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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

    Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την 

επωνυμία «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

 
    Ανακοινώνεται ότι την 25-09–2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό 

Αριθμό Καταχώρησης 2246981, αναφορικά με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία                               

«Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 

286201000,  η με αριθμ. 1854/22-09-2020 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, 

Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας, σύμφωνα με την οποία: 

               ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων την από 18-06-2019 με αριθ. κατάθεσης 

50767/2105/2019 αίτηση, την από 16-09-2019 με αριθ. Κατάθεσης 78696/3428/2019 κύρια παρέμβαση, 

την από 18-09-2019 με αριθ. Κατάθεσης 79455/3451/2019 κύρια παρέμβαση, την από 26-11-2019 με 

αριθ. κατάθεσης 103807/4515/2019 κύρια παρέμβαση, την από 27-11-2019 με αριθ. κατάθεσης 

104272/4531/2019 κύρια παρέμβαση, την από 26-11-2019 με αριθ. κατάθεσης 104277/4532/2019 κύρια 

παρέμβαση και την από 03-12-2019 πρόσθετη παρέμβαση, υπέρ των κυρίως παρεμβαινόντων της από 

26-11-2019 με αριθ. κατάθεσης 104277/4532/2019 κύριας παρέμβασης. 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την από 16-09-2019 με αριθ. κατάθεσης 78696/3428/2019 κύρια παρέμβαση. 

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ τα δικαστικά έξοδα της καθ’ ης σε βάρος του κυρίως παρεμβαίνοντος, τα οποία ορίζει 

στο ποσό των 400€. 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την από 18-09-2019 με αριθ. κατάθεσης 79455/3451/2019 κύρια παρέμβαση. 

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ τα δικαστικά έξοδα της καθ’ ης σε βάρος της κυρίως παρεμβαίνουσας, τα οποία ορίζει 

στο ποσό των 400€. 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την από 26-11-2019 με αριθ. κατάθεσης 103807/4515/2019 κύρια παρέμβαση. 

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ τα δικαστικά έξοδα της καθ’ ης σε βάρος των κυρίως παρεμβαινόντων, τα οποία 

ορίζει στο ποσό των 400€. 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την από 27-11-2019 με αριθ. κατάθεσης 104272/4531/2019 κύρια παρέμβαση. 

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ τα δικαστικά έξοδα της καθ’ ης σε βάρος του κυρίως παρεμβαίνοντος, τα οποία ορίζει 

στο ποσό των 400€. 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την από 26-11-2019 με αριθ. κατάθεσης 104277/4532/2019 κύρια παρέμβαση και 

την από 03-12-2019 πρόσθετη παρέμβαση, υπέρ των κυρίως παρεμβαινόντων της από 26-11-2019 με 

αριθ. κατάθεσης 104277/4532/2019 κύριας παρέμβασης. 
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ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ τα δικαστικά έξοδα της καθ’ ης σε βάρος των κυρίως παρεμβαινόντων, τα οποία 

ορίζει στο ποσό των 400€. 

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση. 

ΘΕΤΕΙ σε διαδικασία ειδικής διαχείρισης την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Η 

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με έδρα στην Αθήνα, (Λένορμαν 

205), ΑΦΜ 094042875, αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 000286201000. 

ΟΡΙΖΕΙ ως ειδικό διαχειριστή της άνω εταιρείας τη δικηγόρο Αθηνών Ευδοκία Παπανδρέου, 

(ΑΜΔΣΑ 29959). 

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ τα δικαστικά έξοδα της αιτούσας σε βάρος της περιουσίας της καθ’ ης, τα οποία 

ορίζει στο ποσό των 1.0006. 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στο Γ.Ε.ΜΗ.  
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