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").•t>B-~v EJ ,."" Ο κη σήμερα, 29/1/2018, ημέρα Δευτέρα, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:..,..v~ -1"-

- νης Γιώβος του Ελευθερίου, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Εθνικής Aνrισrασης 50,
κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΜ681811 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Εκδοθέντος την
06/04/2015 από το Α.ΤΣυκεών της Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ. 136208010, Δ,ο.Υ. ΕΙ
Θεσσαλονίκης,

2) ο ΕυάΥγελος Παράβας του Ιωάννη, με αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ΑΝΟΟΟ884που
εκδόθηκε την 16/09/2016 από το Τ.Α. Αμαρουσίου, Κάτοικος Θεσσαλονίκης επί της οδού
Γραβιάς 4, με ΑΦΜ: 117189069,

3) η Δήμητρα Μαρμαρά του Βασιλείου, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Αξιού 1, κάτοχος του υπ'
αριθμόν ΑΗ927687 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος την 13/11/2009 από το
Υ.ΑΜυτιλήνης Λέσβου, με ΑΦΜ: 143781024,

4) ο Νικόλαος Δούμπας του Αθανάσιου, με αριθμό Δελτίου Ταυτότητας Χ758894 που
εκδόθηκε την 2/12/2003 από το ΑΤ.Α' Θεσσαλονίκης και ΑΦΜ 147423899, κάτοικος
Θεσσαλονίκης, Μαρασλή 7

ΣυμΦώνησαν, δήλωσαν και αποΦάσισαν τα κάτωθι:

ΣύμΦωνα με το Καταστατικό Σύστασης με α/κ 171 που επικυρώθηκε από την Α Δον
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣστις 10/03/2016 και με Αρ. Κατ. ΓΕΜΗ:628609 συνέστησαν την αστική μη
κερδοσκοπική εταιρία Υια την προστασία των υδάτινων οικοσυστημάτων όπως
πεΡΙΥράΦεται στο αρχικό καταστατικό.

Στη συνέχεια με το Καταστατικό Τροποποίησης 3471 που επικυρώθηκε από την Δον
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣστις 24/5/2016, με αρ. Κατ/σης ΓΕΜΗ:628705, οι συμβαλλόμενοι
αποΦάσισαν την αλλαΥή της επωνυμίας σε «Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Υια την
nροστασία των Υδάτινων Οικοσυστημάτων».

Στη συνέχεια με το Καταστατικό Τροποποίησης α/κ 445 που επικυρώθηκε από την Α ΔΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στις 08/07/2016,με αρ. Κατ/σης ΓΕΜΗ:691917, οι συμβαλλόμενοι
αποΦάσισαν την αλλαΥή. έδρας σε ΛεωΦόρου Όχι 11, Δήμος ΣυκεώνΝεάπολης,
Θεσσαλονίκη και τη μεταφορά της έδρας εντός του δήμου Συκεών-Νεάπολης χωρίς την
περαιτέρω τροποποίηση καταστατικού.

Στη συνέχεια με το Καταστατικό Τροποποίηοης α/α 421 που επικυρώθηκε στη Δ ΔΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝIΚΗΣστις 11/11/2016, με αρ. Κατ/σης ΓΕΜΗ:1198197, οι συμβαλλόμενοι
Υνωστοποίησαν την εκούσια αποχώρηση των εταίρων ΓεώΡΥιου ΟρΦανίδη του Αριστείδη
και Ηλία Καλλία του Ιωάwη σύμΦωνα με τις έΥΥραΦες ενυπόΥραΦες επιστολές τους.
Επιπλέον, αποΦασίστηκε. η αλλαΥή του άρθρου 9 «ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΕκnΡΟΣΩnΗΣΗ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ»του Καταστατικού Σύστασης και συΥκεκριμένα η μεταβολή της παραΥράΦου 3.

Στη συνέχεια, με το Καταστατικό Τροποποίησης 488 που επικυρώθηκε από τη Δ ΔΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣστις 16/12/2016, με αρ. Κατ/σης ΓΕΜΗ:867306 οι συμβαλλόμενοι
αποΦάσισαν την προσθήκη δύο εταίρων και συΥκεκριμένα του ΕυάΥΥελου Παράβα του
Ιωάννη και της Δήμητρας Μαρμαρά του Βασιλείου. Επιπλέον, τη μεταβολή των άρθρων 4
«ΜΕΣΑ ΕπιτεΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣκοnΩΝ» με την προσθήκη της παρ. 21, 7 (ιΛΗΨΕΙΣΑΠΟΦΑΣΕΩΝ»),

Αρ.πρωτ. 534982.761117
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ  ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
και αρ.ΓΕΜΗ 139023606000.
Ηγνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form
την  06/02/2018 με ΚΑΚ 1323168



8 «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣΕΤΑΙΡΩΝ», 9 «ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ»,10 (ιΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ», 11 ({ΕΙΣΔΟΧΗΕΤΑΙΡΩΝ», 16 (ιΔIΑΛΥΣΗ»,την προσθήκη των άρθρων 18
«ΜΕΛΗ», 19 (ιΥΠΟΣΤΗΡ\ΚΤΕΣ»και 20 «ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ-ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ»,

Στη συνέχεια, με το Καταστατικό Τροποποίησης με ΚΑΚ116610 που επικυρώθηκε από τη Δ
ΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣκαι Αρ. Κατ/σης ΓΕΜΗ:1116610 προέκυψε η αλλαγή των άρθρων
7,9,10,11,14,18,19,20 σχετικά με τη μεταβολή της λήψης αποφάσεων, της διοίκησης
εκπροσώπησης και διαχείρισης με τον ορισμό διαχειριστή, της συνέλευσης εταίρων, της
εισδοχής εταίρων, του ισολογισμού, της επίβλεψης των μελών, των υποστηρικτών και των
συμβού λων-εθελοvrών.

Τέλος, με το Καταστατικό ΤροποποΙησης με Α/Α 403/2017 που επικυρώθηκε από τη Δ ΔΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣστις 19/9/2017 με αρ. Κατ/σης ΓΕΜΗ:1198197 προέκυψε η αλλαγή
αποχώρηση και εισαγωγή εταίρων και η τροποποίηση των άρθρωΥ 3,4 και 13 σχετικά με τα
μέσα επίτευξης των σκοπών.

Σήμερα, οι συμβαλλόμενοι αποΦασίζουν τα εξής:

1) Αποχώρηση εταίρου

Συγκεκριμένα, η αποχώρηση της εταίρου Δήμητρας Μαρμαρά μετά τη γνωστοποίησή της
απόφασής τους με ενυπόγραφη επιστολή παραίτησης στη Γενική Συνέλευση εταίρων.

2) Τροποποίηση άρθρου 9 ΔIΟIΚΗΣΗ.ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ-ΔIΑΧΕIΡIΣΗ

γστερα από την ολοκλήρωση του έτους διαχείρισης και νόμιμης εκπροσώπισης από τη
Δήμητρα Μαρμαρά με την υλοποίηση της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των εταίρων,
σύμφωνα με το καταστατικό σύστασης, και όπως αποφασίστηκε ομόφωνα στις εκλογές της
Γενικής Συνέλευσης, νόμιμος εκπροσώπος και διαχείριστης της εταιρίας, εώς την επόμενη
ετήσια Γενική Συνέλευση είναι ο Ευάγγελος Παράβας και το άρθρο τροποποιείται ως εξής:

Η εταιρία εκπροσωπείται νομικά από τον διαχειριστή και ορίζεται ο εταίρος Ευάγγελος
Παράβας, ο οποίος θα εκπροσωπεί την εταιρία, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική
επωνυμια, έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ή αρχής, δικαστικά και
εξώδικα. Οι πράξεις του διαχειριστή και εκπροσώπου της εταιρίας που που ενεργούνται
υπό την εταιρική επωνυμία και για λογαριασμό της εταιρίας, τη δεσμεύουν, εφόσον
βρίσκονται εντός των πλαισίων που καθορίζονται από τον εταιρικό σκοπό. Η διάρκεια της
θητείας του νόμιμου εκπροσώπου και διαχειριστή ορίζεται στο ένα ημερολογιακό έτος (με
την υλοποίηση της επόμενης ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης) και δε μπορεί ο ίδιος
εταίρος να εκλέγεται σε αυτή τη θέση για δύο συνεχόμενες θητείες. Σε περίmωση που ως
άνω διαχειριστής εταίρος δηλώσει έγγραφη, ενυπόγραφη αδυναμία να ασκήσει τα
καθήκοντά του, πεθάνει, ή κυρηχθεί σε δικαστική συμπαράσταση, ή πτωχεύσει, τότε τη
διαχείριση της εταιρίας αναλαμβάνουν προσωρινά όλοι οι υπόλοιποι εταίροι συλλογικά,
συμπράποντας δηλαδή και συνυπογράΦοvrας κάτω από την εταιρική επωνυμία, έως ότου
οριστεί ο νέος διαχειριστής και εκπρόσωπος από τη γενική συνέλευση των εταίρων.

Κατόπιν του ανωτέρου το καταστατικό της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας
κωδικοποιείται ως εξής:

1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ {{Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία για την Προστασία των Υδάτινων
Οικοσυστημάτων»,

Αρ.πρωτ. 534982.761117
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ  ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
και αρ.ΓΕΜΗ 139023606000.
Ηγνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form
την  06/02/2018 με ΚΑΚ 1323168
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2. ΕΔΡΑ Η εταιρεία θα διατηρεί την καταστατική της έδρα στο Δήμο Συκεών-Νεάπολης. Την• ι
παρούσα στΙΥμήη έδρα της εταιρείας βρίσΚΕταιστην οδό ΛεωΦόρος όχι 11, :4ΥΙΟζΠαύλος.,

. ;Δήμος Σuκεών-Νεάπσλης, Θεσσαλονίκη. Η εταιρεία δύναται με απόΦαση της Γενικής
~ν~λεuσης να μεταβάλλει τ/ν έδρα της εταιρείας εντός των ορίων του Δήμου ΣυκεώΥ-

Νεάπολης. Περαιτέρω δύναται επίσης με απόφαση της ΓΙ να ιδρύει υποκαταστήματα ή
παραρτήματα σε οποιαδήΠΟΤΕ πόλη της Ελλάδας ή του εξωτερικού επιθυμεί προς επίΤΕυξη
των καταστατικών της σκοπών

3.ΣΚΟΠΟΙ ΟΙ σκοποί της εταιρίας, οι οποίοι είναι αποκλειστικά κοινωΦελείς και σε καμία
περίmωση κερδοσκοπικοί, είναι οι εξής: α.) Η διατήρηση του Φυοικού πλούτου των
υδάτινων και παρακτίων οικοσυστημάτων με ιδιαίτερη έμΦαση στην διατήρηση
θεμελιωδών οικολογικών λειτουργιών και την προστασία της βιοποικιλότητας μέσω της
επιστημονικής μελέτης των θαλάσσιων οικοσυστημάτων της Μεσογείου. β.) Η μελέτη και
προστασία των βιοτόπων και της άγριας χλωρίδας και πανίδας γ.) Η γενικότερη προστασία
του περιβάλλoνroς και περιβαλλOνrΙKή έρευνα δ.) Την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης
με την προώθηση της αειφορίας του περιβάλλoνroς και την προστασία και αποκατάσταση
του περιβάλλoνroς και του Φυσικού περιβάλλoνroς και της βιοποικιλότητας

4. ΜΠΑ ΕnlΤΕVΞΗΣΤΩΝ IKOnON Τα μέσα δια των οποίων επιτυvχάνoνrαι οι ως άνω
σκοποί της εταιρίας είναι τα ακόλουθα: 1.) Η επιστημονική έρευνα 2.) Η προώθηση της
ενημέρωσης 3.) Η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού 4.) Η οργάνωση εκπαιδευτικών
προγραμμάτων 5.) Η οργάνωση εκπαιδευτικών εκδlΧιμών και σεμιναρίων 6.) Η ανάληψη
πρωτοβουλιών για περιβαλλOνrΙKές δράσεις 7.) Η ανάπτυξη του εθελοντισμού 8.) Η
συνεργασία με επιστήμονες ειδικούς σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και,
ειδικώς, των υδάτινων οικοσυστημάτων 9.) Η παραγωγή καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και
παρουσιάσεων 10.) Η οργάνωση κινηματογραΦικών προβολών 11.) Η οργάνωση και
συμμετοχή σε συνέδρια και σεμινάρια 12.) Η εφαρμογή προγραμμάτων διαχείρισης 13.) Η
υποβολή προτάσεων για την δημιουργία προστατευόμενων περιοχών 14.) Η επαΦή με
φυσικά ή νομικά πρόσωπα και φορείς κάθε είδους για την εξασΦάλιση οικονομικής ή
ηθικής ενίσχυσης και υποστήριξης της εταιρίας 15.) Ηλειτουργία ιστοσελίδας και η εν γένει
προβολή της εταιρίας στο διαδίκτυο 16.) Ηενίσχυση των σκοπών της εταιρίας μέσα από την
πώληση αναμνηστικών ειδών (μπλούζες, μπρελόκ, στυλό κτλ) με το λογότυπο ή/και σχέδια
που αντιπροσωπεύουν τα προγράμματα και τις δράσης της εταιρίας για την προώθηση και
ενίσχυση των δράσεών της (λιανικό εμπόριο διαφημιστΙKών-KαλλΙΤΕΧVικών και
αναμνηστικών ειδών και μέσω διαδικτύου-εκτός καταστημάτων κατά ΚΑΔτου συστήματος
TAXIS). 17.) Η συμμετοχή της εταιρίας σε επιδοτούμενα προγράμματα Διεθνών
Οργανισμών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ελληνικού Δημοσίου και Ελληνικών και
αλλοδαπών νομικών προσώπων του ιδιωτικού ή του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου
τομέα, 18.) Η συνεργασία με ιδιωτικούς και Δημόσιους Ελληνικούς και Διεθνείς φορείς για
την προώθηση των σκοπών της εταιρίας 19.) Η συνεργασία και σύμπραξη με άλλα νομικά
πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με σκοπούς συναφείς προς τους σκοπούς της
εταιρίας

20.) Η πραγματοποίηση κάθε άλλης δραστηριότητας ικανής και πρόσΦορης για την
επίτευξη των σκοπών της εταιρίας, όπως αυτοί περιγράΦονται στο άρθρο 3 του παρόντος.
21.) Να δανείζει, δανείζεται, αποκτά κατά κυριότητα μισθώνει ή εκμισθώνει από/σε τρίτους
ή εταίρους ή μέλη της ή εθελοντές της ή υποστηρικτές της, μηχανήματα, ανrΙKείμενα ή
εξοπλισμό σχετικό με τους σκοπούς και τις δραστηριότητές της.

5.ΔIΑΡΚΕΙΑΗεταιρία θα έχει αόριστη διάρκεια.
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6. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ.ΕΙΣΦΟΡΕΣΗ rιεριoυσία της εταιρίας αrιoτελείται αrιό τις συνεισΦορές των
εταίρων, έκτακτες ενισχύσεις, συνδρομές, δωρεές και χορηγίες αυτών ή τρίτων προσώπων,
φυσικών ή νομικών, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, από τις επιχορηγήσεις του κράτους ή
από Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις εισπράξεις από τις παραγωγές και εκδηλώσεις
της εταιρίας και από τα περιουσιακά δικαιώματα γενικά τα οποία αποκτά η εταιρία από τη
λειτουργία της.

7. ΛΗΨΗΑΠΟΦΑΣΕΩΝΟΙ αποΦάσεις των εταίρων που αΦορούν τις εταιρικές υποθέσεις θα
λαμβάνονται από την ΓενικήΣυνέλευση των εταίρων κατά πλειοψηΦία, με το πέρας κάθε 1
ημερολογιακού έτους (με έναρξη το ακόλουθο έτος της επικύρωσης του παρόντος
καταστατικού), τη τροποποίηση των καταστατικών σκοπών της εταιρίας όπως
περιγράΦονται στο παρόν άρθρο 3, την εισδοχή νέων εταίρων, την επικύρωση της εκούσιας
αποχώρησης εταίρων, της ακούσιας αποχώρησης εταίρων, την ημερολογιακή τρίμηνη
ενημέρωση σχετικά με την τήρηση των βιβλίων εσόδων-εξόδων της εταιρείας και των
λοιπών οικονομικών της υποχρεώσεων. Οι αποΦάσεις rιoυ αφορούν την καθημερινή
λειτουργία της εταιρίας και δεν απαιτούν τη σύγκλιση της ΓΣθα λαμβάνονται από τον
διαχειριστή ή/και της επιτροπές που έχει ορίσει η ΓΙ.

8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝΌλοι οι εταίροι υποχρεούνται καθ' όλη τη διάρκεια της
εταιρίας να συμβάλλουν στην πραγμάτωση των σκοπών της, σε οποιονδήποτε τομέα των
δραστηριοτήτων της απασχολούνται και ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της. Η ενέργεια
από τους εταίρους ατομικά πράξεων παρεμφερών με τους σκοπούς της εταιρίας θα
επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι δεν βλάmονται τα συμΦέροντα της και δεν
nαρεμποδίζεται η επίτευξη των σκοπών της. Οι υποχρεώσεις που προκύmοuν από τις
ενέργειες της εταιρείας εnιβαρύνουν ισόποσα τους εταίρους. ΕγγραΦή νέων εταίρων
απαιτεί θετική εισήγηση τουλάχιστον 2 εταίρων και από ομόΦωνη απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης των Εταίρων.

9. ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΕΚΠΡΟΣΟΠΗΣΗ.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΗ εταιρία εKΠρOσωrιείται νομικά από τον
διαχειριστή και ορίζεται ο εταίρος Ευάν/ελος Παράβας, ο οποίος θα εκπροσωπεί την
εταιρία, υπογράΦοντας κάτω από την εταιρική εnωνυμία, έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή
νομικού προσώπου ή αρχής, δικαστικά και εξώδικα. Οι πράξεις του διαχειριστή και
εκπροσώπου της εταιρίας που που ενεργούνται υrιό την εταιρική εnωνυμία και για
λογαριασμό της εταιρίας, τη δεσμεύουν, εΦόσον βρίσκονται εντός των πλαισίων που
καθορίζονται αnό τον εταιρικό σKorιό.Ηδιάρκεια της θητείας του νόμιμου εκnροσώπου και
διαχειριστή ορίζεται στο ένα ημερολογιακό έτος (με την υλοnοίηση της εnόμενης ετήσιας
τακτικής Γενικής Συνέλευσης) και δε μnορεί ο ίδιος εταίρος να εκλέγεται σε αυτή τη θέση
για δύο συνεχόμενες θητείες. Σε περίπτωση που ως άνω διαχειριστής εταίρος δηλώσει
έγγραφη, ενυπόγραΦη αδυναμία να ασκήσει τα καθήκοντά του, πεθάνει, ή κυρηχθεί σε
δικαστική συμrιαράσταση, ή mωχεύσει, τότε τη διαχείριση της εταιρίας αναλαμβάνουν
προσωρινά όλοι οι υπόλσιποι εταίροι συλλογικά, συμπράποντας δηλαδή και
συνυπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία, έως ότου οριστεί ο νέος διαχειριστής
και εκπρόσωπος από τη γενική συνέλευση των εταίρων.

10. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΤΩΝ Ε'ΤΑΙΡΩΝΤΟ ανώτατο όργανο της εταιρίας είναι η συνέλευση των
εταίρων της, η οποία συγκαλείται έπειτα αrιό πρόσκληση του διαχειριστή σε τακτική
συνεδρίαση ή/και έκτακτα αν το ζητήσει ΈΥγραΦατο 1/3 των εταίρων και αποΦασίζει για
όλα τα θέματα δικαιοδοσίας της με απόλυτη πλειοψηΦία του συνόλου των μελών της. Η
τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται μέσα στον πρώτο μήνα κάθε έτους: 6. ΨηΦίζει τον
διαχειριστή και εκπρόσωπο της εταιρίας και δύναται να ορίσει επιτροπές μεταξύ των
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/
l : ετι;1ρων και των μελών της για τη βέλτιστη δυνατή διοίκηση της εταιρίας. 7. ΥΠΟΥράΦει τον

/\; ~ /' ισολογισμό. 8. ΕΥκρίνΕΙ την ετήσια έκθεση των πεπραγμένων της εταιρίας και των
~Aπoλoγισμό του προηγούμενου έτους. 9. ΕγκρίνΕΙτον Προϋπολογισμόεσόδων.εξόδων του

τρέxoνroς έτους. 10. ΕγκρΙνει το πρόγραμμα δράσης της εταιρίας.

11. ΕΙΣΔΟΧΗΕΤΑΙΡΩΝΕίναι δυνατή η Εισδοχή στην εταιρία νέων Εταίρων μόνο κατόπιν
θετικής εισήγησης τουλάχιστον 2 εταίρων και ομόΦωνης απόλυτης πλειοψηΦίας απόφαοης
όλων των εταίρων η οποία θα συνrάσσεται εγΥράφως και θα δημοσιεύεται νομίμως στα
βιβλία πρακτικών της Γ1των εταίρων.

12. ΕΚΟΥΣIΑΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ Κάθε μέλος της εταιρίας έχΕΙ το δικαίωμα να
καταν/είλει, όσον αφορά μόνον αυτό, την εταιρική σύμβαση και να αποχωρήσει εκουσίως
από την εταιρία, με έννραΦη δηλωση η οποία κοινοποιείται στην εταιρία και στους
εταίρους. Στην περίmωση αυτη η εταιρία συνεχίζεται μεταξύ των υπολοίπων μελών, όπως
ορίζεται στο άρθρο 9 του παρόντος.

13. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΔΙΑΝΟΜΗΣΚΕΡΔΩΝΗ εταιρία δεν είναι κερδοσκοπικη και επομένως
καμία διανομη κερδών κατά τη διάρκεια της λειτουρνίας της η κατά τη διάλυση της δεν
επιτρέπεται να νίνεται προς τα μέλη της, τα οποία έχουν αποκλειστικά και μόνο αξίωση να
τους επιστραΦεί ατόκως η εισΦορά τους, εάν σώζεται, στην περίmωση διαλύσεως της
εταιρίας.

Τα κέρδη διατίθενται ετησίως ως εξης: α. κατά ποσοστό 5% νια το σχηματισμό τακτικού
αποθεματικού, β. κατά ποσοστό 35% διανέμονται στους ερναζομένους της εταιρίας, εκτός
αν τα 2/3 των μελών της Γενικης Συνέλευσης του Φορέα αποΦασίσουν αιτιολονημένα τη
διάθεση μέρους ή όλου του ποσοστού αυτού σε δραστηριότητες του στοιχείου ν', ν. το
υπόλοιπο διατίθεται νια τη δημιουρνία νέων θέσεων ερνασίας και τη νενικότερη διεύρυνση
της παρανωνικης του δραστηριότητας. 3. Αν στο τέλος κάποιας χρήσης προκύΨει ζημία, η
οποία δεν καλύmεrαι από το αποθεματικό της εταιρίας, οι εταίροι υποχρεούνται να
καταβάλουν ορισμένο χρηματικό ποσό νια την κάλυψη των ζημιών της εταιρίας, μετά από
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

14.IΣOΛOΓlΣMOΣΜέχρι την 31η lανουαρίου του επόμενου έτους ο διαχειΡιστής μεριμνά
νια την σύνταξη του ισολονισμού και υποβάλλει στη συνέλευση των εταίρων τον
ισολονισμό της εταιρικής χρήσεως.

15. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΚΑΤΑΠΑΤικονΤο καταστατικό της εταιρίας τροποποιείται με απόλυτη
πλειοψηΦία της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, η οποία θα συντάσσεται ενΥράΦως και
θα δημοσιεύεται νομίμως.

16. ΔIΑΛΥΣΗΗ εταιρία διαλύεται με ομόφωνη απόλυτη πλειοψηΦία απόΦαση της Γενικης
Συνέλευσης των Εταίρων. Με την ίδια απόφαση θα αποφασίζεται η διάθεση της κινητής και
ακίνητης περιουσίας της εταιρίας ή και η ρευστοποίηση αυτής, οι οποίες θα υΦίσταται
κατά την ημέρα της διάλυσης της, και η οποία θα δύναται να

διατεθεί κατά προτεραιότητα Υια την κάλυψη των νομικών, ασΦαλιστικών και λοιπής
Φύσεως οικονομικών υποχρεώσεων προς τους εΡΥαζόμενούς της, δημόσιο και ιδιωτικό
Φορέα όπως αυτή έχει προκύψει από την έναρξη της εταιρείας, σε περίmωση που αυτές
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δεν ΠΡοκύmουν ή δύναται να καλυΦθούν η διάθεση της ακίνητης και κινητής περιουσίας
της εταψείας δύναται να διατεθεί μόνο σε Φορείς που ασκούν κοινωφελείς και μη
κερδοσκοπικές δραστηριότητες. Σε περίmwση, θανάτου, δικαστικής απαγορεύσεως,
αποχωρήσεως, mωχεύσεως, εκούσιας αποχώρησης ή διαγραΦής κάποιου μέλους, της
εταιρίας, αυτή συνεχίζεται μεταξύ των υπολοίπων μελών της. Κατά τα λοιπά η εταιρία
λύεται με τους τρόπους που ορίζει ο Νόμος

17. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΗ εταιρία μετά την λύση της τελεί αυτοδικαίως υπό εκκαθάριση, η οποία
συντελείΤαι σύμφωνα με το νόμο. Ο εκκαθαριστής θα ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 778
Α.Κ.18. ΜΕΛΗΗ εταιρία δύναται να διατηρεί τμήμα μελών. Μέλη μπορούν να γίνουν Φίλοι
της εταιρίας κυρίως από τον εργασιακό κλάδο της προστασίας του περιβάλλοντος που
στοχεύουν να συμβάλλουν στην προστασία των υδάτινων οικοσυστημάτων. 1.) Η ιδιότητα
του Μέλους είναι προσωπική. Μέλη της εταιρίας μπορούν να γίνουν μόνο ενήλικες. Ο
υποψήΦιος υποβάλλει γραmή αίτηση που κοινοποιείται στον διαχειριστή και εκλέγεται με
πλειοψηφική απόΦαση της Γενικής Συνέλευσης. κάθε μέλος της εταιρίας ευθύνεται έναντι
της εταιρίας για τις αποΦάσεις του που βλάmουν ή δεν εξυπηρετούν τους σκοπούς της
αντίθετα τα μέλη δε Φέρουν ευθύνη για τις αποΦάσεις της Γ.Σ και του διαχειριστή και
νόμιμου εκπροσώπου. 2.) Η εταιρία τηρεί αρχείο των προσώπων που έχουν την ιδιότητα
του «μέλους», σύμφωνα με τις αρχές τήρησης και χρήσης προσωπικών δεδομένων. 3.)
Μέλη της εταιρίας δύναται να αποχωρήσουν αυτοβούλως και πριν την ολοκλήρωση του
έτους για το οποίο έχουν καταβάλει την ετήσια εισΦορά μέλους ύστερα από έγγραΦή
επιστολή τους 4.) Η εταιρεία δύναται να προβεί στη διαγραΦή ενός μέλους αν αυτό δεν
εναρμονίζεται με τους σκοπούς της εταιρείας.

19.ynOΣTHPIΚTEΣΗ εταιρία δύναται να λειτουργεί Τμήμα Υποστηρικτών που εποmεύεται
από τον διαχειριστή. ή από επιτροπή που έχει ορίσει η ΓΣτης εταιρίας. 20. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ-
ΕΘΕΛΟΝΤΕΣΗ εταιρία μπορεί να πλαισιώνεται οποτεδήποτε από συμβούλους και
εθελοντές, οι οποίοι είτε ατομικά, είτε υπό οποιαδήποτε μορφη ενώσεως προσώπων θα
ενισχύουν της επιμέρους δραστηριότητες της εταιρίας υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι
θα αποδέχονται το καταστατικό αυτό και τον εκάστοτε ισχύοντα ενδεχομένως εσωτερικό
κανονισμό. Ο διαχειριστής ή/και επιτροπή που έχει οριστεί από τη ΓΣ της εταιρίας
αποφασίζει για την υποστήριξη έργων που υλοποιούνται από την εταιρία, την εΦαρμΟΥή
αυτοτελών ΠΡΟΥραμμάτωνστα πεδία δραστηριότητας της ΟΡΥάνωσης, ή την υποστήριξη
δράσεων επιστημονικής έρευνας και διαχείρισης Φυσικού περιβάλλοντος, οικοτόπων και
ειδών. Για κάθε ζήτημα που δεν ρυθμίζεται ειδικώς από το παρόν συμΦωνητικό, θα
ισχύουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα και η κείμενη περί εταιριών νομοθεσία. ΤΟπαρόν
καταστατικό, αφού αναΥνώστηκε και συντάχθηκε σε οκτώ όμοια πρωτότυπα, υπογράΦεται
από τους συμβαλλόμενους και θα δημοσιευτεί νομίμως. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να
ισχύουν οι όροι και συμφωνίες του αρχικού καταστατικού μετά από τις ανωτέρω
αναφερόμενες τροποποιησεις του. Το παρόν συντάχθηκε σε οκτώ (5) πρωτότυπα, από τα
οποία έλαβαν από ένα ο καθένας των συμβαλλόμενων εταίρων, ένα κατατέθηκε στην
αρμόδια ΔΟΥκαι ένα στην Υπηρεσία ΓΕ.ΜΗόπως ορίζει ο νόμος.

Ι.
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