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ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ
5

6

(1)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μη−
τρώο της τροποποίησης του καταστατικού της
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΗΤΡΟΣΥΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και δ.τ. «Χ. ΜΗ−
ΤΡΟΣΥΛΗΣ ΑΕ».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

7

8

Την 30/10/2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) διά της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελη−
τηρίου Αργολίδας και έλαβε ΚΑΚ 113171, το από 01 Οκτω−
βρίου 2013, πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
και το τροποποιητικό της Ανώνυμης Εταιρείας, με την
επωνυμία «ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΤΡΟΣΥΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

4

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

το έτος 1961, κάτοχος του με ΑΔΤ ΑΗ 027228, εκδοθέ−
ντος την 6.7.2008 υπό του ΤΑ Μαρκοπούλου, με ΑΦΜ
026089262, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
4. Σάββας Μυρίδης του Ιωάννη και της Ευσταθίας, Ιδ.
Υπάλληλος, κάτοικος Ψυχικού Αττικής επί της οδού Αγ.
Δημητρίου αρ. 22, που γεννήθηκε στη Αθήνα, το έτος
1971 κάτοχος του με Α.Δ.Τ. ΑΕ 077427, εκδοθέντος την
2α/3/2007 από το Τ.Α. Ψυχικού, με Α.Φ.Μ. 038077414 της
Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του
Δ.Σ.
Η θητεία του άνω διοικητικού συμβουλίου λήγει τις
30−06−2015.
Εκπροσώπηση
Το Διοικητικό Συμβούλιο περί εκπροσώπησης και δέ−
σμευσης της εταιρείας αποφάσισε τα ακόλουθα:
Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει έναντι πα−
ντός τρίτου, ο πρόεδρος και διευθύνων Σύμβουλος της
Εταιρείας Αθανάσιος Ισμαήλος δια μόνης της υπογρα−
φής του, τιθέμενης κάτω από την εταιρική επωνυμία,
ο οποίος και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες, εξουσίες,
καθήκοντα και δικαιώματα του Διοικητικού Συμβουλί−
ου τα οποία προβλέπονται από το καταστατικό της
Εταιρείας και το νόμο και των οποίων η άσκηση δεν
απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό και για
τα οποία δεν απαιτείται συλλογική απόφαση του Διοι−
κητικού Συμβουλίου.
Επίσης, παρέσχε στην Ελένη Άννινου, του Νικολά−
ου και της Μαρίας, Νομικό Σύμβουλο της Εταιρείας,
γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1968, κάτοικο Αμα−
ρουσίου Αττικής (οδός Μιχ. Νουάρου αρ. 12), με ΑΔΤ
Τ 067426/22.4.1999 από το AT Χαλανδρίου με ΑΦΜ
047562560 ΔΟΥ Αμαρουσίου, την ειδική εντολή και
εξουσιοδότηση όπως επικυρώνει δια της υπογραφής
της αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των
συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου καθώς και
της γενικής συνελεύσεως των μετόχων.
Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2013
Με εντολή Υφυπουργού
Ο Διευθυντής
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΣΓΑΝΑΣ
F
(5)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Την 30−10−2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 113544
απόσπασμα του με αριθμό 2933/26−09−2013 πρακτικού
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας
με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.
1037501000 (πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 347/06/Β/86/10) σύμφωνα με
το οποίο εκχωρήθηκαν αρμοδιότητες για την εκπρο−
σώπηση της Εταιρείας στην άσκηση όλων των δικαιω−
μάτων που παρέχει ο Νόμος αναφορικά με την ποινική
διαδικασία στους κατωτέρω:
1) Στον Γενικό Διευθυντή Κανονιστικής Συμμόρφωσης,
Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων και Ασφάλισης Ομίλου

OTE, Δημητριάδη Αριστόδημο του Χαραλάμπους Δημη−
τριάδη και της Ευθυμίας Δημητριάδη, που γεννήθηκε
στη Θεσσαλονίκη στις 25−04−1965, κάτοικο Αμαρουσίου
Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας 99, με ΑΔΤ Χ−665905, Α.Φ.Μ.
032245311,
2) Στον Προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης Αναφορών
και Διαχείρισης Υποθέσεων Κανονιστικής Συμμόρφωσης
Ομίλου OTE, Νικολάου Ιωάννη του Σάββα Νικολάου και
της Παναγιώτας Νικολάου, που γεννήθηκε στην Ελατό−
βρυση Αιτωλοακαρνανίας στις 07−06−1960, κάτοικο Αμα−
ρουσίου Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας 99, με ΑΔΤ ΑΚ−210551,
Α.Φ.Μ. 032182516,
3) Στον Προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης Πρόληψης,
Πολιτικών και Εκπαίδευσης Ομίλου OTE, Βαβύλη Διονύ−
σιο του Χρήστου Βαβύλη και της Αλεξάνδρας Καβελαρά,
που γεννήθηκε στο Βόλο στις 01−01−1967, κάτοικο Αμα−
ρουσίου Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας 99, με ΑΔΤ ΑΕ−058264,
Α.Φ.Μ. 055442917,
οι οποίοι ενεργώντας από κοινού ή χωριστά, θα δε−
σμεύουν την Εταιρεία ως καταστατικά όργανα αυτής
και θα είναι αρμόδιοι για την υποβολή κάθε είδους μη−
νύσεων, μηνυτήριων αναφορών, εγκλήσεων και υπομνη−
μάτων ενώπιον πάσης Αρχής, ανακριτικού υπαλλήλου
και Δικαστηρίου για αξιόποινες πράξεις που τελέστηκαν
σε βάρος της Εταιρείας, για τη δήλωση παράσταση πο−
λιτικής αγωγής λόγω τέλεσης σε βάρος της αξιόποινων
πράξεων, την υποβολή αιτήματος επιδίκασης χρηματι−
κής ικανοποίησης για οποιοδήποτε ποσό, με επιφύλαξη
ή μη, για την υποβολή δήλωσης ότι η Εταιρεία επιθυ−
μεί ή ότι δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη των δραστών,
καθώς και την ανάκληση των δηλώσεων αυτών, αλλά
και των εγκλήσεων, για την υποβολή προσφυγών κατά
Εισαγγελικών Διατάξεων, για την υποβολή αιτημάτων
ανάκλησης Εισαγγελικών παραγγελιών προς την Εται−
ρεία, για την άσκηση ένδικων μέσων κατά βουλευμάτων
δικαστικών συμβουλίων και αποφάσεων ποινικών δικα−
στηρίων όλων των βαθμίδων, για το διορισμό δικηγόρων
ή τρίτων φυσικών προσώπων με τις αυτές εντολές ή/και
ως αντικλήτων της Εταιρείας και γενικά για να ασκούν
όλα τα δικαιώματα που παρέχει ο Νόμος αναφορικά με
την ποινική διαδικασία, και οι οποίοι θα έχουν τη δυνα−
τότητα να εκχωρούν περαιτέρω τις ως άνω εξουσίες.
Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2013
Με εντολή Υφυπουργού
Ο Διευθυντής
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΣΓΑΝΑΣ
F
(6)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ−
μία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ −
ΑΕΚ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ − υπό εκ−
καθάριση».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Την 30−10−2013 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας
με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ−
ΠΟΛΕΩΣ − ΑΕΚ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ −
υπό εκκαθάριση» και αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώ−
ου 330501000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 99113/06/Β/86/57):

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.)
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 113679 η από
14−05−2013 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
των μετόχων της σύμφωνα με την οποία μετά την απο−
δοχή από το σώμα της Γενικής Συνέλευσης των παραι−
τήσεων των μελών του Δ.Σ. Νικόλαου Νοτιά, Βασιλείου
Σίμου, Κωνσταντίνου Κοτσώνη και Ιωάννη Βερούτη−Γκιό−
κα, εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 113681 το από 14−
05−2013 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εται−
ρείας, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο,
που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση,
συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα
εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας, ως εξής:
1. Δημητρέλος Ανδρέας του Χαράλαμπου και της Μα−
ρίας, δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, οδός Ακαδημίας, αρ.
62, κάτοχος του υπ’ αριθμ. ΑΙ 015785/29.10.2009 Δελτίου
Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Βριλησσίων και
ΑΦΜ 043698772 της Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, Ελληνικής Υπη−
κοότητας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Νεστορίδης Κωνσταντίνος του Γεωργίου και της
Κυριακής, παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, κάτοικος Καλ−
λιθέας Αττικής, οδός Αναγνωσταρά αρ. 13, κάτοχος
του Α.Δ.Τ. ΑΚ−229562/2012, Τ.Α. Καλλιθέας και ΑΦΜ
004031920, Ελληνικής Υπηκοότητας, Αντιπρόεδρος και
εκπρόσωπος του Αθλητικού Σωματείου «ΑΕΚ».
3. Αλέξανδρος Αλεξίου του Ιορδάνη και της Ειρήνης,
δικηγόρος, κάτοικος Διονύσου−Αττικής, οδός Διός αρ.
17α, κάτοχος ΑΔΤ ΑΒ−207375, ΑΦΜ 042028336, ΔΟΥ Γ΄
ΠΕΙΡΑΙΑ, Ελληνικής Υπηκοότητας, Μέλος του Δ.Σ. και
εκπρόσωπος του Supporters Club.
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου ορίστη−
κε μέχρι την επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευ−
ση των μετόχων της εταιρείας ήτοι μέχρι την 07−06−2013.
γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ανέθεσε την
άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων, δικαιωμά−
των και εξουσιών, με εξαίρεση εκείνες που από το νόμο
ή το καταστατικό της εταιρείας απαιτείται συλλογική
ενέργεια στον Ανδρέα Δημητρέλο. Η εταιρεία θα εκπρο−
σωπείται και θα δεσμεύεται με μία μόνη υπογραφή του
Ανδρέα Δημητρέλου, Προέδρου και μέλους του Διοικη−
τικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου που θα
ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας
με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες παρακάτω θα
αναφέρεται διαφορετική εκπροσώπηση.
Οι εξουσίες που ανατίθενται με το παρόν στο ανωτέ−
ρω πρόσωπο υπό τον προαναφερόμενο όρο, περιλαμ−
βάνουν ενδεικτικά και τις εξής:
1. Αντιπροσώπευση
Να αντιπροσωπεύει και να δεσμεύει την εταιρεία με
την υπογραφή του σε όλες τις εταιρικές υποθέσεις
και ενώπιον όλων των δημοσίων, διοικητικών, φορο−
λογικών, τελωνειακών, αστυνομικών ή άλλων αρχών,
συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων εταιρειών κοινής
ωφελείας (ΔΕΗ, OTE, ΕΥΔΑΠ, κ.λπ.) και να ενεργεί όλες
τις αναγκαίες ενέργειες για την πραγματοποίηση των
σκοπών της εταιρείας.
2. Συμβάσεις
Να συνομολογεί, να υπογράφει και να τροποποιεί συμ−
βάσεις κάθε είδους με φυσικά και/ή νομικά πρόσωπα
ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, με οποιουσδήποτε όρους
θεωρεί αναγκαίους ή επωφελείς για την εταιρεία συ−
μπεριλαμβανομένων και όρων προσφυγής σε Διαιτησία.
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3. Δικαστική εκπροσώπηση
Να παρίσταται και να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώ−
πιον δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδο−
σίας, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου, και των
Διαιτητικών Δικαστηρίων.
Να υποβάλει μηνύσεις, να εγείρει αγωγές, να ασκεί
τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα συμπεριλαμβανομένης
και της αιτήσεως αναιρέσεως.
4. Ασφάλιση
Να ασφαλίζει την εταιρική περιουσία κατά πυρός ή
άλλων κινδύνων, να υπογράφει τα σχετικά ασφαλιστή−
ρια συμβόλαια και να εισπράττει τις καταβλητέες στην
εταιρεία αποζημιώσεις.
5. Απαιτήσεις επιστροφής φόρων και δασμών
Να ζητεί την επιστροφή κάθε είδους δασμών και φό−
ρων και να εισπράττει κάθε ποσό που έχει καταβληθεί
από την εταιρεία αχρεωστήτως.
6. Αλληλογραφία
Να λαμβάνει και να απαντά σε όλη την αλληλογραφία,
τα τηλεγραφήματα ή άλλο μέσο επικοινωνίας. Να ει−
σπράττει και να λαμβάνει από τις αντίστοιχες υπηρεσί−
ες κάθε είδους επιστολές, χρεώγραφα, χρηματόγραφα,
μετρητά και δέματα, να λαμβάνει από τελωνεία και
μεταφορικές ή σιδηροδρομικές εταιρείες εμπορεύματα
ή δέματα που έχουν σταλεί στην εταιρεία και να κατα−
θέτει για τον σκοπό αυτό κάθε είδους αιτήσεις.
7. Εξουσιοδοτήσεις
Να παρέχει κάθε αναγκαία πληρεξουσιότητα προς
δικηγόρους, αντίκλητους και αντιπροσώπους.
8. Προσωπικό
Να προσλαμβάνει και να απολύει το προσωπικό της
εταιρείας και να καθορίζει τους όρους εργασίας του.
9. Ποδοσφαιρικά Θέματα
Να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των Αθλητικών
Αρχών, της ΕΠΟ, Super League, ΕΠΑΕ, Επιτροπή Επαγ−
γελματικού Αθλητισμού, κ.α.
10. Τράπεζες
Να υπογράφει οιοδήποτε απαιτούμενο έγγραφο και να
προβαίνει σε οιαδήποτε απαιτούμενη ενέργεια σχετικά
με την κίνηση των λογαριασμών της εταιρείας σε οποια−
δήποτε Τράπεζα, Οργανισμό ή Ταμείο, το άνοιγμα νέων
λογαριασμών, την υπογραφή συμβάσεων, την έκδοση,
οπισθογράφηση και πληρωμή επιταγών, συναλλαγμα−
τικών και γραμματίων εις διαταγήν, την κατάθεση και
ανάληψη χρημάτων και την είσπραξη χρημάτων οφει−
λομένων στην εταιρεία.
Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2013
Με εντολή Υφυπουργού
Ο Διευθυντής
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΣΓΑΝΑΣ
F
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Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΤΡΙΛΥΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑ−
ΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το δ.τ.
«ΤΡΙΛΥΡΑΚΗΣ Α.Ε.».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Στις 14.10.2013 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και

