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(1)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΤΟΡΙΑΤΣΟΥΚΑΪ ΓΚΙΡΙΣΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» και δ.τ. «TOR. GIRISHA S.A.».
Την 23/04/2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο, η με αριθμό 16096/19−4−2013 πράξη, σύστασης
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΡΙΑΤΣΟΥ−
ΚΑΪ ΓΚΙΡΙΣΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» και
το διακριτικό τίτλο «TOR. GIRISHA S.A.» του Συμβολαι−
ογράφου ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΤΡΕΛΗΣ.
Η ως άνω Ανώνυμη Εταιρεία έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.
125135303000 και Κωδικό Αριθμό καταχώρισης στο
Γ.Ε.ΜΗ. 125135303000.
Περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής:
1) Αριθμός Συμβολαίου: 16096/19−4−2013.
2) Συμβολαιογράφος: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΤΡΕΛΗΣ.
3) Επωνυμία: «ΤΟΡΙΑΤΣΟΥΚΑΪ ΓΚΙΡΙΣΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» και διακριτικός τίτλος «TOR.
GIRISHA S.A.».
4) Έδρα: ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 38, ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΑΘΗΝΑ.
5) Σκοπός: Σκοπός της εταιρείας είναι:
1) Η δραστηριότητα παροχής επιχειρηματικών συμ−
βουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης.
2) Οι δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοι−
νωνίας.
3) Οι υπηρεσίες ερευνητή επιχειρήσεων.
Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:
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α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση που υφί−
σταται ή θα ιδρυθεί μελλοντικά, ημεδαπή ή αλλοδαπή,
με οποιονδήποτε σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.
β) Να εκτελεί όλες τις παραπάνω δραστηριότητες είτε
για λογαριασμό δικό της, είτε για λογαριασμό τρίτων, με
προμήθεια ή ποσοστό, είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπρα−
ξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (κοινοπραξίες).
γ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό
πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο.
δ) Να ιδρύει με απλή απόφαση του διαχειριστή υπο−
καταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή
το εξωτερικό.
ε) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημε−
δαπή ή αλλοδαπή, οποιουδήποτε σκοπού και
στ) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά
επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών ημεδαπών ή αλλοδαπών
στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή συνεργάζεται μαζί
τους με οποιονδήποτε τρόπο και να παραχωρεί πάσης
φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες.
6) Διάρκεια: 50 έτη.
7) Ποσό και τρόπος καταβολής μετοχικού κεφαλαίου:
24.000, ........
8) Μετοχές (αριθμός, είδος, ονομαστική αξία): 48, Ανώ−
νυμες, Κοινές,, 500.
9) Ημερομηνία λήξης εταιρικής χρήσης:
10) Αριθμός μελών Δ.Σ. και θητεία αυτού: 3−7, 5
11) Πρώτο Δ.Σ. και θητεία αυτού: Το πρώτο Διοικητι−
κό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την
πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση αποτελείται από τους:
1) Λεωνίδα Κανέλλη του Κωνσταντίνου και της Αθη−
νάς, έμπορο, που γεννήθηκε στο Παρίσι το 1977, και
κατοικεί στην Αθήνα, οδός Κλεόνων αριθ. 9, κάτοχο του
Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν Χ−200945
που εκδόθηκε το 2003 από το ΑΣΤ΄ Π.Α. Αθηνών, Α.Φ.Μ.
117379770, Δ.Ο.Υ. ΙΔ΄ Αθηνών, Πρόεδρο και Διευθύνοντα
Σύμβουλο,
2) Λάμπρος − Παναγιώτης Γούλας του Ανδρέα και της
Χριστίνας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1981, κάτοικο
Αθηνών οδός Ερατωσθένους αριθ. 11, κάτοχο του δελτί−
ου ταυτότητος ΑΗ−270059/27−10−2008 του Τ.Α. Τρικάλων,
με ΑΦΜ 115154848 της Δ.Ο.Υ. Τρικάλων, Μέλος του Δ.Σ.
3) Άγγελος − Τζόναθαν (Angelo − Jonathan) Παυλής
(Pavlis) του Ιωάννη και της Jill, που γεννήθηκε στο
Nortauton Μεγάλης Βρετανίας το 1979, και κατοικεί στην
Πεύκη, οδός Πυθαγόρα αριθ. 5, κάτοχος του υπ' αριθ.
508332103/ 2012 διαβατηρίου που εκδόθηκε από την
Μεγάλη Βρετανία με Α.Φ.Μ. 068232847, Δ.Ο.Υ. Αμαρου−
σίου, Μέλος του Δ.Σ.
Ειδικότερα καθορίζεται με το παρόν ότι αποκλειστικά
αρμόδιος για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπι−
ον τραπεζικών και πιστωτικών ιδρυμάτων θα είναι ο
υπάλληλος της εταιρείας ο οποίος θα οριστεί από το
Διοικητικό Συμβούλιο. Ανάκληση της απόφασης αυτής
δύναται να γίνει μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέ−
λευσης των μετόχων της εταιρείας.
Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται
μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων
της εταιρείας που θα συγκληθεί μέχρι τις 30−6−2014.
12) Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης:
Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης ορίζονται:
Τακτικοί:
1) Ξυνός Ευάγγελος του Θωμά λογιστής, γεννηθείς
στο Ναύπλιο Αργολίδας, το έτος 1966, κάτοικος Κη−

φισιάς Αττικής, οδός Δρόσου αρ. 5 με αριθμό δελτίου
ταυτότητας ΑΕ− 046142/2007 Πτυχιούχος οικονομικών
Πανεπιστημίου Αθηνών με αρ. αδείας Ο.Ε.Ε. 691/035671.
2) Νικολάου Γεώργιος του Νικολάου, οικονομολόγος −
λογιστής, γεννηθείς στην Αθήνα Αττικής, το έτος 1965
κάτοικος Νέας Σμύρνης, οδός Ομήρου αρ. 3 με αριθμό
δελτίου ταυτότητας X−137852/2002, Πτυχιούχος οικο−
νομικών Πανεπιστημίου Αθηνών με αρ. αδείας Ο.Ε.Ε.
690/ 26011.
Αναπληρωματικοί:
1) Μουρελάτος Δημήτριος του Παναγή, λογιστής, γεν−
νηθείς στα Χαβδάτα Κεφαλληνίας το έτος 1966, κά−
τοικος Αθηνών Αττικής, οδός Σπ. Τρικούπη αρ.43, με
αριθμό δελτίου ταυτότητας Ξ−033372/1986 Πτυχιούχος
Οικονομικών Πανεπιστημίου Αθηνών με αρ. αδείας Ο.Ε.Ε
9998/026533.
2) Σερασκέρης Μιχαήλ του Ιωάννη, λογιστής, γεννη−
θείς στην Αθήνα το έτος 1966, κάτοικος Βριλησσίων,
οδός Πάροδος Τροίας αρ. 66−68 με αριθμό δελτίου
ταυτότητας Σ−247118/1996, Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. με αρ.
αδείας Ο.Ε.Ε 9995/030960.
Με απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετό−
χων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 36α παρ. 2
του Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει καθώς και στο άρθρο
28 του παρόντος καταστατικού. Με την ίδια απόφαση
θα οριστεί και το ύψος της αμοιβής των διορισθέντων
ελεγκτών.
Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών
Ο Συμβολαιογράφος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΤΡΕΛΗΣ
F
(2)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
της τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστα−
τικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡ−
ΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και με δ.τ. «Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ
Την 16η Απριλίου 2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό
Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ
του Επιμελητηρίου Αχαΐας, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρι−
σης (Κ.Α.Κ.) 46962 το από 05/04/2013 πρακτικό έκτακτης
Γενικής Συνέλευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥ−
ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτκό τίτλο «Ο.Α.ΠΑ. Α.Ε.» και με
αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 123457916000 σύμφωνα με την οποία
εγκρίθηκε η τροποποίηση και η κωδικοποίηση του κα−
ταστατικού της.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε και ολόκληρο
το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού ως
ακολούθως:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (Α΄)
ΣΥΣΤΑΣΗ − ΕΠΩΝΥΜΙΑ − ΕΔΡΑ − ΣΚΟΠΟΣ − ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Άρθρο 1ο
Σύσταση − Επωνυμία − Έδρα
1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία, με την επωνυμία «Ορ−
γανισμός Λιμένος Πατρών Ανώνυμη Εταιρεία», διακριτικό
τίτλο «Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.» και έδρα το Δήμο Πατρέων σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 21ου
του Ν. 2932/2001 (Α' 145), εφεξής η Εταιρεία.
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2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας η επω−
νυμία αποδίδεται σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση.
3. Η Εταιρεία μπορεί, για την εξυπηρέτηση του σκοπού
της, να ιδρύει πρακτορεία και γραφεία και σε άλλες
πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού, με απόφαση
του Διοικητικού της Συμβουλίου, που θα προσδιορίζει
ταυτόχρονα τον τρόπο σύστασης, οργάνωσης και λει−
τουργίας τους.
Άρθρο 2ο
Σκοπός
1. Σκοπός της Εταιρείας είναι η διοίκηση και η εκμε−
τάλλευση των χώρων της Ζώνης Λιμένα δικαιοδοσίας
της, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της όπως αυτά ορί−
ζονται στο Ν. 2932/2001 και τη λοιπή κείμενη νομοθεσία.
2. Στο σκοπό της Εταιρείας περιλαμβάνονται:
α) Η παροχή κάθε είδους λιμενικών υπηρεσιών προς
τους χρήστες, η αναβάθμιση, η συντήρηση, η βελτίωση
και η ανάπτυξη του λιμένα.
β) Η παροχή υπηρεσιών ελλιμενισμού των πλοίων και
διακίνησης επιβατών, οχημάτων, φορτίων.
γ) Η εγκατάσταση, οργάνωση και εκμετάλλευση κάθε
είδους λιμενικής υποδομής.
δ) Η ανάληψη και εκτέλεση προγραμμάτων, μελετών
και έργων σχετικών με τις δραστηριότητες του Οργα−
νισμού Λιμένα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς,
κοινοτικούς ή άλλους πόρους και που εντάσσονται στην
εθνική λιμενική πολιτική.
ε) Η ανάληψη κάθε δραστηριότητας που έχει σχέση
με το λιμενικό έργο, καθώς και κάθε άλλης εμπορικής
και επιχειρηματικής δραστηριότητας πέραν των παρα−
δοσιακών λιμενικών υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων
ιδίως της τουριστικής, της πολιτιστικής, της αλιευτικής,
του σχεδιασμού, και της οργάνωσης λιμενικών εξυπη−
ρετήσεων.
στ) Η αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών και
υποδομών μέσω τεχνολογικού και οργανωτικού εκσυγ−
χρονισμού.
ζ) Η μέριμνα αισθητικής και λειτουργικής διάρθρωσης
του λιμένα.
η) Η εποικοδομητική συνεργασία με τους χρήστες του
λιμένα και τους τοπικούς φορείς και τους φορείς της
τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βαθμίδας.
θ) Η εποικοδομητική συνεργασία και η ανάληψη κάθε
δραστηριότητας που έχει σχέση με τους φορείς διοίκη−
σης και εκμετάλλευσης των λιμένων της χώρας.
ι) Η ανάληψη καθηκόντων «Γενικού Διαχειριστή» των
χώρων της Ζώνης Λιμένα στο πλαίσιο του γενικού σχε−
διασμού και ανάπτυξης του λιμενικού δυναμικού της
χώρας, της χάραξης εθνικής λιμενικής πολιτικής για
λογαριασμό του Δημοσίου και του ευρύτερου κοινω−
νικού συνόλου.
ια) Να εισηγείται για τη δημιουργία και λειτουργία
αεροδρομίων επί υδάτινης επιφάνειας.
ιβ) Κάθε άλλη δραστηριότητα που είχε ανατεθεί στο
Λιμενικό Ταμείο Πατρών, ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου
Δικαίου.
3. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η Εταιρεία
μπορεί να:
α) Συνιστά, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβου−
λίου, θυγατρικές εταιρίες και να συμμετέχει σε άλλες
εταιρείες ή επιχειρήσεις, που έχουν σκοπό την εκμε−
τάλλευση χώρων και ανάπτυξη δραστηριοτήτων στην
περιοχή δικαιοδοσίας του λιμένα ή και σε άλλους λιμέ−
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νες εντός ή έκτος της χώρας, που έχουν παρεμφερή με
το δικό της σκοπό και γενικά έχουν σκοπούς συναφείς
ή υποβοηθητικούς της δραστηριότητας της, καθώς και
να συνεργάζεται με αυτές.
β) Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες προς φυσικά ή
νομικά πρόσωπα, κράτη ή διεθνείς οργανισμούς, ιδίως
στον τομέα των μεταφορών.
γ) Φροντίζει για την επαγγελματική εκπαίδευση των
εργαζομένων σε αυτήν.
δ) Δημιουργεί κατάλληλη ερευνητική υποδομή και εκ−
πονεί πάσης φύσεως έρευνες και μελέτες για θέματα
που άπτονται των σκοπών της Εταιρείας.
ε) Συμμετέχει σε δραστηριότητες που έχουν στόχο
την προώθηση των θεμάτων που άπτονται του σκοπού
της Εταιρείας, είτε στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένω−
σης είτε σε εθνικό επίπεδο.
στ) Ιδρύει ή να συμμετέχει σε εταιρείες επιχειρημα−
τικού κεφαλαίου.
ζ) Να παραχωρεί προς τρίτους δικαιώματα για την
παροχή λιμενικών υπηρεσιών.
Άρθρο 3ο
Διάρκεια
Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50)
έτη, από τη δημοσίευση του αρχικού καταστατικού στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μπορεί να παραταθεί
ή να περιοριστεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
της Εταιρείας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ (Β΄)
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ − ΜΕΤΟΧΕΣ
Άρθρο 4ο
Μετοχικό Κεφάλαιο − Μετοχές
1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε αρχι−
κά σε δέκα πέντε εκατομμύρια επτακόσια τριάντα δύο
χιλιάδες πεντακόσια σαράντα ένα ευρώ (€ 15.732.541,00)
και καλύφθηκε με την εισφορά σε είδος της περιουσίας
του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Λιμενικό Τα−
μείο Πατρών όπως την εκτίμησε η επιτροπή του άρθρου
9 του Κ.Ν. 2190/1920.
2. Στη συνέχεια με απόφαση της από 25/05/2007 τα−
κτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας,
το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά
το ποσό του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων πενήντα
επτά χιλιάδων σαράντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα ενός
λεπτών (€ 1.657.048,71).
3. Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της
Εταιρείας ανήλθε σε δεκαεπτά εκατομμύρια τριακόσια
ογδόντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα εννέα
ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά(€ 17.389.589,71).
4. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται
από μία ονομαστική μετοχή ονομαστικής αξίας δεκαε−
πτά εκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων
πεντακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και εβδομήντα ενός
λεπτών (€ 17.389.589,71).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ (Γ΄)
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Άρθρο 5ο
Διοικητικό Συμβούλιο − Συγκρότηση
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από 5 έως 11
μέλη. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι
και νομικό πρόσωπο.
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2. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει όλα τα μέλη του Διοι−
κητικού Συμβουλίου.
3. Προκειμένου για την εκλογή του Διοικητικού Συμ−
βουλίου , η Εταιρεία απευθύνει έγγραφο αίτημα προς:
α) την πλέον αντιπροσωπευτική δευτεροβάθμια συνδι−
καλιστική οργάνωση της Εταιρείας, και αν δεν υπάρχει
τέτοια, την πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση της
Εταιρείας,
β) την αντιπροσωπευτικότερη των επαγγελματικών
οργανώσεων που δραστηριοποιείται στο λιμάνι της
έδρας της Εταιρείας, και
γ) προς το οικείο Επιμελητήριο προκειμένου να υπο−
δείξουν από έναν εκπρόσωπο τους ο οποίος θα συμπε−
ριληφθεί στα πρόσωπα τα οποία θα εκλεγούν από τη
Γενική Συνέλευση ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το παραπάνω έγγραφο αίτημα αποστέλλεται εγκαίρως
λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων σύγκλησης της
Γενικής Συνέλευσης.
4. Τυχόν μη υπόδειξη εκπροσώπου κατά τα προβλεπό−
μενα στην παράγραφο 3 ή μη έγκαιρη υπόδειξη εκπρο−
σώπου δεν εμποδίζει τη Γενική Συνέλευση να εκλέγει
νόμιμα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Έως την εκλογή του εκπροσώπου των εργαζομένων,
τον ορισμό του εκπροσώπου των επαγγελματικών ορ−
γανώσεων και τον ορισμό του εκπροσώπου των παρα−
γωγικών τάξεων, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται
και λειτουργεί νόμιμα και χωρίς τα μέλη αυτά.
6. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
είναι εξαετής.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή
του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα. Το Διοικητικό
Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο του, το Διευθύνοντα
Σύμβουλο και τυχόν Αντιπρόεδρο. Η ιδιότητα του Δι−
ευθύνοντος Συμβούλου δύναται να συντρέχει με αυτή
του Προέδρου.
8. Ο Πρόεδρος, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπλη−
ρώνεται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που
ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
9. Αν μείνει κενή θέση Συμβούλου λόγω ανάκλησης,
θανάτου, παραίτησης ή για οποιονδήποτε λόγο έκπτω−
σης, ο αντικαταστάτης του ορίζεται για το υπόλοιπο
της θητείας του σύμφωνα με την παράγραφο 2.
10. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελε−
στικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά
μέλη. Οι διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 και του άρθρου
4 παρ. 1 και 2 του Ν. 3016/02, όπως ισχύουν, εφαρμόζο−
νται αναλογικά.
11. Η αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλί−
ου της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου,
προσδιορίζεται στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας.
Η αμοιβή του Αντιπροέδρου, εφόσον αυτός υπάρχει,
θα είναι ίδια με τα λοιπά μη εκτελεστικά μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δεν δικαιούνται
καμία άλλη παροχή, απολαβή, αμοιβή ή προνόμιο, εκτός
των δαπανών μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας, οι
οποίες προκαθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρείας στη βάση πραγματοποιηθέ−
ντων εξόδων.
12. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίζει πρόσω−
πο το οποίο εκτελεί χρέη γραμματέα του Διοικητικού
Συμβουλίου.

Άρθρο 6ο
Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται με πρόσκληση
του Προέδρου του σε τόπο και σε χρόνο που ορίζεται
από αυτόν. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνε−
δριάζει έγκυρα και στην Αθήνα.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται επίσης υπο−
χρεωτικώς από τον Πρόεδρο του εντός δέκα (10) εργά−
σιμων ημερών από την επίδοση γραπτής αίτησης δύο (2)
τουλάχιστον μελών του. Στην αίτηση προσδιορίζονται
τα θέματα που τα μέλη ζητούν να περιληφθούν στην
ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης.
3. Αν το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας ανήκει σε
ένα μέτοχο, ο μέτοχος δύναται να συγκαλεί το Διοικη−
τικό Συμβούλιο με την επίδοση πρόσκλησης στα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Η πρόσκληση, στην οποία αναγράφονται τα θέματα
της ημερήσιας διάταξης, επιδίδεται δύο (2) τουλάχιστον
εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.
Η επίδοση πραγματοποιείται και με ηλεκτρονικά μέσα
όπως μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεομοι−
οτυπικό μήνυμα. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, κατά
την εκτίμηση του Προέδρου, η πρόσκληση, στην οποία
γίνεται μνεία του κατεπείγοντος, μπορεί να επιδίδεται
και την προηγούμενη της συνεδρίασης. Η διαδικασία
και οι προθεσμίες αυτές δεν τηρούνται αν παρίστανται
όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγ−
ματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη απόφασης.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει και
με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση
προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, περιλαμβάνει
τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη
συνεδρίαση. Οι τεχνικές λεπτομέρειες για τις συνεδρι−
άσεις με τηλεδιάσκεψη εγκρίνονται με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβανόμενη με πλειοψηφία
του συνόλου των μελών του.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εφό−
σον παρίσταται τουλάχιστον η πλειοψηφία των μελών
του.
7. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβά−
νονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός
εάν ορίζεται άλλως στο καταστατικό. Σε περίπτωση
ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
8. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του
Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόε−
δρο, τον νόμιμο αναπληρωτή του ή οποιοδήποτε μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλον στο οποίο έχει
μεταβιβασθεί η σχετική αρμοδιότητα.
Άρθρο 7ο
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτερο όργανο
διοίκησης της Εταιρείας και διαμορφώνει τη στρατηγική
και την πολιτική ανάπτυξη της Εταιρείας, ενώ εποπτεύει,
ελέγχει και διαχειρίζεται την περιουσία της. Αποφασίζει
για όλα τα θέματα που αφορούν στην Εταιρεία, μέσα
στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα
που, σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό, ανήκουν
στην αποκλειστική αρμοδιότητα άλλων οργάνων.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει πε−
ραιτέρω σε μέλη του την άσκηση των εξουσιών που
του έχουν ανατεθεί.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ (Δ΄)
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 8ο
Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης
1. Η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας είναι το ανώτατο
όργανο αυτής και αποφασίζει για κάθε υπόθεση της
Εταιρείας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο νόμο ή
στο παρόν καταστατικό.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να απο−
φασίζει επί των ακόλουθων θεμάτων:
α) Τροποποίηση του καταστατικού, συμπεριλαμβα−
νομένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού
κεφαλαίου.
β) Διάλυση, παράταση της διάρκειας, συγχώνευση,
διάσπαση, μετατροπή και αναβίωση της Εταιρείας.
γ) Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των
Ελεγκτών καθώς και του ορισμού εσωτερικού ελεγκτή
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
δ) Έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικο−
νομικών καταστάσεων) της Εταιρείας.
ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.
στ) Έκδοση ομολογιακού δανείου.
ζ) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελε−
γκτών από κάθε ευθύνη.
η) Διορισμό εκκαθαριστών.
θ) Έγερση αγωγών κατά των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου και των ελεγκτών, σε περίπτωση παραβά−
σεως των εκ του νόμου καθηκόντων τους.
ι) Τροποποίηση της σύμβασης παραχώρησης μεταξύ
του Ελληνικού Δημοσίου και της Εταιρείας.
ια) Σύναψη συμβάσεων με παραλιμένιους οργανισμούς
αυτοδιοίκησης.
ιβ) Σύναψη συμφώνων συνεργασίας με άλλους φορείς
διαχείρισης λιμένων της ημεδαπής ή του εξωτερικού.
ιγ) Σύναψη συμβάσεων που ενέχουν όρους αποκλει−
στικότητας ή προτεραιότητας.
ιδ) Σύναψη συμβάσεων διάρκειας άνω των τριών (3)
ετών.
ιε) Προκήρυξη διαγωνισμού για την παραχώρηση δι−
καιώματος παροχής λιμενικών υπηρεσιών.
ιστ) Υποβολή πρότασης για μεταβολή των ορίων της
λιμενικής ζώνης.
ιζ) Συμβάσεις που σχετίζονται με δραστηριότητα που
εμπίπτει στην έννοια των Λοιπών Σκοπών, όπως ορί−
ζονται εντός της σύμβασης παραχώρησης μεταξύ του
Ελληνικού Δημοσίου και της Εταιρείας.
Άρθρο 9ο
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης
1. Η Γενική Συνέλευση επιτρέπεται να συνέρχεται και
στην Αθήνα.
2. Στη Γενική Συνέλευση, εφόσον η ίδια δεν αποφασίζει
διαφορετικά, προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου και καθήκοντα Γραμματέα ασκεί πρόσωπο
που ορίζεται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών
συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται
από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νό−
μιμο αναπληρωτή του.
Άρθρο 10ο
Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης
1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται όπως ορίζει ο νό−
μος.
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2. Για την πρόσκληση αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλε−
κτρονικού ταχυδρομείου (e−mail) προς εκείνους τους
μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην
εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή, η αποστολή της
πρόσκλησης αποδεικνύεται είτε με σχετικό απαντητικό
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προερχόμενο από
την ως άνω διεύθυνση του μετόχου είτε με αυτοματο−
ποιημένο μήνυμα επιβεβαίωσης της παράδοσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ (Ε΄)
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ − ΕΛΕΓΚΤΕΣ − ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
Άρθρο 11ο
Εταιρική χρήση
Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών,
αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου
κάθε έτους.
Άρθρο 12ο
Ελεγκτές − Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο
τους κατά τον Κ.Ν. 2190/1920 Ελεγκτές της επόμενης
εταιρικής χρήσης Ορκωτούς Ελεγκτές από το Σώμα Ορ−
κωτών Ελεγκτών (Σ.Ο.ΕΛ), με ισάριθμους αναπληρωτές
τους και ορίζει ταυτόχρονα την αμοιβή τους.
2. Η Εταιρεία εφαρμόζει τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
ως βάση της κατάρτισης των οικονομικών της κατα−
στάσεων, σύμφωνα με το Άρθρο 134 του Κ.Ν. 2190/1920,
όπως ισχύει.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ (ΣΤ΄)
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 13ο
Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των
θεμάτων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920,
όπως ισχύει, και η λοιπή κείμενη νομοθεσία. Για όλα τα
υπόλοιπα θέματα και για όσα δεν ρυθμίζονται απ' αυτό,
ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και
η κείμενη νομοθεσία.
Άρθρο 14ο
Ισχύς του Καταστατικού
Η ισχύς του Καταστατικού αρχίζει από την δημοσίευ−
ση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στοιχεία Νέου Μοναδικού Μετόχου: Μοναδικός Μέτο−
χος είναι το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας
του Δημοσίου ΑΕ (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. ΑΕ) με ΑΦΜ 997471299 και
ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Πάτρα, 23 Απριλίου 2013
Με εντολή Πρόεδρου
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ
F

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
(3)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «ΛΕΚΑΠΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑ−
ΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΛΕΚΑΠΑ Α.Ε.»..
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Την 18/04/2013 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ−
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.)

μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, τα κατωτέρω στοι−
χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΕΚΑΠΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ», δ.τ. «ΛΕΚΑΠΑ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 62574/01
ΑΤ/ Β/07/009(2011), που εδρεύει στο Δήμο Χαλανδρίου
Αττικής:
1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2010,
2. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου
για τη χρήση 2010,
όπως εγκρίθηκαν από την Γενική Συνέλευση των με−
τόχων της 10/05/2011.

1) Οι Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός
εκκαθάρισης, αποτελέσματα χρήσης και έκθεση εκ−
καθαριστών για τη χρήση 01/07/2011 − 30/6/2012, όπως
εγκρίθηκαν από την τακτική Γενική Συνέλευση των με−
τόχων της 30/11/2012 και
2) Το από 30/11/2012 πρακτικό της τακτικής Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων της ανωτέρω εταιρείας.
Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας
Αττικής/ Π.Ε Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 29813/13/
15−3−2013).

Αγία Παρασκευή, 18 Απριλίου 2013

Με εντολή Προέδρου
Ο Ειδικός Σύμβουλος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F

Με εντολή Αναπ/ριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος
ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΘΕΟΧΑΡΗ
F
(4)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία «ΛΕΚΑΠΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΛΕΚΑ−
ΠΑ Α.Ε.»..
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Την 18/04/2013 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ−
μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, τα κατωτέρω στοι−
χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΕΚΑΠΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ», δ.τ. «ΛΕΚΑΠΑ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 62574/01
ΑΤ/ Β/07/009(2011), που εδρεύει στο Δήμο Χαλανδρίου
Αττικής:
1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2011,
2. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου
για τη χρήση 2011,
όπως εγκρίθηκαν από την Γενική Συνέλευση των με−
τόχων της 17/07/2012.
Αγία Παρασκευή, 18 Απριλίου 2013
Με εντολή Αναπ/ριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος
ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΘΕΟΧΑΡΗ
F
(5)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«Α.Κ.Ε.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙ−
ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Την 22−03−2013 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορι−
κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό καταχώρισης
47044, τα κατωτέρω στοιχεία της Υπό Εκκαθάριση
Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «Α.Κ.Ε.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥ−
ΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.»
και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000235901000 (η οποία είχε Αρ.
Μ.Α.Ε.:268/01/Β/86/269), που εδρεύει στο Δήμο Αθηναί−
ων (Πλουτάρχου 30):

Αθήνα, 19 Απριλίου 2013

(6)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«Α.Κ.Ε.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙ−
ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Την 22−03−2013 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορι−
κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό καταχώρισης
47103, τα κατωτέρω στοιχεία της Υπό Εκκαθάριση
Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «Α.Κ.Ε.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥ−
ΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.»
και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000235901000 (η οποία είχε Αρ.
Μ.Α.Ε.:268/01/Β/86/269), που εδρεύει στο Δήμο Αθηναί−
ων (Πλουτάρχου 30):
1) Οι Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (τελικός ισολο−
γισμός εκκαθάρισης, αποτελέσματα χρήσης και έκθεση
εκκαθαριστών για τη χρήση 01/07/2012 − 20/11/2012, όπως
εγκρίθηκαν από την τακτική Γενική Συνέλευση των με−
τόχων της 23/12/2012 και
2) Το από 23/12/2012 πρακτικό της τακτικής Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων της ανωτέρω εταιρείας.
Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας
Αττικής/ Π.Ε Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 1430/13/ 15−
3−2013).
Αθήνα, 19 Απριλίου 2013
Με εντολή Προέδρου
Ο Ειδικός Σύμβουλος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F
(7)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ−
μία «WINCOR NIXDORF ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Α.Ε.» και δ.τ. «WINCOR NIXDORF Α.Ε.».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Την 20/02/2013 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορι−
κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό καταχώρισης
47633, τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας
με επωνυμία «WINCOR NIXDORF ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟ−
ΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε», τον διακριτικό τίτλο «WINCOR NIXDORF
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Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 000278801000, που εδρεύει στο
Δήμο Κηφισιάς επί του 14ου χλμ. Εθνικής Οδού Αθη−
νών−Λαμίας:
1) Οι Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση δι−
αχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου και το προσάρτημα
ισολογισμού για τη χρήση της 01/10/2011 − 30/09/2012,
όπως εγκρίθηκαν από την τακτική Γενική Συνέλευση
της 24/12/2012.
2) Το από 24/12/2012 πρακτικό της τακτικής Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων από το οποίο προκύπτει ότι
εκλέχθηκε, ως ελεγκτής για τη χρήση της 01/10/2012 −
30/09/2013, η Ελεγκτική Εταιρεία KPMG Κυριάκου Ορ−
κωτοί Ελεγκτές ΑΕ.
Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας
Αττικής/ Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π. ΕΜ−3492/13−
07/03/2013).
Αθήνα, 22 Απριλίου 2013
Με εντολή Προέδρου
Ο Ειδικός Σύμβουλος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F
(8)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«IN ALODE ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ − ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ − ΚΑΤΑΣΚΕΥ−
ΑΣΤΙΚΗ − ΕΜΠΟΡΙΚΗ − ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ − ΑΝΑΠΤΥ−
ΞΙΑΚΗ − ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «IN
ALODE REAL ESTATE DEVELOPMENT A.E.».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Την 19/12/2012 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορι−
κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό καταχώρισης
46787, τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας
με επωνυμία «IN ALODE ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ − ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ − ΚΑ−
ΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ − ΕΜΠΟΡΙΚΗ − ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ − ΑΝΑ−
ΠΤΥΞΙΑΚΗ − ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», τον δια−
κριτικό τίτλο «IN ALODE REAL ESTATE DEVELOPMENT
A.E.» και αριθμό ΓΕΜΗ 007747701000, που εδρεύει στο
Δήμο Γαλατσίου επί της οδού Ναυαρίνου αρ. 5:
1) Οι Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση δι−
αχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου και το προσάρτημα
ισολογισμού, για τη χρήση της 01/01/2011 − 31/12/2011,
όπως εγκρίθηκαν από την τακτική Γενική Συνέλευση
των μετόχων της 30/06/2012.
2) Το από 30/06/2012 πρακτικό της τακτικής Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων.
Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρει−
ας Αττικής/ Π.Ε Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 28382−
04/12/2012).
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(9)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ELMON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ − ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ − ΕΞΑ−
ΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» και δ.τ. «ELMON A.E.».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Την 22/02/2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι−
κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης
47004, το από 30/10/2012 υπ' αρ. 2 πρακτικό του Διοι−
κητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «ELMON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ − ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ
− ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙ−
ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», το διακριτικό τίτλο «ELMON A.E.» και
αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 008071201000, η οποία εδρεύει στο Δήμο
Αθηναίων επί της οδού Ερνέστου Έμπραρ 4, σύμφωνα
με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του αρχικού Με−
τοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας ύψους εξήντα πέντε
χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (65.400,00 €).
Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/
Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 27880/12− 06/02/2013).
Αθήνα, 18 Απριλίου 2013
Με εντολή Προέδρου
Η Προϊσταμένη
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
F
(10)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ELMON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ − ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ − ΕΞΑ−
ΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» και δ.τ. «ELMON A.E.».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Την 12/04/2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι−
κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης
47006, το από 14/03/2013 πρακτικό του Διοικητικού
Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ELMON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ − ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ − ΕΞΑ−
ΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», το διακριτικό τίτλο «ELMON A.E.» και
αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 008071201000, η οποία εδρεύει στο Δήμο
Αθηναίων επί της οδού Ερνέστου Έμπραρ 4, σύμφωνα με
το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή της αύξησης του
Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας ύψους τετρακοσί−
ων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων τεσσάρων
ευρώ (434.604,00 €), η οποία αποφασίστηκε με την από
31/10/2012 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
των Μετόχων.
Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/
Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 4781/13−11/04/2013).

Αθήνα, 18 Απριλίου 2013

Αθήνα, 18 Απριλίου 2013

Με εντολή Προέδρου
Ο Ειδικός Σύμβουλος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Με εντολή Προέδρου
Η Προϊσταμένη
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.)

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€

−

-

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

Δ΄

110 €

−
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
*11024632404130008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

