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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΗΝΑΣΙΔΗΣ Ι.Κ.Ε.
Σήμερα 18/06/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 21:00, στα γραφεία της εταιρίας, που
βρίσκονται στον Άγιο Λουκά Κρύας Βρύσης, πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση
των Εταίρων της LAMIN BUS SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, στην
οποία παρευρέθηκαν οι α) Λάζαρος Μηνασίδης του Γεωργίου και β) Χρυσούλα Μηνασίδη του
Δημητρίου.
Η παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση, πραγματοποιείται μετά από απόφαση του Διαχειριστή
της εταιρίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1) Έγκριση του Ισολογισμού λήξης εκκαθάρισης της 17/06/2021 και ολοκλήρωση της
εκκαθάρισης,
2) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Στη συνέχεια, ο Διαχειριστής του Εταιρίας κ. Λάζαρος Μηνασίδης ανέλαβε ως προσωρινός
πρόεδρος της Γ.Σ. Πήρε τον λόγο και αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, καταρτίσθηκε ο πίνακας
με τα Μέλη που παρευρέθηκαν και εφόσον διαπιστώθηκε νομιμότης καθ’ όλα, οι Εταίροι
προχώρησαν στην Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γ.Σ..
Μετά από ψηφοφορία, πρόεδρος της Γ.Σ. εκλέχθηκε ο κ. Λάζαρος Μηνασίδης και Γραμματέας
η κ. Χρυσούλα Μηνασίδου. Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση, προχώρησε στη συζήτηση των
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ 1 : Έγκριση του Ισολογισμού λήξης εκκαθάρισης της 17/06/2021 και ολοκλήρωση
της εκκαθάρισης.

Επί του παραπάνω θέματος της ημερησίας διάταξης και μετά από διαλογική συζήτηση οι
εταίροι ομόφωνα αποφασίζουν τη λύση της εταιρίας και τη θέση αυτής σε εκκαθάριση επειδή
κρίνεται ότι η εταιρία δεν αποδίδει τα προσμένοντα έσοδα (ήδη στα τρία και πλέον έτη
λειτουργίας υπέστη δεν πραγματοποίησε καθόλου έσοδα) και ως μόνη πρόσφορη λύση
θεωρείται η λύση της εταιρείας και θέση αυτής σε εκκαθάριση, σύμφωνα με το κεφάλαιο ΣΤ
του καταστατικού και τα άρθρα 26, 27, 28 και 29.
ΘΕΜΑ 2 : Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα
για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της
έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό,
το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.
Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται
το παρόν ως έπεται.
Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.
Η Γραμματέας της Γ.Σ.
Λάζαρος Μηνασίδης
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