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ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 001/2017 

της Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΔΗΣ – ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

και τον διακριτικό τίτλο «ΤΟ ΜΑΝΑΒΙΚΟ» 
 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
  

 

Στα Γιαννιτσά σήμερα στις 26/04/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθαν στα γραφεία 

της εταιρίας με την επωνυμία ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΔΗΣ - ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ και τον διακριτικό τίτλο «ΤΟ ΜΑΝΑΒΙΚΟ», επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 22, 

στα Γιαννιτσά, σε συνεδρίαση οι εταίροι της με μόνο θέμα ημερησίας διατάξεως το: Μεταβίβαση 

εταιρικών μεριδίων. 

 

Παρέστησαν οι: 1) Γεωργία Μοναστηρίδου του Δημητρίου και της Χρυσούλας σύζυγος Δημητρίου 

Μοναστηρίδη, κάτοικος Γιαννιτσών. επί της οδού Καπετάν Μπρατάκη αρ. 2 ,κάτοχος Δ.Α.Τ. 

ΑΙ344289 του ΤΑ Γιαννιτσών, με Α.Φ.Μ. 151181830, 2)  Νίκη Τσεκούρα του Γεωργίου και της 

Μαρίας, κάτοικος Αγροσυκιάς του Πέλλας, κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΒ115664 του Τ.Α. Γιαννιτσών, με 

Α.Φ.Μ. 151197434, Γεώργιος Μιχαηλίδης του Βασιλείου και της Δέσποινας  κάτοικος Αγροσυκιάς 

του Δήμου Πέλλας, κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΗ809707 του Τ.Α. Γιαννιτσών, με Α.Φ.Μ. 141971912, Μαρία 

Μπερμπερίδου του Αλεξάνδρου και της Μαλάμως  κάτοικος Αγροσυκιάς του Δήμου Πέλλας, 

κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΖ310146 του Τ.Α. Γιαννιτσών, με Α.Φ.Μ. 121430540. 

 

Τη θέση του Προέδρου της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αναλαμβάνει η κ. Νίκη Τσεκούρα και τη 

Θέση του Γραμματέα η κ. Γεωργία Μοναστηρίδου.  

Αφού ο πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία η Γενική Συνέλευση προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων 

ημερήσιας διάταξης, δηλαδή την εξέταση της μεταβίβασης με επαχθή αιτία εταιρικών μεριδίων. 

 

Κατά τη συζήτηση του ανωτέρω θέματος η Διαχειριστής της εταιρίας κ. Γεωργία Μοναστηρίδου 

ενημέρωσε της Γενική Συνέλευση για τα δύο συμφωνητικά πώλησης και μεταβίβασης εταιρικών 

μεριδίων από την κ. Νίκη Τσεκούρα με το ένα προς την κ. Μαρία Μπερμπερίδου και με το άλλο προς 

τον κ. Γεώργιο Μιχαηλίδη. Μετά από διαλογική συζήτηση η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα  

ότι οι ανωτέρω μεταβιβάσεις με επαχθή αιτία δεν προσκρούουν στον νόμο και στο καταστατικό της 

εταιρίας και επειδή οι Εταίροι δεν έχουν καμία αντίρρηση για την είσοδο των νέων εταίρων να 

εγκρίνει την αγοραπωλησία των εταιρικών μεριδίων από την Νίκη Τσεκούρα προς την Μαρία 

Μπερμπερίδου 25 εταιρικά μερίδια και προς τον Γεώργιο Μιχαηλίδη 25 εταιρικά μερίδια.  

Μετά από αυτό πλέον τα μερίδια της εταιρίας κατέχονται από : 
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1. Γεωργία Μοναστηρίδου 500 εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας 5.000,00€ 

2. Νίκη Τσεκούρα 450 εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας 4.500,00€ 

3. Μαρία Μπερμπερίδου 250 εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας 250,00€ και 

4. Γεώργιο Μιχαηλίδη 250 εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας 250,00€. 

 

Μη υπάρχοντος άλλου του θέματος για συζήτηση ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει τη 

λήξη των εργασιών της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.  

Ο Διαχειριστής ανέλαβε να ενημερώσει το βιβλίο Εταίρων και εταιρικών μεριδίων ώστε να 

οριστικοποιηθεί η μεταβίβαση και με αυτό δεν χρειάζεται άλλη ενέργεια όπως ορίζει ο νόμος 

4072/212.  

Επίσης θα αναρτηθεί το παρόν πρακτικό στο site της εταιρίας www.paschaloglou.gr ή  

edemgiannitsa.blogspot.com. 

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, το οποίο υπογράφεται από τον 

Πρόεδρο  και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.  

 

Ο Πρόεδρος της Ε.Γ.Σ.                              Ο Γραμματέας της Ε.Γ.Σ. 

 

 Νίκη Τσεκούρα                                          Γεωργία Μοναστηρίδου                                      

 

Ακριβές αντίγραφο εκ του Βιβλίου Πρακτικών ΓΣ 

Ο Διαχειριστής 

 


