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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ
ΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΙΑ - ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, το διακριτικό τίτλο
ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΙΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ και αριθμό ΓΕΜΗ 137626342000.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
Ανακοινώνει ό τ ι :
Την 13/06/2016 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.). με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης
(Κ.Α.Κ.) 667735, το από 30/05/2016 'Εγγραφο / της Εταιρείας με την επωνυμία ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΜΕΡΕΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΙΑ - ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, το διακριτικό τίτλο ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ
ΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΙΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ και αριθμό ΓΕΜΗ 137626342000. η οποίά εδρεύει στο Δήμο
(Δ/νση : ΜΟΡΙΑ, ΤΚ: 81100). από το οποίο προκύπτει ότι:
Α) Τροποποίηση άρθρου 1 του καταστατικού που αναφέρεται στην επωνυμία της εταιρείας ως εξής:
«ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με Διακριτικό
Τίτλο «ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΕΛΛΑΔΑ», αποδιδόμενο με λατινικούς χαρακτήρες ως «BETTER DAYS
GREECE».
Β) Τροποποίηση άρθρου 7 του αρχικού καταστατικού που ρυθμίζει τα περί διαχείρισης.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο
καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.
Με Εντολή Προέδρου
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Μητρώου/Υπηρεσίας Γ.Ε.Μ Η.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑ ΤΑΣΤΑ ΤΙΚΟΥ ΤΗΣ
ΑΣΤΙΚΗΣ Μ Η ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΙΑ - ΑΣΤΙΚΗ
Μ Η ΚΕΡΑΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».
(aJJ.aytj επωνυμίας, τρόπου διαχείρισης)
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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. 167364769Δ.Ο.Υ.
Μυτιλήνης, και
β) της Έλενας Μουστάκα του Νικήτα, κατόχου του υπ’ αριθμ. Ε
231283/12-07-2006 διαβατηρίου των Κυπριακών Αρχών, κατοίκου
Μυτιλήνης, με Α.Φ.Μ. 129699687Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης
συμφων.;ϋηκαν και έγιναν αποδεκτά τα παρακάτω.
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ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ
ΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΙΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ» αποδιδόμενο με λατινικούς
χαρακτήρες ως «BETTER DAYS FOR MORI A OF LESVOS», με έδρα
τη δ.ε. Μυτιλήνης και σκοπό μη κερδοσκοπικό σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο ανωτέρω συμφορητικό. Η εταιρεία συμφωνήθηκε να
έχει αόριστη διάρκεια. Διαχειριστές, εκπρόσωποι και ταμίες της εταιρίας
ορίσθηκαν και οι δυο εταίροι.

Η Α.Μ.Κ.Ε. καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ στις 22-01-2016 (αρ.
621/2016) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 541523, έλαβε
αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 137626342000, και έλαβε το Α.Φ.Μ. 997256772.
Ήδη δια του παρόντος, συμφωνούντων και συναινούντων αμφοτέρων
των εταίρων:
1. Τροποποιούν το άρθρο 1 του καταστατικού που αναφέρεται στην
επωνυμία της εταιρείας ως εξής:
«1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Η επωνυμία της εταιρίας ορίζεται και αποτελείται
από τις φράσεις «ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τε διακριτικό τίτλο «ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ
ΜΕΡΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ»

αποδιδόμενο

με

λατινικούς

χαρακτήρες

ως

«BETTER DAYS GREECE».
2. Επίσης τροποποιούν το άρθρο 7 του αρχικού καταστατικού, που
ρυθμίζει τα περί διαχείρισης ως εξής:
«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 εταιρεία είτε από κοινού,
είτε καθεμία χωριστά, και έκαστη δύναται να ενεργεί κάθε πράξη
διαχειρίσεως προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού και να δεσμεύει την
εταιρεία έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, ενώπιον των
Δικαστηρίων και γενικά κάθε αρχής.
Ρητά συμφωνείται ότι υπάρχει η δυνατότητα οι ως άνω διαχειριστές και
εκπρόσωποι της εταιρείας να εξουσιοδοτήσουν είτε με εξουσιοδότηση με
θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή είτε 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».
Κατά τα λοιπά ισχύει το αρχικό συμφωνητικό.
Σε πίστωση των άνω συνετάγη το παρόν σε έξι (6) αντίτυπα και
υπογράφηκε από όλους τους εταίρους, έλαβε έκαστος τούτων από ένα (1)
και ήθελε με τη σύμπραξή των καταχωρηθεί όπου απαιτείται.
ΟΙ ΣΥΜΒΛΛΛ ΟΜΕΝΟΙ

