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ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών της συγχώνευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία «ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΑΦΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗ−
ΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΟΜΙΚΑ
ΥΛΙΚΑ» με δ.τ. «Marmodom A.B.E.E.» και της διαγρα−
φής της από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Την 17−03−2011 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ−
μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η με αριθμ. Κ2−2431/
17−03−2011 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας με την οποία εγκρίθηκε
η συγχώνευση των Ανωνύμων Εταιρειών τις επωνυμίες:
1) «F.H.L. Η.ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ − ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥ−
ΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αριθμό
Μητρώου 25177/06/Β/91/06 και έδρα το Δήμο ΔΡΑΜΑΣ
και 2) «ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΑΦΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» και
Δ.Τ. «Marmodom Α.Β.Ε.Ε.» με αριθμό Μητρώου 52551/62/
Β/02/0206 και έδρα το Δήμο Δέλτα (Νέα Περιφερειακή
Οδός Θεσσαλονίκης), με απορρόφηση της δεύτερης
από την πρώτη σύμφωνα με τις από 11/10/2010 αποφά−
σεις των Διοικητικών Συμβουλίων των ανωτέρω Εται−
ρειών, τις διατάξεις του άρθρου 78 του Κ.Ν.2190/1920,
των άρθρων 1−5 του Ν.2166/1993 και την αριθμ 17.237/
14−02−2011 πράξη της Συμβολαιογράφου Δράμας Ελένης
Π. Κοταρίδου.
Μετά τα ανωτέρω η ως άνω απορροφούμενη Ανώ−
νυμη Εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας.
Θεσσαλονίκη, 17 Μαρτίου 2011
Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ
F

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
(2)
Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ.
«ΛΙΧΝΟΣ ΜΠΙΤΣ Α.Ε» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση.
ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό
Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό
τίτλο «ΛΙΧΝΟΣ ΜΠΙΤΣ Α.Ε» με την από 23 Μαρτίου 2011
απόφασή του, καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εται−
ρείας σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την 19η Απριλίου
ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00 μ.μ. στα γραφεία της εται−
ρείας στην Πάργα Πρεβέζης (θέση Λίχνος) για συζήτηση
και λήψη αποφάσεων με το παρακάτω θέμα:

Οι μέτοχοι για να μετάσχουν στην έκτακτη Γενική
Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο
Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων ή σε οιανδήποτε τράπεζα και να υποβάλουν τις
σχετικές αποδείξεις καταθέσεως στην Εταιρεία, τουλά−
χιστον πέντε ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει
ορισθεί για την έκτακτη Γενική Συνέλευση.
Πάργα, 23 Μαρτίου 2011
Το Διοικητικό Συμβούλιο
F

ANAKOINΩΣΕΙΣ
(3)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «EN − ΕΡΓΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙ−
ΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΝ −
ΕΡΓΟ − ΑΤΕΤΒΕ».
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Την 18−03−2011 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 27/01/2011 πρα−
κτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 27/01/2011
πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης
Εταιρείας με την επωνυμία «EN−ΕΡΓΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕ−
ΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
με δ.τ. «ΕΝ − ΕΡΓΟ − ΑΤΕΤΒΕ» και αριθμό Μητρώου
65062/03/Β/07/91 που εδρεύει στο Δήμο Ελευσίνας (23ο
Χλμ. ΝΕΟΑΚ) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό
Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα
διοικήσει την εταιρεία μέχρι 27/01/2014 συγκροτήθηκε
σε σώμα ως εξής:
1. ΛΙΑΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σταύρου, κάτοικος Ελευσί−
νος, Άρη Βελουχιώτη 27, ΑΔΤ Χ 203986/14−10−2003 του
Α.Τ. Ελευσίνας, ΑΦΜ 002956066, ως ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. και
Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.
2. ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Σταύρου, κάτοικος Ελευ−
σίνος Κολοκοτρώνη 32, ΑΔΤ Μ 278284/11−7−1981 του Α.Τ.
Ελευσίνας ΑΦΜ 022443368, ως ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
3. ΛΙΑΣΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Σταύρου, κάτοικος Ελευσί−
νος Κολοκοτρώνη 28, ΑΔΤ ΑΕ 057078/16−1−2007 του Α.Τ.
Ελευσίνας, ΑΦΜ 018130078, ως ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
4. ΧΑΛΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Νικολάου, κάτοικος Κα−
ματερού, Μυκηνών 9, ΑΔΤ ΑΖ 062304/25−10−2007 του Α.Τ.
Καματερού, ΑΦΜ 050427810, ως ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
5. ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ του Ευαγ−
γέλου, κάτοικος Περιστερίου, Ευδοκίας 38, ΑΔΤ Φ 082785/
19−9−2008 Α.Τ. Περιστερίου, ΑΦΜ 131583016, ως ΜΕΛΟΣ
Δ.Σ.
Η θητεία του ανωτέρω Δ.Σ. είναι τριετής και λήγει
την 27/01/2014.
Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει ο Πρόεδρος
του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος Λιάσκος Γεώργιος του
Σταύρου με μόνη την υπογραφή του και κάτω από την
εταιρική επωνυμία.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ελευσίνα, 18 Μαρτίου 2011

Αγορά ή εισφορά ακινήτου — οικοπέδου με παράλληλη
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και τροποποίηση του
σχετικού άρθρου του καταστατικού της εταιρείας.

Με εντολή Περιφερειάρχη
Η Αντιπεριφερειάρχης
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΟΥ
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(4)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρει−
ών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ−
μία «CORE CORPORATE ORGANISATION RESOURCES
EDUCATION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙ−
ΔΕΥΣΗΣ» με δ.τ. «CORE TRAINING A.E.Y.E.».
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Την 21/03/2011 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 07/03/2011 πρακτικό
Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 07/03/2011 πρακτι−
κό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας
με την επωνυμία «CORE CORPORATE ORGANISATION
RESOURCES EDUCATION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕ−
ΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» και δ.τ. «CORE TRAINING A.E.Y.E.»
και αριθμό Μητρώου 67061/01/Β/08/591 που εδρεύει στο
Δήμο Αθηναίων από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικη−
τικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ.
με 5ετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. Βενιαμίν Καπόν του Ναχαμά και της Ελένης, κάτοι−
κος Αθηνών, οδός Βερανζέρου αριθμ. 14, κάτοχος του με
αριθμό AB 649386/05−12−2006 Δελτίου Αστυνομικής Ταυ−
τότητας, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Ψυχικού, με Α.Φ.Μ.
072165317, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, ελληνικής υπηκοότητας
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Πέτρος Ρωμαίος του Γεράσιμου και της Μαρίας,
κάτοικος Νέου Ψυχικού, οδός Αντιστάσεως 6, κάτοχος
του με αριθμό Χ 606139/24−5−2001 Δελτίου Αστυνομι−
κής Ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Ψυχικού, με
Α.Φ.Μ. 079085467, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, ελληνικής υπηκοότη−
τας, Αντιπρόεδρος και Μέλος.
3. Κυριάκος Καπερώνης του Σπυρίδωνα και της Κα−
νέλας, κάτοικος Αθηνών, οδός Βικτ. Ουγκώ αριθμ. 19−
21, κάτοχος του με αριθμό Π 188808/7−3−1992 Δελτίου
Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α.Τ.
Σκάλας, με Α.Φ.Μ. 053927519, Δ.Ο.Υ. KB Αθηνών, ελληνι−
κής υπηκοότητας, Μέλος.
Εκπροσώπηση της εταιρείας
ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ η ανάθεση της διοικήσεως, διαχει−
ρίσεως, διευθύνσεως των υποθέσεων και εν γένει της
δικαστικής και εξώδικης εκπροσωπήσεως της Εταιρείας
καθώς και της ασκήσεως όλων των εξουσιών και αρμο−
διοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από αυτές
που απαιτούν κατά το νόμο ή το καταστατικό συλλογική
ενέργεια, στον Πρόεδρο Βενιαμίν Καπόν.
Συνεπώς, η Εταιρεία, θα δεσμεύεται με την υπογραφή
του Βενιαμίν Καπόν Προέδρου του Διοικητικού Συμβου−
λίου κάτω από την εταιρική επωνυμία για οποιοδήποτε
ζήτημα εμπίπτει στον καταστατικό της σκοπό.
Αθήνα, 21 Μαρτίου 2011
Με εντολή Περιφερειάρχη
Η Διευθύντρια
ΕΙΡΗΝΗ ΠΟΡΤΑΛΙΟΥ
F
(5)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ−
ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΩΖΟΣ ΑΕ».
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Την 15/03/2011 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ−
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μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 24/02/2011
πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης
Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΩΖΟΣ ΑΕ» και με αριθ−
μό μητρώου 781/01ΑΤ/Β/86/2190 που εδρεύει στο Δήμο
Κηφισιάς Αττικής, με το οποίο εκλέχθηκε νέο μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου ο Χρήστος Παπαθάνου σε
αντικατάσταση του παραιτηθέντος Ευστάθιου Λώζου
και το ΔΣ ανασυγκροτήθηκε σε σώμα.
Μετά από τα παραπάνω, η νέα σύνθεση του Διοι−
κητικού Συμβουλίου, του οποίου η θητεία λήγει στις
30/06/2013 , έχει ως κατωτέρω:
1. Μαρία Λώζου του Γεωργίου που γεννήθηκε στην
Αθήνα το 1949 κάτοικος Φιλοθέης οδός Ι. Μεταξά 39Α
με Α.Φ.Μ. 067372754 και Α.Τ. Π 309714/94: Πρόεδρος.
2. Αναστάσιος Λώζος του Ευσταθίου που γεννήθηκε
στην Αθήνα το 1978 κάτοικος Φιλοθέης οδός Ι. Μεταξά
39Α με Α.Φ.Μ. 078331488 και Α.Τ. Π 309732/94: Αντιπρό−
εδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
3. Γεώργιος Λώζος του Ευσταθίου που γεννήθηκε στην
Αθήνα το 1982 κάτοικος Φιλοθέης οδός Ι. Μεταξά 39Α
με Α.Φ.Μ. 067373369 και Α.Τ. ΑΑ 026299/05: Σύμβουλος.
4. Χρήστος Παπαθάνος του Αριστείδη που γεννήθηκε
στην Αθήνα το 1948, κάτοικος Π. Ψυχικού οδός Πηγάσου 5,
με Α.Φ.Μ. 007081399 και Α.Τ. ΑΒ649762: Σύμβουλος.
5. Γεώργιος Μπουμπάρης του Στυλιανού που γεννήθηκε
στην Αθήνα το 1972 κάτοικος Αθήνας οδός Στουρνάρη 39
με Α.Φ.Μ. 077275095 και Α.Τ. Σ146818: Σύμβουλος.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε ομόφωνα και
παμψηφεί και παρέσχε στην Πρόεδρο Μαρία Λώζου
και στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Ανα−
στάσιο Λώζο την εξουσία όπως, με μόνη την υπογραφή
τους ενεργώντας είτε από κοινού είτε ο καθένας μόνος
του, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία ενώπιον
κάθε Δικαστηρίου και κάθε Αρχής για κάθε συναλλαγή
με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου
δικαίου, και κάθε τράπεζα είτε στην ημεδαπή είτε στην
αλλοδαπή. Επίσης τους παρέσχε παμψηφεί το δικαίωμα
της υπογραφής και η εταιρεία θα δεσμεύεται με μόνη
την υπογραφή αυτών, ενεργούντων από κοινού ή ο κα−
θένας μόνος του.
Επίσης το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την μεταβίβαση
στους ανωτέρω όλων των αρμοδιοτήτων του και συ−
γκεκριμένα παρέσχε στην Πρόεδρο Μαρία Λώζου και
στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Αναστά−
σιο Λώζο το δικαίωμα να ενεργούν είτε από κοινού είτε
ο καθένας μόνος του και τις ακόλουθες πράξεις:
− Να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισμα−
ταποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα
εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία.
− Να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξο−
φλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και
επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές.
− Να συνάπτουν με τις τράπεζες συμβάσεις για το
άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επι−
στολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου
νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε
νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με
ενέγγυο προκαταβολή.
− Να υπογράφουν συμβάσεις με τις τράπεζες για την
χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με
ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια, και για
την αύξηση των ήδη υφιστάμενων πιστώσεων ή και
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TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε
είδους ενέχυρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με
επιταγές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων).
− Να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφά−
λιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών
ή ακινήτων, δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη,
προσημείωση, να παρέχουν εγγύηση εκ μέρους και για
λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου
φυσικού ή νομικού προσώπου, να αναλαμβάνουν τα σε
ενέχυρο δοθέντα, να χορηγούν απαλλαγές από εγγυ−
ητικές επιστολές.
− Να συνάπτουν μισθώσεις κινητών και ακινήτων και
να λύνουν τις μισθώσεις αυτές.
Αγία Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2011
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΠ. ΤΟΣΚΑΣ
F
(6)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «TERRENO PROPERTIES ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
με δ.τ. «TERRENO PROPERTIES Α.Ε.».
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Την 18/03/2011 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 05/01/2011 πρα−
κτικό Γενικής Συνέλευσης, καθώς και το από 7−1−2011
πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης
Εταιρείας με την επωνυμία «TERRENO PROPERTIES
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥ−
ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «TERRENO PROPERTIES A.E.» και
με αριθμό μητρώου 64613/01ΑΤ/Β/07/518 που εδρεύει
στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, από τα οποία προκύ−
πτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από
την παραπάνω Γ.Σ. με διετή θητεία, συγκροτήθηκε σε
σώμα ως εξής:
1. Πάρης Γαρέφης του Νικολάου, κάτοικος Αμαρουσίου
Αττικής, οδός Ιπποκράτους, αριθμ. 7, κάτοχος του υπ’
αριθμ. AB 645303/2006 Α.Δ.Τ. που έχει εκδοθεί από το
Τ.Α. Αμαρουσίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Ευαγγελία Γαρέφη του Νικολάου, συζ. Νικολάου
Καραμβέρη, κάτοικος Θέρμης Θεσσαλονίκης, οικι−
σμός Λήδα Μαρία − Φαέθων 1, κάτοχος του υπ’ αριθμ.
AB 706021/2006 Α.Δ.Τ που έχει εκδοθεί από το Α.Τ.
Θέρμης, Αντιπρόεδρος.
3. Φωτεινή Καρκάλου του Ιωάννη, κάτοικος Αμαρου−
σίου Αττικής, οδός Ανδρέα Συγγρού, αριθμ. 65, κάτοχος
του υπ’ αριθμ. ΑΖ 541877/2008 Α.Δ.Τ. που έχει εκδοθεί
από το Τ.Α. Αμαρουσίου, Μέλος.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μεταβιβάζει στον Πρόεδρο
και Διευθύνοντα Σύμβουλο Πάρη Γαρέφη όλες τις αρ−
μοδιότητές του, όπως αυτές περιγράφονται στο κα−
ταστατικό της εταιρείας. Παρέχει την εξουσία στον
ανωτέρω Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, όπως,
με μόνη την υπογραφή του, δεσμεύει την εταιρεία για
κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο
ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και
Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Επίσης,
όπως εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των Δικα−

στικών Αρχών και Δικαστηρίων όλων των βαθμίδων, των
Φορολογικών Αρχών και των Δημοσίων και ιδιωτικών
Οργανισμών πάσης φύσης. Μεταξύ δε των δικαιωμάτων,
τα οποία παρέχονται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα
Σύμβουλο της εταιρείας, περιλαμβάνεται και το δικαί−
ωμα να ενεργεί τις ακόλουθες πράξεις, ενδεικτικώς και
όχι περιοριστικώς: Να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις
με οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να πωλεί και
να αγοράζει, να εκμισθώνει και μισθώνει πάσης φύσης
ακίνητα, να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερι−
σματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα
εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία,
να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συ−
ναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και επιταγές, να
παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με τις Τράπεζες
συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, για την
έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή
υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώ−
που και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο,
για την είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή,
για τη μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακείου, να υπογρά−
φει συμβάσεις με τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων
προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό
και συμβάσεις για την αύξηση των ήδη υφισταμένων
τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες
ή γραμμάτια ή κάθε είδους ενεχύρου και να κάνει χρή−
ση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με
αποδείξεις λήψης χρημάτων), να παρέχει εμπράγματη
ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά
της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρο
πάσης φύσης, υποθήκη, προσημείωση, να αναλαμβάνει
τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από
εγγυητικές επιστολές, να επικυρώνει τα αντίγραφα και
αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων
και του Διοικητικού Συμβουλίου και γενικά να ενεργεί
κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης της εται−
ρείας.
Αγία Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2011
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΠ. ΤΟΣΚΑΣ
F
(7)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «ΕΡΓΚΟΝΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟ−
ΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ERGONSAS
A.T.E.B.E.».
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Την 21/03/2011 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 05/01/2011 πρακτικό
Γενικής Συνέλευσης, καθώς και το από 7−1−2011 πρακτικό
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία «ΕΡΓΚΟΝΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙ−
ΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ERGONSAS A.T.E.B.E.»
και με αριθμό μητρώου 49904/01ΑΤ/Β/01/519(2006) που
εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Απικής, από τα οποία
προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε
από την παραπάνω Γ.Σ. με θητεία μέχρι 30−6−2014, συ−
γκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
(1) Ραΐσης Γεώργιος του Μιλτιάδη και της Λουίζας,
κάτοικος Πτολεμαΐδος (οδός 25ης Μαρτίου 31), κάτοχος
του με τον αριθμό Ν 175094 Δελτίου Ταυτότητας, με
αριθμό φορολογικού μητρώου: 018632700, Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.
(2) Αρκουμάνης Ιωάννης του Γεωργίου και της Μανου−
έλα Κιμμέλ, κάτοικος Κοζάνης (οδός Σμύρνης, αριθμός
17) κάτοχος του με τον αριθμό Τ 501256 Δελτίου Ταυ−
τότητας, με αριθμό φορολογικού μητρώου: 106868050,
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
(3) Ραΐση Βιργινία του Χρήστου και της Ευφροσύνης,
κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Βασ. Γεωργίου 5,
κάτοχο του με αριθμό Α.Δ.Τ. ΑΙ 518160/18.02.2010 Τ.Α.
Αμαρουσίου, με ΑΦΜ 044761230, Μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το οικείο άρ−
θρο του καταστατικού, αναθέτει την εκπροσώπηση της
Εταιρείας έναντι κάθε Δημόσιας, Δημοτικής, Δικαστι−
κής, Διοικητικής, Φορολογικής και εποπτικής αρχής και
κάθε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, δικαστικά
ή εξώδικα εν γένει και για κάθε σκοπό που αφορά τις
τρέχουσες εργασίες της Εταιρείας στον Πρόεδρο και
Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ Ραΐση Γεώργιο και το
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Αρκουμάνη Ιωάννη,
οι οποίοι ενεργώντας ομού ή ξεχωριστά, θα δύναται να
τη δεσμεύουν απεριόριστα με την υπογραφή τους όταν
αυτή τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία.
Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, αναθέτει στον
Πρόεδρο του Δ.Σ και Διευθύνοντα Σύμβουλο Ραΐση
Γεώργιο και στο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Αρκουμάνη Ιωάννη όπως, ενεργώντας ομού ή ατομικά,
συμβάλλεται για λογαριασμό της Εταιρείας με κάθε
φυσικό ή νομικό πρόσωπο για κάθε αντικείμενο που
εμπίπτει στον εταιρικό σκοπό, χωρίς περιορισμό.
Τα παραπάνω τελούν υπό την επιφύλαξη του Νόμου
και του καταστατικού της Εταιρείας σχετικά με αρ−
μοδιότητες, εξουσίες, καθήκοντα και δικαιώματα του
Διοικητικού Συμβουλίου των οποίων η άσκηση επιφυ−
λάσσεται από τον νόμο ή το καταστατικό στη συλλογική
αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αγία Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2011
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΠ. ΤΟΣΚΑΣ
F
(8)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «3G ΑΕ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙ−
ΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»
με δ.τ. «3G A.E.».
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Την 17/03/2011 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 31/12/2010 πρακτι−
κό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας
με την επωνυμία «3G ΑΕ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙ−
ΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» με δ.τ.
«3G Α.Ε.» και με αριθμό μητρώου 49938/01ΑΤ/Β/01/353
που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, με το οποίο
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εκλέχθηκε νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου η Στα−
ματική Χιώτη του Ιωάννη σε αντικατάσταση του παραι−
τηθέντος Θεοδώρου Παπαδόπουλου του Ιωάννη.
Μετά από τα παραπάνω, η νέα σύνθεση του Διοι−
κητικού Συμβουλίου, του οποίου η θητεία λήγει στις
30/06/2011, έχει ως κατωτέρω:
1) Νικόλαος Γεραρχάκης του Εμμανουήλ και της Μα−
ρίας, πολιτικός μηχανικός, που γεννήθηκε στο Ρέθυμνο
Κρήτης το έτος 1944, με Α.Δ.Τ. Ρ 537148/1994 του Ε΄
Α.Τ. Αθηνών, ΑΦΜ 008374016, ΔΟΥ Δ΄ Αθηνών, κάτοι−
κος Αμαρουσίου Αττικής (Αμαρουσίου − Χαλανδρίου
16), ελληνικής υπηκοότητας, Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος.
2) Αναστάσιος Καλλιτσάντσης του Παρίση και της
Φανής, πολιτικός μηχανικός, που γεννήθηκε στη Θεσ−
σαλονίκη το έτος 1953, με Α.Δ.Τ. Ξ 434814/1988 του
Τ.Α. Ψυχικού, ΑΦΜ 013625768, ΔΟΥ Κηφισιάς, κάτοικος
Π. Ψυχικού Αττικής (Δημοκρατίας 16), ελληνικής υπηκο−
ότητας, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
3) Κωνσταντίνος Χασάπης του Κυπριανού και της
Θέλμας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στη Λευ−
κωσία Κύπρου το έτος 1967, κάτοχος του με αριθμό
J 009165/2004 Δελτίου Διαβατηρίου της Κυπριακής Δη−
μοκρατίας, ΑΦΜ 052256494, ΔΟΥ Κηφισιάς, κάτοικος
Κηφισιάς Αττικής (Σπετσών 6), κυπριακής υπηκοότητας,
Σύμβουλος.
4) Αθανάσιος Μυγδάλης του Νικολάου και της Στυλι−
ανής, πολιτικός μηχανικός, που γεννήθηκε στα Τρίκαλα
το έτος 1958, με Α.Δ.Τ. Σ 165201/1996 του Α.Τ. Χολαργού,
ΑΦΜ 026305400, ΔΟΥ Χολαργού, κάτοικος Αμαρουσίου
Αττικής (Αμαρουσίου − Χαλανδρίου 16), ελληνικής υπη−
κοότητας, Σύμβουλος.
5) Σταματική Χιώτη του Ιωάννη και της Μαρίας, λογί−
στρια, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1965, με Α.Δ.Τ.
Τ 133313/1.9.1999 του Α.Τ. Άνω Πατησίων, ΑΦΜ 102347725,
ΔΟΥ Κ’ Αθηνών, κάτοικος Αθηνών (Ταϋγέτου 11), ελληνικής
υπηκοότητας, Σύμβουλος.
6) Ιωάννης Μωραΐτης του Μιχαήλ και της Χαρίκλειας,
πολιτικός μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος
1965, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 574340/2007 του Τ.Α. Παλλήνης, ΑΦΜ
045373334, ΔΟΥ ΙΖ’ Αθηνών, κάτοικος Παλλήνης Αττικής
(Έντισον 9), ελληνικής υπηκοότητας, Σύμβουλος.
Αγία Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2011
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΠ. ΤΟΣΚΑΣ
F
(9)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΚΟΝΤΑΚΤ 1 − ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ −
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με
δ.τ. «CONTACT 1».
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Την 21/03/2011 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 02/02/2011 πρα−
κτικό Γενικής Συνέλευσης, καθώς και το από 2−2−2011
πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης
Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΝΤΑΚΤ 1 − ΔΙΑΧΕΙΡΙ−
ΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ − ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
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TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «CONTACT 1» και με αριθμό
μητρώου 25690/01ΑΤ/Β/92/1623 που εδρεύει στο Δήμο
Αμαρουσίου Αττικής, από τα οποία προκύπτει ότι το
Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παρα−
πάνω Γ.Σ. με τριετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα
ως εξής:
1) Γεωργία Σκλήβα του Νικολάου, ιδιωτική υπάλληλος,
κάτοικος Κάτω Πεύκης Αττικής, οδός Ιωνίας αριθ. 2,
κάτοχος του με αριθμό Σ 707381/19.11.1997 δελτίου αστυ−
νομικής ταυτότητας του Α.Τ. Άνω Πατησίων, με ΑΦΜ
069268135 Πρόεδρος.
2) Σεραφείμ Ευθυμιάδης του Αβραάμ, κάτοικος Διονύ−
σου Αττικής, οδός Μαγνησίας αριθμ. 124, κάτοχος του
με αριθμό AB 224019/09.02.2006 δελτίου αστυνομικής
ταυτότητας του Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με ΑΦΜ 023916703
ΔΟΥ Χαλανδρίου Διευθύνων Σύμβουλος και
3) Αικατερίνη Σάββα του Γεωργίου, ιδιωτική υπάλληλος,
κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Ναυπλίου αριθ. 1,
κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 206881/4.4.2006 δελτίου
αστυνομικής ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Χα−
λανδρίου, με ΑΦΜ 124681449 Μέλος και Γραμματέας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την εκπροσώπηση
της εταιρείας και την άσκηση των αρμοδιοτήτων του,
σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 22 του κ.ν. 2190/20, στα
ακόλουθα πρόσωπα, στα οποία παρέχει τις παρακάτω
εξουσίες υπό τους αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση
όρους:
Α) Στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Γε−
ωργία Σκλήβα και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο Σερα−
φείμ Ευθυμιάδη παρέχει την εξουσία και το δικαίωμα
όπως, με τους περιορισμούς και τις διαδικασίες που
στις επόμενες παραγράφους Β, Γ και Ε του παρόντος
αναφέρονται, εκπροσωπούν και δεσμεύουν, από κοι−
νού ή και ξεχωριστά ο καθένας από αυτούς, με μόνη
την υπογραφή τους την εταιρεία και ασκούν όλες τις
εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου,
που προβλέπονται στο νόμο έναντι κάθε φυσικού και
νομικού προσώπου, ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, και
ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, οποιουδήποτε βαθμού
και δικαιοδοσίας, κάθε Αρχής Δημόσιας, Διοικητικής,
Δικαστικής, Δημοτικής, Φορολογικής, κάθε Οργανισμού
Δημοσίου ή Δημοτικού, κάθε Νομικού Προσώπου Δημο−
σίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και κάθε τρίτου στην ημεδαπή
ή στην αλλοδαπή και, γενικά, να προβαίνουν σε πράξεις
που καθ’ οιοδήποτε τρόπο συμβάλλουν στην προώθηση
των εργασιών και του σκοπού της εταιρείας.
Η Πρόεδρος έχει δικαίωμα να αναθέτει, σε εξουσιοδο−
τούμενα από αυτήν πρόσωπα, την εκτέλεση ορισμένων
πράξεων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Β) Απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Δ.Σ για τις
ακόλουθες περιπτώσεις και πράξεις:
1. Χορήγηση δανείων προς τρίτους, ανεξαρτήτως πο−
σού.
2. Χορήγηση εγγυήσεων υπέρ τρίτων ανεξαρτήτως
ποσού.
3. Αγορά παγίων στοιχείων που υπερβαίνουν τα εγκε−
κριμένα από τον προϋπολογισμό, τόσο στο σύνολο όσο
και στις κατ’ είδος δαπάνες.
4. Λήψη δανείων ή και εγγυήσεων από τρίτους, πλην
των Τραπεζικών που ρυθμίζονται κατωτέρω.
5. Συμμετοχή σε άλλη εταιρεία ή κοινοπραξία, σύστα−
ση θυγατρικής εταιρείας, εξαγορά της εταιρείας και
συγχώνευσή της με υφιστάμενες εταιρείες.

Γ) Στη συνέχεια το Δ.Σ αποφασίζει όπως, τα επόμενα
καθήκοντα και αρμοδιότητες δύνανται να ασκούν ως
νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας οι:
1. Γεωργία Σκλήβα,
2. Σεραφείμ Ευθυμιάδης και
3. Αικατερίνη Σάββα
υπογράφοντας αναγκαίως ανά δύο:
Τη σύναψη συμβάσεων για χορήγηση τραπεζικών
δανείων προς την εταιρεία, την έκδοση, αποδοχή, οπι−
σθογράφηση και εξόφληση συναλλαγματικών, γραμμα−
τίων εις διαταγήν, επιταγών και κάθε αξιόγραφου, την
έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας και
προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, τη λήψη
χρηματοδοτήσεων και πιστώσεων καθώς και τη σύναψη
συμβάσεων με τρίτους στα πλαίσια των λειτουργικών
δραστηριοτήτων της Εταιρείας.
Ειδικά για την είσπραξη ή εξόφληση λογαριασμών
πελατών, όπου απαιτείται ειδική εξουσιοδότηση, καθώς
και για την κατάθεση σε τραπεζικούς λογαριασμούς
της Εταιρείας ή για τη μεταφορά ποσών μεταξύ των
τραπεζικών λογαριασμών, απαιτείται μόνη η υπογραφή
ενός από τα ανωτέρω εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.
Δ) Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Γεωργία Σκλήβα και ο Διευ−
θύνων Σύμβουλος Σεραφείμ Ευθυμιάδης δικαιούνται να
επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα των πρα−
κτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού
Συμβουλίου της εταιρείας.
Αγία Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2011
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΠ. ΤΟΣΚΑΣ
F
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Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ
ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ» με δ.τ. «LEO BURNETT».
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Την 21/03/2011 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ−
μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 02/02/2011
Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης
Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙ−
ΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ,
ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ» με δ.τ. «LEO BURNETT»
και με αριθμό μητρώου 6463/01ΑΤ/Β/86/523(2000) που
εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, με το οποίο:
Ανατίθεται η εκπροσώπηση της εταιρείας, σύμφωνα
με τα άρθρα 18 και 22 του κ.ν. 2190/20, στα ακόλουθα
πρόσωπα, στα οποία παρέχονται οι παρακάτω εξουσίες
υπό τους αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους:
Α) Στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Πέτρο
Βενέτη παρέχεται η εξουσία και το δικαίωμα όπως, με
τους περιορισμούς και τις διαδικασίες που στις επόμε−
νες παραγράφους Β, Γ και Ε του παρόντος αναφέρονται,
εκπροσωπεί και δεσμεύει, με μόνη την υπογραφή του την
εταιρεία και ασκεί όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες
του Διοικητικού Συμβουλίου, που προβλέπονται το νόμο
και στο καταστατικό της Εταιρείας, έναντι κάθε φυσικού
και νομικού προσώπου, ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου,
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και ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, οποιουδήποτε βαθ−
μού και δικαιοδοσίας, κάθε Αρχής Δημόσιας, Διοικητικής,
Δικαστικής, Δημοτικής, φορολογικής, κάθε Οργανισμού
Δημοσίου ή Δημοτικού, κάθε Νομικού Προσώπου Δημο−
σίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και κάθε τρίτου στην ημεδαπή
ή στην αλλοδαπή και, γενικά, να προβαίνει σε πράξεις
που καθ’ οιοδήποτε τρόπο συμβάλλουν στην προώθηση
των εργασιών και του σκοπού της εταιρείας.
Ο Πρόεδρος έχει δικαίωμα να αναθέτει, σε εξουσιοδο−
τούμενα από αυτόν πρόσωπα, την εκτέλεση ορισμένων
πράξεων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Β) Απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Δ.Σ για τις
ακόλουθες περιπτώσεις και πράξεις:
1. Χορήγηση δανείων προς τρίτους, ανεξαρτήτως πο−
σού.
2. Χορήγηση εγγυήσεων υπέρ τρίτων ανεξαρτήτως
ποσού.
3. Αγορά παγίων στοιχείων που υπερβαίνουν τα εγκε−
κριμένα από τον προϋπολογισμό, τόσο στο σύνολο όσο
και στις κατ’ είδος δαπάνες.
4. Λήψη δανείων ή και εγγυήσεων από τρίτους, πλην
των Τραπεζικών που ρυθμίζονται κατωτέρω.
5. Συμμετοχή σε άλλη εταιρεία ή κοινοπραξία, σύστα−
ση θυγατρικής εταιρείας, εξαγορά της εταιρείας και
συγχώνευσή της με υφιστάμενες εταιρείες.
Γ) Στη συνέχεια το Δ.Σ αποφασίζει όπως, τα επόμενα
καθήκοντα και αρμοδιότητες δύνανται να ασκούν ως
νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας οι:
1) Πέτρος Βενέτης του Άρη, επιχειρηματίας, κάτοικος
Ελληνικού Αττικής, οδός Πρώτης αριθ. 11, κάτοχος του
με αριθμό AB 510761/11.01.2007 δελτίου αστυνομικής ταυ−
τότητας του Τ.Α. Ελληνικού, με Α.Φ.Μ. 010212169.
2) Αικατερίνη Σάββα του Γεωργίου, ιδιωτική υπάλλη−
λος, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Ναυπλίου αριθ.
1, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ−206881/4.4.2006 δελτίου
αστυνομικής, με Α.Φ.Μ. 124681449.
3) Γεωργία Σκλήβα του Νικολάους, ιδιωτική υπάλληλο,
κάτοικος Κάτω Πεύκης Αττικής, οδός Πρεβέζης αριθ.
1, κάτοχος του με αριθμό Σ −707381/19.11.1997 δελτίου
αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Άνω Πατησίων, με
Α.Φ.Μ. 069268135.
4) Φίλιας Αλέξιος του Βασιλείου, ιδιωτικός υπάλληλος
κάτοικος Αθηνών Αττικής, οδός Ανατολίου 23, κάτοχος
του με αριθμό Χ −016107/04.10.2001 δελτίου αστυνομι−
κής ταυτότητας του Α.Τ. Κυψέλης, με Α.Φ.Μ. 054312130
υπογράφοντας αναγκαίως ανά δύο:
Τη σύναψη συμβάσεων για χορήγηση τραπεζικών
δανείων προς την εταιρεία, την έκδοση, αποδοχή, οπι−
σθογράφηση και εξόφληση συναλλαγματικών, γραμμα−
τίων εις διαταγήν, επιταγών και κάθε αξιόγραφου, την
έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας και
προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, τη λήψη
Α/Α

ΕΤΑΙΡΟΙ

1
2
3

Νικολάου Νικ. Ιωάννης
Αλεξόπουλος Ιωάννης
Νικολάου Καν. Ιωάννης

Φ.Δ.Χ
1
1
1
3
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χρηματοδοτήσεων και πιστώσεων καθώς και τη σύναψη
συμβάσεων με τρίτους στα πλαίσια των λειτουργικών
δραστηριοτήτων της Εταιρείας.
Ειδικά για την είσπραξη ή εξόφληση λογαριασμών
πελατών, όπου απαιτείται ειδική εξουσιοδότηση, καθώς
και για την κατάθεση σε τραπεζικούς λογαριασμούς
της Εταιρείας ή για τη μεταφορά ποσών μεταξύ των
τραπεζικών λογαριασμών, απαιτείται μόνη η υπογραφή
ενός από τα ανωτέρω εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.
Δ) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Πέτρος Βενέτης ή και το
μέλος του Δ.Σ. Γεωργία Σκλήβα δικαιούνται να επικυρώ−
νουν αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των
Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αγία Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2011
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΠ. ΤΟΣΚΑΣ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(11)
Στην τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστα−
τικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την
επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙ−
ΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 458/
τ.ΑΕ−ΕΠΕ/8.2.2011, γίνεται η εξής διόρθωση:
Από το εσφαλμένο: «...Κωνσταντίνο Δήμου...»
Στο ορθό: «...Κωνσταντίνα Δήμου...».
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
F

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚA
(12)
Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της
Ιδιότυπης Μεταφορικής Εταιρείας Περιορισμένης Ευ−
θύνης με την επωνυμία «ΓΕΦΥΡΑ TRANS Ι.Μ.Ε. − ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».
Δια του υπ’ αριθμό 693/19−01−2011 συμβολαίου της
Συμβολαιογράφου Αιγίου Μαρίας θυγατέρας Βασιλείου
Μουντζουρούλια, που κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο με
αριθμό γενικό 8/2011 και ειδικό 3/2011 τροποποιήθηκε το
καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με
την επωνυμία «ΓΕΦΥΡΑ TRANS Ι.Μ.Ε. − ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙ−
ΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ως προς τα άρθρα 6, 9, 16 και 17 του
καταστατικού τα οποία περιληπτικά έχουν ως εξής:
Άρθρο 6
Μετά την αποχώρηση του εταίρου και διαχειριστή ΓΕ−
ΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ του Βασιλείου το κεφάλαιο
της εταιρείας διαμορφώνεται ως εξής:

Βάρος
Μερίδια
40 τόν.
40 τόν.
40 τόν.
120

Αξία
μεριδίου
37,5
37,5
37,5
37,5

Αξία

Ποσοστό

1500
1500
1500
4500

33,34%
33,33%
33,33%
100,00%
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TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Άρθρο 9

Άρθρο 17

Οι συνεισφέροντες στην εταιρεία εταίροι είναι πλέον
οι ανωτέρω αναφερόμενοι.

Ο διαχειριστής σε περίπτωση κωλύματος ή ασθενείας,
θα αναπληρώνεται ισότιμα από τον εταίρο Νικολάου
Καν. Ιωάννη.
Κατά τα λοιπά το καταστατικό της Εταιρείας παρα−
μένει όπως έγινε η κωδικοποίηση του με το αρχικό υπ’
αριθμό 521/10−07−2010 συμβόλαιο.

Άρθρο 16
Διαχειριστής ορίζεται με το παρόν ο Νικολάου Νικ.
Ιωάννης, επίσης Σε περίπτωση οικονομικών συναλλαγών
με τράπεζες οποιοδήποτε δικαιολογητικό θα υπογρά−
φεται μόνο από τον διαχειριστή και μόνο σε περίπτωση
κωλύματος ή ασθένειας αυτού θα υπογράφεται από τον
αναπληρωτή του.

Αίγιο, 21 Ιανουαρίου 2011
(Από την Εταιρεία)
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