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ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1/2019 

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

« ΣΤΗΡΙΖΩ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΜΕΑ Ι.Κ.Ε.» 

ΤΗΣ 29 - 3 - 2018 

 

Στις Σέρρες σήμερα 29η Μαρτίου 2019 και ώρα 12:30 , στα γραφεία της εταιρείας στις  

Σέρρες, συνήλθαν οι εταίροι της «ΣΤΗΡΙΖΩ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗ-

ΣΗ ΑΜΕΑ Ι.Κ.Ε.» σε Αυτόκλητη Ετήσια (Τακτική) Συνέλευση, για λήψη αποφάσεων 

επί των κατωτέρω θεμάτων: 

1. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 06/02 - 

31/12/2018 . 

2. Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 

χρήσης 06/02 - 31/12/2018. 

 

Στη Γενική Συνέλευση παραβρέθηκαν οι κάτωθι εταίροι:  

-  Χρήστος Τριανταφύλλου του Νικολάου, κάτοικος Νιγρίτας Σερρών επί της 

οδού Στρίκη αρ. 9, κάτοχος Δ.Α.Τ. Φ 329106 και Α.Φ.Μ 045395037, με δυο 

χιλιάδες εκατό είκοσι (2350) εταιρικά μερίδια συμμετοχής αξίας  δέκα ευρώ 

(10,00) έκαστο. Και ο, 

- Σαράντης Τρεβλόπουλος του Αθανασίου, κάτοικος Σερρών επί της οδού Α-

θανασίου Διάκου αρ. 5, κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΗ 352604 και Α.Φ.Μ. 074214570, με 

δυο χιλιάδες εκατό είκοσι (2350) εταιρικά μερίδια συμμετοχής αξίας  δέκα ευ-

ρώ (10,00) έκαστο. 

 

Η Συνέλευση στη συνέχεια εξέλεξε παμψηφεί ως Πρόεδρο τον εταίρο κ. Χρήστο 

Τριανταφύλλου του Νικολάου και ως Γραμματέα τον Σαράντη Τρεβλόπουλος του Α-

θανασίου και εισέρχεται στα θέματα ημερήσιας διάταξης. 

 

ΘΕΜΑ 1ον 

- Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 06/02 - 

31/12/2018 μετά της επ’ αυτών εκθέσεως του  διαχειριστή.  

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης παρουσιάζει  στη συνέλευση τις ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις της χρήσης 06/02-31/12/2018, όπως έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο α-

πογραφών και ισολογισμών της εταιρείας, καθώς και την επ’ αυτών έκθεση του δια-

χειριστή. 
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Ακολουθεί συζήτηση μεταξύ των εταίρων και ακολούθως  ομόφωνα εγκρίνονται οι 

ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 06/02-31/12/2018, από τις οποίες προ-

κύπτει ότι η εταιρεία κατά τη χρήση αυτή παρουσίασε ζημίες μετά φόρων που ανέρ-

χονται σε 9.351,22 ευρώ.  Προέκυψε τελικό ποσό φόρου 733,33 ευρώ. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 2ον 

- Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 

χρήσης 06/02 - 31/12/2018. 

Μετά από συζήτηση ομόφωνα απαλλάσσεται  ο διαχειριστής από κάθε ευθύνη για τη 

διαχείριση της χρήσης 06/02 - 31/12/2018. 

 

Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το 

παρόν από όλους τους παραστάντες εταίρους. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 

 

Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                      

ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΤΡΕΒΛΟΠΟΥΛΟΣ 

 


