
ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ  ΠΡΑΞΗ  ΙΔΡΥΣΕΩΣ 
ΑΣΤΙΚΗΣ   ΜΗ   ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ   ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

Στην  Πάτρα σήμερα, την   4η  Σεπτεμβρίου 2007  , μεταξύ των κάτωθι 
συμβαλλομένων στο παρόν συμφωνητικό :
1)  Πέτρος Ψωμάς του Θεοδώρου , καθηγητής μέσης εκπαίδευσης, κάτοικος 
Πατρών (οδός  Λόντου 13-15) με Α.Δ.Τ. :  Χ 807229/04 Y.A. Πατρών και  Α.Φ.Μ. 
: 046281382
2) Φώτιος  Λουριδάς του  Αγγέλου , δικηγόρος, κάτοικος Πατρών (οδός Ρήγα 
Φεραίου 104) με Α.Δ.Τ. : ΑΒ 312797/06  Υ.Α. Πατρών και Α.Φ.Μ. : 046871124
3)  Αγγελικής Σαλπιστή  του Γεωργίου, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Ροϊτίκων 
Δήμου  Παραλίας  Πατρών  (οδός  Ιωάννη  Μπουροπούλου  –  Ροϊτικα  Δήμου 
Παραλίας) με Α.Δ.Τ. : ΑΕ 756819/06  Υ.Α. Πατρών και Α.Φ.Μ. : 059263605
4)  Δημήτριος  Λιακάκος του Κωνσταντίνου , ιδιωτικός υπάλληλος , κάτοικος 
Αργυρουπόλεως  Αττικής ( οδός  Παπαφλέσσα 4.) με Α.Δ.Τ. : Ξ 056467/86  Ι.Α΄ 
Αστ.Τμ. Ασφ. Αθηνών και Α.Φ.Μ. : 047188542 
συμφωνήθηκαν,  συνομολογήθηκαν  και  έγιναν  αμοιβαία  και  καλόπιστα 
αποδεκτά τα ακόλουθα: 

1- Οι  συμβαλλόμενοι  στο  παρόν  συμφωνητικό  αποφάσισαν  την  από 
σήμερα ίδρυση εταιρίας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και σκοπού, η 
λειτουργία και δραστηριοποίηση της οποίας διέπεται από τις διατάξεις 
των άρθρων 741-784  του  Αστικού  Κώδικα  και  από τους  εν  συνεχεία 
ειδικά  καταρτισθέντες  όρους  και  επί  μέρους  συμφωνίες,  που 
θεωρούνται από όλους τους συμβαλλόμενους ουσιώδεις. 

2- ΕΠΩΝΥΜΙΑ:  Η επωνυμία της εταιρίας συμφωνείται να είναι «ΠΛΗΡΩΜΑ 
94»,  δύναται  δε  να  φέρει  τον  διακριτικό  τίτλο  στην  αγγλική  γλώσσα 
«GROUP 94». Η σφραγίδα της εταιρίας θα αναφέρει, με λογότυπο, τις 
λέξεις «Πλήρωμα 94» και «Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία» καθώς και 
τον αριθμό 94 με ειδική γραμματοσειρά ή εικαστική απεικόνιση.

3- ΕΔΡΑ: Ως έδρα της εταιρίας ορίζεται η πόλη των Πατρών και ειδικότερα 
το επί της οδού Ρήγα Φεραίου 104 γραφείο τρίτου ορόφου. Η εταιρία θα 
μπορεί να μεταφέρει  την έδρα της ή να δημιουργεί παραρτήματά της 
εντός  της  πόλεως  των  Πατρών  ή  σε  οποιαδήποτε  άλλο  μέρος  της 
ελληνικής επικράτειας.  

4- ΣΚΟΠΟΙ: Οι  σκοποί  της  εταιρίας  είναι  αποκλειστικά  φιλανθρωπικοί, 
ανθρωπιστικοί και  βασίζονται στην από κοινού συνεργασία  τόσο με 
φορείς  της  Τοπικής   και  Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκησης,  συλλόγους, 
σωματεία,  οργανισμούς,  ενώσεις,  συνδέσμους,  εταιρίες  αστικές  ή 
εμπορικές,  που εδρεύουν  στην  Ελλάδα ή  το  Εξωτερικό,  άλλα  νομικά 
πρόσωπα   όσο  και  με  μεμονωμένα  άτομα  κατά  περίπτωση,  δεν 
μπορούν  όμως  ποτέ  να  γίνουν,  έστω  και  έμμεσα,  κερδοσκοπικοί. 
Ειδικότερα:
1. Η πολιτιστική συμβολή της στα δρώμενα της πόλεως των Πατρών 

αλλά  και  άλλων  πόλεων,  εντός  και  εκτός  Ελλάδος,  μέσω  της 
ομαδικότητας και της καλλιτεχνικής δημιουργίας.



2. Η  στήριξη  του  θεσμού  του  καρναβαλιού  και  πρωτίστως  του 
πατρινού καρναβαλιού.

3. Η  ευαισθητοποίηση  των  πολιτών  σε  θέματα  οικολογίας  και 
προστασίας του περιβάλλοντος.

4. Η ανάπτυξη του εθελοντισμού και η προβολή του αισθήματος της 
εισφοράς εργασίας  χωρίς  οικονομικό  αντάλλαγμα προς  το  καλό 
του κοινωνικού συνόλου. 

5. Η  διοργάνωση  και  στήριξη  εκδηλώσεων  πολιτιστικού  χαρακτήρα 
ερασιτεχνών  καλλιτεχνών  που  προέρχονται  ή  διαβιούν  στον 
ευρύτερο τόπο της έδρας και των  παραρτημάτων της εταιρίας.

6. Η  διοργάνωση και  στήριξη  εκδηλώσεων και  δραστηριοτήτων που 
προσιδιάζουν με την προώθηση των σκοπών της εταιρίας, όπως, 
μεταξύ άλλων, σεμιναρίων,  ημερίδων κ.ά.,  ιδιαίτερα δε αυτών που 
έχουν φιλανθρωπικό χαρακτήρα. 

7. Η οργάνωση παιγνιδιών (επιτραπέζιων ή υπαίθριων, γνωστών σπορ 
ή αυτοσχέδιων,  αναρριχήσεων ή θαλασσίων σπορ, paintball κλπ) 
και  δραστηριοτήτων,  ψυχαγωγικού  και  εκπαιδευτικού  χαρακτήρα, 
που  προάγουν  την  ομαδικότητα,  την  αυτοπεποίθηση,  την 
υπευθυνότητα,  την επίτευξη στόχων με την σύνθεση και  την κοινή 
συνεισφορά,  την  κριτική  σκέψη,  την  γρήγορη  επίλυση  στόχων  ή 
καταστάσεων ανάγκης, την οικολογική ευαισθησία, την μελέτη κ.α. 

8. Η έκδοση βιβλίων, λευκωμάτων, οπτικοακουσικών μέσων (CD, DVD), 
με  θέματα  πολιτιστικά,  ιστορικά,  οργάνωση  εκδηλώσεων  κ.ά.  , 
καθώς  και  αντιστοίχων  που  αφορούν  τις  δραστηριότητες  της 
εταιρίας.

9. Η διοργάνωση εκδρομών ή κρουαζιέρων, με σκοπό την ψυχαγωγία, 
την   εκπαίδευση   και   την   σύσφιξη   των   σχέσεων  των 
συμμετεχόντων σε  αυτές  όπως  και  της  προώθησης  των  σκοπών 
της  εταιρίας  όπως  και  της  συνεργασίας της με άλλους  φορείς – 
ομάδες – εταιρίες - προσωπικότητες αναγνωρισμένου κύρους, εντός 
και εκτός Ελλάδος. 

5- ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η  διάρκεια  της  εταιρίας  είναι  αόριστη  και  υφίσταται  όσο 
μπορεί να εκπληρώσει τον σκοπό της και έχει τα απαραίτητα κεφάλαια 
και  τα  λοιπά  μέσα  γι’αυτόν  τον  σκοπό.  Την  λύση  της  εταιρίας 
αποφασίζει η γενική συνέλευση των εταίρων κατά την πλειοψηφία. 

6- ΠΟΡΟΙ: Η  περιουσία  της  εταιρίας  απαρτίζεται  από  τις  εισφορές  των 
εταίρων,  από  τακτικές  συνδρομές  ή  έκτακτες  ενισχύσεις  και  χορηγίες 
αυτών ή τρίτων προσώπων, φυσικών ή νομικών, ιδιωτικού ή δημοσίου 
δικαίου, από επιχορηγήσεις , επιδοτήσεις του κράτους, της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης  μέσω  της  υλοποίησης  ευρωπαϊκών  ή  ελληνικών 
προγραμμάτων και της τοπικής αυτοδιοίκησης από τις δραστηριότητες 
και  την  λειτουργία  της  εταιρίας.  Επίσης  άλλοι  πόροι  της  εταιρίας 
αποτελούν: Οι εισπράξεις από εκδηλώσεις της εταιρίας β)  Οι εισπράξεις 
από πώληση αναμνηστικών, φιλοτεχνημάτων ή εκδόσεων (εντύπων ή 
ηλεκτρονικών)  που  δημιουργήθηκαν  με  απόφαση  και  ευθύνη  της 



εταιρίας,  γ).  Οποιαδήποτε  προσφορά,  εισφορά,  επιχορήγηση, 
κληροδότημα ή κληρονομιά, αρκεί να μην γίνεται με όρους αντίθετους 
με τους σκοπούς της εταιρίας ή να παρεμποδίζει την πραγματοποίησή 
τους, δ) κάθε έσοδο το οποίο προέρχεται  από νόμιμη πηγή, εφόσον 
εγκρίνεται  από  τους  διαχειριστές  και  ε)  έκτακτες  εισφορές  που 
καθορίζονται από την Γενική Συνέλευση των Εταίρων όταν συντρέχουν 
σπουδαίοι  λόγοι,  μετά  από  πρόταση  των  διαχειριστών.   Οι 
συμβαλλόμενοι  εταίροι συνεισέφεραν σήμερα στο ταμείο της εταιρίας 
τα κάτωθι ποσά για τον σχηματισμό του αρχικού κεφαλαίου το οποίο 
ανέρχεται  συνολικώς στο ποσό των χιλίων τριακοσίων εβδομήντα έξι 
(1.376,00) Ευρώ, ως εξής: α) Ο πρώτος των εταίρων, Πέτρος Ψωμάς, 
συνεισέφερε το ποσό των εκατόν ενενήντα τεσσάρων (194,00) Ευρώ, β) 
ο δεύτερος των εταίρων, Φώτιος Λουριδάς, συνεισέφερε το ποσό των 
διακοσίων ενενήντα τεσσάρων (294,00) Ευρώ, γ) η τρίτη των εταίρων, 
Αγγελική  Σαλπιστή  ,  συνεισέφερε  το  ποσό  των  τριακοσίων  ενενήντα 
τεσσάρων  (394,00)  Ευρώ,  δ)  ο  τέταρτος  των  εταίρων,  Δημήτριος 
Λιακάκος, συνεισέφερε το ποσό των τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων 
(494,00)  Ευρώ.  Επειδή  ο  σκοπός  της  εταιρίας  είναι  ανθρωπιστικός, 
κοινωνικός και  όχι  κερδοσκοπικός,  η εταιρία στηρίζει  την ύπαρξή της 
στην  προσωπική  εργασία  και  την  ικανότητα  των  εταίρων  προς  το 
αναλαμβανόμενο έργο και αποδέχεται κάθε καλοπροαίρετη προσφορά 
κάθε προσώπου, φυσικού ή νομικού. 

7- Μέλος  ή μέλη της εταιρίας δύνανται να χρησιμοποιηθούν ανάλογα με 
την επαγγελματική τους ιδιότητα στην δραστηριότητα της εταιρίας με τις 
νόμιμες  διαδικασίες  σε  ότι  αφορά  την  μετά  της  εταιρίας  σύμβαση 
παροχής  υπηρεσιών,  την  αμοιβή  τους  και  τους  εν  γένει  όρους  της 
σύμβασης  αυτής.  Ρητά  συνομολογείται  ότι  η  εταιρία  δύναται  να 
συνάπτει  οποιουδήποτε  είδους  συμβάσεις  εργασίας  ή  έργου  με 
οποιονδήποτε προκειμένου να ευοδωθούν οι σκοποί του καταστατικού 
της,  ακόμα  και  με  τα  μέλη  της,  με  συμφωνηθείσα  ανά  περίπτωση 
αμοιβή  ή  μισθό.  Προς  ευόδωση  επίσης  των  σκοπών  της  δύναται  η 
εταιρία να συνάπτει μισθώσεις ακινήτων, οχημάτων, μηχανημάτων και 
λοιπών μέσων που συμβάλλουν στην άρτια υλικοτεχνική της υποδομή, 
ακόμη και αν ο εκμισθωτής αντισυμβαλλόμενος είναι μέλος της. Μέλος 
της εταιρίας δύναται να παρέχει και να ασχολείται επαγγελματικά  και σε 
άλλες εταιρίες ή ιδρύματα με παρεμφερή ή ίδιο σκοπό με την παρούσα 
εταιρία  αλλά  και  ως  φυσικό  πρόσωπο  ατομικά,  χωρίς  τούτο  να 
αναδεικνύεται  ως  ασυμβίβαστο.  Μετά  από  έγγραφη  συναίνεση  των 
διαχειριστών, ακόμη και αν αφορά τους ίδιους ή έναν εξ αυτών, κάθε 
μέλος  μπορεί  να  χρησιμοποιεί  το  όνομα  και  τον  διακριτικό  τίτλο  της 
εταιρίας για ατομική ή πολυπρόσωπη ομάδα απαρτιζόμενη από μέλη 
της  εταιρίας  και  μη,  υπό  την  ευθύνη  και  εποπτεία  του  ορισθέντως 
μέλους όμως ,   συμμετοχή σε εκδηλώσεις ή δράσεις, καρναβαλικές και 
μη.



8- ΜΕΣΑ:  Πέραν  των  όσων  αναφέρονται  στο  προηγούμενο  άρθρο,  η 
προώθηση και εκπλήρωση των σκοπών της εταιρίας γίνεται με όλα τα 
νόμιμα και θεμιτά μέσα. Επιπροσθέτως με: 
1-  Την  πρόσληψη  εξειδικευμένου  προσωπικού  (επιμορφωτές, 

διδάσκοντες, τεχνίτες, επιστήμονες κλπ) , όχι με μόνιμη αντιμισθία,  
2- Την  έκδοση  διαφόρων  εντύπων  –  οπτικοακουστικού  υλικού  και 

χρήση ηλεκτρονικών μέσων που θα προβάλλουν τις δραστηριότητές 
της και θα περιέχουν θέματα που προάγουν τους σκοπούς της και 
θα αποφέρουν πόρους στην εταιρία. 

3- Την  οργάνωση  αρχείου  με  την  συλλογή  ή  αγορά  αντικειμένων, 
εγγράφων,  φωτογραφιών  και  γενικά  κάθε  είδους  αποδεικτικού 
υλικού,  που  σχετίζεται  με  τις  δραστηριότητες  της  εταιρίας  και  όχι 
μόνο. 

4- Την  εξασφάλιση  της  κατάλληλης  υλικοτεχνικής  υποδομής  για  την 
εκπλήρωση των στόχων της εταιρίας. 

5- Την δημιουργία τμημάτων δραστηριοτήτων ανάλογα με τις ανάγκες 
της ή τον σχεδιασμό δράσεων ή την υλοποίηση προτάσεων.  

9- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ: Ως διαχειριστές και εκπρόσωποι της εταιρίας , που νόμιμα 
και  έγκυρα  εκπροσωπούν  την  εταιρία  ενώπιον  παντός  βαθμού  και 
δικαιοδοσίας,  ημεδαπού  και  αλλοδαπού  δικαστηρίου,  πολιτικού, 
ποινικού, φορολογικού ή διοικητικού ως και ενώπιον κάθε άλλης αρχής, 
δημόσιας,  δημοτικής,  κοινοτικής,  νομαρχιακής,  εκκλησιαστικής  ή 
αστυνομικής και κάθε νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, 
ορίζονται από τους εταίρους οι Πέτρος Ψωμάς και Φώτιος Λουριδάς, οι 
οποίοι  έγκυρα  με  από  κοινού  ενέργειες  ή  και  ο  καθένας  ξεχωριστά, 
δεσμεύουν  ισότιμα  και  εξίσου  την  εταιρία  και  εκπροσωπούν  αυτήν 
επίσης έναντι κάθε τρίτου, που συναλλάσσεται με αυτήν, αποδίδοντας 
σε τακτά και εύλογα χρονικά διαστήματα λογοδοσία έναντι των λοιπών 
εταίρων  και  του  προσώπου  της  εταιρίας.  Η  διαχείριση  της  εταιρίας 
γίνεται  πάντοτε  από  δύο  ορισμένους  προς  τούτο  εταίρους.  Κάθε 
διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα εναντιώσεως του α. 750#1 ΑΚ.  Για την 
σύναψη  δανείου  από  τραπεζικό  ή  άλλο  πιστωτικό  ίδρυμα,  η  εταιρία 
δεσμεύεται μόνο με την συνυπογραφή του από όλους τους εταίρους. 
Για  την  απόκτηση  ή  εκποίηση  ακινήτου  περιουσίας  της  εταιρίας 
απαιτείται  η  σύμπραξη  και  συνυπογραφή  όλων  των  εταίρων 
αυτοπροσώπως ή του δια συμβολαιογραφικού εγγράφου ορισθέντος 
πληρεξουσίου  ή  πληρεξουσίων  τους.  Οι  διαχειριστές  ή  και  ένας  εξ 
αυτών  ανακαλούνται  με  ομόφωνη  απόφαση  όλων  των  υπολοίπων 
εταίρων και μόνο για σπουδαίο λόγο και δεν δύναται να αποκλειστεί η 
ανάκληση αυτή  και  στην  περίπτωση ακόμη της  τροποποιήσεως του 
παρόντος ιδιωτικού συμφωνητικού (ιδρυτικού καταστατικού- εταιρικού) 
λόγω  εισόδου  νέου  εταίρου  ή  εταίρων  ή  για  άλλο  λόγο.  Κάθε 
διαχειριστής δύναται  να απαλλαγεί  οικειοθελώς των καθηκόντων του, 
αφού δηλώσει τούτο εγγράφως και ευλόγως αιτιολογημένα προς τους 
υπολοίπους  εταίρους,  τα  δε  αποτελέσματα  της  δήλωσης  αυτής 



επέρχονται  το  αργότερο  σε  δύο  μήνες,  η  δε  θέση  του  πρέπει  το 
αργότερο  μέχρι  τότε  να  αναπληρωθεί,  εάν  δε  υπάρχει  αδυναμία 
ανάδειξης  αντικαταστάτη,  τότε  αυτοδικαίως,  μετά  το  δίμηνο  –  εάν 
πρόκειται  για  οικειοθελή αποχώρηση  ή  μετά  από δεκαήμερο -  εάν  η 
θέση  μένει  κενή  από  βίαιη  διακοπή  (λ.χ.  θάνατο,  βαριά  ασθένεια, 
φυλάκιση  κλπ),  την  θέση  του  αποχωρούντος  διαχειριστή  παίρνει  ο 
πρώτος  κατά  σειρά  αναφοράς  του  στο  παρόν  καταστατικό 
συμβαλλόμενος από τους υποψηφίους ή ο αρχαιότερος - εάν υπάρξει 
στο μέλλον και είσοδος νέων εταίρων. Προσέτι, η θέση του διαχειριστή 
δεν  συνάδει  με  λήψη  αμοιβής  για  την  διαχείριση,  αφού  και  αυτή 
εντάσσεται  στις  κοινές  προσπάθειες  των  συμβαλλομένων  για  την 
επίτευξη  των  σκοπών  της  εταιρίας,  εφαρμόζονται  δε  ως  προς  τη 
δράσης και τις αρμοδιότητές του οι διατάξεις των άρθρων 714-723 Α.Κ. 
(περί εντολής). Ο διαχειριστής επιμελείται ιδιαιτέρως για την τήρηση των 
απαιτουμένων,  για την  λειτουργία  της εταιρίας ,  νόμιμων βιβλίων και 
στοιχείων  και  οφείλει  να  πληροφορεί  τους  λοιπούς  εταίρους  για  την 
πορεία  των  εταιρικών  υποθέσεων  προς  επίτευξη  του  σκοπού  της 
εταιρίας. 

10-ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ: Οι διαχειριστές δικαιούνται με πληρεξούσιο έγγραφό 
τους, που υπογράφει έκαστος αυτών ή και από κοινού, να δίδουν σε 
όποιον των άλλων εταίρων το δικαίωμα να αντιπροσωπεύει την εταιρεία 
σε όλα τα από την διαχείριση της εταιρείας δικαιώματά τους ή να δίδουν 
περιορισμένη  εντολή  για  όσες  πράξεις  ήθελαν  κρίνουν  αναγκαίες, 
αναγνωρίζοντας με το παρόν αυτές, σαν να έγιναν από τους ίδιους και 
εγκρίνοντάς τες απολύτως από τώρα. Με ειδικό πληρεξούσιο έγγραφο 
υπογεγραμμένο από τους δύο διαχειριστές,  με  θεωρημένο το γνήσιο 
της υπογραφής των από την αρμόδια αστυνομική αρχή δεσμευτικά ή 
συμβολαιογράφο,  δύναται  τρίτο  πρόσωπο  να  εκπροσωπεί  και  να 
δεσμεύει την εταιρεία σε ζητήματα συναλλαγών, διαπραγματεύσεων και 
συνδιαλλαγής  γραφειοκρατικής  ή  οικονομικής  μορφής  με  πρόσωπα 
νομικά ή φυσικά ή φορείς,  όχι όμως και για ζητήματα σύναψης δανείου 
υπέρ της εταιρείας και   απόκτησης ή εκποίησης ακίνητης περιουσίας 
της εταιρείας.   

11- ΕΥΘΥΝΗ  ΤΩΝ  ΕΤΑΙΡΩΝ:  Οι  υποχρεώσεις,  που  γεννώνται  έναντι  των 
τρίτων από τη διαχείριση και την αντιπροσώπευση της εταιρίας και οι 
λοιπές τυχόν υποχρεώσεις αυτής βαρύνουν τον κάθε εταίρο κατά το 
ποσό της κατά το άρθρο 6 του παρόντος εισφοράς τους και  μόνο, 
γιατί η εταιρία είναι μη κερδοσκοπικό μη κυβερνητικό νομικό πρόσωπο 
με την έννοια του άρθρου 784 Α.Κ. 

12-ΝΕΑ  ΜΕΛΗ:  Για  την  είσοδο  νέου  μέλους  στην  εταιρία,  μετά  από 
σύμφωνη γνώμη (συναίνεση) ΟΛΩΝ των συμβαλλομένων, απαιτείται η 
τροποποίηση  του  παρόντος  εταιρικού  και  απαγορεύεται  η  λήψη 
ασφαλιστικών μέτρων εις βάρος του προσώπου της εταιρίας καθώς 
και  κάθε πράξη στρεφόμενη κατ’  αυτής,  δυνάμενη να παρακωλύσει, 
έστω και κατ’ ελάχιστο, τη λειτουργία της εταιρίας και την προώθηση και 



ευόδωση του μη κερδοσκοπικού σκοπού της. Απαραίτητη προϋπόθεση 
για  την  είσοδο  νέου  μέλους  στην  εταιρία  είναι  η  αποδεδειγμένη 
προσήλωσή του στον σκοπό της εταιρίας.

13-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ  ή  ΘΑΝΑΤΟΣ  ΕΤΑΙΡΟΥ:  Σε  περίπτωση  θανάτου  ή 
αποχωρήσεως από την εταιρία ενός από τους εταίρους η εταιρία δεν 
λύνεται  αλλά συνεχίζεται με τους λοιπούς εταίρους. Αυτός όμως που 
αποχωρεί οφείλει να ειδοποιήσει σχετικά την εταιρία εγγράφως δύο (2) 
μήνες πριν ,  διαφορετικά  ο απροειδοποίητα αποχωρών υποχρεώνεται 
σε επανόρθωση τυχόν ζημίας που θα προκύψει  από την μη έγκαιρη 
προειδοποίηση.  Επίσης  το  μερίδιο  του  εταίρου  που  αποχωρεί  ή 
αποβιώνει περιέρχεται στην εταιρία και ποτέ στους κληρονόμους του. 

14-  ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ:  Η εταιρία λύεται στην περίπτωση κατά την οποία, 
λόγω  εξόδου  των  υπολοίπων,  απομείνει  μόνο  ένας  εταίρος.  Επίσης 
λύεται  η  εταιρία  και  σε  περίπτωση  καταγγελίας  αυτής  εκ  μέρους 
οποιουδήποτε  εταίρου  για  σπουδαίο  λόγο,  τέτοιος  δε  λόγος  είναι 
ιδιαιτέρως η μη ευόδωση ή μη προώθηση από τους συμβαλλομένους 
του  εταιρικού  σκοπού  καθώς  και  εφόσον  καταστεί  ο  σκοπός  της 
εταιρίας  ανέφικτος.  Την  λύση  της  εταιρίας  αποφασίζει  η  Γενική 
Συνέλευση των εταίρων κατά πλειοψηφία. 

15-ΑΛΛΑΓΗ  ΣΚΟΠΟΥ:  Αλλαγή  του  σκοπού  μπορεί   να  αποφασίσει  η 
πλειοψηφία των εταίρων. Η αλλαγή αυτή δεν μπορεί να είναι ουσιωδώς 
διαφορετική από το σκοπό που επιδιώκεται με το παρόν συμφωνητικό. 

Το παρόν καταστατικό αποτελείται από δεκαπέντε (15) άρθρα, συντάχθηκε δε 
σε  έξι (6) αντίγραφα και αφού διαβάστηκε μεγαλοφώνως και βεβαιώθηκε το 
περιεχόμενό του από τους εταίρους, υπογράφηκε από αυτούς όπως φαίνεται 
παρακάτω, πήρε δε έκαστος αυτών από ένα αντίγραφο και τα υπόλοιπα δύο 
προορίζονται  το  ένα  για  την  αρμόδια   Δ.Ο.Υ.  Πατρών και  το  άλλο  για  τη 
νόμιμη δημοσίευσή του στα οικεία βιβλία  Εταιριών του Πρωτοδικείου Πατρών
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