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Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «ΡΟΚΓΟΥΕΪ («ROCKWAY») ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ - ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ROCKWAY A.E.».

9

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Ανώνυμος Βιομηχανική, Εμπορική και Αντιπροσωπευτική Εταιρεία» και δ.τ. «GREEK FISH».

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Ανακοινώσεις
1

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας
με την επωνυμία «DRAEGER HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» και δ.τ.
«DRAEGER HELLAS A.E.».

2

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία «KAΠΙΤΑΛ.GR Υπηρεσίες Έντυπης
και Ηλεκτρονικής Ενημέρωσης Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ. «KAPITAL.GR Α.Ε.».

10

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία «AIRCON ENERGY ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «AIRCON
ENERGY AE».

3

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία «ΑΝΕΛΙΞΙΣ INDUSTRIAL & RETAIL
SOLUTIONS ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.
«Anelixis Solutions ΑΕ».

11

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «RODER & BLACKWELL CONSULTING
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και δ.τ.
«RODER & BLACKWELL CONSULTING A.E.».

4

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία «BEAN AE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και δ.τ. «BEAN AE».

5

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία «ΦΑΡΜΑ ΟΪΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΦΑΡΜΑ
ΟΪΣ Α.Ε.».

6

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία «BEAN ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και δ.τ. «BEAN AE».

7

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία «MEMODENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ-ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ» και δ.τ.
«MEMODENT A.E.».

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
(1)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «DRAEGER HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» και δ.τ.
«DRAEGER HELLAS A.E.».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Την 18/09/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης
513859, το από 01/07/2014 πρακτικό του Διοικητικού
Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
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«DRAEGER HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», το δ.τ. «DRAEGER HELLAS A.E.» και αριθμό ΓΕΜΗ
009151101000, από το οποίο προκύπτουν τα εξής:
Τροποποίηση της εκπροσώπησης της Εταιρείας και
έγκυρης δέσμευσή της
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση της εκπροσώπησης της εταιρείας (όπως είχε αποφασιστεί σύμφωνα με το από 11.10.2012 πρακτικού του,
το οποίο καταχωρίστηκε στις 6.11.2012 στο Μητρώο
Ανωνύμων Εταιρειών και η σχετική καταχώριση δημοσιεύθηκε στο αριθμ. 13357/21 Νοεμβρίου 2012 τ. Ανωνύμων Εταιρειών, Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και
Γενικού Εμπορικού Μητρώου συγκροτήθηκε το Δ.Σ. σε
σώμα), βάσει του άρθρου 21 του καταστατικού αναθέτει παμψηφεί στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα
Σύμβουλο Εμμανουήλ Σιδηρουργό την εκπροσώπηση
της Εταιρείας και την ενάσκηση όλων των εξουσιών και
αρμοδιοτήτων αυτού εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια. ’
Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει ομόφωνα στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο
της Εταιρείας Εμμανουήλ Σιδηρουργό την άσκηση όλων
των αντιπροσωπευτικών και διοικητικών εξουσιών του
Διοικητικού Συμβουλίου που προβλέπονται από το νόμο
και το καταστατικό της Εταιρείας, ο οποίος θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει την Εταιρεία δια μόνης της υπογραφής του, κάτω από την εταιρική σφραγίδα, σύμφωνα με
τις ακόλουθες διακρίσεις και περιορισμούς.
Ενδεικτικά, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, μεταξύ άλλων, θα:
α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον παντός πολιτικού, διοικητικού και ποινικού δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού, των διοικητικών και φορολογικών αρχών,
του Δημοσίου και εν γένει ενώπιον παντός φυσικού ή
νομικού προσώπου.
β) Συνάπτει συμβάσεις στο όνομα και για λογαριασμό
της Εταιρείας που εμπίπτουν στον εταιρικό σκοπό μέχρι
του ποσού των 2 εκατομμυρίων ευρώ. για ποσά άνω των
2 εκατομμυρίων ευρώ απαιτείται ομόφωνη απόφαση
των μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας.
γ) Συμμετέχει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας σε διαγωνισμούς.
δ) Επικυρώνει αντίγραφα από τα Βιβλία Πρακτικών
Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικού Συμβουλίου της
Εταιρείας.
ε) Διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους για λογαριασμό
της Εταιρείας.
στ) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και άλλες διαταγές
πληρωμής επί οιουδήποτε Τραπεζικού Ιδρύματος, στο
οποίο η Εταιρεία διατηρεί καταθέσεις που να επαρκούν
για την κάλυψη των παραπάνω επιταγών πληρωμής,
οπισθογραφεί φορτωτικές και πιστωτικούς τίτλους, και
επίσης προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την
έκδοση τραπεζικών εγγυητικών επιστολών.
ζ) Προεξοφλεί σε πίστωση της Εταιρείας επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή ή άλλες εντολές
πληρωμής στο όνομα ή σε διαταγή της Εταιρείας, ή στο
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όνομα προσώπων τα οποία είναι εξουσιοδοτημένα από
την Εταιρεία.
η) Υπογράφει εμβάσματα χρηματικών ποσών.
θ) Ανοίγει και διαχειρίζεται (αναλήψεις, καταθέσεις,
κ.λπ.) τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας σε
οποιαδήποτε τράπεζα και πιστωτικό ίδρυμα, συμπεριλαμβανομένων των συνάψεων συμβάσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω Internet (συμβάσεις Internet
Banking) και της διενέργειας των εν λόγω συναλλαγών,
καθώς και κάθε σχετικής λεπτομέρειας για τον τρόπο
διενέργειας των συναφών συναλλαγών (π.χ. ορισμός
χρηστών, απενεργοποίηση/επανεργοποίηση χρηστών,
είδος συναλλαγών και ποσοτικό όριο ανά χρήστη, προσδιορισμός κατά την κρίση του είδους των εκάστοτε τηρουμένων στην τράπεζα λογαριασμών της Εταιρείας επί
των οποίων θα διενεργούνται οι συναλλαγές, επικοινωνία με την τράπεζα, κ.λπ.).
ι) Προβαίνει σε πληρωμές προς τρίτους.
ια) Εισπράττει χρήματα για λογαριασμό της Εταιρείας
από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τράπεζες, οργανισμούς
πάσης φύσεως ή το Ελληνικό Δημόσιο, καθώς και θα
προβαίνει στην είσπραξη οιουδήποτε ποσού από συμβάσεις δανείων και γενικά χρηματοδοτήσεων, ως επίσης
και κάθε είδους παροχές από μέρους τραπεζών ή οικονομικών οργανισμών.
Στις παραπάνω περιπτώσεις υπό στοιχεία (στ) έως και
(ια) απαιτούνται για την έγκυρη δέσμευση της Εταιρείας:
Α) Για ποσά μέχρι και των ευρώ δύο χιλιάδων (2.000)
μόνη η υπογραφή του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου Εμμανουήλ Σιδηρουργού.
Β) Για ποσά ανώτερα των ευρώ δύο χιλιάδων (2.000)
από κοινού οι υπογραφές του Εμμανουήλ Σιδηρουργού
και είτε της υπαλλήλου της Εταιρείας Μαρίας Κάντζου
του Γεωργίου, (Α.Φ.Μ.: 033226435, κάτοικος Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, (ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 57Α), με Α.Δ.Τ.: ΑΕ 002744/
10-01-2007), είτε του υπαλλήλου Αλκιβιάδη Τριχά του
Δημητρίου, (ΑΦΜ 079677608, κάτοικος ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, (ΚΟΡΙΝΘΟΥ 11), με Α.Δ.Τ.: ΑΕ 072419/21-02-2007).
Για δαπάνες που έχουν σχέση με την απόκτηση παγίων
περιουσιακών στοιχείων για ποσά ανώτερα των ευρώ
50.000 (πενήντα χιλιάδων), σε οποιαδήποτε περίπτωση
και για οποιοδήποτε έργο, θα χρειάζονται από κοινού
οι υπογραφές των Εμμανουήλ Σιδηρουργού και του
Αντιπροέδρου του Δ.Σ. Bernard Charles Joseph Hetzel.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος σε περίπτωση απουσίας ή
κωλύματος δύναται να αναθέσει την άσκηση μέρους
των παραπάνω εξουσιών σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή
πρόσωπα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή
από τους υπαλλήλους της Εταιρείας με ειδικά πληρεξούσια, στα οποία θα προσδιορίζονται ειδικά οι παραπάνω
εντολές.
Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας/
ΠE Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 18009/14-08/09/2014).
Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2016
Με εντολή Προέδρου
Ο Ειδικός Σύμβουλος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
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(2)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία «KAΠΙΤΑΛ.GR Υπηρεσίες Έντυπης
και Ηλεκτρονικής Ενημέρωσης Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ. «KAPITAL.GR Α.Ε.».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Την 06/03/2014 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 316956, η από 28/06/2013 απόφαση της τακτικής
Γενικής Συνέλευσης και το από 01/07/2013 πρακτικό
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας
με την επωνυμία «KAΠΙΤΑΛ.GR Υπηρεσίες Έντυπης και
Ηλεκτρονικής Ενημέρωσης Ανώνυμη Εταιρεία», το δ.τ.
«KAΠΙΤΑΛ.GR Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 006860101000, που
εδρεύει στον Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ/ΑΤΤΙΚΗΣ από τα οποία
προκύπτει ότι:
- Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από
την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για θητεία έως τις
30/06/2018, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ, όνομα πατρός ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, επάγγελμα ΕΚΔΟΤΗΣ, τόπος κατοικίας ΦΙΛΟΘΕΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, διεύθυνση ΑΡΙΑΔΝΗΣ 23, τόπος γέννησης ΑΘΗΝΑ, έτος γέννησης 1964, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΕ
024283, με ΑΦΜ 027125632/ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ, Πρόεδρος.
2. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ, όνομα
πατρός ΑΝΤΩΝΙΟΣ, όνομα μητρός ΕΛΒΙΡΑ ΚΑΘΡΙΝ, επάγγελμα ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ, τόπος κατοικίας ΑΘΗΝΑ, διεύθυνση
ΤΣΑΚΑΛΩΦ 1, τόπος γέννησης ΑΘΗΝΑ, έτος γέννησης
1962, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΚ 205723/23.3.12, με ΑΦΜ
042260266/ΔΟΥ Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ, Αντιπρόεδρος.
3. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, όνομα πατρός ΧΡΗΣΤΟΣ,
επάγγελμα ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ, τόπος κατοικίας ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, διεύθυνση ΙΘΑΚΗΣ 117, τόπος γέννησης ΑΘΗΝΑ, έτος γέννησης 1966, κάτοχος του ΑΔΤ Ρ
129947/06.09.1993, με ΑΦΜ 038436488/ΔΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, Διευθύνων Σύμβουλος.
4. ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, όνομα πατρός ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ, όνομα μητρός ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, επάγγελμα ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ, τόπος κατοικίας ΚΗΦΙΣΙΑΣ, διεύθυνση ΑΙΓΙΝΗΣ
45, τόπος γέννησης ΠΑΤΡΑ, έτος γέννησης 1966, κάτοχος
του ΑΔΤ Τ 096144/07.05.1999, με ΑΦΜ 030037194/ΔΟΥ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ, Μέλος.
5. ΠΑΝΑΓΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, όνομα πατρός ΝΕΟΚΛΗΤΟΣ,
επάγγελμα ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, τόπος κατοικίας
ΦΙΛΟΘΕΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, διεύθυνση ΚΕΧΑΓΙΑ 46, τόπος γέννησης ΒΟΛΟΣ, έτος γέννησης 1961, κάτοχος του ΑΔΤ Ρ
539635/95, με ΑΦΜ 038252454/ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ, Μέλος.
- Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο, με ομόφωνη απόφασή του
αποφάσισε να αναθέσει και αναθέτει σύμφωνα με το
άρθρο 12 παρ. 2 του καταστατικού της Εταιρείας, την
άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας στον Πρόεδρο
Θεοχάρη Φιλιππόπουλο ή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο
Νικόλαο Πανόπουλο, οι οποίοι, ενεργώντας ο καθένας
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χωριστά, δεσμεύουν την Εταιρεία για οποιοδήποτε Θέμα,
υπογράφοντες κάτω από την εταιρική επωνυμία.
Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΕΙ τον δικηγόρο Αθηνών και μέλος του Συμβουλίου,
Στυλιανό Μιχαλόπουλο, όπως ενεργών στο όνομα και
για λογαριασμό της Εταιρείας υποβάλει στο Γ.Ε.ΜΗ. και
στο Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Περιφέρειας
Αττικής, ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών, τα σύμφωνα με το
Νόμο απαραίτητα έγγραφα για την καταχώριση του Διοικητικού Συμβουλίου και μεριμνήσει για ης απαραίτητες
δημοσιεύσεις.
Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής,
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (Αρ. Πρωτ.:
4732/14 - 24/02/2014).
Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2016
Με εντολή Προέδρου
Ο Ειδικός Σύμβουλος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

(3)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία «ΑΝΕΛΙΞΙΣ INDUSTRIAL & RETAIL
SOLUTIONS ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.
«Anelixis Solutions ΑΕ».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Την 16/04/2014 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης
322285, η από 29/06/2012 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 29/06/2012
πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης
Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΕΛΙΞΙΣ INDUSTRIAL &
RETAIL SOLUTIONS ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ETAΙΡEIA», το δ.τ. «Anelixis Solutions
ΑΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ 124146801000, που εδρεύει στο
Δήμο Ν. Σμύρνης, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:
Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από
την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για 3ετή θητεία (ήτοι
έως 30/06/2015), συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ και
της ΧΕΙΜΩΣ, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα
στις 27.06.1962, κάτοικος Ν. Σμύρνης Αττικής, οδός
Αγ. Πολυκάρπου 43, με αριθμό δελτίου ταυτότητας
Φ 007879/2001 AT Ν. Σμύρνης, (ΑΦΜ 031970930, Δ.Ο.Υ.
Ν. Σμύρνης), ελληνικής ιθαγένειας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
2. ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,
γεννημένη στον Δήμο Ν. Ιωνίας Αττικής στις 4-7-1967, κάτοχος του με αριθμό ΑΑ 017306 ΔΑΤ εκδόσεως 7-1-2005
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από το ΤΑ Ν. Σμύρνης, κάτοικος Ν. Σμύρνης Αττικής,
οδός Κερασσούντος 4-6, (ΑΦΜ 047220270, Δ.Ο.Υ. Ν.
Σμύρνης), ελληνικής ιθαγενείας, Μέλος.
3. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΧΕΙΜΩ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, γεννημένη
στο Χρυσσό Φωκίδος την 25-10-1927, κάτοικος Αγ. Δημητρίου, οδός Ασυρμάτου 11, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Β 157712/10-3-1962 AT Αγ. Δημητρίου (ΑΦΜ
015604640, Δ.Ο.Υ. Αγ. Δημητρίου), ελληνικής ιθαγένειας,
Μέλος.
Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τα
ακόλουθα όσον αφορά την εκπροσώπηση της εταιρείας:
Στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Δημήτριο
Μαυραγάνη, παρέχει την εξουσιοδότηση της εκπροσωπήσεως της εταιρείας και γενικά αναθέτει όπως ενασκεί
κατά την απόλυτο κρίση του τις αρμοδιότητες του ΔΣ
και δεσμεύει την εταιρεία έναντι παντός τρίτου με μόνη
την υπογραφή του που θα τίθεται κάτωθι της εταιρικής
επωνυμίας.
Ειδικότερα και σε ενδεικτική και όχι περιοριστική απαρίθμηση, παρέχεται η εξουσία και αρμοδιότητα όπως
εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον παντός νομικού ή φυσικού προσώπου καθώς επίσης ενώπιον του Ελληνικού
Δημοσίου, των Τραπεζών του Ταμείου Παρακαταθηκών
και δανείων των ΕΑΤΑ, του ΟΤΕ, της ΕΥΔΑΠ, της ΔΕΗ,
των Ταχυδρομικών Ταμιευτηρίων, των τελωνείων, των
Επιμελητηρίων, εκδίδει, αποδέχεται οπισθογραφεί ή τριτεγγυάται για οποιονδήποτε αποδέκτη, επιταγές, συναλλαγματικές πάσης φύσεως πιστωτικούς τίτλους και φορτωτικά έγγραφα, χρεωστικά κατά τρίτων ή αποδείξεις
ή απαιτήσεις, εισπράττει χρήματα από Τράπεζες,ΤΠΔ,
Ταχυδρομικά Ταμιευτήρια, Δημόσια Ταμεία οπωσδήποτε
οφειλόμενα προς την εταιρεία, αναλαμβάνει χρήματα,
χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια,
παραλαμβάνει φορτωτικές, συνάπτει συμβάσεις μετά
Τραπεζών για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, για την
έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας για
είσπραξη φορτωτικών, για χορήγηση δανείων προς την
εταιρεία, πιστώσεων δι’ ανοικτού λογαριασμού επί προσωπικής ασφάλειας ή και ασφαλισμένων δι’ υποθηκών
και παντός είδους ενεχύρου και να ποιεί τη χρήση αυτών
είτε δι’ επιταγών είτε δια εντολής είτε δια αποδείξεων
λήψεως χρημάτων ως και των υπό την εταιρεία μερισμάτων, συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση
απαιτήσεων εν γένει κατά της εταιρείας επί κινητών και
ακινήτων ήτοι ενέχυρο πάσης φύσεως, να αναλαμβάνει
τα εν ενεχύρου δοθέντα πάσης φύσεως και να ποιείται
τη χρήση αυτών, εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων
των Δικαστηρίων Ελληνικών και αλλοδαπών παντός βαθμού και δικαιοδοσίας του ΑΠ, του ΣΕ και πάσης άλλης
δημόσιας δημοτικής κοινοτικής αρχής, διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους προς εκπροσώπηση
της εταιρείας, αναθέτει την δόση όρκου, σε ένα από τα
μέλη του Δ.Σ. ή υπάλληλο της εταιρείας, συνομολογεί
διαιτησίες ασκεί ή παρευρίσκεται εν ενδίκων βοηθημάτων και μέσων ή προσωρινών συντηρητικών μέτρων,
ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, αιτείται
κηρύξεις πτωχεύσεως, καταθέτει μηνύσεις, προσβάλλει
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έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, συνάπτει
δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς μεθ’ οιωνδήποτε οφειλετών και πιστωτών της εταιρείας, διαχειρίζεται,
τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία,
μισθώνει εκμισθώνει ανταλλάσσει, αγοράζει πωλεί,
υποθηκεύει προσημειώνει ακίνητα παρέχει εγγυήσεις
υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των
οποίων η εταιρεία θα συναλλάσσεται προς εξυπηρέτηση των εταιρικών σκοπών, παρέχει και λαμβάνει δάνεια
για λογαριασμό της εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής, αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και
οποιεσδήποτε απαλλαγές, συνάπτει παντός είδους συμβάσεις ή συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών
προσώπων ημεδαπών ή αλλοδαπών αποφασίζει την
ίδρυση επέκταση ή κατάργηση γραφείων καταστημάτων
ή υποκαταστημάτων της εταιρείας, διορίζει και παύει διευθυντές, αντιπροσώπους και γενικώς προσλαμβάνει και
απολύει το υπαλληλικό προσωπικό, ορίζει τα καθήκοντα
και αμοιβές αυτών, συντάσσει τον ισολογισμό και ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις διενεργηθείσες
αποσβέσεις ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής
περιουσίας, υποδεικνύει τον τρόπο διανομής των κερδών και γενικά εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία
έναντι τρίτων σε κάθε περίπτωση.
Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας
Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 5614 02/04/2014).
Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2016
Με εντολή Προέδρου
Ο Ειδικός Σύμβουλος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

(4)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία «BEAN AE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και δ.τ. «BEAN AE».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Την 28/01/2016 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης
516315, το από 30/06/2014 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2014 πρακτικό
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία «BEAN AE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», το δ.τ. «BEAN AE» και αριθμό ΓΕΜΗ
009191301000, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:
Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την
ανωτέρω Γενική Συνέλευση με πενταετή (5) θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. Ελένη Γεωργιάδη θυγατέρα του Ιακώβου - Φοίβου
και Υακίνθης, αρχιτέκτονας τοπίου, που γεννήθηκε στην
Αθήνα το 1957 και κάτοικος Βουλιαγμένης Αττικής, στην
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οδό Βάκχου 4 (Καβούρι), ΑΔΤ Φ 022205/15-12-2000 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Συντάγματος, ΑΦΜ 025352974
Δ΄ Αθηνών, Ελληνίδα υπήκοος, ως Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος.
2. Υακίνθη Γεωργιάδου του Ιωάννη και της Μαριάνθης, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα
το 1930, κάτοικος Αθήνας, οδός Ηρ. Αττικού 17, ΑΔΤ. ΑΚ
043052 του Τ.Α. Συντάγματος, ΑΦΜ 005346509, Ελληνίδα
υπήκοος, ως Αντιπρόεδρος.
3. Σταύρος Σταυρόπουλος του Λάμπρου και της Κωνσταντίνας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην
Αθήνα το 1972, κάτοικος Ηλιουπόλεως Αθηνών, οδός
Δημοσθένους 6- 8, ΑΔΤ Ξ 396475/1988 του Τ.Α. Ηλιουπόλεως, ΑΦΜ 139802654, Έλληνας υπήκοος, ως Μέλος.
Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Το Διοικητικό Συμβούλιο προέβη στη χορήγηση των
πιο κάτω εξουσιοδοτήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 20
του καταστατικού της Εταιρείας:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Προκειμένου να εκπροσωπηθεί και δεσμευθεί εγκύρως η Εταιρεία και συγκεκριμένα προκειμένου περί:
1) καταθέσεων σε Τράπεζες και Τραπεζικά ή άλλα
πιστωτικά ιδρύματα οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στην
αλλοδαπή και αναλήψεων ή εισπράξεων από αυτά κεφαλαίων, χρημάτων και αξιών της Εταιρείας οποιουδήποτε ποσού και γενικώς προκειμένου περί εκδόσεως,
υπογραφής, οπισθογραφήσεως και αποδοχής επιταγών
συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγήν και οιωνδήποτε χρηματογράφου ή εγγράφων, παραστατικών αξίας
οιουδήποτε ποσού, εισπράξεως χρημάτων οφειλομένων
στην Εταιρεία, αναλήψεως για λογαριασμό της Εταιρείας
κάθε φύσεως υποχρεώσεων και δεσμεύσεων της Εταιρείας στις συναλλαγές αυτής με οιουσδήποτε τρίτους,
2) της εκπροσωπήσεως της Εταιρείας δικαστικά ενώπιον οιουδήποτε Δικαστηρίου πολιτικού, διοικητικού,
ποινικού ή φορολογικού και παροχής στους δικηγόρους
της Εταιρείας των απαραιτήτων προς τούτο εκάστοτε
συμβολαιογραφικών πληρεξουσίου και εξωδίκως ενώπιον του Δημοσίου και όλων των Δημοσίων, Δημοτικών,
Κοινοτικών, Τελωνειακών ή άλλων Αρχών και Δημοσίων
Οργανισμών, Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, Εμπορικών Συλλόγων και Συνδέσμων, Τραπεζών,
Ασφαλιστικών Ταμείων, περιλαμβανομένου του ΙΚΑ, Δημοσίου Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΗ, ΕΛΤΑ κ.λπ.).
3) της διεύθυνσης, διαχείρισης και ελέγχου όλων των από
ημέρας εις ημέρα υποθέσεων και δραστηριοτήτων της εταιρείας, καταβολής ή εξουσιοδότησης καταβολής δαπανών,
4) της σύναψης συμβάσεων οποιασδήποτε φύσεως και
περιεχομένου με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες
που θα εγκρίνουν με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα
οιασδήποτε μορφής και ανάληψης υποχρεώσεων οιασδήποτε μορφής μέσα στα πλαίσια της καλής λειτουργίας
και οργάνωσης της Εταιρείας,
5) της υποβολής προς τις Δημόσιες Αρχές δηλώσεων
σχετικών με τις δραστηριότητες της Εταιρείας, καταβολή χρεών, φόρων, δασμών κλπ., οφειλομένων για τις εν
λόγω δραστηριότητες, υπογραφής και υποβολής πάσης
δηλώσεως, παραιτήσεως ή ενστάσεως και αντιρρήσεως
σχετικής προς οφειλές, φόρους και δασμούς,
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6) της απαίτησης και είσπραξης παντός ποσού ανεξαρτήτους του ύψους αυτού οφειλομένου στην Εταιρεία
από οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και έκδοσης
σχετικών αποδείξεων,
(7) της μίσθωσης μηχανημάτων και άλλων κινητών
αναγκαίοι για τις εργασίες της Εταιρείας με οιουσδήποτε
όρους ή της καταγγελίας των μισθώσεων αυτών,
ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ για την εκτέλεση οποιασδήποτε πράξεως
σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας
που κρίνεται αναγκαία, χρήσιμη και επωφελής για την
καλή λειτουργία, προαγωγή και εκπλήρωση των σκοπών
και την διαφύλαξη των συμφερόντων της Εταιρείας αυτή
θα δεσμεύεται από μόνη την υπογραφή της Διευθύνοντος Συμβούλου της Ελένης Γεωργιάδη, σε περίπτωση
δε απουσίας ή κωλύματος της Διευθύνοντος Συμβούλου
Ελένης Γεωργιάδη θα την αντικαθιστά η Αντιπρόεδρος
του Διοικητικού Συμβουλίου Υακίνθη Γεωργιάδου, η
οποία επίσης θα ενεργεί και θα δεσμεύει την εταιρεία
ανεξαρτήτως ποσού.
Επιπλέον το Σώμα αποφασίζει ότι, σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου και μη δυνατότητας αναπλήρωσής του από την Αντιπρόεδρο, παρέχεται στην Πρόεδρο
η άδεια και η δυνατότητα να μεταβιβάζει μέρος ή και
όλες τις αρμοδιότητές της, όπως αυτές περιγράφονται
στο Νόμο, στο καταστατικό και στο παρόν πρακτικό,
σε τρίτο πρόσωπο, της απολύτου εμπιστοσύνης της. Η
μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων αυτή θα είναι ισχυρή
και θα δεσμεύει την Εταιρεία μόνο σε περίπτωση που
θα έχει χορηγηθεί με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
Κατόπιν αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας
μετά από διαλογική συζήτηση εγκρίνει ομόφωνα την
πρόταση αυτή της Προέδρου και αποφασίζει παμψηφεί
περί αυτού.
Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας
Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 30216/1522/01/2016).
Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2016
Με εντολή Προέδρου
Ο Ειδικός Σύμβουλος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

(5)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία «ΦΑΡΜΑ ΟΪΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΦΑΡΜΑ ΟΪΣ Α.Ε.».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Την 26/11/2014 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης
821989, το από 30/06/2014 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας
με επωνυμία «ΦΑΡΜΑ ΟΪΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙ-
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ΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το δ.τ. «ΦΑΡΜΑ ΟΪΣ Α.Ε.» και
αριθμό ΓΕΜΗ 121947701000, που εδρεύει στον Δήμο
ΑΘΗΝΑΙΩΝ, σύμφωνα με το οποίο:
Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, για
την εταιρική χρήση της 31/07/2012 - 31/12/2013.
Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής,
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ (Αρ. Πρωτ.: 24940,
21038 -19/11/2014).
Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2016
Με εντολή Προέδρου
Ο Ειδικός Σύμβουλος

Τεύχος ΠΡΑΔΙΤ 3539/21.11.2016

μό ΓΕΜΗ 004057301000, με το οποίο πιστοποιήθηκε η
καταβολή της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της
εταιρείας που αποφασίστηκε με την από 10/12/2013
Γενική Συνέλευση των μετόχων, ύψους 500.000,00 ευρώ.
Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/
Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 190/16).
Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2016
Με εντολή Προέδρου
Ο Ειδικός Σύμβουλος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

(6)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία «BEAN ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και δ.τ. «BEAN AE».

(8)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας
με την επωνυμία «ΡΟΚΓΟΥΕΪ («ROCKWAY») ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ - ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ROCKWAY A.E.».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ι

Την 15/01/2016 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης
324747, το από 18/12/2013 πρακτικό του Διοικητικού
Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «BEAN
ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», το
δ.τ. «BEAN AE» και αριθμό ΓΕΜΗ 009191301000, με το
οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας ύψους
58.000,00 €, που αποφασίστηκε με την από 12/12/2013
έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε.
Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 8352/14_29/12/2015).
Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2016
Με εντολή Προέδρου
Ο Ειδικός Σύμβουλος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

(7)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας
με την επωνυμία «MEMODENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ-ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ» και δ.τ.
«MEMODENT A.E.».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Την 22/01/2016 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης
826072, το από 23/12/2013 πρακτικό του Διοικητικού
Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«MEMODENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ», το δ.τ. «MEMODENT A.E.» και αριθ-

Την 09/03/2016 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης
818727, το από 31/12/2016 πρακτικό του Διοικητικού
Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΡΟΚΓΟΥΕΪ («ROCKWAY») ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ - ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ &
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», το δ.τ. «ROCKWAY
A.E.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 126451201000 σύμφωνα με το
οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας ύψους 12.500 € καθώς
και της εξ ευρώ 112.500 διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο όπως αποφασίστηκε με την από
30/12/2013 Γενική Συνέλευση των μετόχων.
Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/Π.Ε. Βόρειος Τομέας Αθηνών (Α.Π. 130120/01/2014).
Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2016
Με εντολή Προέδρου
Ο Ειδικός Σύμβουλος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

(9)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Ανώνυμος Βιομηχανική, Εμπορική και Αντιπροσωπευτική Εταιρεία» και δ.τ. «GREEK FISH».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Την 08/10/2015 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης
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318259, το από 29/06/2013 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Ανώνυμος Βιομηχανική, Εμπορική και Αντιπροσωπευτική Εταιρεία», το δ.τ. «GREEK FISH» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ
124280301000 (πρώην Αρ.ΜΑΕ 21718/1ΔΤ/Β/90/0048),
από το οποίο προκύπτει ότι, εγκρίθηκαν: οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, το προσάρτημα χρήσης από 01/01/2012 έως
31/12/2012.
Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ
Αθηνών Δυτικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 2237/22/07/2014).
Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2016
Με εντολή Προέδρου
Ο Ειδικός Σύμβουλος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
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Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ
Αθηνών Νότιος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 5385/12/06/2014).
Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2016
Με εντολή Προέδρου
Ο Ειδικός Σύμβουλος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

(11)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «RODER & BLACKWELL
CONSULTING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και δ.τ. «RODER & BLACKWELL CONSULTING
A.E.».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ι

(10)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία «AIRCON ENERGY ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «AIRCON
ENERGY AE».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Την 25/01/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης
323121, το από 10/10/2013 πρακτικό του Διοικητικού
Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«AIRCON ENERGY ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το δ.τ. «AIRCON ENERGY AE» και αριθμό ΓΕΜΗ
126841901000, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή
του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €).

Την 12/12/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης
822296, το από 30/06/2013 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας
με την επωνυμία «RODER & BLACKWELL CONSULTING
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», το δ.τ. «RODER & BLACKWELL
CONSULTING A.E.» και αριθμό ΓΕΜΗ 000650901000,
από το οποίο προκύπτει ότι, εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης από 01/01/2012 έως
31/12/2012.
Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής,
ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 23348/14 02/12/2014).
Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2016
Με εντολή Προέδρου
Ο Ειδικός Σύμβουλος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για
τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

Eõîïôîòòîç ñê øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*11035392111160008*

