
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) των στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ», το διακριτικό τίτλο 
«ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.»  και αριθμό ΓΕΜΗ 004688001000. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Ανακοινώνει ότι :  
 

Την 18/01/2017 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 
894178, και στην μερίδα της Ανώνυμης εταιρείας με επωνυμία «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ», το διακριτικό τίτλο «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.»  και αριθμό ΓΕΜΗ 004688001000, 
ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο του σχεδίου της υπ΄αριθ. 8/16-1-2017 απόφασης του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών (Διάσκεψη 20/12/2016), σύμφωνα με την οποία το Δικαστήριο:  

 
-ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ τις με  στοιχείο  Ι. ΙΙ. Χ. και ΧΙ. και  αντίστοιχα  με  αριθμό κατάθεσης: 1111, 1112, 1109, 
1110/2016 αιτήσεις,  τις  με στοιχεία: 1.Β.1-6 έξι πρόσθετες παρεμβάσεις υπέρ της με στοιχεία Ι.Α αιτούσας, 
11.Β.1-59 πενήντα εννέα  πρόσθετες παρεμβάσεις υπέρ της με στοιχεία ΙΙ.Α αιτούσας, Χ.Β.1-15 δεκαπέντε 
πρόσθετες παρεμβάσεις υπέρ της με στοιχείο Χ.Α αιτούσας και ΧΙ.Β.1-10 πρόσθετες παρεμβάσεις υπέρ της με 
στοιχεία XI.A αιτούσας, καθώς  και αντίστοιχα τις με στοιχεία: Ι.Γ.1-3 τρεις κύριες παρεμβάσεις κατά της με 
στοιχεία Ι.Α. αιτούσας, ΙΙ.Γ.1-15 δεκαπέντε κύριες παρεμβάσεις κατά της με στοιχεία ΙΙ.Β αιτούσας, Χ.Γ.1-4 
τέσσερις κύριες παρεμβάσεις κατά της με στοιχεία Χ.Β αιτούσας και ΧΙ.Γ.1-2 δύο κύριες παρεμβάσεις κατά της με 
στοιχεία ΧΙ.Β αιτούσας,  οι οποίες ασκήθηκαν προφορικά,  καθώς και τις υπό στοιχείο ΙΙΙ., IV, V, VI, VII, VIII, IX 
και αντίστοιχα με αριθμό κατάθεσης: 1153, 1158, 1164, 1170, 1172, 1171, 1211/2016 κύριες παρεμβάσεις κατά της 
με στοιχείο II.A αιτούσας 
-ΔΕΧΕΤΑΙ τη με αριθμό κατάθεσης:  1111/2016 αίτηση της ανώνυμης  εταιρίας με την επωνυμία «ΣΟΥΠΕΡ 
ΜΑΡΚΕΤ ΞΥΝΟΣ ΑΕΕ» 
ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης της αιτούσας εταιρίας. 
ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ τη συμφωνία εξυγίανσης και μεταβίβασης επιχείρησης που συνήφθη μεταξύ της αιτούσας και των 
πιστωτών της, όπως προσδιορίζεται στο σκεπτικό της παρούσας. 
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ τις προφορικά ασκηθείσες πρόσθετες παρεμβάσεις  με στοιχεία Ι.Β.3 και Ι.Β.5 υπέρ της αιτούσας 
και 
ΔΕΧΕΤΑΙ τις λοιπές πρόσθετες παρεμβάσεις. 
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ τις προφορικά ασκηθείσες  κύριες παρεμβάσεις 
ΔΕΧΕΤΑΙ τη με αριθμό  κατάθεσης: 1112/2016  αίτηση της  ανώνυμης  εταιρίας  με την επωνυμία 
«ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» 
ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης της αιτούσας εταιρίας · 
ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ τη συμφωνία εξυγίανσης  και  μεταβίβασης  επιχείρησης  που συνήφθη μεταξύ της αιτούσας 
και των πιστωτών της, όπως προσδιορίζεται στο σκεπτικό της παρούσας. 
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ τις πρόσθετες παρεμβάσεις που  άσκησαν  προφορικά  οι  διάδικοι που αναφέρονται υπό 
στοιχείο ΙΙ.Β.4 (TERRA NOSTRUM κλπ.) "EXPRESS Μ" (ΙΙ.Β.5), ΣΟΥΠΈΡ ΜΑΡΚΕΤ ΠΕΙΡΑΪΚΟΝ ΑΕ» 
(ΙΙ.Β.6), ΣΟΥΠΈΡ ΜΑΡΚΕΤ ΞΥΝΟΣ ΑΕΕ (ΙΙ.Β.7), οι υπό στοιχείο ΙΙ.Β.8 παρεμβαίνοντες (ΚΡΟΝΟΣ Ν. 
ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ  ΑΕΒΕ  κλπ.),  οι εταιρίες με την επωνυμία: «SΤΙRLING PROPERΤΙES EOOD» (ΙΙ.Β.9), 
«CMΒ ΒULGARIA EAD» (ΙΙ.Β.10), "CHRIS CASH AND CARRY LTD" (ΙΙ.Β.11), «ΑΔΕΛΦΟΙ 
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ETAIPIA», 
(ΙΙ.Β.12), «GUEDO HOLDINGS LTD» (ΙΙ.Β.13), "MARINOPOULOS ΒROTHERS CYPRUS LTD» 

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. 
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ 
Τηλέφωνο: 2103382157 
Fax: 2103616464 
E-mail: vakirtzi@acci.gr 

Αθήνα, 20/01/2017 
Αριθ. Πρωτ. : 946/17 
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(ΙΙ.Β.14), «ΑΡΤΟΤΕΛΕΙΑ ΕΠΕ» (ΙΙ.Β.15), «ΜΥΛΟΙ   ΚΑΠΛΑΝΙΔΗ   ΑΕ»   (ΙΙ.Β.16), «ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ ΠΟΤΟΠΟΙΪΑ ΑΙΓΙΟΥ-ΚΑΒΙΝΟ ΑΕ» (ΙΙ.Β.17), «ΚΥΚΛΩΨ ΑΕ-
ΣΚΟΥΠΕΣ-ΠΛΑΣΤΙΚΑ» (ΙΙ.Β.18), «ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΑΤΖΗΣΑΛΑΤΑΣ 
ΑΕ» (ΙΙ.Β.19), «ΔΩΔΩΝΗ ΑΕ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟMHXANIA ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» (ΙΙ.Β.21), «G4S CASH 
SOLUΤΙONS» (ΙΙ.Β.24), «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΚΗΣ  Γ. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ -ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», (ΙΙ.Β.31), «ACON Πυροσβεστικά Μέσα ΕΠΕ» (ΙΙ.Β.32), οι 
διάδικοι που αναφέρονται με στοιχείο ΙΙ.Β.33 (Θεόδωρος Παπαχρήστου κλπ.). οι εταιρείες με την επωνυμία 
"ΑΦΟΙ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕ» (ΙΙ.Β.36),  ΑΡΝΑΟΥΤΕΛΗΣ  ΑΕΒΕ» (ΙΙ.Β.37), «LEVEL UP FACILIΤY 
SERVICES ΑΕ» (ΙΙ.Β.39), «IΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ» (ΙΙ.Β.40), «ΓΕΩΦΡΟΥΤΑ  ΕΛΛΑΣ ΑΕ» 
(ΙΙ.Β.41),  «ΚΡΗΤΩΝ  ΠΑΡΑΔΟΣΗ  ΜΟΝ  ΕΠΕ» (ΙΙ.Β.42),  «Κ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ  ΑΕ»  (ΙΙ.Β.43),  
EUROFOOD ΑΕ:  (ΙΙ.Β.44), «LA ΒΟLAGET FACILITY MANAGEMENT ΑΕ" (ΙΙ.Β.46), «CARRIER  
FRIGEL ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ETAIPEIA» (ΙΙ.Β.53), «AHI CARRIER ΝΑ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΕ» (ΙΙ.Β.54), «KOSMOSEL ΑΕ" 
(ΙΙ.Β.57), "ΑΦΟΙ   ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΕΒΕ», (ΙΙ.Β.58), «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ στις Επιχειρήσεις: 
ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ-DIΑ» (ΙΙ.Β.25),  η δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την 
επωνυμία «Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας» (ΙΙ.Β.50) υπέρ της αιτούσας ανώνυμης εταιρείας με 
την επωνυμία «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ» (II.A) και  
ΔΕΧΕΤΑΙ τις λοιπές πρόσθετες παρεμβάσεις. 
ΔΕΧΕΤΑΙ την προφορικά ασκηθείσα κύρια παρέμβαση της «AMERICAN ΒΑΝΚ OF INVESTMENTS 
ALΒANIA" (ΙΙ.Γ.12) και εν μέρει τη με στοιχεία ΙΙ.Γ.5 κύρια παρέμβαση κατά το μέρος που ασκήθηκε από 
τη «ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΕ» (ΙΙ.Γ.5.α) και 
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ τις λοιπές κύριες παρεμβάσεις. 
ΔΕΧΕΤΑΙ τη με αριθμό κατάθεσης: 1158/2016 κύρια παρέμβαση και 
ΔΙΟΡΘΩΝΕΙ   τον  πίνακα  των  πιστωτών  που  αφορά  την  κυρίως  παρεμβαίνουσα εταιρία με την επωνυμία  
«Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Αναψυκτικών - Χυμών» και το διακριτικό τίτλο «ΛΟΥΞ-
ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΑΒΕΕ», από το ποσό των 170.531,00 ευρώ στο ποσό των 207.980,88 ευρώ. 
-ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ τις με αριθμό κατάθεσης: 1153, 1164, 1170, 1172, 1171,1211/2016 κύριες παρεμβάσεις κατά της 
με στοιχείο II.A αιτούσας. 
 
ΔΕΧΕΤΑΙ τη με αριθμό κατάθεσης: 1109/2016 αίτηση της ανώνυμης  εταιρίας  με την επωνυμία «EXPRESS Μ 
ΑΕ» 
ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης της αιτούσας εταιρίας. 
ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ τη συμφωνία εξυγίανσης και μεταβίβασης επιχείρησης που συνήφθη μεταξύ της αιτούσας και των 
πιστωτών της, όπως προσδιορίζεται στο σκεπτικό της παρούσας. 
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ τις προφορικά ασκηθείσες πρόσθετες παρεμβάσεις των εταιριών: «JOHART LIMITED» (Χ.Β.5), 
ΚΡΟΝΟΣ Ν. ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΑΕΒΕ (Χ.Β.6), ΜΑΡΚΕΤΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΕΕ (Χ.Β.7), ΣΟΥΠΈΡ ΜΑΡΚΕΤ 
ΞΥΝΟΣ ΑΕΕ (Χ.Β.8), ΠΑΛΑΜΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΕ (Χ.Β.9), LA BOLAQET FACILΙΤY MANAGEMENT 
ΑΕ (Χ.Β.10) και του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ στις Επιχειρήσεις: ΚΑΡΦΟΥΡ-
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ DΙΑ» (Χ.Β.14)  υπέρ της αιτούσας ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «EXPRESS Μ ΑΕ» 
(Χ.Α) και 
ΔΕΧΕΤΑΙ τις λοιπές προφορικά ασκηθείσες πρόσθετες παρεμβάσεις.  
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ όλες τις προφορικά ασκηθείσες κύριες παρεμβάσεις 
 
ΔΕΧΕΤΑΙ τη με αριθμό κατάθεσης: 1110/2016 αίτηση της αιτούσας ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία 
«ΣΟΥΠΈΡ ΜΑΡΚΕΤ ΠEIPAΪKON ΑΕ» 
ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης της αιτούσας εταιρίας. 
ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ τη συμφωνία εξυγίανσης και μεταβίβασης επιχείρησης που συνήφθη μεταξύ της αιτούσας και των 
πιστωτών της, όπως προσδιορίζεται στο σκεπτικό της παρούσας. 
-ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ  τις προφορικά  ασκηθείσες  πρόσθετες παρεμβάσεις  των εταιριών: ΚΡΟΝΟΣ   Ν.  ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ   
ΑΕΒΕ   (XI.B.3),   ΜΑΡΚΕΤΑ   ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ   ΑΕΕ   (XI.B.4), ΣΟΥΠΈΡ  ΜΑΡΚΕΤ  ΞΥΝΟΣ  ΑΕΕ  (ΧΙ.Β.5),   
ΠΑΛΑΜΑΡΗΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΑΕ  (ΧΙ.Β.6), "EXPRESS  Μ  ΑΕ"  (ΧΙ.Β.7)  και  του  σωματείου  με  την  
επωνυμία   «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ στις Επιχειρήσεις:  ΚΑΡΦΟΥΡ-ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ-DIΑ»  (ΧΙ.Β.9)  
υπέρ της αιτούσας ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΣΟΥΠΈΡ ΜΑΡΚΕΤ ΠEIPAΪKON ΑΕ» (ΧΙ.Α) και  
ΔΕΧΕΤΑΙ τις λοιπές πρόσθετες παρεμβάσεις. 
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ  τις προφορικά ασκηθείσες  κύριες παρεμβάσεις. 
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ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την αμελλητί δημοσίευση της παρούσας απόφασης σε περίληψη στο ΓΕΜΗ  και  στο  Δελτίο  του  
άρθρου  101  παρ.  2  ΠτΚ,  δηλαδή  Δελτίο  Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα 
Απασχολουμένων (τομέας Νομικών), επιμελεία των αιτουσών.  
 
ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των κυρίως παρεμβαινόντων: «AMERICAN ΒΑΝΚ OF 
INVESTMENTS ALBANIA» , «ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΕ» και «ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ και των καθ' ων οι κύριες 
παρεμβάσεις. 
Κρίθηκε, αποφασίστηκε στις 16/01/2017. 
 
 

 
 

 
 
 
Κοινοποίηση:  
1. «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ», 
Δ/νση:    ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 63, Τ.Κ.: 17456, ΑΛΙΜΟΣ 
 
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Νότιος Τομέας Αθηνών 
Δ/νση Ανάπτυξης 
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών 
Ελ. Βενιζέλου 283, 176 74 Καλλιθέα  
 

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα». 
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