000 (Αρ. ΜΑΕ 49663/01ΑΤ/Β/01/304),

η οποία εδρεύει Δήμο Μεταμόρφωσης, από το οποίο
προκύπτουν:
Α. Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ποσό
€167.060,20 (εκατόν εξήντα επτά χιλιάδες εξήντα ευρώ
και είκοσι λεπτά) με την έκδοση 5.692 (πέντε χιλιάδων
εξακοσίων ενενήντα δύο) νέων μετοχών ονομαστικής
αξίας 29,35 (είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε) εκά−
στης και η τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου
5 του καταστατικού της Εταιρείας ως εξής:
«Άρθρο 5ο
Μετοχικό Κεφάλαιο
«1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε κατά
την σύσταση στο ποσό των εκατόν εξήντα εκατομμυρίων
πεντακοσίων χιλιάδων (160.500.000) δραχμών διαιρούμε−
νο σε 16.050 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών
η κάθε μία. Με την από 29/06/2002 απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης μετατράπηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο και η
ονομαστική αξία κάθε μετοχής σε ευρώ με αύξηση του
Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 47,69 € σε μετρητά, λόγω
στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής
σε 29,35 €. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας
ανήλθε σε τετρακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες εξήντα
επτά ευρώ και πενήντα λεπτά (471.067,50 €) το οποίο
κατανέμεται σε δεκαέξι χιλιάδες πενήντα (16.050) ονο−
μαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μιας είκοσι
εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35 €).
Δυνάμει της από 22/07/2003 αποφάσεως της Γενικής
Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυ−
ξήθηκε κατά το ποσό των 65.802,70 € που προέρχεται
από την συγχώνευση της εταιρείας με απορρόφηση των
ατομικών επιχειρήσεων του Χαραλάμπους Δεστούνη
και του Χρήστου Δεστούνη και το οποίο ποσό αντι−
στοιχεί στις λογιστικές καθαρές θέσεις των ατομικών
επιχειρήσεων.
Δυνάμει της από 30/07/2005 αποφάσεως της Γενικής
Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυ−
ξήθηκε κατά το ποσό των 500.006,60 €.
Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται
σε 1.036.876,80 € διαιρείται δε σε 35.328 ονομαστικές
μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 € εκάστης.
Δυνάμει της από 12.11.2012 απόφαση της Γενικής Συ−
νέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το Μετοχικό
Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των
εκατόν εξήντα επτά χιλιάδων εξήντα ευρώ και είκοσι
λεπτών (167.060,20), με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας
από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων με
την έκδοση πέντε χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα δύο
(5.692) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα
ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) εκάστης. Έτσι το
Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό
των ένα εκατομμύριο διακόσιες τρεις χιλιάδες εννιακό−
σια τριάντα επτά ευρώ (1.203.937,00) ευρώ, διαιρούμενο
σε σαράντα μία χιλιάδες είκοσι (41.020) μετοχές, ονο−
μαστικής αξίας εκάστης είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα
πέντε λεπτών (29,35) εκάστης»
Β. Η τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 6
του καταστατικού της Εταιρείας ως ακολούθως:
« Άρθρο 6ο
Μετοχές
1. Οι σαράντα μία χιλιάδες είκοσι (41.020) μετοχές της
εταιρείας είναι ονομαστικές.»
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Γ. Η επέκταση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης
με νέους σκοπούς και η τροποποίηση του άρθρου 2 του
καταστατικού της Εταιρείας, ως εξής:
«Άρθρο 2ο.
Σκοπός
Σκοπός και αντικείμενο των εργασιών της εταιρείας
είναι:
α) Η παραγωγή και εμπορία τιλμάτων (στουπιών)
προϊόντων και υποπροϊόντων υφαντουργίας, δι' ίδιον
λογαριασμό ή διά λογαριασμό τρίτων.
β) Η εισαγωγή παντός είδους προϊόντων υφαντουργί−
ας και η διάθεση τους είτε κατόπιν επεξεργασίας είτε
ως έχουν, για οποιαδήποτε χρήση.
γ) Η εισαγωγή παντός τύπου πρώτων και βοηθητικών
υλών καθώς και μηχανημάτων για την παραγωγή υλικών
υφαντουργίας.
δ) Η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού σε κάθε
είδους μηχανήματα, πρώτες και βοηθητικές ύλες και
υλικά σχετικά με το αντικείμενο της υφαντουργίας.
ε) Η παραγωγή και εμπορία ετοίμων ενδυμάτων.
στ) Η αγορά και εκμετάλλευση ακινήτων.
ζ) Η ανοικοδόμηση ακινήτων είτε με το σύστημα της
αντιπαροχής είτε δι' ίδιον όφελος είτε προς χρήση κα−
τοικίας είτε προς επαγγελματική χρήση.
η) Η Ίδρυση και εκμετάλλευση πάσης φύσεως εμπο−
ρικών κέντρων.
θ) Η εισαγωγή και εμπορία πάσης φύσεως οικοδο−
μικών υλικών καθώς και ειδών υγιεινής, πλακιδίων και
ειδών οικιακού εξοπλισμού.
ι) Η εισαγωγή και εμπορία πάσης φύσεως παλαιών
μηχανημάτων, μετάλλων, σιδήρου (σκραπ).
κ) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο απορρυπαντικών ει−
δών και παρασκευασμάτων έκπλυσης.
λ) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού.
μ) Χονδρικό καιλιανικό εμπόριο απορρυπαντικών ειδών
και κρεμών καθαρισμού.
ν) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο χαρτιού υγείας, χαρ−
τομάντιλων, μαντιλιών και πετσετών καθαρισμού προσώ−
που, τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού από χαρτί.
ξ) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο οικιακών ειδών από
πλαστικές ύλες.
ο) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο σκουπών, βουρτσών,
σφουγγαρίστρων και κουβάδων για οικιακή και επαγ−
γελματική καθαριότητα.
Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί
να συμμετέχει σε ομοειδείς επιχειρήσεις οποιασδή−
ποτε νομικής μορφής και να συνεργάζεται με όποια
μορφή συνεργασίας κρίνεται πρόσφορη με κάθε φυ−
σικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί την ίδια ή συγγενή
δραστηριότητα.»
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε (αυθημερόν
χωρίς έλεγχο βάσει του Ν. 3604/2007) και ολόκληρο
το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως
ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή
του.
Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2013
Με εντολή Προέδρου
Ο Ειδικός Σύμβουλος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
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(3)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης
Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΟ−
ΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Την 13/02/2013 καταχωρίστηκε με Κωδικό Αριθμό
Καταχώρησης 34140 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
(Γ.Ε.Μ.Η.) δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου
Δωδεκανήσου το από 21/01/2013 πρακτικό της Έκτα−
κτης Γενικής Συνέλευσης της Ανώνυμης Εταιρίας με
την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙ−
ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό ΓΕΜΗ 122908620000 με το οποίο
αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του κατα−
στατικού της ως εξής:
Άρθρο 2
Σκοπός
Η συνιστώμενη Εταιρεία έχει ως σκοπούς:
1. α) την κατασκευή, ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλ−
λευση ξενοδοχειακής μονάδας στη περιοχή Πύλα της
Κοινότητας Ασφενδίου της Νήσου Κω.
β) την ίδρυση και εκμετάλλευση και άλλων Τουριστι−
κών και Ξενοδοχειακών μονάδων στη Νήσο Κω ή και
αλλού στην Ελλάδα.
γ) Την εκμετάλλευση με την μίσθωση Ξενοδοχειακών
και Τουριστικών μονάδων και τη συμμετοχή της συνι−
στώμενης Ανώνυμου Εταιρείας σε παρόμοιες υφιστά−
μενες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις. Αυτή η συμμετοχή
μπορεί να συντελεσθεί με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο.
δ) Την δημιουργία Τουριστικών Γραφείων με σκοπό
την εξυπηρέτηση των Τουριστικών και Ξενοδοχειακών
μονάδων και τη θέση σε κυκλοφορία αυτοκινήτων και
πλοίων όπως και κάθε άλλου είδους μεταφορικών μέ−
σων για την εξυπηρέτηση τουριστικών σκοπών.
ε) Την εκμετάλλευση κάθε είδους θαλασσίων σκαφών
με την οργάνωση εκδρομών εσωτερικού – εξωτερικού,
κρουαζιέρων, περιηγήσεων ξεναγήσεων κ.λπ.
στ) Τη συνεργασία με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό
πρόσωπο, ημεδαπών ή αλλοδαπών, επιδιώκοντας έναν
ή περισσότερους από τους παραπάνω σκοπούς, όπως
και η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις των οποίων η
δραστηριότητα είναι παρόμοια.
ζ) Οι παραπάνω σκοποί μπορούν να πραγματοποιη−
θούν είτε από μόνη της Εταιρείας για τον λογαριασμό
της ή για λογαριασμό τρίτων, είτε σε συνεργασία αυτής
με οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με
οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο.
η) Την εκμετάλλευση εστιατορίων – πιτσαριών σε ιδι−
όκτητα ή εκμισθωμένα ακίνητα.
2. Για την επιδίωξη των σκοπών της και για την επί−
τευξή τους, η Εταιρεία μπορεί:
α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση
που επιδιώκει παρεμφερείς σκοπούς, με οποιοδήποτε
εταιρικό τύπο,
β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό
πρόσωπο και με οποιαδήποτε τρόπο,
γ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία
οπουδήποτε,
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δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημε−
δαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπο−
ρικό Μητρώο το κωδικοποιημένο καταστατικό της εται−
ρείας με ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις του.
Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου/Π.Ε. Δωδεκανήσου Γενική Διεύθυνση
Ανάπτυξης Τμήμα Εμπορίου (Α.Π. 237/06−02−2013)
Κώς, 13 Φεβρουαρίου 2013
Mε εντολή Προέδρου
Ο Υπεύθυνος Παραρτήματος Κώ κ.α.α.
ΘΩΜΑΣ ΣΟΜΟΣ
F

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
(4)
Ανακοίνωση Έκθεσης Εκτίμησης της Καθαρής θέσης
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΔΕΛ−
ΦΟΙ ΡΗΓΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ−
ΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»και δ.τ. «Αφοί Ρήγα Α.Ε.Β.Ε.»
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την από 17/04/2012
Έκθεση Εκτίμησης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών:
1. Μιχαήλ Εμμ. Μανωλίκα με Α.Μ.Σ.Ο.ΕΛ. 24191 &
2. Παπαδάκης Π. Μαριάννας με Α.Μ.Σ.Ο.ΕΛ. 31631
Η καθαρή θέση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ−
μία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΡΗΓΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗ−
ΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικό τίτλο «Αφοί Ρήγα Α.Ε.Β.Ε.»
και αριθμό Μητρώου 13503/81/Β/86/02 με βάση τον Ισο−
λογισμό της 01.01.2012, είναι ΘΕΤΙΚΗ και ανέρχεται σε:
Τρία εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες
τετρακόσια πενήντα δύο ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά
(3.277.452,97€)
Καθαρή Θέση: 3.277.452,97 = Ενεργητικό: 7.535.456,24
− Παθητικό: 4.258.003,27.
Τα στοιχεία του Ενεργητικού και του Παθητικού της
εν λόγω Ανώνυμης Εταιρείας μαζί με την Καθαρή Θέση,
θα αποτελέσουν εισφορά κατά του αποσχιζόμενου και
εισφερόμενου κλάδου «ΛΑΤΟΜΕΙΟ−ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΡ−
ΜΑΡΩΝ ΠΑΡΟΥ» σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.
2190/20 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει σήμερα.
Ερμούπολη, 21 Αυγούστου 2012
Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΓΑΛΑΣ
F
(5)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ−
μία «ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ−ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΙΩΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΤΙΣΗ ΠΕΡ−
ΔΙΚΑΡΗΣ ΧΙΩΤΗΣ ΑΕ».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
Την 18/02/2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι−
κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης
34717, το από 29−11−2012 πρακτικό της έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης και το από 30−11−2012 πρακτικό του Διοι−
κητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ−ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΙΩ−
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτ−
λο «ΚΤΙΣΗ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΧΙΩΤΗΣ ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ

046568522000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Χαλκιδέων,
από τα οποία προκύπτουν τα εξής:
Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχτηκε με την πα−
ραπάνω Γενική Συνέλευση και του οποίου η θητεία αρχί−
ζει από την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 29−11−2012 και
τελειώνει την 31−12−2013 και παρατείνεται αυτόματα μέχρι
την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει
το αργότερο έξι (6) μήνες μετά την λήξη της παραπάνω
θητείας ήτοι 30/06/2014, συγκροτείται σε σώμα ως εξής:
1) Βασιλική Στεφανή του Ιωάννη και της Μαρίας, έμπο−
ρο, με αριθμό φορολογικού Μητρώου 030832522, γεννη−
μένη στην Αθήνα το 1956, κάτοικο Χαλκίδας στην οδό
Βρυσακίων αριθμός 20, κάτοχο δελτίου αστυνομικής
ταυτότητας με αριθμό Α. Ε. 481709 που έχει εκδοθεί
στις 13−12−2006 από το Τ. Α. Χαλκίδας, Πρόεδρος.
2) Μαρία Κετίπη του Δημητρίου και της Βασιλικής, με
αριθμό φορολογικού Μητρώου 035320310, γεννημένη στο
Σέλινον Βιστωνίδος Ξάνθης το 1954, κάτοικο Χαλκίδας στην
οδό Λ. Γ. Παπανδρέου αριθμός 45, κάτοχος δελτίου αστυ−
νομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 486106 που έχει εκδοθεί
την 01−02−2007 από το Τ.Α. Χαλκίδας Διευθύνων Σύμβουλος.
3) Μαρία σύζυγο Αντωνίου Περδικάρη θυγατέρα του
Δημητρίου και της Θέμιδος − Σταματούλας Μαρμαρά, με
αριθμό φορολογικού Μητρώου 114737767, γεννημένη στη
Χαλκίδα το 1950, κάτοικο Χαλκίδας στην οδό Φαβιέρου
αριθμός 2, κάτοχο δελτίου, αστυνομικής ταυτότητας με
αριθμό ΑΖ.486143 που έχει εκδοθεί στις 18−10−2007 από
το Τ.Α. Χαλκίδας, Μέλος.
Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο μεταβιβάζει όλες τις αρμο−
διότητες του, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο
18 του καταστατικού, στους: α) Βασιλική Ι. Στεφανή
Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και β) Μαρία Δ.
Κετίπη Διευθύνουσα Σύμβουλο και ορίζει ότι αυτοί θα
εκπροσωπούν την εταιρεία, ενεργώντας ρητά στο όνο−
μα αυτής, από κοινού ή και μόνος ο καθένας και ότι η
εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή αυτών. Οι
ανωτέρω εκπρόσωποι της εταιρείας έχουν το δικαίω−
μα και εξουσιοδοτούνται με το παρόν, σε περίπτωση
κρίνουν ή αναγκαίο να αναθέτουν με έγγραφη εντολή
και εξουσιοδότηση τους ή και με συμβολαιογραφικό
πληρεξούσιο εάν απαιτείται, την άσκηση μέρους των
εξουσιών και αρμοδιοτήτων τους σε ένα ή περισσότερα
τρίτα πρόσωπα μέλη ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου
της αποκλειστικής τους επιλογής, καθορίζοντας συγ−
χρόνως τη διάρκεια, το περιεχόμενο και την έκταση
αυτής της ανάθεσης.
Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας/ Π.Ε. Ευβοίας (α.π. 880/12−12−2013).
Χαλκίδα, 18 Φεβρουαρίου 2013
Με εντολή Προέδρου
Η Διευθύντρια κ.α.α.
Α. ΛΙΟΝΤΑ
F
(6)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΔΙΕΘΝΗΣ F.H.L. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙ−
ΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «MGI
FHL MARBLES SA».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
Την 13−02−2013 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορι−
κό Μητρώο (K.A.K. 31833 και 31834), δια της Υπηρεσίας
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Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Δράμας: α. το από 11−01−2013
πρακτικό της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
των μετόχων της εταιρείας «ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΔΙ−
ΕΘΝΗΣ F.H.L. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «MGI FHL MARBLES
SA», με Αρ. Μ.Α.Ε. 67578/51/B/09/04 και αριθμό Γ.Ε.Μ.Η.
051566219000 και β. το με αριθμό 11−01−2013 πρακτικό του
Διοικητικού Συμβουλίου της άνω Ανώνυμης εταιρείας,
με το οποίο επανασυγκροτείται σε σώμα το Διοικητικό
Συμβούλιο της εταιρείας, η θητεία του οποίου λήγει την
29η Ιουνίου 2017.
Α. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως
κατωτέρω:
1. Walid (Ουαλίντ) Samaha (Σαμάχα) του Kamel Samaha
(Κάμελ Σαμάχα) και της Mariah Sbaih (Μάριαμ Σμπε), γεν−
νημένος στην Zarqa Ιορδανίας την 23−02−1956, κάτοικος
Ιορδανίας, προσωρινά διαμένων στην Αθήνα, οδός Σπε−
τσών αριθμ. 22, επιχειρηματίας, κάτοχος του με αριθμό
L−165656/28−05−2011 ιορδανικού διαβατηρίου, με ΑΦΜ
153930750 της ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, Πρόεδρος
και Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Κυριακίδης Ηλίας του Στυλιανού και της Μαρίας,
επιχειρηματίας, γεννημένος στην Δράμα το έτος 1950,
κάτοικος Δράμας, οδός Ευξείνου Πόντου αρ. 47Β, κά−
τοχος του υπό στοιχεία ΑΒ 461752/2006 Αστυνομικού
Δελτίου Ταυτότητας, εκδόσεως του Αστυνομικού Τμή−
ματος Δράμας, με ΑΦΜ 021623996, Αντιπρόεδρος.
3. Camille (Καμίλ) Saade (Σάαντ) του Georges Saade
(Ζωρζ Σάαντ) και της Monira Haddad (Μονίρα Χαντάντ),
γεννημένος στη Beiteddine (Μπεϊτεντίν) Λιβάνου την
01−01−1956, επιχειρηματίας, κάτοικος Λιβάνου και προ−
σωρινά διαμένων στην Αθήνα, οδός Σπετσών αριθμ. 22,
κάτοχος του με αριθμ. RL− 1172125/02−11−2007 λιβανικού
διαβατηρίου εκδοθέντος από την DGSG (Γενική Διεύθυν−
ση Ασφαλείας), με ΑΦΜ 153930748 της ΔΟΥ Κατοίκων
Εξωτερικού, Μέλος.
4. Μωχάμεντ Ιμπραήμ Χέμνταν Μπάντρ, τόπος γέν−
νησης Άλεξ Αιγύπτου την 4/2/1956, κάτοικος Σαουδικής
Αραβίας και προσωρινά διαμένων στην Αθήνα, οδός
Σπετσών αριθμ. 22, κάτοχος του με αριθμό 4283534/1−
3−2009 διαβατηρίου, εκδοθέντος στην Τζέντα, με ΑΦΜ
157568377, Δ.Ο.Υ. κατοίκων Εξωτερικού, Μέλος.
Β. ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
Η εταιρεία εκπροσωπείται έναντι κάθε τρίτου φυσικού
ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή και Δημοσίου Δικαί−
ου, Πιστωτικού ή Τραπεζικού Οργανισμού ή Εταιρείας,
του Ελληνικού ή αλλοδαπού δημοσίου, των δικαστικών,
αστυνομικών, φορολογικών και λοιπών αρχών του Ελ−
ληνικού ή αλλοδαπού δημοσίου, των πάσης φύσεως
οργάνων και υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής ένωσης από
τον Walid (Ουαλίντ) Samaha (Σαμάχα), ή από τον Ghaleb
(Γάλεμπ) Khahil (Xαλίλ) Moh’d (Μωχάμεντ) Hajjaj (Χα−
τζαζ) με ΑΦΜ 156540740 και τον Ηλία Κυριακίδη του
Στυλιανού, κάτοικο Δράμας, Ευξείνου Πόντου 47β, με
ΑΦΜ και ΑΔΤ ΑΒ 461752/2006, οι οποίοι ενεργούν από
κοινού ή σε περίπτωση που ο Κυριακίδης βρίσκεται
εκτός Ελλάδος και αδυνατεί να υπογράψει, από τον
Ghaleb (Γάλεμπ) Khahil (Xαλίλ) Moh’d (Μωχάμεντ) Hajjaj
(Χατζαζ) με ΑΦΜ 156540740 και τον Πετσάνη Γεώργιο
του Θεόδωρου, κάτοικο Ξηροποτάμου Δράμας, με ΑΦΜ
074516861 και ΑΔΤ ΑΖ 893626, οι οποίοι θα ενεργούν
από κοινού. Οι ως άνω εκπροσωπούν και δεσμεύουν
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την εταιρεία για κάθε πράξη αυτής ανεξαρτήτως του
είδους ή του οικονομικού αντικειμένου αυτής με μόνη
την υπογραφή τους, η οποία θα τίθεται κάτωθι της
εταιρικής επωνυμίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο για την
καλύτερη εξυπηρέτηση των τρεχουσών λειτουργιών
της Εταιρείας, μετά από εισήγηση του Προέδρου του
ΔΣ εξουσιοδοτεί τον Κωνσταντίνο Κωστόπουλο, Νομικό
Σύμβουλο της Εταιρείας, όπως εκδίδει και θεωρεί ακρι−
βή αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο πρακτικών
του Δ.Σ. και των Γ.Σ., για κάθε νόμιμη χρήση.
Δράμα, 13 Φεβρουαρίου 2013
Ο Πρόεδρος κ.α.α.
Ο Διευθυντής του Επιμελητηρίου
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ
F
(7)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΕΤΗΛΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑ−
ΤΑΣΚΕΥΩΝ» και δ.τ. «ΕΤΗΛΚΑ ΑΒΕΕ».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
Την 22−02−2013 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο (K.A.K. 34899), δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του
Επιμελητηρίου Δράμας το με αριθμό 73/14−02−2013 πρα−
κτικό Διοικητικού Συμβουλίου των μετόχων της εταιρεί−
ας «ΕΤΗΛΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑ−
ΣΚΕΥΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΤΗΛΚΑ ΑΒΕΕ» με Αρ.
Μ.Α.Ε. 69096/51/Β/09/08 και αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 051396219000,
με το οποίο το Δ.Σ. της εταιρείας που εκλέχθηκε με την
από 30/06/2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων της εταιρείας, επανασυγκροτείται σε σώμα
και το οποίο Δ.Σ. θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την
30/06/2016. Ειδικότερα:
Α. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εται−
ρείας έχει ως εξής:
1. ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ ΒΛΑΧΟΣ του Ιωάννη και της Σταμα−
τίας, βιοτέχνης, που γεννήθηκε στη Δράμα στις 4−7−
1978, κάτοικος Χωριστής Δράμας, κάτοχος δελτίου
ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 209244/2007 που εκδόθηκε
από το Α.Τ. Δοξάτου με αριθμό φορολογικού μητρώου
075402498, Δ.Ο.Υ. Δράμας, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.
2. ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΒΛΑΧΟΣ του Ιωάννη και της Σταματί−
ας βιοτέχνης, που γεννήθηκε στη Δράμα στις 27−10−1975,
κάτοικος Χωριστής Δράμας, κάτοχος δελτίου ταυτότη−
τας με αριθμό ΑΒ 914352/2006 που εκδόθηκε από το Α.Τ.
Δοξάτου με αριθμό φορολογικού μητρώου 075402542,
Δ.Ο.Υ. Δράμας, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
3. ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΡΤΣΟΥ του Γεωργίου και της Πηνελό−
πης, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στη Δράμα
στις 4−7−1978, κάτοικος Δράμας [Συν/ρχου Αβδελά 18],
κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΗ 389675 που
εκδόθηκε από το Τ.Α. Δράμας με αριθμό φορολογικού
μητρώου 123618057, Δ.Ο.Υ. Δράμας, ΜΕΛΟΣ του Διοικη−
τικού Συμβουλίου.
Β. ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
Το Δ.Σ. αναθέτει την άσκηση του συνόλου των αρμο−
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διοτήτων του, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο
21 του καταστατικού της εταιρίας στους εξής:
1. Λουδοβίκο Βλάχο του Ιωάννη και της Σταματίας,
βιοτέχνη, που γεννήθηκε στη Δράμα στις 4−7−1978, κά−
τοικος Χωριστής Δράμας, κάτοχος δελτίου ταυτότητας
με αριθμό ΑΕ 209244/2007 που εκδόθηκε από το Α.Τ.
Δοξάτου με αριθμό φορολογικού μητρώου 075402498,
Δ.Ο.Υ. Δράμας. πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμ−
βουλο,
2. Πρόδρομο Βλάχο του Ιωάννη και της Σταματίας
βιοτέχνη, που γεννήθηκε στη Δράμα στις 27−10−1975, κά−
τοικος Χωριστής Δράμας, κάτοχος δελτίου ταυτότητας
με αριθμό ΑΒ 914352/2006 που εκδόθηκε από το Α.Τ.
Δοξάτου με αριθμό φορολογικού μητρώου 075402542,
Δ.Ο.Υ. Δράμας. Αντιπρόεδρο του Δ.Σ.
3. Ξανθούλα Γκίρτσου του Γεωργίου και της Πηνε−
λόπης, μη μέλος του Δ.Σ. ξυλουργός, που γεννήθηκε
στη Δράμα στις 1−5−1981, κάτοικος Δράμας [Συν/ρχου
Αβδελά 20], κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό
ΑΕ 900686/2007 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Δράμας με
αριθμό φορολογικού μητρώου 070519294, Δ.Ο.Υ. Δράμας.
4. Ιωάννη Βλάχο του Προδρόμου και της Ανδρομάχης,
μη μέλος του Δ.Σ, που γεννήθηκε στη Χωριστή Δράμας
στις 23−08−1949, κάτοικος Χωριστής Δράμας, κάτοχο
δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 402609/2007 που
εκδόθηκε από το Α.Τ. Δοξάτου με αριθμό φορολογικού
μητρώου 011553503, Δ.Ο.Υ. Δράμας.
5. Γεώργιο Γκίρτσου του Γιαννάκη και της Ξανθού−
λας, μη μέλος του Δ.Σ. επιχειρηματίας, που γεννήθηκε
στη Δράμα στις 29−1−1957, κάτοικος Δράμας [Συν/ρχου
Αβδελά 18], κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΖ
891303/4−8−2009 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Δράμας με
αριθμό φορολογικού μητρώου 023417883, Δ.Ο.Υ. Δράμας.
Στους ανωτέρω παρέχεται η εξουσία να δεσμεύουν
την εταιρία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με
κάθε Αρχή και κάθε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο,
υπογράφοντας από κοινού ή ξεχωριστά κάτω από την
εταιρική επωνυμία και σφραγίδα. Ειδικότερα, αλλά εν−
δεικτικά και όχι περιοριστικά, ενεργώντας από κοινού ή
ξεχωριστά ο καθένας από τους ανωτέρω δικαιούται να:
• Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό ενώπιον των Δημοσίων, Δημοτικών και λοι−
πών αρχών ή οργανισμών πάσης φύσεως ή φυσικών ή
νομικών προσώπων, όλων εν γένει των Ελληνικών Δι−
καστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον
του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικράτειας.
• Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, παρίσταται ο
ίδιος ή δίνει εντολή σε άλλους να παρίστανται για την
εταιρία σαν πολιτική αγωγή ενώπιον των ποινικών δικα−
στηρίων σε μηνύσεις που έχουν υποβληθεί από αυτήν,
ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από
αυτές τις αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται,
επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως
πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικα−
στικούς ή εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή
πιστωτές της εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους,
υπό την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Ν. 2190/1920,
ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών ή ακινήτων
και προβαίνει σε εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών
και προσημειώσεων.
• Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας
μηχανήματα, ανταλλακτικά ή άλλα κινητά ή άϋλα αγαθά.

• Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας
ακίνητα ή κινητά και μισθώνει ή εκμισθώνει αυτά, υπό
την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23 του Ν. 2190/1920.
• Χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες πάσης φύσεως
επί ακινήτων ή κινητών της εταιρίας.
• Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους
εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές,
γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαι−
τήσεις κατά τρίτων.
• Συνάπτει συμβάσεις με τράπεζες για το άνοιγμα
πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων
με ανοικτό λογαριασμό με όποιους όρους κρίνει, εφόσον
εξυπηρετούνται έτσι οι σκοποί της εταιρείας.
• Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.
• Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγ−
ματικές και γραμμάτια εις διαταγή.
• Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματα−
ποδείξεις, τοκομερίδια.
• Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας, υπό
την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Ν. 2190/1920, παρέ−
χει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις,
παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.
• Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε εί−
δους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή
νομικά πρόσωπα, με την επιφύλαξη του άρθρου 23 του
Ν. 2190/1920.
• Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά
τρίτων, φυσικών ή νομικών, ημεδαπών ή αλλοδαπών
προσώπων.
• Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργα−
τικό προσωπικό της εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές
του.
• Υποβάλλει αιτήσεις συμμετοχής σε δημόσιους μει−
οδοτικούς διαγωνισμούς που προκηρύσσονται από το
Ελληνικό Δημόσιο και τα Νομικά πρόσωπα Δημοσίου
Δικαίου και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και αφορούν προμήθειες που εκτελούνται από αυτά. Να
προβαίνει σε δηλώσεις για λογαριασμό της άνω εται−
ρείας σχετικά με τη φερεγγυότητα, την επαγγελματική
αξιοπιστία, την οικονομική κατάσταση και την τεχνική
υποδομή για την εκτέλεση της προμήθειας, καθώς και
ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει κάθε
σχετικό δικαιολογητικό προς απόδειξη των παραπάνω,
καθώς επίσης να κάνει και σε κάθε άλλη απαραίτη−
τη δήλωση. Να παρέχει τις πάσης φύσεως εγγυήσεις
[συμμετοχής καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης
κλπ] καταθέτοντας και τις σχετικές συμβάσεις προμή−
θειας. Να υποβάλλει ενστάσεις κατά της διακήρυξης
διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας του ή της
συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν, κ.λπ. Να παραλαμ−
βάνει εγγυητικές επιστολές που επιστρέφονται στην
εταιρεία για οποιαδήποτε αιτία. Να παραλαμβάνει
Τραπεζικές επιταγές για λογαριασμό της εταιρείας.
Να υποβάλλει αιτήσεις συμμετοχής και σε ιδιωτικούς
διαγωνισμούς και να προβαίνει στις ανάλογες με τις
παραπάνω ενέργειες. Να κάνει κάθε αίτηση, δήλωση,
παραίτηση, αναφορά, προσφυγή κ.λπ. σε οποιαδήποτε
Αρχή και Υπηρεσία.
• Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για
την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιων των Δικαστηρί−
ων και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και προς ενέργεια

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.)
οποιωνδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και γενικά
διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία.
• Επιπλέον για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρί−
ας παρέχει την εξουσιοδότηση και το δικαίωμα στους
ανωτέρω όπως ενεργώντας από κοινού ή ξεχωριστά ο
καθένας, διορίζουν με συμβολαιογραφικό έγγραφο και
άλλους πληρεξουσίους, υπαλλήλους της εταιρείας ή
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τρίτους, προς διενέργεια όλων ή ορισμένων μόνο από
τις ανωτέρω πράξεις.
Δράμα, 22 Φεβρουαρίου 2013
Ο Πρόεδρος κ.α.α.
Ο Διευθυντής του Επιμελητηρίου
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
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 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• 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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

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)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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