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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 

Ανακοινώνει ό τ ι:

Την 22/01/2016 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό καταχώρισης 
(Κ.Α.Κ.) 541523, διά της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Λέσβου, το από 21 Ιανουαρίου 2016 
συνημμένο ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης εταιρείας.

Η περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής:

Επωνυμία: ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΙΑ - ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Διακριτικός Τίτλος: ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΙΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 137626342000

Διάρκεια : Αορίστου χρόνου

^ Ε τα ίρ ο ι : 1) Anrika (Ανρίκα) Velychko (Βελίτσκο) του Valerij (Βαλέρι), με αριθ. Ελβετικού Διαβατηρίου 
X 3712441 και Α.Φ.Μ. 167364769, και 2) Έλενα Μουστάκα του Νικήτα, αριθμό Κυπριακού Διαβατηρίου 
Ε 231283 και Α.Φ.Μ. 129699687.

Έδρα: Δημοτικό Διαμέρισμα Μυτιλήνης - Μόρια Τ.Κ. 81100

Σκοπός της αστικής εταιρείας, είναι:

Α) υποστήριξη, προετοιμασία, οργάνωση, αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και γενική λειτουργία 
καταυλισμού προσφύγων.

Β) συντονισμός χορηγών, ατόμων, ομάδων κυβερνητικών ή ιδιωτικών κεφαλαίων, επιχορηγήσεων 
και δωρεών που θα προσφερθούν στην εταιρία ώστε να τα χρησιμοποιήσει για την συντήρηση και 
βελτίωση του καταυλισμού, ή στην ετα ιρ ία  προκειμένου να τα χρησιμοποιήσει προς υποστήριξη και 
χρηματοδότηση ομοίων εταιριών ή εθελοντών που δραστηριοποιούνται σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

γ ) διαπραγμάτευση συμβάσεων για τη μίσθωση ή αγορά προμηθειών, υπηρεσιών, μέσων, γης 
ή άλλων ιδιοκτησιών τα οποία μπορεί να θεωρηθούν χρήσιμα για την λειτουργία του καταυλισμού ή τους 
γενικότερους σκοπού'; εταιρείας.
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Δ) κάλυψη των βασικών εξόδων των εθελοντών ως ανάγκη να υπάρχει στην ομάδα έμπειρο 
προσωπικό, όπως επίσης να υπάρχει σημαντικός αριθμός εθελοντών στη νησί της Λέσβου που προσφέρουν 
υποστήριξη,

Ε) οικονομική υποστήριξη ομάδας που εργάζεται στη βάση ή για τους σκοπούς της εταιρείας,

ΣΤ) κατασκευή κάθε είδους προσωρινής ή μόνιμης εγκατάστασης για τις ανάγκες των προσφύγων.

Διαχειριστής : ως διαχειριστές, εκπρόσωποι και ταμίες της εταιρείας ορίζονται και οι δύο εταίροι.

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx 

Κοινοποίηση:
1. ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΙΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΜΟΡΙΑ 81100

Με Εντολή Προέδρου 
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος 
Μητρώου/Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.

https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx


ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ 

ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«λ* ψ  ψ  ψ  ^»j> ·Τ» ·τ* *T* *1»

Στη Μυτιλήνη σήμερα στις 21 Ιανουαρίου του έτους 2016 μεταξύ 

των παρακάτω συμβαλλομένων, ήτοι: α) της Anrika (Ανρίκα) Velychko 

(Βελίτσκο) του Valerij (Βαλέρι), κατόχου του υπ’ αριθμ. X 3712441/04- 

09-2013 διαβατηρίου των Ελβετικών Αρχών, κατοίκου Μυτιλήνης, με 

Α .Φ .Μ ./6 .ί3 £ ^ .^ ^ Δ .Ο .Υ . Μυτιλήνης, και β) τηςΈ λενας Μουστάκα 

του Νικήτα, κατόχου του υπ’ αριθμ. Ε 231283/12-07-2006 διαβατηρίου 

των Κυπριακών Αρχών, κατοίκου Μυτιλήνης, με Α.Φ.Μ.

Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης, συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα 

παρακάτω:

Οι συμβαλλόμενες αποφάσισαν την από σήμερα ίδρυση εταιρίας μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η λειτουργία και δράστηριοποίηση της 

οποίας διέπεται από τους εν συνεχεία ειδικά καταρτισθέντες όρους και 

επί μέρους συμφωνίες, που θεωρούνται από όλους τους συμβαλλομένους 

ουσιώδεις.

1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Η επωνυμία της εταιρίας ορίζεται και αποτελείται 

από τις φράσεις «ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΙΑ - ΑΣΤΙΚΗ 

ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με διακριτικό τίτλο 

«ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΙΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ» αποδιδόμενο 

με λατινικούς χαρακτήρες ως «BETTER DAYS FOR MORIA OF 

LESVOS».

2. ΕΔΡΑ: Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Λέσβου και 

ειδικότερα h  .. ί'Γ.Σ.:' F W ll> t
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3. ΣΚΟΠΟΣ -  ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ: Η εταιρεία έχει ως 

αντικειμενικό σκοπό να προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στους 

πρόσφυγες και σε κάθε άλλο πρόσωπο το οποίο προσομοιάζει με 

πρόσφυγα, είτε είναι οικονομικός μετανάστης είτε οιοδήποτε άλλο 

πρόσωπο που βρίσκεται σε αντίστοιχες συνθήκες.

Ειδικότερα σκοπός της εταιρίας είναι να προσφέρει ανθρωπιστική 

βοήθεια στους ακόλουθους τομείς:

α) υποστήριξη, προετοιμασία, οργάνωση, αντιμετώπιση εκτάκτων 

αναγκών και γενική λειτουργία καταυλισμού προσφύγων.

β) συντονισμός χορηγών, ατόμων, ομάδων κυβερνητικών ή 

ιδιωτικών κεφαλαίων, επιχορηγήσεων και δωρεών που θα προσφερθούν 

στην εταιρία ώστε να τα χρησιμοποιήσει για την συντήρηση και 

βελτίωση του καταυλισμού, ή στην εταιρία προκειμένου να τα 

χρησιμοποιήσει προς υποστήριξη και χρηματοδότηση ομοίων εταιριών ή 

εθελοντών που δραστηριοποιούνται σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

γ) διαπραγμάτευση συμβάσεων για τη μίσθωση ή αγορά 

προμηθειών, υπηρεσιών, μέσων, γης ή άλλων ιδιοκτησιών τα οποία 

μπορεί να θεωρηθούν χρήσιμα για την λειτουργία του καταυλισμού ή 

τους γενικότερους σκοπούς της εταιρείας.

δ) κάλυψη των βασικών εξόδων των εθελοντών ως ανάγκη να 

υπάρχει στην ομάδα έμπειρο προσωπικό, όπως επίσης να υπάρχει 

σημαντικός αριθμός εθελοντών στη νησί της Λέσβου που προσφέρουν 

υποστήριξη,

ε) οικονομική υποστήριξη της ομάδας που εργάζεται στη βάση ή για 

τους σκοπούς της εταιρείας,

στ) κατασκευή κάθε είδους προσωρινής ή μόνιμης εγκατάστασης 

για τις ανάγκες των προσφύγων.



4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η διάρκεια της εταιρίας συμφωνείται και ορίζεται 

για αόριστο χρονικό διάστημα, που αρχίζει από τη στιγμή της υπογραφής 

του παρόντος ιδιωτικού συμφωνητικού (καταστατικού) συστάσεως της 

εταιρίας και υφίσταται όσο μπορεί να εκπληρώσει τον σκοπό της και έχει 

τα απαραίτητα κεφάλια και μέσα γ ι’ αυτόν τον σκοπό. Τη λύση της 

εταιρείας αποφασίζουν οι εταίροι κατά πλειοψηφία.

5. ΠΟΡΟΙ: Οι συμβαλλόμενοι -  συνεταίροι συμφωνούν περαιτέρω 

με το παρόν έγγραφο, ότι θα συνδράμουν με την προσωπική τους 

εργασία, για την προώθηση και την ευόδωση του κοινού, μη 

κερδοσκοπικού σκοπού της εταιρίας, και ότι θα καταβάλλεται 

προσπάθεια εξεύρεσης πόρων μέσω κάθε είδους δωρεών, επιχορηγήσεων 

και χρηματοδοτήσεων.

6. Ειδικά και ρητά ορίζεται με το παρόν, ότι ο σκοπός της εταιρίας 

είναι σαφώς μη κερδοσκοπικός, (και) κατά την έννοια του νόμου, και, για 

το λόγο αυτό, η περιουσία της εταιρείας αποτελείται από τις εισφορές 

των εταίρων, από τακτικές ή έκτακτες ενισχύσεις και χορηγίες αυτών ή 

τρίτων προσώπων φυσικών ή νομικών και επίσης δύνανται οι 

συμβαλλόμενοι μεταξύ των άλλων και κυρίως, να λαμβάνουν για 

λογαριασμό της εταιρίας, προς επίτευξη, προώθηση και ευόδωση του 

σκοπού αυτής κάθε φύσεως, είδους και ύψους χρηματικές και άλλες 

επιχορηγήσεις, παροχές και ενισχύσεις από κρατικά και κάθε άλλου 

είδους ιδρύματα ιδία, οργανισμούς, συλλόγους, σωματεία και φορείς.

7. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ: Ως διαχειριστές, εκπρόσωποι και ταμίες της 

εταιρίας ορίζονται και οι δυο εταίροι, οι οποίοι θα διαχειρίζονται τις 

εταιρικές υποθέσεις και θα εκπροσωπούν την εταιρία από κοινού 

ενεργώντας κάθε πράξη διαχειρίσεως προς επίτευξη του εταιρικού



σκοπού και θα δεσμεύουν την εταιρία έναντι κάθε τρίτου φι·· 

νομικού προσώπου, ενώπιον των Δικαστηρίων και γενικά κάθε αρχ-ς.1

Ρητά συμφωνείται ότι υπάρχει η δυνατότητα ο καθένας εκ των 

ως άνω διαχειριστών, σε περίπτωση απουσίας ή  κωλύματος του ή για τ τ  

διευκόλυνση της λειτουργίας της εταιρείας, να εξουσιοδοτήσει με 

συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο τον άλλο εταίρο, για την σύναψη και 

υπογραφή όλων ή μερικών από τις πιο πάνω πράξεις, που θα 

καθορίζονται επακριβώς στο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Επίσης θα 

υπάρχει η δυνατότητα οι ως άνω διαχειριστές και εκπρόσωποι της 

εταιρείας να εξουσιοδοτήσουν με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο τρίτο 

πρόσωπο που όμως θα είναι κοινής αποδοχής και που θα γίνει 

απαραιτήτως με κοινή συναίνεση, εντολή και υπογραφή και των δύο 

εταίρων, για την σύναψη και υπογραφή μερικών ή όλων από τις πιο 

πάνω πράξεις.

8. ΝΕΑ ΜΕΛΗ: Για την είσοδο νέου μέλους στην εταιρία, μετά 

από τη σύμφωνη γνώμη όλων των συμβαλλομένων, απαιτείται η 

τροποποίηση του παρόντος καταστατικού. Απαραίτητη προϋπόθεση για 

την είσοδο νέου μέλους στην εταιρεία είναι η αποδεδειγμένη προσήλωση 

του στο σκοπό της εταιρείας.

9. ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ:

1. Ο θάνατος και η υποβολή σε δικαστική συμπαράσταση εταίρου 

δεν επιφέρουν τη λύση της εταιρίας αλλά την έξοδο αυτού από την 

εταιρία.

2. Κάθε εταίρος μπορεί με έγγραφη δήλωσή του προς την εταιρία 

και τους λοιπούς εταίρους να εξέλθει από την εταιρία.



3. Σε περίπτωση που με την αποχώρηση εταίρου παραμένει μόνο 

/ ^νας εταίρος η εταιρία λύνεται εφόσον μέσα σε δυο (2) μήνες δεν
J

" δημοσιευΟεί η είσοδος νέου εταίρου.

10. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Το καταστατικό τροποποιείται μόνο όταν 

το αποφασίσουν οι εταίροι. Κάθε τροποποίηση θα είναι έγγραφη και θα 

περιβάλλεται τον τύπο της δημοσιότητας.

Μετά από τα ανωτέρω συμφωνηθέντα και γενόμενα αποδεκτά από 

τους συμβαλλομένους, καταρτίσθηκε το παρόν συμφωνητικό, το οποίο 

αποτελείται από δέκα (10) άρθρα και αφού αναγνώσθηκε, θεωρήθηκε και 

εγκρίθηκε από όλους τους συμβαλλομένους, υπεγράφη από αυτούς ως 

έπεται, προς πίστωση και βεβαίωση και έλαβε ο καθένας από αυτούς από 

ένα όμοιο αντίτυπο.
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