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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία ΚΑΛΥ 1ι.. *
Μ ΕΡΕΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, το διακριτικό τίτλο ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ
Μ ΕΡΕΣ ΕΛΛΑΔΑ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 13762634200».
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γ.Ε.ΜΗ.
ΤΟΥ ΕΠΙΜ ΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
Ανακοινώνει ό τ ι:
Γην 18/05/2020 καταχωρήΟηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ,), με Κωδικό Αριθμό Καταχώριση..
(Κ.Α.Κ.) 2133996, το από 29/04/2020 καταστατικό τροποποίησης της Εταιρείας με την επωνυμία
ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ Μ ΕΡΕΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, το διακριτικό τίτλο
ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ Μ ΕΡΕΣ ΕΛΛΑΔΑ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 137626342000. η οποία εδρεύει στο Δήμο
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ / ΛΕΣΒΟΥ (Δ/νση : ΠΙΤΤΑΚΟΥ 13, ΤΚ: 81100. ΜΥΤΙΛΗΝΗ), από το οποίο προκύπτει
ότι:
Α) η επαναφορά του άρθρου 3 του αρχικού καταστατικού το οποίο εκ τυπογραφικής παο<!·
απαλείφθηκε πτις μεταγενέστερες κωδικοποιήσεις ταυ καταστατικοί* και παράλληλα τροποποίη·
την προσθήκη της,περίπτωσης «Ζ».
Β) η αναρίθμηση των υφισταμένων άρθρων 3,4, 5, 6, 7, 8. 9 και 10 σε 4. 5, 6. 7. 8. 9, 10, και 11,
Γην ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο
καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενα του καταστατικούjείναι συνημμένο και
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.
ί
I
Ο Παοϊβταμενος
Της Vi
ϊχΜ ΙΓ tot) Επιμελητηρίου Λέσβου

Κ οινοποίηση:

1. ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΑΣΤΙΚΗ Μ ί! ΚΕΡΔί.
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~ το '-'ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
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*ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ Μ ΕΡΕΣΤΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΑΣΤΙΚΗ
ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ.

Στη

Μυτιλήνη

σήμερα

στις

29

Απριλίου

2020,

μεταξύ

των

συμβαλλόμενων:
α) της Έλενας Μουστάκα του Νικήτα, κατόχου του υπ' αριθμ. Ε
231283/12-07-2006

διαβατηρίου

των

Κυπριακών

Αρχών,

κατοίκου

Μυτιλήνης, με Α.Φ.Μ. 129699687/Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης
β) του Andrew -Joseph (Άντριου -Ζοζέφ) Foley (Φόλεϋ) του Richard
(Ρίτσαρντ) κατόχου του ϋΠ' αριθ. PC 3214461/13.01.2010 διαβατηρίου
των Ιρλανδικών Αρχών, κατοίκου Μυτιλήνης με Α.Φ.Μ 167374646/Δ.Ο.Υ
Μυτιλήνης.
συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα παρακάτω:
1.

Μεταξύ της πρώτης συμβαλλόμενης Έλενας Μουστάκα του Νικήτα

και της Anrika (Ανρϊκα) Veiychko (Βελίτσκο) του Valerij (Βαλέρι), είχε
συσταθεί με το από 21-01-2016 συμφωνητικό

αστική μη κερδοσκοπική

εταιρία την επωνυμία «ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΜΕΡΕΣ Π Α 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», με έδρα τη δ.ε. Μυτιλήνης και
σκοπό μη κερδοσκοπικό σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ανωτέρω
συμφωνητικό.

Η

εταιρεία

συμφωνήθηκε

να

έχει

αόριστη

διάρκεια.

Διαχειριστές, εκπρόσωποι και ταμίες της εταιρίας ορίσθηκαν και οι δυο
αυτές αρχικές εταίροι οι οποίες όφειλαν να ενεργούν κάθε διαχειριστική και
εκπροσωπευτική πράξη από κοινού με δυνατότητα εξουσιοδότησης με
συμβολαιογραφικό τρίτου προσώπου κοινής αποδοχής ή του ενός εκ των
δύο σε περιπτώσεις κωλύματος για διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων.
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/Δ.Ο.Υ Μυτιλήνης.
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2.

Εν

συνεχεία

με

το

από

30.05.2016

ιδιωτικό

συμφωνητικό

τροποποίησης καταστατικού το οποίο καταχωρήθηκε ομοίως στο ΓΕΜΗ στις
13-06-2016 (αρ. 3775/2016) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.)
667735,

έγινε

τροποποίηση

του

παραπάνω

καταστατικού

και

συγκεκριμένα:
α) του άρθ. 1 αναφορικά με την επωνυμία της εταιρίας η οποία από
τούδε

μετονομάστηκε

σε

«ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ

ΜΕΡΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ-ΑΣΤΙΚ Η

ΜΗ

ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΜΕΡΕΣ
ΕΛΛΑΔΑ» αποδιδόμενο με λατινικούς χαρακτήρες ως «BETTER DAYS
GREECE»,
β) του άρθ. 7 αναφορικό με τη διαχείριση και αποφασίστηκε ότι οι
διαχειριστές και εκπρόσωποι της εταιρίας θα εκπροσωπούν την εταιρεία είτε
από κοινού, είτε καθεμία χωριστά διατηρώντας τη δυνατότητα να ορίσουν
διαχειριστή

τρίτο

πρόσωπο

κοινής

αποδοχής

για

συγκεκριμένες

διαχειριστικές πράξεις.
3.

Ακολούθως,

με

το

από

24.10.2017

ιδιωτικό

συμφωνητικό

τροποποίησης καταστατικού το οποίο καταχωρήθηκε ομοίως στο ΓΕΜΗ στις
1-11-2017 (αρ. 1076949/2017) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.)
1237929

έγινε

τροποποίηση

του

παραπάνω

καταστατικού

και

συγκεκριμένα:
α)

αποφασίστηκε η εγγραφή του δευτέρου των συμβαλλομένων

Andrew -Joseph (Άντριου -Ζοζέφ) Foley (Φόλεϋ) του Richard (Ρίτσαρντ)
και η αποχώρηση της Anrika (Ανρίκα) Velychko (Βελίτσκο) του Valerij
(Βαλέρι) από την εταιρία. Κατόπιν αυτών η εταιρία αποτελείται τους δύο
συμβαλλόμενους στο παρόν και μοναδικούς εταίρους.
β) αναριθμήθηκαν τα άρθρα 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10 ως 3, 4 ,5, 6, 7, 8
και

9 αντίστοιχο λόγου του

ότι

στο αρχικό

καταστατικό σύστασης

θεωρήθηκε εκ παραδρομής ότι δεν υπήρχε άρθρο 3.
γ) τροποποιήθηκε το άλλοτε άρθ. 7 και, ήδη μετά την αναρρύθμιση
άρθ. 6 του καταστατικού, αναφορικά με τη διαχείριση και πλέον πέραν της
κατά κανόνα διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρίας είτε από κοινού

είτε χωριστά, πρσβλέφθηκε ότι για τις περιοριστικά αναφερόμενες σε αυτό
πράξεις διαχείρισης, απαιτείται η υπογραφή αμφότερων των εταίρων
διαχειριστών.
4.

Περαιτέρω,

με

το

από

18.03.2019

ιδιωτικό

συμφωνητικό

τροποποίησης καταστατικού το οποίο καταχωρήθηκε ομοίως στο ΓΕΜΗ στις
29.03.2019 (αρ. 1530515/2019) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.)
1713028

έγινε

τροποποίηση

του

άρθρου

2

του

καταστατικού

και

συγκεκριμένα προστέθηκε β' εδάφιο αναφορικά με τη δυνατότητα ίδρυσης
υποκαταστημάτων

της

εταιρίας

οπουδήποτε

εντός

της

ελληνικής

επικράτειας.
5. Τέλος με το από 15.01.2020 ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης
καταστατικού το οποίο καταχωρήθηκε ομοίως στο ΓΕΜΗ στις 17.01.2020
(αρ. 1923764/2020) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 2056215
έγινε προσθήκη του άρθρου 9 αναφορικά με την εκκαθάριση της εταιρίας
και αναρρύθμιση ήδη υπάρχοντος άρθρου 9 με τίτλο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ σε
άρθρο 10.
Ήδη με το παρόν τα συμβαλλόμενα μέρη και μοναδικοί εταίροι
αποφάσισαν τα ακόλουθα:
I)

επαναφορά του άρθ. 3 του αρχικού καταστατικού το οποίο εκ

τυπογραφικής

παραδρομής

απαλείφθηκε

στις

μεταγενέστερες

κωδικοποιήσεις του καταστατικού και παράλληλα τροποποίηση αυτού

με

την προσθήκη της περίπτωσης «Ζ» και κατά συνέπεια το νέο άρθρο 3 έχει
ως εξής:
« 3. ΣΚΟΠΟΣ -ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ;
Η εταιρία έχει ως αντικειμενικό σκοπό να προσφέρει ανθρωπιστική
βοήθεια

στους

προσομοιάζει

με

πρόσφυγες
πρόσφυγα,

και
είτε

σε

κάθε

είναι

άλλο

πρόσωπο

οικονομικός

το

μετανάστης

οποίο
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 τη λειτουργία του καταυλισμού ή τους γενικότερους σκοπούς
της εταιρίας.
Δ) κάλυψη των βασικών εξόδων των εθελοντών ως ανάγκη να υπάρχει
στην ομάδα έμπειρο προσωπικό όπως επίσης να υπάρχει σημαντικός
αριθμός εθελοντών στο νησί της Λέσβου που προσφέρουν υποστήριξη.
Ε) οικονομική υποστήριξη της ομάδας που εργάζεται στη βάση ή για
τους σκοπούς της εταιρίας.
Στ) κατασκευή κάθε είδους προσωρινής ή μόνιμης εγκατάστασης για τις
ανάγκες των προσφύγων.
Ζ) δυνατότητα παροχής δωρεάν ιατρικών υπηρεσιών στους πρόσφυγες,
και σε κάθε άλλο πρόσωπο που προσομοιάζει με πρόσφυγα κατά τα
ανωτέρω

με την

κοινωνικής και

παροχή

συνοδευτικών,

ψυχολογικής υποστήριξης,

υποστηρικτικών

υπηρεσιών,

επειγόντων εξετάσεων

και

γενικό, την παροχή επειγόντων ιατρικών υπηρεσιών και πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας συνεπικουρώντας το έργο των αρμόδιων δημόσιων
φορέων, με την πρόσληψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού που
διαθέτει τα αντίστοιχα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα».

II)

συνεπεία της ανωτέρω προσθήκης αναριθμούν τα υφιστάμενα

άρθρα 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10 σε 4 ,5, 6, 7, 8, 9, 10 και 11.

Κατά τα λοιπά ισχύει το αρχικό συμφωνητικό.

4

/
Επίσης αποφασίζουν την

κωδικοποίηση

του

καταστατικού

της

εταιρίας, το οποίο κωδικοποιημένο έχει πλέον ως εξής:

«ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ
ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΑΣΤΙΚΗ
ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

Μεταξύ των εταίρων: α) της Έλενας Μουστάκα του Νικήτα, κατόχου
του υπ' αριθμ. Ε 231283/12-07-2006 διαβατηρίου των Κυπριακών Αρχών,
κατοίκου Μυτιλήνης, με Α.Φ.Μ. 129699687/Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης και β) του
Andrew -Joseph (Άντριου -Ζοζέφ) Foley (Φόλεϋ) του Richard (Ρίτσαρντ)
κατόχου

του

υπ'

αριθ.

Ιρλανδικών Αρχών,

PC

3214461/13.01.2010

διαβατηρίου

των

κατοίκου

Μυτιλήνης με Α.Φ.Μ

167374646/Δ.Ο.Υ

Μυτιλήνης, υφίσταται και λειτουργεί Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία που
έχει καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ και έχει λάβει αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 137626342000,
και Α.Φ.Μ. 997256772/Δ.Ο.Υ Μυτιλήνης, η οποία διέπεται από τους
ακόλουθους όρους:
1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
Η επωνυμία της εταιρίας ορίζεται και αποτελείται από τις φράσεις
«ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και
με

διακριτικό

τίτλο

«ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ

ΜΕΡΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ»

αποδιδόμενο

με

λατινικούς χαρακτήρες ως «BETTER DAYS GREECE»,
2. ΕΔΡΑ:
Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Μυτιλήνης (πρώην Δήμος Λέσβου)
και ειδικότερα η Δημοτική Ενότητα Μυτιλήνης.
Η εταιρία θα δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα-παραρτήματα, γραφεία
και

αποθήκες

ή

αντιπροσωπείες

οπουδήποτε

επικράτειας.
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εντός

της

ελληνικής

3. ΣΚΟΠΟΣ -ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ:
Η εταιρία έχει ως αντικειμενικό σκοπό να προσφέρει ανθρωπιστική
βοήθεια

στους

προσομοιάζει

πρόσφυγες

με

και

πρόσφυγα,

είτε

σε

κάθε

είναι

άλλο

πρόσωπο

οικονομικός

το

οποίο

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 τη λειτουργία του καταυλισμού ή τους γενικότερους σκοπούς
της εταιρίας.
Δ) κάλυψη των βασικών εξόδων των εθελοντών ως ανάγκη να υπάρχει
στην ομάδα έμπειρο προσωπικό όπως επίσης να υπάρχει σημαντικός
αριθμός εθελοντών στο νησί της Λέσβου που προσφέρουν υποστήριξη.
Ε) οικονομική υποστήριξη της ομάδας που εργάζεται στη βάση ή για
τους σκοπούς της εταιρίας.
Στ) κατασκευή κάθε είδους προσωρινής ή μόνιμης εγκατάστασης για τις
ανάγκες των προσφύγων
Ζ) δυνατότητα παροχής δωρεάν ιατρικών υπηρεσιών στους πρόσφυγες,
και σε κάθε άλλο πρόσωπο που προσομοιάζει με πρόσφυγα κατά τα
ανωτέρω

με την

κοινωνικής και

παροχή

συνοδευτικών,

υποστηρικτικών

υπηρεσιών,

ψυχολογικής υποστήριξης, επειγόντων εξετάσεων και

γενικά την παροχή επειγόντων ιατρικών υπηρεσιών και πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας συνεπικουρώντας το έργο των αρμόδιων δημόσιων
φορέων, με την πρόσληψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού που
διαθέτει τα αντίστοιχα τυπικό και ουσιαστικά προσόντα.
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4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται για αόριστο χρονικό διάστημα που
άρχισε από την υπογραφή του καταστατικού σύστασης και υφίσταται όσο
μπορεί η εταιρία να εκπληρώσει τον σκοπό της και όσο έχει τα απαραίτητα
κεφάλαια και μέσα για τον σκοπό αυτό. Τη λύση της εταιρίας 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 ορίζεται με το παρόν ότι ο σκοπός της εταιρίας είναι σαφώς
μη κερδοσκοπικός, (και) κατά την έννοια του νόμου και για τον λόγο αυτό,
η περιουσία της εταιρίας 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 εταιρεία είτε από κοινού, είτε ο καθένας χωριστά και
έκαστος 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,
εκτός από τις ακόλουθες περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις διαχείρισης
όπου για αυτές και μόνο θα απαιτείται η υπογραφή αμφότερων των
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εταίρων

διαχειριστών

και

συγκεκριμένα:

α)

Έκδοση

και

εξόφληση

επιταγών, β) Ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων,
τοκομεριδίων. Διευκρινίζεται ότι η ηλεκτρονική μεταφορά χρημάτων από
λογαριασμούς της εταιρίας σε τρίτους λογαριασμούς γίνεται και από έκαστο
εταίρο, γ) Έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση, προεξόφληση συν/κών,
γραμματίων εις διαταγή, δ) Συμβάσεις δανείων και πιστώσεων, η) Λήψη
δανείων και χρήση πιστώσεων, θ) Παροχή εμπράγματης ασφάλειας επί
κινητών, ανάληψη των δοθέντων σε ενέχυρο, ι) Παροχή εμπράγματης
ασφάλειας επί ακινήτων, ια) Έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της
εταιρίας και απαλλαγή απ' αυτές, ιβ) Σύναψη μισθώσεων και συμβάσεων
εργασίας καθώς και συμβάσεων έργου καθώς και καταγγελία ή σύναψη
σύμβασης λήξης των ως άνω συμβάσεων.

Ρητά συμφωνείται ότι υπάρχει η δυνατότητα η πρώτη μόνο εκ των
διαχειριστών Έλενα Μουστάκα και χωρίς τη συναίνεση του δευτέρου εκ
των διαχειριστών Andrew -Joseph (Άντριου -Ζοζέφ) Foley (Φόλεϋ) να
εξουσιοδοτήσει είτε με εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της
υπογραφής από δημόσια αρχή είτε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο
τρίτο πρόσωπο δικής της επιλογής για την σύναψη και υπογραφή μερικών
ή όλων από τις πιο πάνω πράξεις, εκτός από τις προαναφερθείσες
περιοριστικά αναφερόμενες διαχειριστικές πράξεις, όπου θα απαιτείται
εκτός του τρίτου προσώπου και η υπογραφή ενός εκ των συνδιαχειριστών
Έλενας Μουστάκα ή Andrew -Joseph (Αντριου -Ζοζέφ) Foley (Φόλεϋ) ».

8. ΝΕΑ ΜΕΛΗ:
Για την είσοδο νέου μέλους στην εταιρία, μετά από σύμφωνη γνώμη
όλων των συμβαλλομένων, απαιτείται η τροποποίηση του

καταστατικού.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο νέου μέλους στην εταιρία είναι η
αποδεδειγμένη προσήλωση του στο σκοπό της εταιρίας.

9. ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ:
1.

Ο θάνατος και η υποβολή σε δικαστική συμπαράστασης 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 ένας

εταίρος η εταιρία λύεται, εφόσον μέσα σε δύο (2) μήνες δεν δημοσιευθεί η
είσοδος νέου εταίρου.

10: ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
I.

Μετά την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

Εκκαθαριστές της εταιρείας ορίζονται αυτοί που είναι διαχειριστές και
εκπρόσωποί της κατά τον χρόνο της λύσης της. Μπορεί όμως με συμφωνία
των εταίρων να οριστεί ένας μόνο εταίρος ή τρίτο πρόσωπο.
2.

Οι εκκαθαριστές υποχρεούται να προβούν στην απογραφή της

εταιρικής περιουσίας και να καταβάλει στους δανειστές της εταιρείας τις
προς αυτούς οφειλές της. Στη συνέχεια, εφόσον πραγματοποιηθούν όλοι οι
σκοποί και υπάρχουν διαθέσιμα χρήματα από δωρεές, αυτά θα αποδοθούν
είτε στους δωρητές είτε σε άλλες αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες είτε
στο κράτος.

II. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
Το καταστατικό τροποποιείται μόνο όταν το αποφασίσουν οι εταίροι.
Κάθε τροποποίηση θα είναι έγγραφη και θα περιβάλλεται τον τύπο της
δημοσιότητας».
Σε πίστωση των άνω, συνετόγη το παρόν και υπογράφεται ως
ακολούθως
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

