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(1)
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ−
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑ−
ΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΜΠΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
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Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

9

Την 14.6.2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 20/05/2010 πρακτι−
κό της έκτακτη Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το
οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του
καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

2

TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

«ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙ−
ΡΗΣΕΙΣ ΤΕΜΠΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με αριθμό
μητρώου 54003/31/Β/03/7:
Η εν λόγω τροποποίηση έχει σε περίληψη ως ακο−
λούθως:
΄Αρθρο 2
ΕΔΡΑ
1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Λάρισας, όπου
αυτή ενάγει και ενάγεται για κάθε διαφορά και στις πε−
ριπτώσεις ακόμη της ειδικής κατά τον Κώδικα Πολιτικής
Δικονομίας δωσιδικίας, οπότε θα μπορούσε να εναχθεί
εκτός της έδρας της.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν
να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία
της εταιρείας ή να διορίζονται αντιπρόσωποι οπουδή−
ποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο
Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του
τροποποιημένου καταστατικού.
Λάρισα, 14 Ιουνίου 2010
Με εντολή Νομάρχη
Η Διευθύντρια
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΒΟΥΚΑΛΙΔΟΥ
F

(2)
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Λουτρά Λου−
τρακίου Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρία
Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων» και δ.τ. «Λουτρά
Λουτρακίου Δήμου Αριδαίας Α.Ε.».
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΛΛΑΣ
Την 26.5.2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ’ αριθμ. 1882/26−5−2010
απόφασή μας με την οποία ενεκρίθη η τροποποίηση του
άρθρου 22 (Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλί−
ου) του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «Λουτρά Λουτρακίου Μονομετοχική Δημοτική
Ανώνυμη Εταιρία Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων» με
τον διακριτικό τίτλο «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αριδαί−
ας Α.Ε.», με αριθμό μητρώου 69112/57/Β/09/16, την οποία
αποφάσισε η υπ’ αριθμ. 1/22−4−2010 έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων της.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε και ολόκληρο το
νέο κείμενο του καταστατικού της.
Η καταχώρηση της εν λόγω Ανώνυμης Εταιρείας γί−
νεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2α
και 7β παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20.
Η τροποποίηση που εγκρίθηκε και καταχωρήθηκε έχει
ως εξής:
Άρθρο 22
(Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συυβουλίου):
1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που
απαρτίζεται από εννέα (9) μέλη, από τα οποία τα πέντε
(5) από αυτά υποχρεωτικά δημότες Λουτρακίου. Μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι νομικό
πρόσωπο.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι
αναπληρωτές τους ορίζονται από την Γενική Συνέλευση
των μετόχων, ενώ ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο
Διευθύνων Σύμβουλος θα ορίζονται πάντα με απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου. Όλα τα μέλη εκλέγονται για

τετραετή θητεία που παρατείνεται μέχρι την ανάληψη
των καθηκόντων από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που
εκλέγεται από την τακτική Γενική Συνέλευση που εγκρί−
νει τον ισολογισμό του πέμπτου έτους.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλούνται
ελεύθερα από την Γενική Συνέλευση.
Έδεσσα, 26 Μαΐου 2010
Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ
F

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
(3)
Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΡΥΖΙΟΥ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.», σε τακτική Γενική Συνέλευση.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΡΥΖΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.
Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εται−
ρείας, καλούνται οι μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας
με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΡΥΖΙ−
ΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΒΕΡΜΑ
Α.Ε.»,σε τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2010,
ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πρωινή, στα γραφεία της
έδρας της εταιρίας στην οδό Ηλιουπόλεως (άνευ αρίθ−
μησης), Ωραιόκαστρο − Θεσ/νίκης, με θέματα ημερήσιας
διάταξης τα εξής:
1. Υποβολή των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της εται−
ρίας χρήσης 2009, με τις εκθέσεις του Δ.Σ και των
ελεγκτών.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από
κάθε ευθύνη αποζημίωσης πάνω στον ισολογισμό και
γενικά πάνω στη διαχείριση της παραπάνω χρήσης.
4. Εκλογή δύο τακτικών ελεγκτών και δύο αναπληρω−
ματικών για τη χρήση 2010.
5. Έγκριση οικονομικού αποτελέσματος και τρόπου
διανομής των κερδών.
Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στη
Γενική Συνέλευση πρέπει, σύμφωνα με το καταστατικό
και το Νόμο, πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη πιο
πάνω ημερομηνία που ορίστηκε για τη σύγκληση της
Γ.Σ. να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της
Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε από την Ελλάδα αναγνω−
ρισμένη Τραπεζική Εταιρία ή στο Ταμείο Παρακαταθη−
κών και Δανείων και να προσκομίσουν τα αποδεικτικά
των καταθέσεων αυτών καθώς και τυχόν πληρεξούσια
έγγραφα αντιπροσωπεύσεώς τους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο
F

(4)

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμιά «DRIVE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΙΣΘΩΣΕ−
ΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ», σε τακτική Γενική Συνέλευση.
DRIVE ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
(ΑΡ. Μ.Α.Ε. 45290/62/Β/00/0043)
Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εται−
ρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, με την από 02.06.2010

ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
απόφασή του, καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εται−
ρείας «DRIVE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙ−
ΝΗΤΩΝ», σε τακτική Γενική Συνέλευση στις 30.06.2010,
ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, στα γραφεία της εταιρί−
ας στη Θεσσαλονίκη (7,5 Χιλ. Θεσσαλονίκης−Μουδανιών,
Δήμος Πυλαίας, Θεσσαλονίκης) για συζήτηση και λήψη
αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:
1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων
της εταιρείας για τη χρήση 01.01.2009 − 31.12.2009, μετά
των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
και των ελεγκτών της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζη−
μίωσης για τις παραπάνω οικονομικές καταστάσεις και,
γενικά, για τη διαχείριση και τον έλεγχο για τη χρήση
από 01.01.2009 έως 31.12.2009.
3. Εκλογή ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών)
για τη χρήση 01.01.2010 − 31.12.2010 και καθορισμός της
αμοιβής τους.
4. Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσης 01.01.2009 −
31.12.2009.
5. Διάφορες Ανακοινώσεις − Προτάσεις και άλλα θέ−
ματα.
Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης
όλοι οι μέτοχοι της εταιρίας είτε αυτοπροσώπως είτε
δι’αντιπροσώπου.
Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην πα−
ραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλά−
χιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει
η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της
εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εται−
ρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, είτε σε οποια−
δήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζιτική εταιρεία,
καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να
συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και
του καταστατικού της εταιρείας.
Θεσσαλονίκη, 2 Ιουνίου 2010
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΥΔΗΣ
F
(5)
Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία «ΔΙ.ΒΙ.ΠΑ. ΥΔΡΟΒΟΡΩΝ ΤΗΣ ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝ−
ΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.», σε τακτική Γενική Συνέ−
λευση.
ΔΙ.ΒΙ.ΠΑ. ΥΔΡΟΒΟΡΩΝ ΤΗΣ ΒΙ.ΠΕ.
ΣΙΝΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
(ΑΡ. Μ.Α.Ε. 65815/62/Β/00/0080)
Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας,
το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώ−
νυμης «ΔΙ.ΒΙ.ΠΑ. ΥΔΡΟΒΟΡΩΝ ΤΗΣ ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ ΘΕΣΣΑ−
ΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση την 15.7.2010,
ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 στα γραφεία της Εταιρείας
στον ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου Ο.Τ. 52β Θεσσαλονίκη, για συζήτηση
και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:
Θέματα ημερήσιας διάταξης
1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής
χρήσης 15/04/08 − 31/ 12/09 μετά των επ’ αυτού εκθέσεων
του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
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2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
και του ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για
τα πεπραγμένα της χρήσης.
3. Εκλογές γιά την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμ−
βουλίου.
4. Εκλογή Ελεγκτών επόμενης χρήσης.
5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια
τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις με−
τοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε
Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα
σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν
έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας,
πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία
σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Θεσσαλονίκη, 15 Ιουνίου 2010
Το Διοικητικό Συμβούλιο
F
(6)
Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμιά «ΠΡΙΣΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΤΕ»,
σε τακτική Γενική Συνέλευση.
ΠΡΙΣΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΤΕ
(ΑΡ. Μ.Α.Ε. 39786/01/Β/98/27)
Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρεί−
ας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της
Εταιρείας «ΠΡΙΣΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΤΕ», σε
τακτική Γενική Συνέλευση την 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ημέρα
Τετάρτη και ώρα 6.00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας
στην Αθήνα, οδός Βαλτινών 25 για συζήτηση και λήψη
αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:
Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης
1. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της 31/12/2009,
του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, της προ−
τεινόμενης διανομής κερδών, του προσαρτήματος επί
του ισολογισμού της 31/12/2009, της εκθέσεως του Δι−
οικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα κατά την εν−
δέκατη εταιρική χρήση και υποβολή του πιστοποιητικού
ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελε−
γκτών από κάθε ευθύνη για τη Χρήση 01/01/2009 έως
31/12/2009.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός Αναπληρωματι−
κού Ορκωτού Ελεγκτή για τη Χρήση 01/01/2010 έως
31/12/2010.
4. Έγκριση των συμβάσεων και των καταβληθει−
σών αμοιβών κατά την ενδέκατη εταιρική χρήση (από
01/01/2009 έως 31/12/2009) οι οποίες έχουν λάβει προ−
ηγουμένως την ειδική άδεια που προβλέπεται από τις
διατάξεις του άρθρου 23α του ΚΝ 2190/20.
5. Χορήγηση ειδικών αδειών και προέγκριση των αμοι−
βών συμβάσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις
του άρθρου 23α του ΚΝ 2190/20 για την εταιρική χρήση
1/1/2010 έως 31/12/2010.
6. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμ−
βουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920,
να ασκούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαρια−
σμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της
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εταιρείας και να μετέχουν ως εταίροι σε εταιρείες που
επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
7. Ενημέρωση για την εκλογή νέου μέλους του Διοικη−
τικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
8. Λοιπές ανακοινώσεις.
Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην πα−
ραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλά−
χιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει
η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της
εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εται−
ρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε
στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και
τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορ−
φωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του
καταστατικού της εταιρείας.
Αθήνα, 12 Μαΐου 2010
Το Διοικητικό Συμβούλιο
F
(7)
Πρόσκληση των μετόχων της Ανωνύμης Εταιρείας με
την επωνυμία «ΕΡΙΟΚΡΥΛ ΑΕΒΕ», σε τακτική Γενική
Συνέλευση.
ΕΡΙΟΚΡΥΛ ΑΕΒΕ
Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται
οι μέτοχοι της Εταιρείας «ΕΡΙΟΚΡΥΛ Α.Ε.», σε τακτι−
κή Γενική Συνέλευση στα γραφεία της που βρίσκονται
στο Πλατάνι Αχαΐας την 30η Ιουνίου 2010 ημέρα Τε−
τάρτη και ώρα 10:00 πρωινή, με θέματα ημερήσιας δι−
άταξης τα κάτωθι:
1. Υποβολή και έγκριση της εκθέσεως του Διοικητικού
Συμβουλίου, για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1.1.09−
31.12.09.
2. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 31.12.2009
με την ανάλυση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρή−
σεως από 1.1.09 − 31.12.09 και του προσαρτήματος.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 1.1.09
− 31.12.09.
4. Επικύρωση ανασχηματισμού του Διοικητικού Συμ−
βουλίου.
5. Διάφορες ανακοινώσεις και θέματα − Αύξηση με−
τοχικού κεφαλαίου.
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέ−
λευση πρέπει να συμμορφωθούν με το άρθρο 22 του
καταστατικού της εταιρείας, να καταθέσουν τις μετο−
χές τους στο ταμείο της εταιρείας, ή να προσκομίσουν
στη Διοίκηση της Εταιρείας τις αποδείξεις καταθέσεως
αυτών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε
οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία,
τουλάχιστον 5 (πέντε) πλήρεις ημέρες πριν της ορισθεί−
σης για την συνεδρίαση της Συνέλευσης. Εντός της
ανωτέρω προθεσμίας των 5 ημερών πρέπει να κατατε−
θούν στην εταιρεία, τα στοιχεία των πληρεξουσίων των
μετόχων που θα παραστούν στη συνέλευση, εφ’όσον
δεν παραστούν οι ίδιοι.
Το Διοικητικό Συμβούλιο

(8)
Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία «ENVIVO ΙΑΤΡΟΤΕΧΝ0Λ0ΓΙΚΑ Α.Ε.», σε
έκτακτη Γενική Συνέλευση.
ENVIVO ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ Α.Ε.
(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 68452/04/Β/08/37)
Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, το Διοικη−
τικό της Συμβούλιο με την από 14 Μαΐου 2010 απόφα−
σή του καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας
«ENVIVO ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΠΚΑ Α.Ε.», σε τακτική Γενική
Συνέλευση την 30 Ιουνίου 2010 και ώρα 16:30 μ.μ. στα
γραφεία της Εταιρείας στο Γέρακα, οδός Έκτορος,
αριθμός 20 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για τα
παρακάτω θέματα:
1. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της εταιρι−
κής χρήσης 2009 μαζί, με τις εκθέσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τα πεπραγμένα της
πρώτης υπερδωδεκάμηνης χρήσης 2009 που έκλεισε.
3. Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσεως 2009.
4. Εκλογή δύο (2) τακτικών και δύο (2) Αναπληρωμα−
τικών Ελεγκτών για την χρήση 2010.
5. Συζήτηση διαφόρων οικονομικών και διαχειριστικών
θεμάτων.
Όποιος μέτοχος επιθυμεί να μετάσχει της Γενικής
Συνέλευσης, πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο
Ταμείο της Εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική ανώνυμη τραπεζική
εταιρεία πέντε τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσας
για την συνεδρίαση της συνελεύσεως ημερομηνίας.
Η αυτή προθεσμία ισχύει και περί της καταθέσεως
στην εταιρεία των αποδείξεων κατάθεσης και των εγ−
γράφων αντιπροσώπευσης των μετόχων.
Γέρακας, 1 Ιουνίου 2010
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
F
(9)
Πρόσκλση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΩΤΗΡ − ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΡΗΓΟ−
ΡΙΑΔΗ Ανώνυμος Εταιρεία» και δ.τ. «ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΡΗΓΟ−
ΡΙΑΔΗ Α.Ε.», σε τακτική Γενική Συνέλευση.
ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΩΤΗΡ − ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ Α.Ε.
(ΑΡ.Μ.Α.Ε.53460/01ΑΤ/Β/02/462)
Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και
σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι
μέτοχοι της εταιρείας σε τακτική Γενική Συνέλευση στις
30 Ιουνίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 π.μ. στα
γραφεία της έδρας της εταιρείας Πεύκων 9−11, Ηράκλειο
Αττικής, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των
εξής θεμάτων ημερησίας διάταξης:
1. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων, Ισολο−
γισμού, Λογαριασμού Αποτελεσμάτων της εταιρικής
χρήσης 1−1−2009 έως 31−12−2009 μετά των εκθέσεων του
Διοικητικού Συιιβουλίου, των Ελεγκτών και του Προ−
σαρτήματος.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για
τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα
της πιο πάνω χρήσης.
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3. Εκλογή τακτικών ορκωτών ελεγκτών και αναπλη−
ρωματικών για τον έλεγχο της χρήσης 2010.
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου εν όψει πα−
ραίτησης μέλους.
5. Έγκριση τροποποίησης του άρθρου 6 του κατα−
στατικού της εταιρείας και ενεργειών του Δ.Σ. για την
ακύρωση ανωνύμων μετοχών και έκδοση και διανομή
προσωρινών τίτλων ονομαστικών μετοχών στους δικαι−
ούχους μετόχους.
6. Διάφορα θέματα και Ανακοινώσεις
Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην τακτική
Γενική Συνέλευση, αρκεί να το γνωστοποιήσουν πέντε
(5) ημέρες πριν από την σύγκληση της τακτικής Γενικής
Συνέλευσης, δεδομένου ότι όλες οι μετοχές φυλάσσο−
νται στα γραφεία της εταιρείας.
Ηράκλειο Αττικής, 27 Μαΐου 2010
Το Διοικητικό Συμβουλίου
F

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
(10)
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με
την επωνυμία «Κ ΜΠΕΡΤΣΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥ−
ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ − ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ −ΑΝΤΙΠΡΟ−
ΣΩΠΕΙΕΣ − ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ − ΕΞΑΓΩΓΕΣ − ΜΠΕΡΤΣΟΝΣ
ΕΣ ΕΙ (BERTSONS S.A.)» και δ.τ. «ΜΠΕΡΤΣΟΝΣ ΕΣ ΕΙ
(BERTSONS S.A.)».
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Την 4.6.2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, τα κατωτέρω στοιχεία
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Κ ΜΠΕΡ−
ΤΣΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ − ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ − ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ − ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ − ΕΞΑΓΩΓΕΣ
−ΜΠΕΡΤΣΟΝΣ ΕΣ ΕΙ (BERTSONS S.A.)» και δ.τ. «ΜΠΕΡ−
ΤΣΟΝΣ ΕΣ ΕΙ (BERTSONS S.A.)» και αριθμό Μητρώου
55788/01ΑΤ/Β/03/456, που εδρεύει στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥ−
ΣΙΟΥ Αττικής:
1. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι−
σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για
τη χρήση 31−12−2008.
2. Το από 30/06/2009 Πρακτικό τακτικής Γενικής Συνέ−
λευσης των μετόχων, με το οποίο ορίστηκαν ελεγκτές
για την επόμενη χρήση 2009 οι εξής:
Τακτικοί:
α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ, με αριθμό μητρώου
Ο.Ε. 9994030039 και αριθμό αδείας Α΄ Τάξης Λογιστή/
Φοροτεχνικού 15164.
β. ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, με αριθμό μητρώου Ο.Ε.
9902065127 και αριθμό αδείας Α΄ Τάξης Λογιστή/Φορο−
τεχνικού 28394.
Αναπληρωματικοί:
α. ΑΠΟΣΤΟΛΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, με αριθμό μητρώου
Ο.Ε. 9901022593 και αριθμό αδείας Α΄ Τάξης Λογιστή/
Φοροτεχνικού 15124.
β. ΧΡΥΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, με αριθμό μητρώου Ο.Ε.
9998048597 και αριθμό αδείας Α΄ Τάξης Λογιστή/Φο−
ροτεχνικού 12978.
Αγ. Παρασκευή, 4 Ιουνίου 2010
Με εντολή Νομάρχη
Η Προϊσταμένη Τμήματος
ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ
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(11)
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «THE.GE.RO. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙ−
ΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «THE.GE.RO. A.E.».
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Την 31.5.2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 13/01/2010 Πρακτι−
κό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρεί−
ας με την επωνυμία «THE.GE.RO. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «THE.GE.RO.
Α.Ε.» και με αριθμό μητρώου 63112/01ΑΤ/Β/07/215, από το
οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε
την μεταφορά των γραφείων της έδρας της εταιρείας
από την οδό Σολωμού 29 στην οδό Λ. Κηφισίας 180−182
και Σικελιανού 1 του Δήμου Ν. Ψυχικού.
Αγ. Παρασκευή, 31 Μαΐου 2010
Με εντολή Νομάρχη
Ο Προϊστάμνος Τμήματος
ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΤΑΣ
F

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ
(12)
Σύσταση Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επω−
νυμία «ΒΕΓΓΕΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥ−
ΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ − ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑ−
ΣΕΩΣ (CATERING)».
Δυνάμει του υπ’ αριθμ. 3415/9−6−2010 συμβολαίου της
Συμβολαιογράφου Πειραιά Κυριακής Αγγ. Λαουλάκου,
που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία
Εταιρειών του Πρωτοδικείου Πειραιά στις 17.6.2010, με
αριθμό μητρώου 11628 και αριθμό κατάθεσης 382/2010,
συνεστήθη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης με την
επωνυμία «ΒΕΓΓΕΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥ−
ΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ − ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚ−
ΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ
(CATERING)» και με το διακριτικό τίτλο «ΒΕΓΓΕΡΑ Ε.Π.Ε».
Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία της
θα αποδίδεται «VEGERA LTD».
Εταίροι−ιδρυτές:
1) Σάββας Δρογγίτης του Παναγιώτη και της Δήμη−
τρας, αυτοκινητιστής, που γεννήθηκε στη Νίκαια Αττικής
στις 28−12−1979 και κατοικεί στο Πέραμα Αττικής, οδός
Καλαμών αριθμός 13, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομι−
κής Ταυτότητας υπ’ αριθμ. Σ 187715 που εκδόθηκε στις
11.7.1997 από το Α.Τ. Κερατσινίου, με αριθμό φορολογι−
κού μητρώου 101131209 της Δ.Ο.Υ. Ε΄ Πειραιά.
2) Κωνσταντίνος Γιαννουλίδης του Ηλία και της Δέ−
σποινας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στη Μακρυνί−
τσα Σερρών στις 11−10−1962 και κατοικεί στο Κερατσίνι
Αττικής, οδός Ειρήνης αριθμός 24, κάτοχος του Δελτί−
ου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ’ αριθμ. ΑΕ 022160 που
εκδόθηκε την 9−12−2006 από το Τ.Α. Κερατσινίου, με
αριθμό φορολογικού μητρώου 035017344 της Δ.Ο.Υ. Ε΄
Πειραιά.
3) Ελένη Βοϊδονικόλα του Σταύρου και της Σταυρού−
λας, φοιτήτρια, που γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής
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στις 29−10−1991 και κατοικεί στο Κερατσίνι Αττικής, οδός
Ακροπόλεως αριθμός 15Α, κάτοχος του Δελτίου Αστυ−
νομικής Ταυτότητας υπ’ αριθμ. ΑΒ 068952 που εκδόθηκε
την 21−1−2006 από το Τ.Α. Πειραιά, με αριθμό φορολογι−
κού μητρώου 155555466 της Δ.Ο.Υ. Ε΄ Πειραιά.
4) Σταματίνα Καππάτου του Δημητρίου και της Άννας,
ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις
21.1.1986 και κατοικεί στον Πειραιά, οδός Φραγκιαδών
αριθμός 62−64, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυ−
τότητας υπ’ αριθμ. ΑΙ 035129 που εκδόθηκε την 16−7−2009
από το Τ.Α. Πειραιά, με αριθμό φορολογικού μητρώου
132271135 της Δ.Ο.Υ. Γ΄ Πειραιά και
5) Αγγελική Αγάδη του Νικολάου και της Μαρίας,
ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στον Πειραιά στις
25.7.1969 και κατοικεί στον Πειραιά, οδός Μπιζανίου
αριθμός 28, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτό−
τητας υπ’ αριθμ. ΑΖ 061875 που εκδόθηκε την 17−9−2007
από το Τ.Α. Πειραιώς, με αριθμό φορολογικού μητρώου
102227870 της Δ.Ο.Υ. Α΄ Πειραιά.
Σκοπός: Η ίδρυση γραφείου για τη διοργάνωση και
επιμέλεια, πολιτιστικών, καλλιτεχνικών, αθλητικών, κοι−
νωνικών εκδηλώσεων, συνεδρίων, δεξιώσεων. Η παροχή
υπηρεσιών εστίασης (catering).
Η ίδρυση, εκμετάλλευση, διαχείριση και λειτουργία
παντός είδους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέρο−
ντος ενδεικτικά εστιατορίων, καφετέριας, μπαρ, ζαχα−
ροπλαστείων, αναψυκτηρίων και λοιπά χώρων.
Η νόμιμη εκμετάλλευση χώρου παραλίας (πλαζ) για
την τοποθέτηση και εγκατάσταση σ’ αυτόν ομπρελών,
τραπεζιών, καθισμάτων, καθισμάτων παραλίας (πλαζ)
και λοιπών ειδών με σκοπό τη μίσθωση των ανωτέρω
ειδών προς τους λουομένους.
Η ίδρυση και εκμετάλλευση επιχείρησης θαλασσίων
σπορ, παιχνιδιών θάλασσας (ενοικίαση θαλασσίων πο−
δηλάτων, κανό) και λοιπών ειδών αναψυχής.
Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί
κατόπιν ειδικής αποφάσεως της συνελεύσεως των εταί−
ρων και σύμφωνα με το νόμο:
α) Να συγχωνεύεται ή να απορροφά ατομικές επι−
χειρήσεις οποιουδήποτε τύπου, β) Να συνεργάζεται με
οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε
τρόπο και να συμμετέχει σε εταιρείες οποιασδήποτε
νομικής μορφής και σε ατομικές επιχειρήσεις, υφιστά−
μενες ή συσταθησόμενες στο μέλλον με τους ίδιους
ή συναφείς σκοπούς. γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα
οπουδήποτε στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή, δ) Να
ιδρύει με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα εταιρείες ή
κοινοπραξίες με τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς. ε)
Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρεία
αλλοδαπή ή ημεδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και
δραστηριότητες, να επιτρέπει τη χρήση του τίτλου της
με τη μέθοδο δικαιόχρησης (FRANCHISE) και να παρέχει
υπηρεσίες συμβουλευτικού χαρακτήρα σε άλλες επιχει−
ρήσεις συναφείς με το σκοπό της.
Για την υποβοήθηση των σκοπών της η εταιρεία ασκεί
οποιαδήποτε δραστηριότητα πέρα από τις παραπάνω
εργασίες που έχει άμεση ή έμμεση σχέση με το σκοπό
της.
Η απαρίθμηση των σκοπών της εταιρείας και των
δραστηριοτήτων της είναι ενδεικτική και όχι περιο−
ριστική.

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Πειραιά.
Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται εικοσαετής
(20ετής).
Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των
είκοσι οκτώ χιλιάδων (28.000,00 €) ευρώ και καταβλή−
θηκε ολόκληρο στο εταιρικό ταμείο και διαιρείται σε
διακόσια [200] εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκά−
στου εκατόν σαράντα ευρώ (140,00 €). Η κάλυψη των
μεριδίων καθώς και η καταβολή του κεφαλαίου από
τους εταίρους έγινε ως εξής:
Ο Σάββας Δρογγίτης κατέθεσε στο ταμείο της εταιρεί−
ας δέκα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (10.500,00 €) και ανέ−
λαβε εβδομήντα πέντε (75) εταιρικά μερίδια ονομαστικής
αξίας εκάστου εκατόν σαράντα ευρώ (140,00 €), τα οποία
αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία.
Ο Κωνσταντίνος Γιαννουλίδης κατέθεσε στο ταμείο
της εταιρείας δύο χιλιάδες διακόσια σαράντα ευρώ
(2.240,00 €) και ανέλαβε δεκαέξι (16) εταιρικά μερίδια
ονομαστικής αξίας εκάστου εκατόν σαράντα ευρώ
(140,00 €), τα οποία αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής
του στην εταιρεία.
Η Ελένη Βοϊδονικόλα κατέθεσε στο ταμείο της εται−
ρείας τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια ευρώ (4.900,00 €)
και ανέλαβε τριάντα πέντε (35) εταιρικά μερίδια ονομα−
στικής αξίας εκάστου εκατόν σαράντα ευρώ (140,00 €),
τα οποία αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής της στην
εταιρεία.
Η Σταματία Καππάτου κατέθεσε στο ταμείο της
εταιρείας τέσσερις χιλιάδες επτακόσια εξήντα ευρώ
(4.760,00 €) και ανέλαβε τριάντα τέσσερα (34) εταιρικά
μερίδια ονομαστικής αξίας εκάστου εκατόν σαράντα
ευρώ (140,00 €), τα οποία αποτελούν τη μερίδα συμμε−
τοχής της στην εταιρεία.
Η Αγγελική Αγάδη κατέθεσε στο ταμείο της εταιρείας
πέντε χιλιάδες εξακόσια ευρώ (5.600,00 €) και ανέλαβε
σαράντα (40) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκά−
στου εκατόν σαράντα ευρώ (140,00 €), τα οποία αποτε−
λούν τη μερίδα συμμετοχής της στην εταιρεία.
Ο καθένας από τους παραπάνω εταίρους συμμετέ−
χει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής, ώστε το
εταιρικό κεφάλαιο εκπροσωπείται από πέντε (5) μερίδες
συμμετοχής.
Διαχειριστές ορίζονται για όλη τη διάρκεια της εται−
ρείας, ο Σάββας Δρογγίτης και ο Κωνσταντίνος Γιαν−
νουλίδης, οι οποίοι θα εκπροσωπούν την εταιρεία, από
κοινού ή χωριστά. Ειδικά για την αποδοχή, τριτεγγύηση,
οπισθογράφηση και ανάληψη υποχρεώσεων από συναλ−
λαγματικές ή επιταγές εφόσον η εν λόγω συναλλαγή
υπερβαίνει κατά περίπτωση το ποσό των δέκα χιλιάδων
(10.000,00 €) ευρώ ή για τη σύναψη Τραπεζικού ή οποι−
ουδήποτε Δανείου άνω των Δέκα χιλιάδων (10.000,00 €)
ευρώ ή την προμήθεια πάγιου εξοπλισμού αξίας άνω των
Δέκα χιλιάδων (10.000,00 €) ευρώ , η σύναψη συμβάσεων
αξίας μεγαλύτερης των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ και
εν γένει για κάθε συναλλαγή αξίας ανωτέρας των Δέκα
χιλιάδων (10.000,00 €) ευρώ απαιτείται η υπογραφή και
των δύο διαχειριστών της εταιρείας.
Πειραιάς, 17 Ιουνίου 2010
Η Συμβολαιογράφος
ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΓ. ΛΑΟΥΛΑΚΟΥ
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(13)
Τροποποιήση του καταστατικού της Μονοπρόσωπης
Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία
«ΒΙΡΒΙΛΗΣ FINANCIAL SOLUTIONS & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙ−
ΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΒΙΡΒΙΛΗΣ FINANCIAL
SOLUTIONS Μ.Ε.Π.Ε».
Ανακοινώνεται ότι με την υπ’ αριθμ. 3.976/9−6−2010
πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΜΑΡΙΑΣ Σ. ΓΚΑ−
ΤΖΑΡΟΥ ΤΟΜΑΡΑ, αντίγραφο του οποίου καταχωρή−
θηκε νομίμως στα βιβλία εταιρειών του πρωτοδικείου
Αθηνών την με ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 9379/2010 και ΕΙΔΙΚΟ
ΑΡΙΘΜΟ 2950.
Α. Τροποποιήθηκε το καταστατικό της Μονοπρό−
σωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης, με την
επωνυμία «ΒΙΡΒΙΛΗΣ FINANCIAL SOLUTIONS & ΑΣΦΑ−
ΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο
«ΒΙΡΒΙΛΗΣ FINANCIAL SOLUTIONS Μ.Ε.Π.Ε», με έδρα τον
Δήμο Αρτέμιδος Αττικής, Λεωφ. Βραυρώνας αριθμός
211, Τ.Κ.19016, με Α.Φ.Μ. 997774329 Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, που
συστάθηκε δυνάμει του υπ’ αριθμ. 3.879/13−1−2010 συμ−
βολαίου (καταστατικού) της Σύμβολαιογράφου Αθηνών
ΜΑΡΙΑΣ Σ. ΓΚΑΤΖΑΡΟΥ − ΤΟΜΑΡΑ, που καταχωρήθηκε
νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών,
με ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 703/2010 και ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 238
και δημοσιεύθηκε νόμιμα στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), με αριθμό Φύλλου ΦΕΚ
361/19.1.2010, ως προς το άρθρο τρία (3) που αφορά το
σκοπό, προκειμένου να προστεθεί σε αυτόν και
«Η προώθηση προϊόντων Χρηματοπιστωτικού τομέα»,
που τοποθετείται ως παράγραφος τέσσερα (4) στην
αρίθμηση των σκοπών της εταιρείας, οπότε αναριθμού−
νται οι εν συνεχεία παράγραφοι κατ’ αύξοντα αριθμό
έως και είκοσι τέσσερα (24) και
Β) Κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας
μετά την άνω τροποποίηση, σε ενιαίο κείμενο.
Σήμερα τα στοιχεία της εταιρείας είναι τα ακόλου−
θα:
Επωνυμία «ΒΙΡΒΙΛΗΣ FINANCIAL SOLUTIONS & ΑΣΦΑ−
ΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕ−
ΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».
Διακριτικός Τίτλος «ΒΙΡΒΙΛΗΣ FINANCIAL SOLUTIONS
Μ.Ε.Π.Ε.»,
΄Εδρα ο Δήμος Αρτέμιδος Αττικής.
Μοναδικός Εταίρος ο ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΒΙΡΒΙΛΗΣ του
ΛΑΜΠΡΟΥ και της ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ, επιχειρηματίας, που
γεννήθηκε στα Ιωάννινα στις 2−12−1966, κάτοικος Αρτέ−
μιδας Αττικής, οδός Ολυμπίας και Οδυσσέως αριθμός 2,
Τ.Κ. 19016 και κάτοχος του υπ’ αριθμ. ΑΒ 562828/24.1.2007
δελτίου ταυτότητος του Τμήματος Ασφαλείας Αρτέμι−
δας, με Α.Φ.Μ. 037418762 Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, Ελληνικής
Ιθαγένειας.
Κεφάλαιο ευρώ έξι χιλιάδες (6.000), διαιρούμενο σε δι−
ακόσια (200) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ
τριάντα (30) το καθένα, τα οποία όλα ανήκουν στον
μοναδικό εταίρο, που συνιστούν την μία (1) και μοναδική
μερίδα συμμετοχής του στην ως άνω εταιρεία.
Σκοπός:
1. Η Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών με την μορφή
πληροφοριών, ενημερώσεων, συμβουλών και διεκπε−
ραίωσης υποθέσεων με κάθε τρόπο ήτοι (ενδεικτικά)
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γραπτό, προφορικό, ηλεκτρονικό, τηλεομοιοτυπικό, σε
φυσικά ή και νομικά πρόσωπα έναντι της κατά περί−
πτωση νόμιμης αμοιβής ή συμφωνημένης συνδρομής ή
προμήθειας επί των κάτωθι (ενδεικτικά) αναφερόμενων
θεμάτων.
2. Η παροχή και υλοποίηση Συμβουλών προς φυσικά ή
νομικά πρόσωπα, επιχειρησιακής αναπτύξεως, marketing,
οργανώσεως, επικοινωνίας, διανομής, στρατηγικής επι−
χειρήσεων, εκπαιδεύσεως και ειδικεύσεως προσωπικού,
ποιότητας παροχής υπηρεσιών, ανάπτυξης και εκμετάλ−
λευσης λογισμικού κ.α.
3. Η παροχή και υλοποίηση Συμβουλών επί Χρημα−
τοοικονομικών και Χρηματιστηριακών προϊόντων και
υπηρεσιών, εξεύρεσης και ανάλυσης και κοστολόγησης
πάσης μορφής επενδύσεων και εκτίμησης περιουσιακών
στοιχείων και επιχειρηματικών κινδύνων.
4. Η προώθηση προϊόντων Χρηματοπιστωτικού το−
μέα.
5. Η παροχή και υλοποίηση Συμβουλών σχετικά με την
Διαχείριση Ακινήτων πάσης φύσεως.
6. Η παροχή και υλοποίηση Συμβουλών επί Διοικητι−
κών, εργασιακών, μισθολογικών, συνταξιοδοτικών, με−
ρισματοδοτικών, ασφαλιστικών θεμάτων.
7. Η Εκπόνηση Μελετών προς φυσικά ή νομικά πρόσω−
πα, επί Οικονομοτεχνικών θεμάτων, Επιχειρηματικών και
Επενδυτικών σχεδίων, διαχείρισης ακινήτων, εξεύρεσης
χρηματοδότησης και αξιοποίησης περιουσιακών στοι−
χείων καθώς επίσης επί Οικονομικών, ασφαλιστικών,
φοροτεχνικών, αναλογιστικών θεμάτων, σκοπιμότητας
και βιωσιμότητας.
8. Η Εκπόνηση Μελετών επί Λογιστικών και Φοροτε−
χνικών θεμάτων.
9. Η Παροχή Υπηρεσιών στον τομέα της Ασφάλισης
φυσικών ή νομικών προσώπων και πραγμάτων και η
πρακτόρευση ασφαλειών και ασφαλιστικών εταιριών.
10. Η Παροχή Υπηρεσιών Μεσίτη Αστικών Συμβάσεων,
Διαχειριστή ακίνητης περιουσίας και Εκτιμητή ακινή−
των.
11. Η Παροχή Αρχιτεκτονικών − Πολιτικών Μηχανικών
Υπηρεσιών και Εκπόνηση Μελετών για την έκδοση Αδει−
ών επί πολεοδομικών και συναφών θεμάτων.
12. Η αγορά προς μεταπώληση ακινήτων πάσης φύσε−
ως ως ενδεικτικά οικοπέδων, κτημάτων, κτιρίων, διαμε−
ρισμάτων, γραφείων και καταστημάτων.
13. Η ανάληψη διαχείρισης ή εκμετάλλευσης ακινήτων
ιδιόκτητων ή ανηκόντων σε τρίτους και στην τελευταία
περίπτωση, επ’ αμοιβή.
14. Η απόκτηση ακινήτων με αγορά ή με χρηματοδο−
τική σύμβαση (Leasing) ή άλλο χρηματοδοτικό τρόπο,
με σκοπό την εκμετάλλευσή τους.
15. Η αγορά αστικών ή αγροτικών εκτάσεων προς δη−
μιουργία οικισμών μονίμου ή παραθεριστικής κατοικίας
δια της κατατμήσεώς των σε άρτια και οικοδομήσιμα
τεμάχια προς πώλησή τους αυτούσιων ή μετ’ ανέγερση
επ’ αυτών κατοικιών ή η εκμετάλλευσή τους με οποι−
ονδήποτε τρόπο.
16. Η αγορά προς ανοικοδόμηση και αξιοποίηση ακι−
νήτων πάσης φύσεως και δη προς ανέγερση πάσης
φύσεως κτηρίων, κατοικιών, πολυκατοικιών κατά το
σύστημα της αντιπαροχής.
17. Η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών επί ιδίων ακινή−
των και ακινήτων τρίτων εργολαβικώς με αντιπαροχή
ή άλλα εργολαβικά ανταλλάγματα.
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18. Η κατασκευή, οργάνωση και εκμετάλλευση δι’ ίδιο
λογαριασμό ή δια λογαριασμό τρίτων με αμοιβή ξενο−
δοχειακών και αγροτικών εγκαταστάσεων, η εκπόνηση
τεχνικών μελετών πάσης φύσεως, η παροχή συμβουλών
σε τρίτους επί των ως άνω αντικειμένων.
19. Η διενέργεια πάσης φύσεως εργασιών και η πα−
ροχή υπηρεσιών, αναγομένων στον τουρισμό και δη, η
ίδρυση και εξοπλισμός ξενοδοχειακών μονάδων προς
εκμετάλλευση ως επίσης θερινών κατοικιών και τουρι−
στικών περιπτέρων και εγκαταστάσεων, η ίδρυση και
εκμετάλλευση γραφείων ταξιδιών και τουριστικών γρα−
φείων στην αλλοδαπή και ημεδαπή όπως και η οποι−
αδήποτε επιχείρηση συνδεόμενη άμεσα ή έμμεσα με
τουριστικές εργασίες με αντικείμενο ενδεικτικώς, την
ομαδική ή ατομική διακίνηση τουριστών στην αλλοδαπή
και ημεδαπή και κάθε απαιτούμενη προς τούτο εργασία
και η πρακτόρευση επιχειρήσεων συγκοινωνιών οδικών,
αεροπορικών, σιδηροδρομικών, ακτοπλοϊκών προς ευό−
δωση του τουριστικού αντικειμένου.
20. Η διοργάνωση εκπαιδευτικών και άλλων σεμινα−
ρίων, συνεδρίων και εν γένει εκδηλώσεων καθώς και η
έκδοση εντύπου ή ηλεκτρονικού υλικού, αναφορικά με
τους ανωτέρω σκοπούς.
21. Η αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών επι−
χειρήσεων καθώς και η συνεργασία και η συμμετοχή με
οποιαδήποτε έννομη σχέση σε άλλες επιχειρήσεις που
επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
22. Εκπροσώπηση φυσικών ή νομικών προσώπων, σε
κάθε συναλλαγή με τρίτους και ιδία σε διαγωνισμούς
και ανάθεση έργων Δημοσίων Οργανισμών και Ιδιωτικών
φορέων στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό.

23. Εκμετάλλευση ιδιόκτητων αγροτικών εκτάσεων
ή εκτάσεων που ανήκουν σε τρίτους, με σκοπό την
παραγωγή και εμπορία πάσης φύσεως αγροτικών προ−
ϊόντων.
24. Κάθε συναφής και παρεμφερής δραστηριότητα
και υπηρεσία που έχει άμεση ή έμμεση σχέση με όσα
προαναφέρθηκαν.
Προς επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία, δύναται
να συμμετέχει σε εταιρίες ομόρρυθμες, ετερόρρυθ−
μες, Α.Ε., ΕΠΕ, και άλλες, όχι όμως σε άλλη μονοπρό−
σωπη Ε.Π.Ε. με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς
και να συμμετέχει, εκπροσωπεί και συνεργάζεται,
έστω και κοινοπρακτικά, σε άλλες επιχειρήσεις, ήδη
υφιστάμενες ή που πρόκειται να συσταθούν στην
Ελλάδα ή το εξωτερικό και οι οποίες επιδιώκουν
τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης
εταιρείας.
Διάρκεια είκοσι (20) έτη.
Διααχειριστής ο ως άνω μοναδικός εταίρος, από
την σύσταση της εταιρείας και καθ’ όλη την διάρ−
κειά της, ο οποίος δύναται με συμβολαιογραφικό
πληρεξούσιο να αναθέτει σε άλλο πρόσωπο την
άσκηση εν γένει των καθηκόντων του, με του όρους
και προϋποθέσεις που τίθενται στο σχετικό άρθρο
της διαχείρισης.
Αθήνα, 9 Ιουνίου 2010
Η Συμβολαιογράφος
ΜΑΡΙΑ ΣΩΤ. ΓΚΑΤΖΑΡΟΥ
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