
1 

 

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΜΔ 

ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ 

«LASER MEDICAL ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΟΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΣΡΔΙΟ-

ΙΑΣΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» 

 

τις 3 ΙΟΤΝΙΟΤ 2013 

 

ηελ Αζήλα ζήκεξα 3.6.2013, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 9:00 π.κ., ζηα γξαθεία ηεο εηαηξείαο επί 

ηνπ 39.5 ρικ. (παξάδξνκνο Αθξνδίηεο ρσξίο αξηζκό), ζπλήιζε ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο 

αλώλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «LASER Medical ηδησηηθό νπξνινγηθό θαη 

δεξκαηνινγηθό ηαηξείν-ηαηξηθή εηαηξία», κεηά από πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο. 

ηε ζπλεδξίαζε παξέζηεζαλ νη: 

1. σηήξηνο  Θενράξεο ηνπ Γεσξγίνπ θαη ηεο Θενπίζηεο, ηαηξόο, γελλεζείο ζηηο 

23.08.1961 ζηε Λάγθα Οξεζηίδνο Καζηνξηάο, θάηνηθνο Γιπθάδαο Αηηηθήο, νδόο 

Αξηζηνκέλνπο αξ. 28, θάηνρνο ΑΓΣ ΑΒ 564088 εθδνζέληνο ζηηο 11-9-2006 από ην ΑΣ 

Γιπθάδαο κε ΑΦΜ 032647115 ΓΟΤ Γιπθάδαο 

2. ηέθαλνο Μπνινκύηεο ηνπ σηεξίνπ θαη ηεο Μαξίαο, ηαηξόο, γελλεζείο ζηηο 29-11-

1976 ζηελ Πηνιεκαΐδα, θάηνηθνο Γιπθάδαο, νδόο Αξεηήο αξ. 2α θάηνρνο ηνπ κε αξηζ. 

1035957/28.12.07 Γειηίνπ Σαπηόηεηαο Αμησκαηηθνύ εθδνζέληνο από Τπνπξγείν 

Δζληθήο Άκπλαο (Γεληθό Δπηηειείν ηξαηνύ) κε Α.Φ.Μ 108287354 ΓΟΤ Γιπθάδαο 

3. Γεώξγηνο Θενράξεο ηνπ σηεξίνπ θαη ηεο Καιιηόπεο, θνηηεηήο ηαηξηθήο, γελλεζείο 

ζηηο 27.01.1992 ζην Ακαξνύζην Αηηηθήο θάηνηθνο Γιπθάδαο, νδόο Αξηζηνκέλνπο αξηζ. 

28, θάηνρνο ΑΓΣ ΑΒ 564028 εθδνζέληνο ζηηο 07/09/2006 από ην ΑΣ Γιπθάδαο, κε 

Α.Φ.Μ 154074650 ΓΟΤ Γιπθάδαο  

Αθνύ ππάξρεη απαξηία ζύκθσλα κε ην θαηαζηαηηθό θαη ην λόκν, ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην 

αξρίδεη ηε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

 

ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

Πρόσκληση σε έκτακτη Γενική σνέλεσση των μετότων 

Δπί ηνπ ζέκαηνο απηνύ αθνύ έιαβε ηνλ ιόγν ν θ. Πξόεδξνο πιεξνθνξεί ηα κέιε όηη παξίζηαηαη 

αλάγθε λα ζπγθιεζεί Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ, γηα ηελ ππνβνιή θαη έγθξηζε 

ηεο πξώηεο εηαηξηθήο ρξήζεο, ηελ απαιιαγή ησλ κειώλ από θάζε επζύλε απνδεκίσζεο γηα ηελ 
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εηαηξηθή ρξήζε απηή, ηελ έγθξηζε ακνηβώλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη’ άξζξν 24 

παξ. 2 θ.λ. 2190/1920 θαη ηελ εθινγή ηνπ λένπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ. Πξνηείλεη ε Γεληθή 

πλέιεπζε λα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ 27 Ινπλίνπ 2013 εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 9:00 π.κ. ζηα 

γξαθεία ηεο εηαηξίαο, ζηε Λεσθόξν Αζελώλ νπλίνπ επί ηνπ 39.5 ρικ. (παξάδξνκνο 

Αθξνδίηεο ρσξίο αξηζκό) 

                                 Θ Δ Μ ΑΣΑ   Η Μ Δ Ρ Η  Ι Α    Γ Ι Α Σ Α Ξ Η   

1.  Τπνβνιή θαη έγθξηζε ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο 1
εο

 εηαηξηθήο ρξήζεο 

(20.9.2011 – 31.12.2012), ηεο ζρεηηθήο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

2.  Απαιιαγή ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ   από θάζε επζύλε απνδεκίσζεο γηα ηα 

πεπξαγκέλα ηεο 1
εο

 εηαηξηθήο ρξήζεο (20.09.2011 – 31.12.2012) 

3. Έγθξηζε ακνηβώλ ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε 2012 θαη 

πξνέγθξηζε ακνηβώλ ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ  γηα ην α΄ εμάκελν ηεο 

εηαηξηθήο ρξήζεο 2013 (1.1.2013 – 31.12.2013), θαη’ άξζξν 24 παξ. 2 θ.λ. 2190/1920, σο 

ηζρύεη 

4. Δθινγή λένπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ  

5. Γηάθνξεο αλαθνηλώζεηο 

 

Καηόπηλ απηνύ, ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, εγθξίλεη νκόθσλα ηελ 

πξόηαζε απηή ηνπ θ. Πξνέδξνπ θαη απνθαζίδεη πακςεθεί πεξί απηνύ.  

 

Γεδνκέλνπ όηη δελ ππάξρεη άιιν ζέκα γηα ζπδήηεζε, ν Πξόεδξνο θεξύζζεη ηε ιήμε ηεο 

ζπλεδξίαζεο. 

 

Ο Πξόεδξνο                                      Ο Γξακκαηέαο                                    Σν κέινο  

 

 

 

Αθξηβέο αληίγξαθν από ην Βηβιίν Πξαθηηθώλ  

ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο. 

 

Αζήλα, 3/6/2013  

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ.. 


