
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ IKE 

που εδρεύει στη διεύθυνση όπισθεν ΕΚΟ – Διαβατά Θεσσαλονίκης. 
 

Στην Θεσσαλονίκη, σήμερα την 10.09.18 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 12.00 συνήλθαν 
οι εταίροι σε τακτική γενική συνέλευση, μετά από πρόσκληση του διαχειριστή της 
εταιρείας Στέλιου Κλειδωνιάρη. 
 
Σε αυτήν παρέστησαν οι εξής: 

1. Γκούμας Κωνσταντίνος που έχει 900 εταιρικά μερίδια, 
2. Αφεντουλίδης Ευκλείδης που έχει 900 εταιρικά μερίδια, 
3. Παντελίδης Μενέλαος που έχει 900 εταιρικά μερίδια, 
4. Ματζιάρης Παντελεήμων που έχει 900 εταιρικά μερίδια, 
5. Κόκκινος Αντώνιος που έχει 900 εταιρικά μερίδια, 
6. Παπανικολάου Δημήτριος που έχει 900 εταιρικά μερίδια, 
7. Στέλιος Κλειδωνιάρης που έχει 900 εταιρικά μερίδια. 

δηλαδή όλοι οι εταίροι της εταιρείας που καλύπτουν το 100% του  κεφαλαίου. 
 
Πρώτος έλαβε το λόγο ο διαχειριστής της εταιρείας Στέλιος Κλειδωνιάρης, ο οποίος αφού 
διαπίστωσε την απαρτία, διάβασε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 

1.1.2017 έως 31.12.2017. 
2. Απαλλαγή του διαχειριστή και του λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα 

πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2017 έως 31/12/2017. 
3. Λοιπά θέματα. 

 
Για τα παραπάνω θέματα η συνέλευση των εταίρων αποφάσισε τα εξής: 

 
 

ΘΕΜΑ  1ο 
Πρώτος ανέλαβε τον λόγο ο διαχειριστής Στέλιος Κλειδωνιάρης που ανέλυσε τα 

γεγονότα που επηρέασαν τα αποτελέσματα της χρήσης. Μετά από συζήτηση και με 
απόλυτη πλειοψηφία του 100% των εταίρων που εκπροσωπούν το 100% του εταιρικού 
κεφαλαίου, εγκρίθηκε ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσης χωρίς να επέλθει καμία 
τροποποίηση. 
 
 

ΘΕΜΑ  2ο 
Μετά την έγκριση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης, η συνέλευση με 

την ίδια παραπάνω πλειοψηφία απάλλαξε τους διαχειριστές και το λογιστή από κάθε 
ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2017-31/12/2017. 
 
 

ΘΕΜΑ  3ο 
Με την ίδια παραπάνω πλειοψηφία η συνέλευση ενέκρινε την μεταφορά των ζημιών 

για συμψηφισμό στις επόμενες χρήσεις. 
 
 

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση. 
 
 



ΟΙ  ΕΤΑΙΡΟΙ 
1. Γκούμας Κωνσταντίνος 

 
 
 

2. Αφεντουλίδης Ευκλείδης 
 
 
 

3. Παντελίδης Μενέλαος 
 
 
 

4. Ματζιάρης Παντελεήμων 
 
 
 

5. Κόκκινος Αντώνιος 
 
 
 

6. Παπανικολάου Δημήτριος 
 
 
 

7. Κλειδωνιάρης Στέλιος 
 
 
 
 
 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ 


