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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

ΤΗΣ  ΤΑΚΤΙΚΗΣ (ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

των εταίρων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) 

με την επωνυμία:  

«ΑΒΑΤΟΝ ΣΥΣΥΤΕΜΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ι.Κ.Ε.» 

και τον  διακριτικό τίτλο   «AVATON SYSTEMS Ι.Κ.Ε.» 

με Α.Φ.Μ. 800613224 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.  132193704000 

του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης 

 

 Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα την 10η  Σεπτεμβρίου  2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 

16:00 μ.μ. εδώ στα γραφεία της εδρεύουσας στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης στην οδό Δ. 

Γούναρη 23Γ με την επωνυμία «ΑΒΑΤΟΝ ΣΥΣΥΤΕΜΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ι.Κ.Ε.» συνήλθαν σε  Τακτική Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση οι 

εταίροι  αυτής,  προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των  θεμάτων   της ημερησίας 

διατάξεως:    

ΘEMΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ 

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής 

χρήσης από 01-01-2020 έως 31-12-2020 και της διάθεσης των αποτελεσμάτων. 

2. Απαλλαγή του Διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα 

της χρήσης από 01-01-2020 έως 31-12-2020. 

3. Έγκριση αμοιβών του Διαχειριστή 

4. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση από 01-01-2021 έως 31-12-2021.  

Στη Συνέλευση παραβρέθηκαν οι  κατωτέρω εταίροι της εταιρίας:  

 

ΠINAKAΣ 

TΩN ΔIKAIOYMENΩN ΣYMMETOXHΣ & ΨΗΦΟΥ ΣTHN ΤΑΚΤΙΚΗ ΓENIKH ΣYNEΛEYΣH 

TΩN ΕΤΑΙΡΩΝ THΣ Ι.Κ.Ε. ME THN EΠΩNYMIA  

«ΑΒΑΤΟΝ ΣΥΣΥΤΕΜΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ι.Κ.Ε.» 

της 10ης Σεπτεμβρίου 2021 

α/α Ονοματεπώνυμο εταίρου Αριθμός μεριδίων Αριθμός ψήφων 

1 
Αλέξανδρος Ανυφαντής του Αθανασίου, 

εταίρος & διαχειριστής της Ι.Κ.Ε. 
50 50 

2 
Φωτεινή Αργυριάδου του Παρασκευά, 

εταίρος της Ι.Κ.Ε. 
2.450 2.450 

  2.500 2.500 

 

 Δηλαδή, στη Συνέλευση παρευρέθησαν όλοι οι εταίροι της εταιρίας, οι οποίοι 

κατέχουν το 100% των εταιρικών μεριδίων της και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. 

Έτσι, νομίμως  συγκαλείται και συνεδριάζει η  Γενική Συνέλευση των Εταίρων.  

 Ο κ. Ανυφαντής Αλέξανδρος, εταίρος και διαχειριστής, o οποίος προεδρεύει 

προσωρινώς της παρούσης Γενικής Συνέλευσης, προσέλαβε ως γραμματέα την εταίρο κ. 

Αργυριάδου Φωτεινή,  και κάλεσε τους κ.κ. εταίρους  να εκλέξουν οριστικό Προεδρείο. 
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H Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξέλεξε ως οριστικούς, Πρόεδρο και γραμματέα, τους ανωτέρω, 

επιπλέον δε ανέθεσε στον γραμματέα και χρέη ψηφοσηλέκτου. 

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση, άρχισε τις εργασίες της υπό τη διεύθυνση του εκλεγέντος  

προεδρείου  και εισήλθε στα θέματα της ημερησίας διάταξης. 

 

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 

από 01-01-2020 έως 31-12-2020 και της διάθεσης των αποτελεσμάτων. 

 O Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υπέβαλε προς έγκριση τις ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως από 01-01-2020 έως 31-12-2020 (Ισολογισμός, 

προσάρτημα, και λογαριασμός «αποτελεσμάτων χρήσεως»).  

Η Γενική Συνέλευση ύστερα από διεξοδική συζήτηση, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την 

έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της  εταιρικής χρήσεως από 01-01-2020 έως 

31-12-2020, χωρίς να επιφέρει σε αυτές καμία τροποποίηση. 

Κατά την χρήση 2020, προέκυψε αποτέλεσμα κερδών προ φόρων ποσού € 14.675,37. Ο 

πρόεδρος προτείνει, τη μη διανομή κερδών προς τους εταίρους με σκοπό την ενίσχυση της 

εταιρείας. Επιπλέον η εταιρεία θα προβεί στον σχηματισμό του απαιτούμενου από τον νόμο. 

Επίσης η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με πλειοψηφία 100% του κεφαλαίου την μη διανομή 

μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2020.  

 

Θέμα 2ο: Απαλλαγή του Διαχειριστή  και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα 

πεπραγμένα της χρήσης από 01-01-2020 έως 31-12-2020. 

 Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με 

ειδική Ψηφοφορία που έγινε με ονομαστική κλήση κάθε παρισταμένου μετόχου, απαλλάσσει 

ομόφωνα και παμψηφεί τον Διαχειριστή  και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για αποζημίωση 

για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως από 01-01-2020 έως 31-12-2020.  

Θέμα 3ο: Έγκριση αμοιβών του Διαχειριστή 

 Επί του θέματος αυτού, λαβών το λόγο, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, 

πληροφόρησε τους εταίρους ότι ο διαχειριστής της εταιρίας, για την ιδιότητα του Διαχειριστή  

έλαβε αμοιβές κατά την εταιρική χρήση του έτους 2020 ύψους € 3.000,00.  

Μετά από πρόταση του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομοφώνως και παμψηφεί την 

αποζημίωση διαχείρισης 01-09-2021 έως 31-08-2022 ύψους καθαρού ποσού € 9.000,00 για 

τον Διαχειριστή της εταιρείας. Το παραπάνω ποσό, μπορεί να επεκταθεί κατ’ αναλογία έως την 

επόμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία και καλείται με ειδική ψηφοφορία και 

απόφαση της να εγκρίνει το σύνολο των καταβληθέντων αμοιβών 

Θέμα 4ο:  Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση  από 01-01-2021 έως 31-12-2021.  

 Η Γενική Συνέλευση της εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη της, τις διατάξεις του ν. 

4336/2015, σε συνδυασμό με τον ν. 4308/2014 αποφάσισε ομόφωνα την μη εκλογή ελεγκτών 

για την χρήση 2021, εφόσον βάσει των διατάξεων τους δεν πληρούνται τα κριτήρια 
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υποχρεωτικότητας ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της  επιχείρησης από ελεγκτές 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η Συνεδρίαση.  

Συνετάγη το παρόν Πρακτικό, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται ως κάτωθι : 

 

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ & ΕΤΑΙΡΟΣ ΤΗΣ 

Ι.Κ.Ε. 

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΗΣ Ι.Κ.Ε. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ Π ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ 

 

 

Βεβαιώνεται ότι το παρόν αποτελεί 

ακριβές αντίγραφο από το 

«Ενιαίο Βιβλίο πρακτικών 

αποφάσεων των εταίρων (Γ.Σ.) 

και αποφάσεων της διαχείρισης». 

 

Ο  Διαχειριστής 

 

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ 

 


