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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία REFUGEE 4
REFUGEES (Μ.Κ.Ο.), το διακριτικό τίτλο:-, και αριθμό ΓΕΜΗ 142260342000.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
Ανακοινώνει ό τ ι:
Την 21/04/2017 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης
(Κ.Α.Κ.) 971548, το από 20/04/2017 Καταστατικό Σύστασης της Εταιρείας με την επωνυμία REFUGEE 4
REFUGEES (Μ.Κ.Ο.), και αριθμό ΓΕΜΗ 142260342000, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ /
ΛΕΣΒΟΥ (Δ/νση : Ε.Ο. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ - ΛΟΥΤΡΩΝ, ΤΚ: 81100 - ΜΥΤΙΛΗΝΗ).
Το καταστατικό είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.
Με Εντολή Προέδρου
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx
Κοινοποίηση:
REFUGEE 4 REFUGEES (M.K.O.)
Ε.Ο. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ - ΛΟΥΤΡΩΝ, ΤΚ: 81100 - ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
_____
«REFUGEE 4 REFUGEES (MlK.O.)»

Στην Μυτιλήνη, σήμερα 20-4-2017 μεταξύ των συμβαλλόμενων:
1. ALSHAKAL OMAR του MOHAMAD AMIN, κάτοικος Σκάλας
Συκαμινέας Λέσβου, με ΑΦΜ 167381871 κάτοχος του Ελληνικού
Διαβατηρίου με αριθμό ΑΑ6038746
2., HACKETT-EVANS (επίθετο) IVORY ΕΤΤΝΑ (όνομα) του
JEREMY-THOMAS, κάτοικος Σκάλας Συκαμινέας Λέσβου, με ΑΦΜ
167385857, κάτοχος του Βρεττανικού Διαβατηρίου με αριθμό
546605323 και
3. MONTENEGRO VARGAS (επίθετο) ANDREA LEONOR (όνομα)
του LAURO ANTONIO κάτοικος Σκάλας Συκαμινέας Λέσβου, με
ΑΦΜ 167385950 κάτοχος του Ολλανδικού Διαβατηρίου με αριθμό
NUDJLB645, συμφώνησαν να συστήσουν αστική μη κερδοσκοπική
εταιρεία, στην οποία θα είναι εταίροι, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως
εξής:

Αρθρο 1; ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Συστήνεται αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, διεπόμενη από τα
άρθρα 741 επ. Αστικού Κώδικα, με την επωνυμία «REFUGEE 4
REFUGEES (Μ.Κ.Ο.)». Η εταιρία έχει τη νομική μορφή αστικής
εταιρίας μή κερδοσκοπικού χαρακτήρα, μη κυβερνητικής
(Μ.Κ.Ο.) της

Κοινωνικής

οργάνωσης

Οικονομίας. Η εταιρεία θα μπορεί να

χρησιμοποιεί την επωνυμία της και με λατινικά στοιχεία ή σε μετάφραση.

Αρθρο 2: ΈΔΡΑ
1

Ως έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Λέσβου και ειδικότερα η
πόλη της Μυτιλήνης Λέσβου. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει παραρτήματα
ή γραφεία και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος.

Αρθρο 3: ΣΚΟΠΟΣ
Ο σκοπός της εταιρείας είναι μη κερδοσκοπικός, αλλά γενικότερα
οικονομικός κατά την έννοια του άρθρου 784 ΑΚ και συνίσταται κυρίως:
Να παρέχει την βασική ανθρωπιστική στήριξη στους ανθρώπους
που καταφθάνουν στην Ευρώπη εκτελώντας για την εκπλήρωση του
σκοπού αυτού τις κάτωθι εργασίες:
ο Ανεύρεση και διάσωση λέμβων: Θα διεξάγονται επιχειρήσεις
ανεύρεσης και διάσωσης λέμβων για την βοήθεια των βαρκών που
έχουν θέματα ασφάλειας καθώς περνούν από την Τουρκία στην
Ελλάδα.
ο Υποστήριξη άφιξης από θαλάσσης: Θα παρέχεται η βασική
ανθρωπιστική βοήθεια σε ανθρώπους, όταν φτάνουν στην Ευρώπη
με λέμβο.
ο Μεταφορά: Θα παρέχεται μεταφορά από τα σημείο άφιξης με
λέμβους στους επίσημους καταυλισμούς συγκέντρωσης στη
Λέσβο.
ο Ιατρική υποστήριξη και παραπεμπτικά: Θα παρέχεται η βασική
ιατρική υποστήριξη σε ανθρώπους που καταφθάνουν στη Λέσβο
με λέμβους και θα παραπέμπονται σε ειδικούς ιατρούς
επαγγελματίες όσοι έχουν πιο περίπλοκες ανάγκες,
ο Διανομή των δωρεών ρουχισμού όπου υπάρχει ανάγκη
ο Διοικητική υποστήριξη των δωρεών που εκκρεμούν:
Οργάνωση της διανομής των δωρεών σε συγκεκριμένους
τομείς που υπάρχει ανάγκη.
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ο Συλλογή δωρεών και ταξινόμηση προς διανομή:
οργάνωση εθελοντικού συστήματος για συλλογή δωρεών
και αποθήκευσης
Παροχή μακροπρόθεσμης βοήθεια στους αιτούντες άσυλο στη
Λέσβο, όσο τα έγγραφά τους βρίσκονται υπό επεξεργασία
ο Χώροι διαμονής: παροχή καταλύματος στους αιτούντες
άσυλο
ο Ένδυση: Παροχή ένδυσης στους αιτούντες άσυλο
ο Τροφή: Παροχής τροφής στους αιτούντες άσυλο
ο Νομική υποστήριξη για αυτούς που παραπέμπονται.
Οργάνωση παροχής νομικής βοήθειας στους αιτούντες
άσυλο
ο Εκπαιδευτικά προγράμματα: Παροχή εκπαιδευτικών
προγραμμάτων στους αιτούντες άσυλο
Υποστήριξη

της

τοπικής

κοινωνίας

στην

διαχείριση

της

προσφυγικής κρίσης
ο Καθαρισμός παραλιών: καθαρισμός παραλιών της
Λέσβου απ’ότι έχει μείνει μείνει από την προσφυγική
κρίση, συνεισφέροντας έτσι στην τοπική οικονομία, το
τοπικό περιβάλλον, και κάνοντας ασφαλέστερη την
πρόσβαση στις παραλίες για τους αιτούντες άσυλο,
ο Συμμετοχή σε εργασίες της τοπικής κοινωνίας
ο Τροφή για τον τοπικό πληθυσμό: παροχή μαγειρεμένων
φαγητών για τους ντόπιους πολίτες της Λέσβου.

Αρθρο 4: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για πέντε (5) χρόνια με δυνατότητα
παράτασης με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών. Η διάρκεια
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αυτής αρχίζει από την ημέρα της επίσης καταχώρησης του παρόντος
συμφωνητικού. Εάν η εταιρεία συνεχίσει τις εργασίες της και μετά την
ως άνω ημερομηνία θα θεωρείται ότι παρατάθηκε για αόριστο χρόνο.

Αρθρο 5: ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού οι εταίροι συμφωνούν να
προσφέρουν την εργασία τους για την επίτευξη των σκοπών της εταιρίας.

Αρθρο 6: ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Εκτός των ως άνω εισφορών οι πόροι της εταιρείας είναι: δωρεές
και χορηγίες

φυσικών

και νομικών

προσώπων,

κληρονομιές ή

κληροδοσίες, έσοδα από λαχειοφόρους αγορές, χοροεσπερίδες και λοιπές
εκδηλώσεις ως και κάθε άλλη εισφορά μελών ή τρίτων

προσώπων,

φυσικών ή νομικών, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και από τα
περιουσιακά δικαιώματα που αποκτά η εταιρεία από την λειτουργία της.
Πόροι από την εκπόνηση σχετικών μελετών με το αντικείμενο των
σκοπών της και με τη διαχείριση κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων
από τις πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και εκθέσεις και από
τις εκδόσεις της και το ψηφιακό περιεχόμενο.

Αρθρο 7: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
1.

Διαχειριστής και εκπρόσωπος της εταιρείας ορίζεται ο εταίρος ο

ALSHAKAL OMAR του MOHAMADAMIN ο οποίος θα εκπροσωπεί
την εταιρεία, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία, έναντι
κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ή αρχής, δικαστικά και
εξώδικα. Οι πράξεις του διαχειριστή και εκπροσώπου της εταιρείας που
ενεργούνται υπό την εταιρική επωνυμία και για λογαριασμό της

εταιρείας, την δεσμεύουν, εφόσον ευρίσκονται εντός των πλαισίων που
καθορίζονται από τον εταιρικό σκοπό.
2. Σε περίπτωση που ο ως άνω διαχειριστής εταίρος πεθάνει, ή
κηρυχθεί σε δικαστική συμπαράσταση ή πτωχεύσει, τότε την διαχείριση
και εκπροσώπηση της εταιρείας αναλαμβάνουν όλοι οι υπόλοιποι εταίροι
συλλογικά, συμπράττοντας δηλαδή και συνυπογράφοντας κάτω από την
εταιρική επωνυμία.
3. Σε περίπτωση προσωρινής αδυναμίας του διαχειριστή να
ασκήσει τα καθήκοντά του, αυτός αναπληρώνεται από τους υπολοίπους
εταίρους ενεργούντες συλλογικά.
4. Ο διαχειριστής, σε περίπτωση κολλήματος, δικαιούται να
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εξουσιοδοτήσει άλλον εταίρο για την διενέργεια συγκεκριμένων
διαχειριστικών ή εκπροσωπευτικών πράξεων. Η εξουσιοδότηση πρέπει
να είναι έγγραφη και δίδεται είτε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο είτε
με ιδιωτικό έγγραφο με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του
διαχειριστή - εκπροσώπου από αρμόδια αρχή.

Αρθρο 8: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Για την λήψη αποφάσεων που αφορούν τις εταιρικές υποθέσεις,
πέραν της τρέχουσας διαχείρισης απαιτείται απλή πλειοψηφία των
εταίρων, οι οποίοι αποφασίζουν σε συνέλευση που συγκαλείται στην
έδρα της εταιρείας μετά από πρόσκληση του διαχειριστή. Ο διαχειριστής
είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει την συνέλευση εντός 10 εργασίμων
ημερών εάν το ζητήσει οποιοσδήποτε άλλος εταίρος. 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.
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Αρθρο 9; ΘΑΝΑΤΟΣ, ΠΤΩΧΕΥΣΗ. ΘΕΣΗ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ
ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ
1. Σε περίπτωση που εταίρος πτωχεύσει ή τεθεί σε καθεστώς
δικαστικής συμπαράστασης, η εταιρεία δεν λύεται αλλά συνεχίζεται
μεταξύ των υπολοίπων εταίρων, εφόσον αυτοί είναι τουλάχιστον δύο.
2. Σε περίπτωση που εταίρος πτωχεύσει, η εταιρεία συνεχίζεται
μεταξύ των υπολοίπων εταίρων καθώς και των κληρονόμων του
αποβιώσαντος εταίρου. Κάθε εταίρος όμως έχει το δικαίωμα στην
περίπτωση αυτή να ζητήσει την έξοδό του από την εταιρεία, η οποία
υποχρεούται να του καταβάλει την αξία της εταιρικής του μερίδος.
3. Το ως άνω δικαίωμα εξόδου πρέπει να ασκηθεί με δήλωση του
εταίρου που θα κοινοποιηθεί στην εταιρεία και στους υπολοίπους
συνεταίρους (και τους κληρονόμους του συνεταίρου που πέθανε) εντός
αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών από την ημερομηνία του
θανάτου του εταίρου.

Αρθρο 10: ΈΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ - ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΡΙΔΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Έξοδος εταίρου δεν επιτρέπεται παρά μόνον στις περιπτώσεις που
ρητά ρυθμίζονται στο παρόν καταστατικό.
Είσοδος νέου εταίρου επιτρέπεται μόνον με απόφαση των εταίρων
η οποία λαμβάνεται ομόφωνα.

Αρθρο 11: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η καταγγελία της εταιρείας από οιονδήποτε εταίρο πριν από την
πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 4 όπως
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αυτό εκάστοτε τροποποιείται, ακόμη και εάν γίνεται με την επίκληση
σπουδαίου λόγου, δεν επιφέρει σε καμία περίπτωση την λύση της
εταιρείας, αλλά συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έξοδο του καταγγέλλοντος
εταίρου από την εταιρεία. Η εταιρεία υποχρεούται να καταβάλει στον
έτσι εξερχόμενο εταίρο την αρχική αξία της εισφοράς του.

Αρθρο 12: ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:
α) με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της

/

β) με ομόφωνη απόφαση των εταίρων οποτεδήποτε.
2. Μετά την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

Εκκαθαριστής της εταιρείας ορίζεται αυτός που είναι διαχειριστής και
εκπρόσωπός της κατά τον χρόνο της λύσης της.
3. Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να προβεί στην απογραφή της
εταιρικής περιουσίας και να καταβάλει στους δανειστές της εταιρείας τις
προς αυτούς οφειλές της. Στην συνέχεια υποχρεούται να αποδώςει στους
εταίρους τις εισφορές τους και να διανείμει σ'αυτούς ό,τι απομένει κατά
τον λόγο της εταιρικής τους συμμετοχής.

Αρθρο 13: ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των εταίρων που προκύπτει
από το παρόν και τις τυχόν τροποποιήσεις του καθώς και για κάθε θέμα ή
όρο που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού,
εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικος.
Η εταιρεία δεν είναι κερδοσκοπική και επομένως καμία διανομή
κερδών δεν γίνεται προς τα μέλη της είτε κατά τη διάρκεια είτε μετά τη
λύση της εταιρείας. Τα τυχόν, πέραν της εισφοράς των εταίρων,
καθαρά κέρδη της εταιρείας για κανέναν λόγο δεν διατίθενται μεταξύ
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των εταίρων αλλά τοποθετούνται για την πραγμάτωση των σκοπ(
εταιρείας τόσο κατά τη διάρκεια όσο και κατά τη λύση της εταιρεία

Το παρόν συντάχθηκε σε έξι όμοια αντίτυπα τα οποία αφού
αναγνώστηκαν και βεβαιώθηκαν, υπογράφτηκαν

από

όλους του

συμβαλλόμενους εταίρους, κάθε ένας από αυτούς έλαβε από ένα (εκ των
οποίων δύο από αυτά θα κατατεθούν προς δημοσίευση στην αρμόδια
Αρχή.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
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