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Της    31  ΜΑΡΤΙΟΥ  2015 

 
 

Συνεδρίασης των Εταίρων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ) με την    επωνυμία QWISE 

TECHNOLOGIES P.C. με τον διακριτικό τίτλο QWISE  

 

Στο Περιστέρι Αττικής , σήμερα την 31η Μαρτίου  2015, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη   και ώρα 16.00 

μ.μ. συνήλθαν, μετά από Πρόκληση του Διαχειριστού της εταιρείας QWISE TECHNOLOGIES P.C. 

με τον διακριτικό τίτλο QWISE  οι εταίροι της Εταιρείας στα γραφεία της εδρεύουσας στο Περιστέρι , 

που βρίσκεται στην Διεύθυνση ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 17 ΤΚ 12131. 

 

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν οι εταίροι: 

 

Κωνσταντίνος Κωνσταντακοπουλος του Λάμπρου      διαχειριστής της ΙΚΕ 

Γεώργιος  Τσερνογλου του Σωτηρίου                           εταίρος της ΙΚΕ 

 

Διαπιστώνεται ότι η συνεδρίαση των Εταίρων είναι σε πλήρη απαρτία και έγκυρα συνεδριάζει, ως 

παριστάμενων απάντων των Εταίρων της ΙΚΕ  για να λάβουν απόφαση επί των θεμάτων που 

περιλαμβάνονται στην πρόσκληση και έχουν ως εξής : 

 
Θέμα 1ον  

 
Υποβολή  και έγκριση του ισολογισμού της εταιρικής χρήσεως 27.3,2014-31,12,2014 των 
αποτελεσμάτων χρήσεως και της διάθεσης των αποτελεσμάτων αυτής  μετά της επ' αυτού 
έκθεσης των διαχειριστών 
 
Θέμα 2ον 

 
Απαλλαγή των διαχειριστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 
χρήσης 27,3,2014-31,12,2014 



 
Θέμα  3ον  

 
Έγκριση καταβολής μισθών διαχειριστών για την χρήση  27.3.2014-31.12.2014 

 
Η Γενική Συνέλευση πριν εισέλθει στην συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης εξέλεξε 
ομόφωνα και παμψηφεί ως πρόεδρο αυτής τον Κωνσταντίνο Κωνσταντακοπουλο και Γραμματέα της 
τον Γεώργιο  Τσερνογλου    για την διεξαγωγή των εργασιών της  
Έπειτα ο  γραμματέας εκφώνησε από το βιβλίο των εταίρων τα ονοματεπώνυμα αυτών με την σειρά 
εγγραφής τους παρουσιάστηκαν δε αυτοπρόσωπα η με πληρεξούσιο οι παρακάτω εταίροι 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΕΤΑΙΡΩΝ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ          ΕΤΑΙΡ ΜΕΡΙΔΙΑ      ΨΗΦΟΙ            ΑΝΤ/ΠΟΣ 

 
1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ           400                        400                     ΑΥΤ/ΠΩΣ 

 
2.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΕΡΝΟΓΛΟΥ                                              100                        100                    ΑΥΤ/ΠΩΣ 

 
 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία της Γενικής   Συνέλευσης  για την λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τον 
νόμο και το καταστατικό δηλαδή παρίστανται (2) εταίροι  επί συνόλου (2) οι οποίοι κατέχουν (500) 
εταιρικά μερίδια επί συνόλου 500  αυτή προχωρεί στην συζήτηση του καθενός θέματος της 
ημερήσιας διάταξης έχουσα και την κατά τον νόμο ειδική απαρτία 

 
Θέμα 1ον  

 
Υποβολή  και έγκριση του ισολογισμού της εταιρικής χρήσεως 27,3,2014-31,12,2014 των 
αποτελεσμάτων χρήσεως και της διάθεσης των αποτελεσμάτων αυτής  μετά της επ' αυτού 
έκθεσης των διαχειριστών 
 
Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ   εισηγούμενoς  την 
έγκριση του ισολογισμού ως και των αποτελεσμάτων χρήσεως 27.3.2014-31.12.2014 που εμφανίζουν 
κέρδη  της τάξης των 5558,63 ευρώ  ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς στους κκ εταίρους την 
έκθεση των διαχειριστών επί του ισολογισμού της 31/12/2014 δηλαδή για την χρήση 27/3/2014-
31/12/2014 μετά το πέρας των οποίων υποβάλλει τον ισολογισμό της χρήσης αυτής στην γενική 
συνέλευση των εταίρων για έγκριση, 

 
Στην συνέχεια η Γενική Συνέλευση ύστερα από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων του 
ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 31-12-2014 αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την 
έγκριση αφ’ ενός μεν του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της χρήσης 27.3.2014-31.12.2014 
αφετέρου δε τη διάθεση των καθαρών κερδών όπως αυτή εμφανίζεται στον  ισολογισμό της 
31/12/2014 η οποία έχει ως εξής 
 
 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  
ΧΡΗΣΕΩΣ               27.3.2014 31.12.2014 

 
    ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ 

 
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ       



 
   ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)     338055,66 

 
   ΜΕΙΟΝ : ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ     256408,99 

 
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ)ΕΚΜ/ΣΗΣ     81646,67 

 
ΠΛΕΟΝ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΗΣ     0,42 

 
 
    

 
ΣΥΝΟΛΟΝ      81647,09 

 
ΜΕΙΟΝ       

 
1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   18936,53   

 
3.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ   56937,32 75873,85 

 
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ)ΕΚΜ/ΣΗΣ     5773,24 

 
4.ΠΛΕΟΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ   0,00   

 
ΜΕΙΟΝ 3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ   214,61 214,61 

 
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΗΣ     5558,63 

 
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ/ΜΕΙΟΝ :ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ       

 
  1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ   0,00   

 
  1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ   0,00 0,00 

 
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ       

 
ΜΕΙΟΝ:       

 
1.ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ   7378,43   

 
2.ΟΙ ΑΠ ΑΥΤΈΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙ-   7378,43 0,00 

 
ΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ       

 
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( ΚΕΡΔΗ /ΖΗΜΙΕΣ)  
ΧΡΗΣΕΩΣ     5558,63 

ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ       

 
    
 
   
       Ο ισολογισμός της χρήσεως 27.3.2014-31.12.2014 έχει ως ακολούθως:  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
θέμα 2ον   

 
Απαλλαγή των διαχειριστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 
χρήσης 27,3,2014-31,12,2014 

 
Επί του δευτέρου θέματος η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει ομοφώνως και παμψηφεί τον   διαχειρίστη 
της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 27.3.2014-31.12.2014 
 
θέμα 3ον 

 
Έγκριση καταβολής μισθών διαχειριστών για την χρήση  27.3.2014-31.12.2014 

 
Επί του τρίτου θέματος στην συνεχεία η Γενική Συνέλευση κατόπιν εισήγησης της προέδρου της 
συνέλευσης αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί όπως κατά την χρήση 2014 να μην  καταβληθούν ως 
αμοιβές για τις  παρεχόμενες υπηρεσίες των διαχειριστών για να μπορέσει η εταιρεία να ανταποκριθεί   
στις υποχρεώσεις της  λαμβανομένου υπ’ όψιν των δύσκολων οικονομικών συνθηκών της αγοράς . 
Αφήνει όμως την ευχέρεια για εκ νέου απόφαση των διαχειριστών προς καθορισμό αμοιβών 

 
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση 

 
Ο πρόεδρος της Γ.Σ                                                                     Ο Γραμματέας 

 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ                                ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΕΡΝΟΓΛΟΥ    
 
 
 
 

Ακριβές αντίγραφο  από τα πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων της εταιρείας υπό την  επωνυμία 

<< QWISE TECHNOLOGIES P.C >> της 31.3.2015 

 
ο Νόμιμος εκπρόσωπος (Διαχειριστής) 

 
Για την εταιρεία 

 

QWISE TECHNOLOGIES P.C 

 
 

Κωνσταντινος Κωνσταντακοπουλος 
Νόμιμος Εκπρόσωπος 

 
 


