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(1)
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ−
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΤΟΣΦΑΙΡ ΕΛ−
ΛΑΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» και δ.τ. «ΟΤΟΣΦΑΙΡ ΕΛΛΑΔΑ ΑΕ.».
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
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Την 26.1.2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 19.1.2009 πρακτικό
της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης
Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΤΟΣΦΑΙΡ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ»
δ.τ. «ΟΤΟΣΦΑΙΡ ΕΛΛΑΔΑ ΑΕ» και με αριθμό μητρώου
66269/01ΑΤ/Β/08/312, που εδρεύει στο δήμο Αμαρουσίου
Αττικής, με το οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση των
άρθρων 1, 5 & 20 του Καταστατικού της.
Οι παραπάνω τροποποιήσεις έχουν σε περίληψη ως
ακολούθως:
Άρθρο 1
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Η επωνυμία της εταιρείας ορίζεται: «ΟΤΟΣΦΑΙΡ ΕΛ−
ΛΑΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟ−
ΚΙΝΗΤΩΝ» και ο δ.τ. «AUTOMOBILE A.E.».
Άρθρο 5
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Το Μετοχικό Κεφάλαιο ορίζεται σε ένα εκατομμύριο
(1.000.000,00) ευρώ, καταβεβλημένο ολόκληρο κατά τα
οριζόμενα λεπτομερώς στο άρθρο 36 του παρόντος και
διαιρείται σε δέκα χιλιάδες (10.000) ανώνυμες μετοχές,
ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ η κάθε μία.
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Άρθρο 20
Σύνθεση − Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) εώς
εννέα (9) μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των
οποίων καθορίζεται εντός των ορίων που αναφέρεται στην
ως άνω παρ. 1 εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των
μετόχων της Εταιρείας. Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρω−
ματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των
οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης που τους εκλέγει και είναι μέσα στα πλαίσια
του ορίου που αναφέρεται στις ως άνω παραγράφους.
Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν
μόνο για την αναπλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 του
παρόντος, μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά
τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
ορίζεται σε πέντε (5) έτη. Κατ’ εξαίρεση η θητεία του
Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη
της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει
η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη
λήξη της θητείας του.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να
είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέ−
ξιμα και ελεύθερα ανακλητά.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο
Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του
τροποποιημένου καταστατικού.
Αγ. Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2009
Με εντολή Νομάρχη
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΠ. ΤΟΣΚΑΣ
F

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
(2)
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «ΘΕΡΕΤΡΑ ΠΕΤΑΛΙΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ − ΤΕ−
ΧΝΙΚΕΣ −ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕ−
ΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.
«ΘΕΡΕΤΡΑ ΠΕΤΑΛΙΟΙ Α.Ε.».
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Την 12.2.2009 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 7.2.2008 πρα−
κτικό Γενικής Συνέλευσης, καθώς και το από 7.2.2008
πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης
Εταιρείας με την επωνυμία «ΘΕΡΕΤΡΑ ΠΕΤΑΛΙΟΙ ΤΟΥ−
ΡΙΣΤΙΚΕΣ − ΤΕΧΝΙΚΕΣ − ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
δ.τ. «ΘΕΡΕΤΡΑ ΠΕΤΑΛΙΟΙ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου
33340/01ΑΤ/Β/95/386(06), που εδρεύει στο Δήμο Χα−
λανδρίου, από τα οποία προκύπτει ότι το Διοικητικό
Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γενική
Συνέλευση με θητεία μέχρι 30.6.2010 συγκροτήθηκε σε
σώμα ως εξής:
Α) Ευαγγελία Αντωνίου Ζέκου, κάτοικος Αθηνών Κο−
ντολέοντος 15, Παλαιό Ψυχικό., ΑΔΤ Λ.014104, AT ΓΑ΄
Αθηνών, ΑΦΜ 014318999 ΔΟΥ Ψυχικού, Πρόεδρος του
Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος

Β) Λεωνίδας Ανδρέα Εμπειρίκου, ιδιώτης, κάτοικος Αθη−
νών, οδός Αναγνωστοπούλου 71, ΑΔΤ ΑΕ.060864, ΑΦΜ
014714738 ΔΟΥ Δ΄ Αθηνών, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
Γ) Μιλαγρο Εμπειρίκου, επιχειρηματίας, κάτοικος
Αθηνών Αναγνωστοπούλου 71, Ισπανικό Διαβατήριο No
Χ.0716805, ΑΦΜ 113332999, ΔΟΥ Δ΄ Αθηνών, Μέλος.
Αρμοδιότητες μελών Διοικητικού Συμβουλίου −
Ανάθεση εκπροσώπησης της εταιρείας έναντι τρίτων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο (σύμφωνα με το καταστατικό
της εταιρείας) αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρεί−
ας για όλα τα θέματα στην Πρόεδρο του Διοικητικού
Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο Ευαγγελία Ζέ−
κου και ειδικότερα αναθέτει τις παρακάτω αναφερό−
μενες εξουσίες και αρμοδιότητες για όλο το χρονικό
διάστημα από σήμερα μέχρι τη λήξη της θητείας του,
δηλαδή μέχρι την 30.6.2010 και την εξουσιοδοτεί ενερ−
γώντας μόνη της:
Να εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικώς ή εξωδίκως
σε όλα τα Δικαστήρια Ελληνικά ή Αλλοδαπά κάθε βαθ−
μού και δικαιοδοσίας καθώς και σε κάθε Επαγγελματική
Αρχή και να δεσμεύει και να υποχρεώνει με μόνη την
υπογραφή της, κάτω από την Εταιρική Επωνυμία.
Να αποφασίζει για την ίδρυση ή την κατάργηση Υπο−
καταστημάτων της Εταιρείας, την έκταση των εργασιών
τους και την δικαιοδοσίας των Διευθυντών τους.
Να προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με
την λειτουργία της Εταιρείας.
Να διορίζει και να παύει τους Διευθυντές και το εν
γένει προσωπικό της εταιρείας και να κανονίζει την
δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές κάθε
ενός από αυτούς.
Να αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρεί−
ας οποιαδήποτε κινητά ή ακίνητα ευρισκόμενα στην
Ελλάδα, Αστικά ή Αγροτικά ή οριζόντιες ιδιοκτησίες
(Ν. 3741/1929 και άρθρο 1002 και 1117 του Α.Κ.) ολό−
κληρα ή ιδανικά μερίδια αυτών, αντί οιουδήποτε τι−
μήματος και με οιουσδήποτε όρους και συμφωνίες
να καταβάλλει το τίμημά τους ή να αποδέχεται την
πίστωση του ολικά ή μερικά, με οποιαδήποτε ασφά−
λεια των Πωλητών (Παροχή Υποθήκης, συνομολόγηση
διαλυτικής αίρεσης, αποδοχή Συναλλαγματικών, υπο−
γραφή Προσυμφώνου παρακράτηση της κυριότητας
κινητών μέχρι την αποπληρωμή του τιμήματος)και
γενικά να ενεργεί και να πράττει ότι πρέπει για την
διεκπεραίωση των εκάστοτε αγοραπωλησιών.
Να συμφωνεί την ανάληψη εργολαβιών κατασκευής
και οικοδομών εν γένει, με αντιπαροχή ή με οποιοδήπο−
τε αντάλλαγμα με σκοπό το κέρδος, και να προβαίνει σε
πώληση των περιεχομένων στην εταιρεία ιδιοκτησιών
και σε κάθε απαλλοτριωτική πράξη σχετική με αυτά,
συμβαλλόμενη επ’ ονόματι της εταιρείας, με οποιονδή−
ποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιουσδήποτε
όρους αυτή κρίνει.
Να συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα και μη, παρέ−
χοντας σε Υποθήκη ή ενέχυρο οποιοδήποτε ακίνητο
ή κινητό περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας, ή τις
εγκαταστάσεις της.
Να εκδίδει, να αποδέχεται και να οπισθογραφεί Συ−
ναλλαγματικές, Γραμμάτια εις διαταγήν. Τραπεζικές ή
άλλες Επιταγές και γενικά Πιστωτικούς Τίτλους ή κάθε
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είδους άλλα δικαιόγραφα, στο όνομά της και για λογα−
ριασμό της εταιρείας και να παρέχει εγγυήσεις υπέρ
τρίτων φυσικών ή Νομικών προσώπων με τα οποία έχει
συναλλαγές η εταιρεία και εφ’όσον κρίνει ότι τούτο είναι
αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού.
Να αντιπροσωπεύει την εταιρεία ενώπιον κάθε Τελω−
νειακής Αρχής, ενεργώντας κάθε πράξη, για παραλαβή
ή αποστολή εμπορευμάτων, είτε για την αλλοδαπή είτε
για την Ελλάδα, υπογράφοντας για τον σκοπό αυτό
διασαφήσεις και κάθε άλλο τελωνειακό έγγραφο που
εξυπηρετεί τις ανάγκες της εταιρείας και γενικά είναι
επιφορτισμένη με την επιμέλεια της εταιρικής περι−
ουσίας για την οποία δύναται να λάβει οποιαδήποτε
επείγοντα συντηρητικά μέτρα για εξασφάλιση των συμ−
φερόντων της εταιρείας.
Ενεργεί προεξοφλήσεις και καταβάλλει προκαταβο−
λές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας, επενδύει
Κεφάλαιά της με οποιουσδήποτε όρους, κρίνει αυτή
συμφέροντες, συμβαλλόμενη με οποιοδήποτε φυσικό ή
νομικό πρόσωπο Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου.
Να διορίζει και να δίδει πληρεξουσιότητα σε Δικηγό−
ρους ή μη για διεκπεραίωση και προαγωγή των εταιρι−
κών υποθέσεων και συμφερόντων ενώπιον οποιασδή−
ποτε Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής, οποιουσδήποτε
βαθμού, οποιουδήποτε φυσικού ή Νομικού προσώπου
Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.
Να συνάπτει συμφωνίες με οποιοδήποτε φυσικό ή νο−
μικό πρόσωπο Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου ημεδαπό ή
αλλοδαπό, για την αγορά ή μίσθωση ακινήτων στην Ελ−
λάδα ή στην Αλλοδαπή, καθώς και αγορά μηχανημάτων
ή παντός είδους κινητών πραγμάτων που εξυπηρετούν το
σκοπό της εταιρείας, είτε με την μέθοδο LEASING είτε
με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες και γενικά να
προβαίνει σε κάθε πράξη απαραίτητη για την ευόδωση
των σκοπών της εταιρείας, δεδομένου ότι η παραπάνω
απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.
Περαιτέρω, το Δ.Σ. αποφασίζει τα εξής:
Ο Αντιπρόεδρος Λεωνίδας Εμπειρίκος ασκεί όλες τις
εξουσίες και αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται κατά τα
ανωτέρω από το Διοικητικό Συμβούλιο στην Πρόεδρο
και Διευθύνουσα Σύμβουλο Ευαγγελία Ζέκκου και όπως
αυτές περιγράφονται παραπάνω, μόνο σε περίπτωση
κωλύματος και μόνο ύστερα απο ρητή εγγραφή εξουσι−
οδότησή της που θα έχει ορισμένη χρονική διάρκεια.
Αγ. Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2009
Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής
ΑΠ. ΤΟΣΚΑΣ
F
(3)
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΡΗΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥ−
ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΡΗΚΟΝ ή RECON».
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Την 4.2.2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 30.9.2008 πρακτικό
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας
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με την επωνυμία «ΡΗΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΡΗΚΟΝ ή RECON» και
αριθμό Μητρώου 25951/01/Β/92/127 που εδρεύει στο
Δήμο Αθηναίων με το οποίο εκλέχθηκε νέο μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου η Εύη Μαρτίνοβιτς σε αντικα−
τάσταση του παραιτηθέντος μέλους Ιωάννη Μηττικα
και το Δ.Σ. ανασυγκροτήθηκε σε σώμα.
Μετά από τα παραπάνω η νέα σύνθεση του Διοικητι−
κού Συμβουλίου, του οποίου η θητεία λήγει στις 30.6.2011
έχει ως κατωτέρω:
1. Ιωάννης Ρόκας, κάτοικος Αθηνών, οδός Βουκουρεστίου
αρ. 25, ΑΔΤ Μ.003650/1980 Γ΄ Π.Α. Αθηνών, Πρόεδρος
2. Άλκηστις Χριστοφίλου, κάτοικος Αθηνών, οδός
Πλαπούτα αρ. 50, ΑΔΤ Ξ.039779/1989 Ε΄ Π.Α. Αθηνών,
Αντιπρόεδρος
3. Μαρία Οικονομίδου, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής,
οδός Παύλου Νιρβάνα αρ. 1, ΑΔΤ Ι.021287, Διευθύνουσα
Σύμβουλος.
4. Άννα Παπαγεωργίου, κάτοικος Πειραιώς, οδός Γρ.
Λαμπράκη αρ. 90−96, Ιδιωτική Υπάλληλος, ΑΔΤ Μ.169649,
μέλος
5. Εύη Μαρτίνοβιτς, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός
Αφροδίτης αρ. 14, μέλος, ΑΔΤ ΑΕ.009388.
Εκπροσώπηση της εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο, βάσει του άρθρου 22 του κατα−
στατικού αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον
πάσης ημεδαπής και αλλοδαπής αρχής και τρίτου προσώ−
που στην Διευθύνουσα Σύμβουλο Μαρία Οικονομίδου.
Παροχή Δικαιώματος Υπογραφής
Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει δικαίωμα υπογραφής
που δεσμεύει την εταιρεία στην Μαρία Οικονομίδου,
Διευθύνουσα Σύμβουλο, όπως με την εταιρική υπογραφή
που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας και
από μόνη την υπογραφή της Διευθύνουσας Συμβούλου
της εταιρείας Μαρίας Οικονομίδου και σύμφωνα με το
άρθρο 22 του καταστατικού, δεσμεύει την εταιρεία.
Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2009
Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ
F
(4)
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «GALLERIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟ−
ΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «GALLERΙA S.A..».
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Την 11.2.2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 8.12.2008 πρα−
κτικό Γενικής Συνέλευσης, καθώς και το από 8.12.2008
πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης
Εταιρείας με την επωνυμία «GALLERIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕ−
ΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», δ.τ. «GALLERIA S.A.»
και με αριθμό μητρώου 20040/01ΑΤ/Β/89/027(2009) που
εδρεύει στο δήμο Αμαρουσίου Αττικής, από τα οποία
προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε
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από την παραπάνω Γενική Συνέλευση με πενταετή θη−
τεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. Χαράλαμπος Γεωργιάδης του Αντωνίου, που γεννή−
θηκε στη Λευκωσία Κύπρου το έτος 1965 και κατοικεί
στην Αγία Παρασκευή Αττικής (οδός Τερψιθέας αριθ−
μός 39), κάτοχος του υπ’ αριθ. Ε.102807/7.1.2004 Κυπρι−
ακού Διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ. 078676195 − Δ.Ο.Υ. Αγίας
Παρασκευής, Κυπριακής Υπηκοότητας, Πρόεδρος &
Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Λεωνίδας Ιωάννου του Στυλιανού, που γεννήθη−
κε στη Λευκωσία Κύπρου το έτος 1939 και κατοικεί
στη Λευκωσία Κύπρου, οδός Αχαιών αρ. 24, Διαμέ−
ρισμα 501, 1101 Λευκωσία, κάτοχος του Κυπριακού
διαβατηρίου με αριθμό C.301853/19.1.2001, με Α.Φ.Μ.
022803458−Λ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Κυπριακής
υπηκοότητας, Αντιπρόεδρος
3. Θεόδωρος Ρακιντζης του Νικολάου Δικηγόρος,
που γεννήθηκε στο Αμαρούσιο Αττικής το έτος 1976
και κατοικεί στην Αθήνα − Πλατεία Μαβίλη (οδός Δη−
μητρίου Σούτσου αριθμός 28). κάτοχος του Α.Δ.Τ.
Π.641980/7.6.1991, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κηφισιάς,
με Α.Φ.Μ. 076995144 −Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, Ελληνικής Υπη−
κοότητας Μέλος.
Η εκπροσώπηση της εταιρείας έχει ως εξής:
Νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας ορίζεται ο Χα−
ράλαμπος Γεωργιάδης Πρόεδρος του Διοικητικού Συμ−
βουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, ο
οποίος ενεργώντας μόνος και με μόνη την υπογραφή
του κάτω από την εταιρική επωνυμία, διοικεί, εκπρο−
σωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία ασκώντας όλες τις
κατά το Νόμο και το Καταστατικό αρμοδιότητες και
εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε κάθε πε−
ρίπτωση, εξαιρούνται εκείνες οι πράξεις που εκ του
Νόμου απαιτούν συλλογική ενέργεια. Σε περίπτωση
απουσίας ή κωλύματός του, αυτός αναπληρώνεται από
τον Λεωνίδα Ιωάννου, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρείας.
Ειδικά, όμως, ενώπιον Τραπεζών ή πιστωτικών ιδρυμά−
των για το άνοιγμα, κλείσιμο και κίνηση λογαριασμών,
ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδεί−
ξεων, έκδοση επιταγών, οπισθογράφηση επιταγών, και
έκδοση, οπισθογράφηση, εγγύηση και αποδοχή συναλ−
λαγματικών και γραμματίων σε διαταγή, παραλαβή επι−
ταγών και φορτωτικών, άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων,
έκδοση εγγυητικών επιστολών, εντολή πληρωμής για
λογαριασμό της Εταιρείας, συνομολόγηση δανείων ή
πιστώσεων σε ανοιχτό λογαριασμό και κάθε εν γένει
συναλλαγή με Τράπεζες, την Εταιρεία εκπροσωπούν και
δεσμεύουν ο Χαράλαμπος Γεωργιάδης, Πρόεδρος και
Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας και ο Λεωνίδας
Ιωάννου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,
ενεργώντας και υπογράφοντας ο κάθε ένας μόνος του,
ανεξαρτήτως σειράς και ύψος χρηματικού ποσού.
Αγ. Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2009
Με εντολή Νομάρχη,
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΠ. ΤΟΣΚΑΣ

(5)
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «HUAWEI ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ−
ΡΙΑ» και δ.τ. «HAUWEI».
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Την 11.2.2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 30.8.2008 πρακτικό
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία «HUAWEI ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ−
ΡΙΑ», δ.τ. «HAUWEI» και με αριθμό μητρώου 58053/01ΑΤ/
Β/05/026 που εδρεύει στο δήμο Αμαρουσίου Αττικής,
σύμφωνα με το οποίο χορηγήθηκαν δικαιώματα υπο−
γραφών σε σχέση με τραπεζικούς λογαριασμούς της
εταιρείας ως ακολούθως:
1) Αναφορικά με την κίνηση του υπ’ αριθμ. 038−027496−
147 τραπεζικού λογαριασμού της Εταιρείας στην τρά−
πεζα HSBC Κατάστημα Χαλανδρίου να ανακληθούν
οποιαδήποτε προηγούμενα δικαιώματα υπογραφής
έχουν χορηγηθεί και εφεξής όσον αφορά την κίνηση
του εν λόγω τραπεζικού λογαριασμού τα δικαιώματα
υπογραφής να έχουν ως εξής:
1. Zhu Jiamin με αριθμό διαβατηρίου της Λαϊκής Δη−
μοκρατίας της Κίνας G13120499
2. Hu Mei με αριθμό διαβατηρίου της Λαϊκής Δημο−
κρατίας της Κίνας G01339475
3. Lan Yisheng με αριθμό διαβατηρίου της Λαϊκής Δη−
μοκρατίας της Κίνας G10672607,
4 Zhang Long με αριθμό διαβατηρίου της Λαϊκής Δη−
μοκρατίας της Κίνας G10710536
Για οιαδήποτε συναλλαγές απαιτείται να συνυπογρά−
φουν από κοινού δύο εκ των τεσσάρων ανωτέρω εχόντων
δικαίωμα υπογραφής υπό την εταιρική επωνυμία.
2) Αναφορικά με την κίνηση του υπ’ αριθμ. 40−05−15
67025594 τραπεζικού λογαριασμού της εταιρείας στην
τράπεζα HSBC Ηνωμένου Βασιλείου:
Δικαίωμα α΄ υπογραφής
1. Zhu Yan με αριθμό διαβατηρίου της Λαϊκής Δημο−
κρατίας της Κίνας G 20445657.
2. Χu Yabin με αριθμό διαβατηρίου της Λαϊκής Δημο−
κρατίας της Κίνας G16117551.
Δικαίωμα β΄ υπογραφής
1. Liu Junjie με αριθμό διαβατηρίου της Λαϊκής Δημο−
κρατίας της Κίνας G 24429580.
2. Christina Sandu με αριθμό διαβατηρίου της Ρουμα−
νίας 10131620.
Για οιαδήποτε συναλλαγές απαιτείται να συνυπογρά−
φουν από κοινού ένας εκ των εχόντων δικαίωμα α’ υπο−
γραφής και ένας εκ των εχόντων δικαίωμα β΄υπογραφής
υπό την εταιρική επωνυμία.
Στοιχεία εκπροσώπων:
Όνομα, Αριθμ. Διαβατηρίου, Τόπος Κατοικίας
− Zhu Jiamin, G13120499, GAODI CENTRE 304#, WANKE
CITY, XUEGANG ROAD, BANTIAN, BUJI, LONGGANG
DISTRICT, SHENZHEN CITY, GUANGDONG P.R., CHINA
− Hu Mei, G01339475, C−23A, HAIKUOTIANKONG
BUILDING, KEYUAN SOUTH ROAD, NANSHAN DISTRICT,
SHENZHEN CITY, GUANGDONG P.R., CHINA.
− Lan Yisheng, G10672607, 3−10F, RUYI JIAYUAN,
CHANGXING ROAD, NANSHAN DISTRICT, SHENZHEN CITY,
GUANGDONG PR., CHINA.
− Zhang Long, G10710536, D405, JIAJIAHAOYUAN,
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NANSHAN DISTRICT, SHENZHEN CITY, GUANGDONG PR.,
CHINA.
− Zhu Yan, G20445657, Str Libertatii, nr 18, bl 104, etaj 2
scara 2, scara 2, ap 25, sector 5, Bucharest Romania.
− Xu Yabin, G16117551, Bl, Tineretului, nr 27, bl 18, scB,
etaj 1, ap 51, sector 4, Bucharest Romania.
− Liu Junjie, G24429580, Bl, Tineretului, nr 27, bl 18, scB,
etaj 1, ap 51, sector 4, Bucharest Romania.
− Christina Sandu, 10131620, Street Alexandru Zagrovitz
no 20 grand floor, Bucharest Romania.
Αγία Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2009
Με εντολή Νομάρχη
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΠ. ΤΟΣΚΑΣ
F
(6)
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «ΕΞΙ ΑΣΤΕΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙ−
ΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΕΞΙ ΑΣΤΕΡΙΑ Α.Ε.».
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Την 10.2.2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 20.1.2009 πρακτικό
Γενικής Συνέλευσης, καθώς και το από 20.1.2009 πρακτικό
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία «ΕΞΙ ΑΣΤΕΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟ−
ΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», δ.τ. «ΕΞΙ ΑΣΤΕΡΙΑ Α.Ε» και με αριθ−
μό μητρώου 54154/01ΑΤ/Β/03/423(2004) που εδρεύει στο
δήμο Αμαρουσίου Αττικής, από τα οποία προκύπτει ότι
το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παρα−
πάνω Γενική Συνέλευση του οποίου η θητεία λήγει στις
19.1.2012, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος: Γραμμα−
τόπουλος Μιχαήλ του Γρηγορίου, Οικονομικός Σύμβου−
λος, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Παρνασσού αρ.
46, γεννηθείς στην Λάρισα το έτος 1937, κάτοχος του
ΑΔΤ Χ.521755/2003 AT Χαλανδρίου με ΑΦΜ 022505492
ΔΟΥ Χαλανδρίου.
2. Μέλος του Δ.Σ.: Λαζαρέτος Θεόδωρος του Παναγι−
ώτη, Επιχειρηματίας, κάτοικος Μελισσιών Αττικής, επί
της οδού Αγ. Σύλλα αριθ. 21, γεννηθείς στον Πειραιά
το έτος 1926, κάτοχος του ΑΔΤ Ξ. 447417/1988, με ΑΦΜ
003603302 ΔΟΥ Αμαρουσίου.
3 Μέλος του Δ.Σ.: Tomislav Canadi του Zorko, Επιχει−
ρηματίας, κάτοικος Μελισσίων Αττικής, οδός Γούναρη
αρ. 9, γεννηθείς στο Βελιγράδι το έτος 1958, κάτοχος
του Γιουγκοσλαβικού Διαβατηρίου με αρ. 003694970 με
ΑΦΜ 076655592 ΔΟΥ Αμαρουσίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον Πρόεδρο και
Διευθύνοντα Σύμβουλο Γραμματόπουλο Μιχαήλ του Γρη−
γορίου, την ενάσκηση όλων των εις το άρθρο 20 του κα−
ταστατικού αναφερομένων εξουσιών και αρμοδιοτήτων.
Έτσι ορίζεται από το Δ.Σ. ότι ο Πρόεδρος και Διευ−
θύνων Σύμβουλος έχει την εξουσία να διενεργεί κάθε
πράξη διαχειρίσεως και να δεσμεύει δια μόνης της υπο−
γραφής του την Εταιρεία, αναλαμβάνοντας υποχρεώ−
σεις στο όνομα και για Λογαριασμό της εταιρείας.
Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
δικαιούται: 1) να εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και

5

εξώδικα ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου και οιασ−
δήποτε αρχής και Υπηρεσίας, 2) να αντιπροσωπεύει την
Εταιρεία σε όλες τις εμπορικές υποθέσεις της ενώπιον
των Επιμελητηρίων, Τελωνείων και λοιπών εμπορικών
αρχών, υπογράφοντας κάθε αίτηση και κάθε έγγραφο,
3) να συνάπτει οποιαδήποτε σύμβαση αγοράς εμπορευ−
μάτων κινητών ή ακινήτων και υπηρεσιών με οποιονδή−
ποτε τρίτον, να υπογράφει τα σχετικά συμφωνητικά
για λογαριασμό της Εταιρείας και να καταβάλλει το
σχετικό τίμημα 4) να πωλεί προς οποιονδήποτε και
αντί οποιουδήποτε τιμήματος εμπορεύματα και άλλα
κινητά πράγματα και υπηρεσίες, να εισπράττει το τί−
μημα, να πιστώνει το τίμημα και να συμφωνεί κατά την
κρίση του οποιοδήποτε όρο στις συμφωνίες αυτές 5)
να υπογράφει τα σχετικά της αγοραπωλησίας έγγρα−
φα υπό οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες, 6) να
παραλαμβάνει και να παραδίδει φορτωτικά έγγραφα
7) να προεισπράττει την αξία φορτωτικών εγγράφων
υποσχόμενος την παράδοσή τους αργότερα, ή να ει−
σπράπει οποιεσδήποτε απαιτήσεις της Εταιρείας από
οποιονδήποτε οφειλέτη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή το
Δημόσιο και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και
από τις Τράπεζες από οποιεσδήποτε αιτίες, συμπερι−
λαμβανομένων των καταθέσεων, εμβασμάτων ή πιστώ−
σεων που ανοίγονται από τρίτους υπέρ της Εταιρείας
σε Τράπεζες, 8) να εκδίδει ή να αποδέχεται συναλλαγ−
ματικές, να εκδίδει τραπεζικές επιταγές ή γραμμάτια εις
διαταγήν τρίτων 9) να οπισθογραφεί συναλλαγματικές,
γραμμάτια και τραπεζικές επιταγές, 10) να παραδίδει
για είσπραξη αξίες της Εταιρείας και να παραλαμβάνει
ανείσπρακτες επιστρεφόμενες αξίες για εξόφληση, 11)
να έχει μισθωμένη χρηματοθυρίδα στην Τράπεζα και να
την χρησιμοποιεί για λογαριασμό της Εταιρείας, 12) να
επιβλέπει και την διαχείριση των υπόλογων και εν γένει
των υπαλλήλων της Εταιρείας, να προσλαμβάνει και να
απολύει τους υπαλλήλους της Εταιρείας, 13) να υπο−
γράφει κάθε έγγραφο της Εταιρείας 14) να καταθέτει
όλα τα διαθέσιμα χρήματα της Εταιρείας σε Τράπεζα
σε ανοικτό λογαριασμό όψεως ή ταμιευτηρίου ή επί
προθεσμία, να υπογράφει κάθε απαραίτητο έγγραφο
και να προβαίνει σε κάθε πράξη που απαιτείται να γί−
νει προκειμένου να ανοίγουν τέτοιοι λογαριασμοί έπ’
ονόματι της Εταιρείας και να αναλαμβάνει τα χρήματα
αυτά από τους ως άνω λογαριασμούς, 15) να διαθέτει
κατά τον επωφελέστερο τρόπο τα εκάστοτε διαθέσιμα
κεφάλαια της Εταιρείας καθώς και να αιτείται την έκ−
δοση εγγυητικών επιστολών και ενέγγυων πιστώσεων
(letters of credit) από Τράπεζες με τις οποίες εκάστοτε
θα συνεργάζεται η Εταιρεία και να παρέχει σ’ αυτές τις
απαραίτητες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες επί
της περιουσίας της Εταιρείας, 16) να διορίζει πληρεξού−
σιους δικηγόρους και αντικλήτους της Εταιρείας, 17) να
εκτελεί αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και να
ενεργεί κάθε αναγκαία για την εκτέλεσή τους πράξη
και 18) γενικά να διενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως
της εταιρείας και της περιουσίας της και να δεσμεύει
με την υπογραφή του την Εταιρεία.
Αγ. Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2009
Με εντολή Νομάρχη
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΠ. ΤΟΣΚΑΣ
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(7)
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «ΘΕΡΕΤΡΑ ΠΕΤΑΛΙΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ − ΤΕ−
ΧΝΙΚΕΣ − ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕ−
ΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.
«ΘΕΡΕΤΡΑ ΠΕΤΑΛΙΟΙ Α.Ε.».

(8)
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «CINNAMON COMMUNICATIONS ΑΝΩΝΥ−
ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙ−
ΩΝ» και δ.τ. «CINNAMON COMMUNICATIONS ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Την 12.2.2009 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, τα κατωτέρω στοιχεία
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΘΕΡΕΤΡΑ
ΠΕΤΑΛΙΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ − ΤΕΧΝΙΚΕΣ − ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑ−
ΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δ.τ. «ΘΕΡΕΤΡΑ ΠΕΤΑΛΙΟΙ Α.Ε.» και Αρ.
Μ.Α.Ε. 33340/01ΑΤ/Β/95/386(06), που εδρεύει στο Δήμο
Χαλανδρίου Αττικής:
Ι. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση Δ.Σ.
και η έκθεση ελεγκτών για τη χρήση 2007.
II. Η από 30.6.2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
των μετόχων, με την οποία α) εκλέχθηκε νέο Διοικητικό
Συμβούλιο με 5ετή θητεία και β) ορίστηκαν ελεγκτές
για την επόμενη χρήση 2008 οι κατωτέρω:
Τακτικοί:
1. ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΜΗΝΑ του Ιωάννη κάτοικος Δάφνης,
Ακροπόλεως 38 με ΑΔΤ Χ.167309 με αριθμό αδείας Ο.Ε.Ε.
9900060375 κάτοχο Αδείας Α΄ Τάξης
2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΦΑΣ του Χαραλάμπους κάτοικος
Δάφνης, Ακροπόλεως 38 με ΑΔΤ Π.625635 με αριθμό
αδείας Ο.Ε.Ε. 9900060227 κάτοχο Αδείας Α΄Τάξης
Αναπληρωματικοί:
1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ του Γεωργίου, κά−
τοικος Ηλιούπολης, Δροσίνη 50 με ΑΔΤ Ι.325911 με αριθμό
αδείας Ο.Ε.Ε. 9996017537 κάτοχο Αδείας Α΄ Τάξης.
2. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Χρήστου κάτοικος
Πεύκης, Ρήγα Φεραίου 10 με ΑΔΤ Λ.006349 με αριθμό
αδείας Ο.Ε.Ε. 9994001901 κάτοχο Αδείας Α΄ Τάξης.
III. To από 30−06−08 πρακτικό του Δ.Σ., με το οποίο, το
ανωτέρω Δ.Σ., συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Α) Ευαγγελία Αντωνίου Ζέκου, κάτοικος Αθηνών Κο−
ντολέοντος 15, Παλαιό Ψυχικό, ΑΔΤ Λ.014104, AT ΓΑ
Αθηνών, ΑΦΜ 014318999 ΔΟΥ Ψυχικού, Πρόεδρος του
Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος.
Β) Αλέξανδρος Γεωργιαδης του Γεωργίου, κάτοικος
Κηφισίας Αθηνών, οδός Χελιδονούς 8, ΑΔΤ Ρ.016841,
ΑΦΜ 042105660, ΔΟΥ Κηφισίας, Αντιπρόεδρος.
Γ) Μαρης Ανδρέα Εμπειρίκος, κάτοικος Χερονησι, Πε−
ταλίων, Αμερικάνικο Διαβατήριο No 039665074 ΑΦΜ
032014490, ΔΟΥ Ελλήνων Εξωτερικού, Μέλος Δ.Σ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την εκπροσώπηση
της εταιρείας για όλα τα θέματα στην Πρόεδρο του
Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο Ευαγ−
γελία Ζέκου και μόνο σε περίπτωση κωλύματος και μόνο
ύστερα απο ρητή έγγραφη εξουσιοδότησή της μεταβιβά−
ζονται στον Αντιπρόεδρο Αλέξανδρο Γεωργιάδη.

Την 12.2.2009 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 17.9.2008 πρακτικό
Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 18.9.2008 πρακτι−
κό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας
με την επωνυμία «CINNAMON COMMUNICATIONS ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙ−
ΩΝ» και δ.τ. «CINNAMON COMMUNICATIONS ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Μητρώου 65238/01/Β/08/46 που
εδρεύει στο Δήμο Δάφνης (Γραβιάς 32) από το οποίο
προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε
από την παραπάνω Γενική Συνέλευση με 5ετή θητεία,
συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. Ζαρκαδούλας Βασίλειος του Βλάσση και της Λα−
μπρινής, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1978, ιδιωτικός
υπάλληλος, κάτοικος Αγ. Σοφίας Πειραιά, οδός Στενι−
μάχου αρ. 6, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυ−
τότητας υπ’ αριθμόν Ρ. 240055/1993 του Α.Τ. Βονίτσης,
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Αρσλανιάν Σόνα του Ζώρζ και της Οντέτ, γεννηθείσα
στην Βηρυττό Λιβάνου το έτος 1965, επιχειρηματίας,
κάτοικος Γλυφάδας Αττικής οδός Αγ. Νικολάου αρ.116,
κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ’ αριθ−
μόν Φ.372244/2001 του Α.Τ. Γλυφάδας Μέλος Δ.Σ.
3. Σακουφάκης Δημήτριος του Ευάγγελου και της
Αθηνάς, ιδιωτικός υπάλληλος γεννηθείς στην Αθήνα
το έτος 1985 κάτοικος Αιγάλεω οδός Σαλαμίνος αρ.
6 κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ’
αριθμόν Τ.239463/2000 του Α.Τ Βονίτσης Μέλος Δ.Σ.

Αγ. Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2009
Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής
ΑΠ. ΤΟΣΚΑΣ

Εκπροσώπηση της εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 20
του Καταστατικού της εταιρείας αναθέτει στον Πρόε−
δρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Βασίλη Ζαρκαδούλα την
ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτών στο σύνολο.
Παροχή δικαιώματος υπογραφής
Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει σύμφωνα με το άρ−
θρο 20 του καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής στον
Βασίλη Ζαρκαδούλα Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβου−
λίου & Διευθύνοντα Σύμβουλο.
Στον ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την
εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα
της εταιρείας, «CINNAMON COMMUNICATIONS ΑΝΩΝΥ−
ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
και την υπογραφή του, αναλαμβάνει χρήματα, χρημα−
τόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττει χρήματα,
εκδίδει αποδέχεται και οπισθογραφεί γραμμάτια και
συναλλαγματικές, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές,
παραλαμβάνει επιταγές, συμβάλλεται με τις τράπεζες
για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση
εγγυητικών επιστολών, δίδει εντολές πληρωμής για

ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
λογαριασμό της εταιρείας και γενικά διαχειρίζεται και
συμβάλλεται για λογαριασμό της εταιρείας.
Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2009
Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ
F
(9)
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΝΟΜΕ−
ΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Την 11.2.2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το αριθμ. 1/26.1.2009 πρα−
κτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εται−
ρείας με την επωνυμία «ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με
αριθμό μητρώου 67514/14/Β/08/10 απο το οποίο προκύ−
πτει η συγκρότηση σε σώμα του πρώτου Διοικητικού
Συμβουλίου ως εξής:
1) Δημήτριος Κούτρας του Παναγιώτη και της Ειρήνης,
αγρότης, γεννηθείς στο Δημοτικό Διαμέρισμα Λυγαριάς
του Δήμου Λαμιέων, το έτος 1950, κάτοικος ομοίως, κάτο−
χος του με αριθμό Η. 538698 δελτίου ταυτότητας, που εκ−
δόθηκε την 20.11.1966 από το Α.Τ. Υπάτης ως Πρόεδρος.
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2) Απόστολος Βούλγαρης του Παναγιώτη και της Θωμα−
ής, συνταξιούχος Ο.Τ.Ε., γεννηθείς στη Λαμία, το έτος 1950,
κάτοικος ομοίως στην οδό Μακροπούλου αρ. 62, κάτοχος
του με αριθμό ΑΒ−981028 δελτίου ταυτότητας, εκδοθείσα
στις 4.10.2007 από το Τ.Α. Λαμίας, ως Αντιπρόεδρος.
3) Γρηγόριος Ντάνος του Λουκά και της Δήμητρας,
έμπορος, γεννηθείς στη Λαμία, το έτος 1966, κάτοικος
ομοίως, στην οδό Θερμοπυλών αρ. 45, κάτοχος του με
αριθμό ΑΕ.724538 δελτίου ταυτότητας, εκδοθείσα στις
4.10.2007 από το Τ.Α. Λαμίας, ως Γραμματέας−Μέλος.
Το Διοικητικό αυτό Συμβούλιο θα διοικήσει την εται−
ρεία μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των
μετόχων της εταιρείας, που θα συνέλθει το αργότερο
μέχρι την 30.6.2010.
Εκπροσώπηση
Το Διοικητικό Συμβούλιο μεταβιβάζει στον Πρόεδρο
Δημήτριο Κούτρα όλες τις αρμοδιότητές του όπως αυ−
τές περιγράφονται στο 22ο άρθρο του καταστατικού
και ορίζει όπως η εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την
υπογραφή αυτού.
Η Διεύθυνση των γραφείων της εταιρείας θα είναι
Λεωνίδου 11 Λαμία.
Λαμία, 12 Φεβρουαρίου 2009
Με εντολή Νομάρχη
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης κ.α.α.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΛΑΡΜΑΝΗΣ

TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
ρφή
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 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 μμορφή
ρφή 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€

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

30 €

−

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

100 €

• 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.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Α΄

225 €

190 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Δωρεάν

Β΄

320 €

225 €

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

2.250 €

645 €

Γ΄

65 €

Δωρεάν

Δ.Δ.Σ.

225 €

95 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Δωρεάν

Α.Σ.Ε.Π.

70€

Δωρεάν

Δ΄

160 €

80 €

Ο.Π.Κ.

−

Δωρεάν

Α.Α.Π.

160 €

80 €

Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.

−

450 €

Ε.Β.Ι.

65 €

33 €

• 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.
• Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.
* 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 τηλεο−
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*11013621802090008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

