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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της
Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία

ΑΡΤΟΣ

ΚΑΙ

ΑΓΑΠΗ

ΑΣΤΙΚΗ

ΜΗ

ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αριθμό ΓΕΜΗ 140848601000.
Την 2/10/2020 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2267541,
το

από

8/9/2020

συμφωνητικό

των

μελών

της

Αστικής

Μη

Κερδοσκοπικής

Εταιρείας

με

την

επωνυμία

ΑΡΤΟΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αριθμό ΓΕΜΗ 140848601000, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 4072/2012 και 4635/2019 όπως ισχύουν, με το οποίο τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 14 και αναριθμήθηκε το καταστατικό της εταιρείας.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού της μαζί με τις
τροποποιήσεις του.
Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η γνησιότητα της παρούσας μπορεί να ελεγχθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.businessregistry.gr/ επιλογή «Δημοσιότητα»
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΡΤΟΣ ΚΑΙ
ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΜΗ 140848601000

Στην Αθήνα σήµερα την 9 Σεπτεµβρίου 2020, ηµέρα Τέταρτη, οι κάτωθι
συµβαλλόµενοι:
1. Αργυρής Ζαννιάς του Ιωάννη κάτοικος Αθηνών, ΔOY Δ' Αθηνών και
2. Γαρυφαλλιά Ζαννιά του Ιωάννη κάτοικος Αθηνών, ΔOY Δ'
Αθηνών
συµφωνούν, συνοµολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα :
Άπαντες οι ως άνω συµβαλλόµενοι, δυνάµει του από 09-12-2016 Ιδιωτικού
Συµφωνητικού

Συστάσεως

Αστικής

µη

Κερδοσκοπικής

Εταιρείας

-

Καταστατικού, συνέστησαν την εδρεύουσα στο Δήµο Αθηναίων και επί της
οδού Πιπίνου αριθµός 23, αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία µε την επωνυµία
«Άρτος και αγάπη», το καταστατικό της οποίας εδηµοσιεύθη και έλαβε τον
αριθµό ΓΕΜΗ 140848601000
Ήδη δια του παρόντος άπαντες οι ως άνω συµβαλλόµενοι εταίροι, από
κοινού και εκ συµφώνου, προβαίνουν σε τροποποίηση του ως άνω
καταστατικού στο σύνολό του. Ειδικότερα, τα άρθρα αυτού 1, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 14 το περιεχόμενο των οποίων είναι ως κάτωθι:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΡΘΡΟ 1ο : ΕΠΩΝΥΜΙΑ
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1. Η εταιρεία έχει τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας και η
επωνυμία της είναι «Food On».
ΑΡΘΡΟ 2ο : ΕΔΡΑ ΣΗΜΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ
2.. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήµος Αθηναίων και στη διεύθυνση Πιπίνου
αριθµός 23. Η εταιρεία δύναται, µε απόφαση των µελών της, να συστήσει στην
ίδια πόλη ή και σε άλλα µέρη της Ελληνικής Επικράτειας ή του εξωτερικού,
υποκαταστήµατα, παραρτήµατα, αποθήκες, γραφεία κ.λ.π. Οµοίως δύναται
δίχως τροποποίηση του παρόντος να µεταφέρει την έδρα της στα όρια του
Δήµου Αθηναίων
ΑΡΘΡΟ 3Ο : ΣΗΜΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ
3.α. Το σήµα της εταιρείας απεικονίζει µια καρδιά µε ένα πιρούνι και το όνοµα
FoodOn, Τροφή για νέα αρχή
3.β. Η εταιρεία θα χρησιµοποιεί σφραγίδα σε πιστή ή και ελεύθερη
µετάφραση, σε οποιαδήποτε γλώσσα, στην οποία θα αναγράφεται η επωνυµία
της και θα φέρει το σήµα της εταιρείας και όλα τα κατά νόµον στοιχεία.
ΑΡΘΡΟ 4Ο : ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της εταιρείας είναι µη κερδοσκοπικός και ειδικότερα είναι:
Α) Η παροχή υλικής, πνευµατικής, ψυχοκοινωνικής και ηθικής υποστήριξης σε
άτοµα που βιώνουν οικονοµικές δυσκολίες και κοινωνικό αποκλεισµό και η
ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου για τα άτοµα αυτά.
Β) Η διενέργεια προγραµµάτων ενεργοποίησης και κοινωνικής ενσωµάτωσης
µέσα από συµµετοχικές δράσεις και ανάπτυξη επαγγελµατικών δεξιοτήτων εν
γένει και ειδικότερα στον κλάδο της εστίασης
Γ) Η διάδοση των αρχών και των µεθόδων του εθελοντισµού και η διάδοση
της ιδέας του Εθελοντισµού. Η συγκρότηση εθελοντικών οµάδων στην Ελλάδα
και το εξωτερικό. Η συµµετοχή κι ανάπτυξη ανθρώπινων δικτύων και θεσµών
αλληλεγγύης. Η συµµετοχή σε εθνικές και διεθνής δράσεις ανθρωπιστική και
αναπτυξιακής βοήθειας.
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Δ) Η ανάπτυξη δράσεων και θεσµών κοινωνικής µέριµνας και αλληλεγγύης..
Προστασία της ανθρώπινης ζωής κι αξιοπρέπειας. Καταπολέµηση των
διακρίσεων, του κοινωνικού αποκλεισµού, της φτώχειας και της κοινωνικής
ανισότητας. Αποτελεσµατικότερη ενσωµάτωση των κοινωνικά µειονεκτούντων
στον οικονοµικό και κοινωνικό ιστό.
Ε) Η προαγωγή της επιστηµονικής- κοινωνιολογικής έρευνας σε τοπικό ή
ευρύτερο επίπεδο
ΣΤ) Η συνεργασία µε αντίστοιχου σκοπού οργανώσεις (που εδρεύουν και
δραστηριοποιούνται είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό) για την προστασία
και τη στήριξη ατόµων µε οικονοµικές δυσκολίες ή σε κοινωνικό αποκλεισµό
Ζ) Εξεύρεση πόρων (οικονοµικών και υλικών) για τη συνέχιση και την
ανάπτυξη του έργου της εταιρείας µέσα στα πλαίσια του σκοπού της

Η) Η παρέµβαση στη νοµοθετική και εκτελεστική εξουσία ως και στην τοπική
αυτοδιοίκηση όλων των βαθµίδων για την βελτιστοποίηση των µέτρων
αντιµετώπισης του ζητήµατος του κοινωνικού αποκλεισµού και της κοινωνικής
ενσωµάτωσης.
Θ) Η διαχείριση και υλοποίηση προγραµµάτων (Ευρωπαϊκών-Κοινοτικών,
Εθνικών-

Τοµεακών

και

Περιφερειακών)

δράσεων

τόσο

κοινωνικής

ενσωµάτωσης µέσα από συµµετοχική δράση και επαγγελµατική εκπαίδευση
όσο και καταπολέµησης του κοινωνικού αποκλεισµού.
Ι) Η συµµετοχή σε τρίτες εταιρείες οιασδήποτε µορφής µε τους ίδιους ή
παρεµφερείς σκοπούς.
ΙΑ) Η σύσταση µε άλλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα εταιρείας οιαδήποτε τύπου
που επιδιώκει τον ίδιο ή παρεµφερή σκοπό.
ΙΒ) Η διοργάνωση σεµιναρίων, διαλέξεων και ενηµερωτικών εκδηλώσεων.
ΙΓ) Κάθε συναφή µε τα ανωτέρω εργασία.
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Ο σκοπός της εταιρείας θα πραγµατοποιηθεί µέσω της :
- Χρήσεως και αξιοποιήσεως των ηλεκτρονικών και εντύπων µέσων µαζικής
ενηµερώσεως προκειµένου να αναδειχθούν τα ανωτέρω ζητήµατα, να
ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες και οι φορείς ως προς αυτά και να
επικεντρωθούν συντονισµένα οι προσπάθειες όλων στην βελτίωση και κατά το
δυνατόν επίλυση αυτών.
- Χρήσεως και αξιοποιήσεως της υλικοτεχνικής και στελεχιακής υποδοµής της
εταιρείας, προκρίνοντας πρωτίστως την εµπειρία και τις γνώσεις των
συµβαλλοµένων µελών.
- Διενέργειας ενηµερωτικών εκδηλώσεων σε εξωτερικό χώρο, οργάνωσης
διαλέξεων και παρουσιάσεις του προγράµµατός µας σε οποιοδήποτε χώρο,
Δηµόσιο ή Ιδιωτικό
- Της ανάληψης πρωτοβουλιών, οργάνωσης µελετητικών - ερευνητικών
οµάδων, αποστολών και δράσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
- Της οργάνωσης και συµµετοχής σε εκδηλώσεις, φεστιβάλ, ηµερίδες,
συνέδρια, σεµινάρια, εκπαιδευτικά προγράµµατα, συζητήσεις στρογγυλής
τραπέζης, επιστηµονικά συµπόσια, διαλέξεις και δράσεις πεδίου.
- Της έκδοσης βιβλίων, περιοδικών, µελετών, µονογραφιών, δοκιµίων,
λευκωµάτων.
- Της παραγωγή και διάθεσης έντυπου καθώς κι ηλεκτρονικού επικοινωνιακού
υλικού όπως εφηµερίδες, περιοδικά, news letters, ιστοσελίδες, ιντερνετικό
ραδιόφωνο, ιντερνετική τηλεόραση ΟΛ/β&Τν) κτλ.
- Της δηµιουργίας θεµατικής πύλης στο διαδίκτυο - ηλεκτρονικής βάσης
δεδοµένων (portal), η οποία θα λειτουργεί και ως βάση δεδοµένων /
ηλεκτρονική βιβλιοθήκη µε την ψηφιοποίηση πολιτιστικού, επικοινωνιακού και
επιστηµονικού περιεχοµένου.
- Τη δηµιουργία φόρουµ.
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- Την πραγµατοποίηση εκθέσεων εικαστικών, φωτογραφίας, βιντεοσκοπήσεων
κ.λπ.
- Τη δικτύωση, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, σύµπραξη κι ανάπτυξη σχέσεων
συνεργασίας, αµοιβαίου σεβασµού κι εµπιστοσύνης και µε Ο.Τ.Α, Περιφέρεια,
Κρατικές Υπηρεσίες, άλλους φορείς, Μ.Κ.Ο, εταιρείες µε παρεµφερείς
σκοπούς, Πανεπιστηµιακά Δίκτυα, Συνεταιρισµούς, Επιµελητήρια, εθελοντές
κτλ. για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την υποβολή κοινών προγραµµάτων
και προτάσεων.

Για την επίτευξη των στόχων της η εταιρία µπορεί να αναζητά την ανεύρεση
οποιοσδήποτε άλλης πράξης που να ενισχύει το έργο της και να υποβάλει
σχετικά προγράµµατα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό για την
εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων, την αξιοποίηση κοινοτικών ενισχύσεων,
δηµοτικών, διαπεριφερειακών και διαδηµοτικών Κοινοτικών Προγραµµάτων.

Ενηµέρωση- Πληροφόρηση - Καλλιέργεια συνεργατικού πνεύµατος και
Συνεταιριστικής Παιδείας µέσα στα πλαίσια του νόµου Ν. 4019/2011 περί
κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων
Οι ενέργειες αυτές αποσκοπούν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης, των
δηµόσιων αρχών, των επιχειρηµατιών και της κοινωνίας των πολιτών.
Προς επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία µπορεί να χρησιµοποιεί κάθε
πρόσφορο µέσο, τέτοια ενδεικτικά είναι:
- Η έκδοση πάσης φύσεως σχετικών εντύπων και περιοδικών καθώς και η
προώθηση του σκοπού µέσω των Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης και του
internet.
- Η συµµετοχή της εταιρίας, µόνη της ή σε συνεργασία µε άλλους φορείς,
ηµεδαπά και αλλοδαπά φυσικά και νοµικά πρόσωπα, σε ενέργειες όπως
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Εθνικά, ευρωπάίκούς και διεθνείς φορείς χρηµατοδότησης που στοχεύουν στη
προώθηση της Κοινωνικής Περίθαλψης και Σίτισης για την προώθηση της
κοινωνικής ανάπτυξης.
- Η ευαισθητοποίηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των επιχειρήσεων.
- Η αναζήτηση υλικοτεχνικών υποδοµών από Δηµόσιους Φορείς και
Κοινωνικούς Εταίρους.
- Η συλλογή ποσών, λήψη εισφορών και δωρεών και κληρονοµιών από τους
υποστηρικτές της καθώς και από τρίτα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα.
- Η αγορά, µίσθωση, µισθώνει ή/και εκµίσθωση κινητών ή και ακίινήτων,
εφόσον αυτά θα είναι απαραίτητα για την πραγµάτωση του σκοπού της.
Για την υλοποίηση των παραπάνω σκοπών η εταιρεία στελεχώνεται
με κατάλληλο επιστημονικό και υπαλληλικό προσωπικό και
εξοπλίζεται με τα απαραίτητα τεχνικά μέσα. Για την εξυπηρέτηση
των σκοπών και δραστηριοτήτων της, η εταιρεία μπορεί να
συνάπτει συμβάσεις εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου,
συμβάσεις έργου ή να λαμβάνει ανεξάρτητες υπηρεσίες από τρίτους.
ΑΡΘΡΟ 5ο : ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται τριετής (3ετής), αρχόµενη από την κατά
νόµο σύσταση-ίδρυσή της (καταχώριση-δηµοσίευση του Καταστατικού της
στα τηρούµενα οικεία Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών) και
λήγουσα την αντίστοιχη ηµεροµηνία και έτος. Μετά την παρέλευση τριετίας,
µπορεί να παραταθεί µε συµφωνία των εταίρων ή σιωπηρώς για τρία (3) εισέτι
έτη, ότε και θα λύεται οριστικά η εταιρεία, εκτός εάν υπάρξει νεότερη έγγραφη
συµφωνία των µερών για παράταση της διαρκείας αυτής. Από την ανωτέρω
καταχώριση, η εταιρεία αποκτά νοµική προσωπικότητα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 6ο : ΚΕΦΑΛΑΙΟ
6.1. Το κεφάλαιο της εταιρείας σχηµατίζεται µε την καταβολή υπό εκάστου

ιδρυτικού µέλους, της συµµετοχής του, η οποία τυγχάνει ισόποση και
καθορίζεται στο ποσό των 50 ευρώ. Ήτοι, το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας
ανέρχεται στο ποσό των 50 ευρώ, µε ποσοστό συµµετοχής εκάστου µέλουςεταίρου 50%.
6.2. ‘Ολοι οι εταίροι υποχρεούνται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, τις

ειδικές γνώσεις τους και την προσωπική τους εργασία, καταβάλλοντας κάθε
δυνατή προσπάθεια προς ευόδωση των σκοπών της εταιρείας. Με απόφαση του
Δ.Σ. της εταιρείας δύναται να καταβάλλεται στα µέλη του Δ.Σ. εύλογη αµοιβή
για τις εργασίες τους ως και το σύνολο των εξόδων που θα πραγµατοποιούν για
ενέργειες προς εξυπηρέτηση των συµφερόντων της εταιρείας. Επίσης, δύναται
να προσληφθούν τα µέλη του Δ.Σ. από την εταιρεία µε οιαδήποτε σχέση
εργασίας προκειµένου να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην εταιρεία.
ΑΡΘΡΟ 7ο : ΠΟΡΟΙ
7.1

Οι οικονοµικοί πόροι της εταιρείας θα προέρχονται από :
- Ετήσιες και έκτακτες εισφορές των εταίρων, δωρεές, χορηγίες των
εταίρων, τρίτων ιδιωτών, νοµικών προσώπων, οργανισµών και άλλων
φορέων του εσωτερικού ή του εξωτερικού προς επίτευξη του σκοπού της
- Κληρονοµιές ή κληροδοσίες.
- Ακίνητα και πάσης φύσεως περιουσιακά στοιχεία και πρόσοδοι που θα
δωρηθούν ή που θα µεταβιβασθούν νόµιµα στην εταιρεία
- Έσοδα από από λαχειοφόρους αγορές, χοροεσπερίδες και λοιπές
εκδηλώσεις που θα πραγµατοποιούνται µέσα στα πλαίσια του σκοπού
της εταιρίας
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- Έσοδα προερχόµενα από ευρωπαϊκές και εθνικές επιδοτήσεις και
χρηµατοδοτήσεις, δωρεές και επιχορηγήσεις φορέων του Δηµοσίου,
Ν.Π.Δ.Δ.,

δηµοσίων,

δηµοτικών

και

ιδιωτικών

επιχειρήσεων

εσωτερικού και εξωτερικού προς υποστήριξη του σκοπού της.
- Κάθε εισόδηµα, το οποίο προέρχεται από πηγές οι οποίες δεν
προσκρούουν στις κείµενες διατάξεις και συνάδουν µε τους σκοπούς της
εταιρείας στην πραγµάτωση των οποίων και αποσκοπούν, έστω και εάν
δεν αναφέρονται ρητώς στο παρόν.
7.2. Η εταιρεία είναι µη κερδοσκοπικό νοµικό πρόσωπο και η λειτουργία της
διέπεται υπό τις διατάξεις των άρθρων 718 του ΑΚ. Η ευθύνη για τυχόν
υποχρεώσεις έναντι του δηµοσίου ή και τρίτων βαρύνει όλους τους
συµβαλλόµενους κατά το λόγο της εταιρικής µερίδας του καθενός (Αρθρο 750
του Α.Κ.).
7.3. Η εταιρεία δεν είναι κερδοσκοπική και ως εκ τούτου δεν επιτρέπεται προς
τα µέλη της η διανοµή κερδών ή εν γένει κατά τη λειτουργία της
αποκτηθέντων.
ΑΡΘΡΟ 8ο : ΜΕΛΗ - ΦΙΛΟΙ
8.α. Μέλη της αστικής εταιρείας είναι οι υπογράφοντες το παρόν, ήτοι :
1) Αργυρής Ζαννιάς του Ιωάννη και
2) Γαρυφαλλιά Ζαννιά του Ιωάννη
Νέο µέλος της αστικής εταιρείας δύναται να εγγραφεί, κατόπιν εγγράφου
αιτήσεώς του, µε οµόφωνη απόφαση των µελών-εταίρων και τροποποίηση του
παρόντος.
Η ανωτέρω απόφαση λαµβάνεται σε συνέλευση των µελών/εταίρων, η οποία
συγκαλείται προς τούτο εκτάκτως, κατόπιν σχετικής προσκλήσεως του
Διαχειριστού της εταιρείας. Η εισφορά των νέων µελών–εταίρων θα
καθορίζεται από τη Γ.Σ. κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου.
Μέλος της αστικής εταιρείας δύναται να αποχωρήσει από αυτή, αφού το
γνωστοποιήσει εγγράφως, λαµβάνοντας την αναλογία του στη µερίδα
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συµµετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο, εφόσον φυσικά δεν υφίστανται ζηµίες
οι οποίες οδήγησαν σε ανάλωση αυτής, και όχι τυχόν κέρδη καθώς ο σκοπός
είναι µη κερδοσκοπικός.
Σε περίπτωση θανάτου, αποχωρήσεως, αποκλεισµού ή θέσεως µέλους της
εταιρείας υπό δικαστική συµπαράσταση, η εταιρεία δεν διαλύεται αλλά
συνεχίζει µεταξύ των λοιπών εναποµεινάντων εταίρων.
8. β. Ως Φίλοι της εταιρείας χαρακτηρίζονται όλοι οι υποστηρικτές του

οράµατος, του σκοπού και των στόχων της εταιρείας, οι οποίοι δεν
εντάσσονται σε κάποια από τις κατηγορίες των προσώπων που δύνανται να
εγγραφούν ως µέλη ή που δεν επιθυµούν να καταστούν µέλη. Ήτοι φίλοι της
εταιρείας µπορούν εγγραφούν όλοι οι πολίτες ανεξαρτήτως φίλου, ηλικίας και
επαγγέλµατος αρκεί συνειδητά να υποστηρίζουν τις απόψεις της εταιρείας και
να συγκλίνουν µε το καταστατικό πνεύµα της. Οι ενδιαφερόµενοι
συµπληρώνουν το σχετικό έντυπο της εγγραφής τους το οποίο συνυπογράφεται
από τους ίδιους και από το µέλος της εταιρείας που κάνει την εγγραφή. Η
εγγραφή ως Φίλος ολοκληρώνεται µε την καταβολή του ποσού που ορίζεται ως
δικαίωµα εγγραφής µε απόφαση του Δ.Σ. Θα τηρείται βιβλίο “Φίλων της
εταιρείας”. Οι Φίλοι δεν σχετίζονται µε τα διοικητικά και οικονοµικά
ζητήµατα της εταιρίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΔΙΟΙΚΗΣΗ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 9ο: ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.
9. α. Η αστική εταιρεία διοικείται και εκπροσωπείται από τον εταίρο και

διαχειριστή αυτής Αργύριο Ζαννιά ο οποίος:
Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον Δηµοσίων, Δηµοτικών και λοιπών
Αρχών πάσης φύσεως, Ταµείων και Ιδρυµάτων, Νοµικών και Φυσικών
προσώπων εν γένει, ενώπιον όλων των Δικαστηρίων οιασδήποτε µορφής και
κατηγορίας, κάθε βαθµού και δικαιοδοσίας και αυτού τούτου του Αρείου
Πάγου και του Συµβουλίου της Επικρατείας, ως και εξώδικα σε κάθε
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περίπτωση, µε όλες τις ιδιότητες των διαδίκων. Αγοράζει και πωλεί για
λογαριασµό της εταιρείας κινητά και ακίνητα πράγµατα, µισθώνει και
εκµισθώνει αυτά και εν γένει δικαιοπρακτεί στο όνοµα και για λογαριασµό της
εταιρείας σε κάθε περίπτωση. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και
τριτεγγυάται συναλλαγµατικές, γραµµάτια, επιταγές ως και κάθε πιστωτικό
τίτλο. Προσλαµβάνει, τοποθετεί και απολύει το εκάστοτε υπαλληλικό
προσωπικό, καθορίζει τους µισθούς και τις αποδοχές γενικά. Παρέχει κάθε
γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα εκ µέρους της εταιρείας και ανακαλεί αυτή.
Τηρεί τα υπό των κειµένων διατάξεων λογιστικά βιβλία. Εισπράττει από
οιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δηµόσιο Ταµείο, οργανισµό, τράπεζα
κ.λ.π. χρήµατα, παραλαµβάνοντας πράγµατα και χορηγώντας τις σχετικές
αποδείξεις. Συνάπτει δάνεια µετά Τραπεζών και τρίτων µε οιουσδήποτε όρους
κρίνει, προβαίνει στη σύναψη ενοχικών ή εµπραγµάτων συµβάσεων για
λογαριασµό της εταιρείας και εν γένει προβαίνει σε κάθε πράξη εκπροσώπησης
, διαχείρισης ή διάθεσης σε κάθε περίπτωση που αφορά το σκοπό της
εταιρικής υπόθεσης και επιχείρησης και προς ευόδωση αυτού, έστω και αν δεν
αναφέρεται ρητώς στο παρόν.
9.2. Σε περίπτωση κωλύµατός του ή απουσίας του αναπληρώνεται από την
εταίρο Γαρυφαλλία Ζαννιά
9.3. Για την λήψη αποφάσεων που αφορούν τις εταιρικές υποθέσεις καθώς και
για τροποποίηση του παρόντος καταστατικού απαιτείται η οµοφωνία των
εταίρων, οι οποίοι αποφασίζουν σε συνέλευση που συγκαλείται στην έδρα της
εταιρείας µε πρωτοβουλία οποιουδήποτε απ τους εταίρους.
Η πρόσκληση για την συνέλευση είναι έγγραφη και απαιτείται να κοινοποιηθεί
στους εταίρους πέντε (5) πλήρεις εργάσιµες ηµέρες πριν από την συνέλευση και
να καθορίζει και τα προς συζήτηση θέµατα.
Για τις αποφάσεις που λαμβάνονται τηρούνται πρακτικά τα οποία
καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
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ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ
ΑΡΘΡΟ 10ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
10. α. Κάθε εταίρος δικαιούται ανά πάσα στιγµή να λαµβάνει γνώση

αυτοπροσώπως της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει και
ελέγχει τα βιβλία, έγγραφα και άλλα στοιχεία της εταιρείας, είτε
αυτοπροσώπως είτε µε πρόσωπο της αρεσκείας του.
10.β. Οι εταίροι δύνανται να ασκούν άλλες επαγγελµατικές δραστηριότητές
τους, οι οποίες βεβαίως δεν αντιτίθενται στο συµφέρον της εταιρείας.
ΑΡΘΡΟ 11ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ
Οι εταίροι οφείλουν:
α) Να ενεργούν, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις διατάξεις του Νόµου και του
Καταστατικού.
β) Να συνεργάζονται και να συµµετέχουν ενεργά µε την προσωπική τους
εργασία στη λειτουργία και τις εν γένει δραστηριότητες της Εταιρείας,
συνδράµοντας, κατά αυτόν τον τρόπο, στην επιτυχή υλοποίηση των επιδιώξεων
αυτής .
γ) Να επιδεικνύουν αγαστή συνεργασία στις µεταξύ τους σχέσεις, οι οποίες
πρέπει να διέπονται από καλή πίστη και αµοιβαία εµπιστοσύνη.
δ) Να αποφεύγουν πράξεις αντίθετες - ανταγωνιστικές προς την Εταιρεία ή
δυσφηµιστικές γι’ αυτήν και εν γένει να µην προβαίνουν σε ενέργειες, οι
οποίες δύνανται να βλάψουν τα συµφέροντα της εταιρείας.
ε) Να εκπληρώνουν πιστά και εµπρόθεσµα όλες τις υποχρεώσεις τους.
Ρητώς συµφωνείται ότι έκαστος των εταίρων ευθύνεται έναντι του άλλου βάσει
της επιµέλειας που θα επιδείκνυε για τις προσωπικές του υποθέσεις. Έναντι των
τρίτων δεν ευθύνονται πέραν του ποσού της συµµετοχής τους στην εταιρεία.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ-ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ -ΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 12ο : ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΝ ΖΩΗ
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Η εκχώρηση ή µεταβίβαση της εταιρικής µερίδος ή άλλου δικαιώµατος που
προκύπτει από την εταιρική σχέση, ως και οιαδήποτε εταιρικής αξιώσεως, καθ’
οιονδήποτε τρόπο, σε τρίτο-φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, απαγορεύεται, άνευ
οµοφώνου αποφάσεως των εταίρων.
ΑΡΘΡΟ 13ο ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΑ
13.1. Η διάρκεια της εταιρικής χρήσης ορίζεται ετήσια, αρχίζει δε από την 1η
Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την 31η Δεκεµβρίου .
13.2. Στο τέλος εκάστης εταιρικής χρήσεως θα συντάσσεται Ισολογισµός,
οπότε και θα γίνεται η τελική εκκαθάριση των οικονοµικών στοιχείων της
εταιρείας. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική-διαχειριστική χρήση άρχεται από της
ενάρξεως της διαρκείας της παρούσης εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεµβρίου
του οικείου έτους, οπότε και θα συνταχθεί ο πρώτος Ισολογισµός της
εταιρείας.
ΑΡΘΡΟ 14ο : ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
14.1. Η εταιρεία λύεται :
α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της
β) Με καταγγελία ένεκα σπουδαίου λόγου.
γ) Με οµόφωνη απόφαση των µελών εφόσον δεν επιθυµούν τη συνέχισή της.
δ) Σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται εκ του Νόµου.
13.2. Η διάλυση της εταιρείας καταχωρείται στο τηρούµενο οικείο Βιβλίο
Εταιρειών του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.
ΑΡΘΡΟ 15ο : ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ
Σε περίπτωση, θανάτου τινός των εταίρων, δεν επέρχεται λύση της εταιρείας
αλλά αυτή θα συνεχίζεται µεταξύ των λοιπών επιζώντων εταίρων και υπό τις
λοιπές προϋποθέσεις του νόµου.
ΑΡΘΡΟ 16ο : ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Κατά την µε οιοδήποτε τρόπο λύση της εταιρείας αυτή θα τίθεται υπό
καθεστώς εκκαθαρίσεως. Η εταιρεία λογίζεται ότι εξακολουθεί να υφίσταται και
µετά την διάλυσή της, εφόσον διαρκεί η εκκαθάριση. Η εκκαθάριση θα
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διενεργηθεί υπό του Διαχειριστού της εταιρείας, οριζοµένου από τώρα ως
εκκαθαριστού ή από τρίτο πρόσωπο-εκκαθαριστή, ο οποίος θα διορισθεί
οµοφώνως από τα µέλη. Οι εκκαθαριστές θα ενεργήσουν παν αναγκαίο για την
εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας, ήτοι θα προβούν σε διεκπεραίωση των
εκκρεµών υποθέσεων και ιδίως στην είσπραξη απαιτήσεων, σε ρευστοποίηση
του ενεργητικού της εταιρικής περιουσίας, εξόφληση του παθητικού της
εταιρείας. Το τυχόν εναποµείναν υπόλοιπο δεν διανέµεται στους εταίρους αλλά
θα τεθεί προς εκπλήρωση του σκοπού.
Τα οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία που υπάρχουν κατά τη διάλυση
της εταιρείας θα διατεθούν σαν δωρεά στον φορέα που θα διαδεχθεί τη
συνέχιση του έργου της, ή σε άλλο φορέα ή οργανισµό ή ίδρυµα που έχει ως
σκοπό την καταπολέµηση των ναρκωτικών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 17ο :
Απαγορεύεται στους εταίρους ή τους κληρονόµους αυτών, να ζητήσουν
δικαστικώς, κατά τις σχετικές διατάξεις του Κ.Πολ.Δ., την σφράγιση των
εταιρικών εγκαταστάσεων ή της εταιρικής περιουσίας, κατά την διάρκεια της
εταιρείας ως και κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως, για διαφορές µεταξύ των,
παραιτούµενοι ανεκκλήτως από τούδε παντός τοιούτου δικαιώµατός τους.
ΑΡΘΡΟ 18ο :
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Για κάθε διαφορά που ήθελε προκύψει εκ του παρόντος καταστατικού,
αρµόδια καθίστανται τα Δικαστήρια Αθηνών. Σε κάθε περίπτωση προ πάσης
προσφυγής στα Αρµόδια Δικαστήρια, τα µέρη υποχρεούνται να προβούν σε
προσπάθειες εξωδικαστικής επίλυσης κάθε διαφοράς.
ΑΡΘΡΟ 19ο :
Για θέµατα που δεν ρυθµίζονται από τις διατάξεις του παρόντος
Καταστατικού, εφαρµόζονται συµπληρωµατικά οι διατάξεις του Αστικού
Κώδικα όπως ισχύουν κάθε φορά.
Ολα τα ανωτέρω έγιναν οµόφωνα και ανεπιφύλακτα αποδεκτά από τους
συµβαλλοµένους εταίρους, οι οποίοι παραιτούνται από κάθε δικαίωµά τους για
προσβολή ή διάρρηξη του παρόντος για κάθε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό και
για κάθε αιτία.
Σε πιστοποίηση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν εις τετραπλούν, υπογράφηκε
απ’ αυτούς και έκαστος έλαβε από ένα αντίτυπο, τα δε λοιπά προορίζονται για
την κατά Νόµο δηµοσίευση του παρόντος και την οικεία Δ.Ο.Υ.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
1) …............…..
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2) …...........…..
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