Αστική μη-κερδοσκοπική εταιρία
«ΠΟΛΙΤΡΟΠΟ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Συνέλευσης Εταίρων
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Βόλος 01/07/2016
Η συνέλευση εταίρων της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας
ΠΟΛΙΤΡΟΠΟ συνεδρίασε σήμερα 01/07/2016.
Σύνθεση συνέλευσης εταίρων: Νίκος Αντωνάκης, Δανιήλ
Δανιλόπουλος, Σπύρος Ιατρόπουλος και Ιουλία Τριανταφύλλου.
Απόντες: 1ο θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (ΑΡΘΡΟ 2 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ)
Η συνέλευση των εταίρων συζήτησε σχετικά με το 1ο θέμα που
αφορούσε τη λήψη απόφασης για την τροποποίηση του καταστατικού
αναφορικά με την έδρα της εταιρίας (άρθρο 2 καταστατικού)
προτείνοντας την αλλαγή από: Αγίου Νικολάου 7, Βόλος 38221, στην
αγροτική αποθήκη του κτήματος που βρίσκεται στην περιοχή Γουμαράς
Σέσκλου Μαγνησίας με συντεταγμένες των κορυφών του:

ιδιοκτησίας των Δανιήλ Δανιλόπουλου και Πηνελόπης Σαράφη.
Η συνέλευση των εταίρων μετά από συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
και ενέκρινε την τροποποίηση του καταστατικού αναφορικά με την
έδρα της εταιρίας (άρθρο 2 καταστατικού) και την αλλαγή από: Αγίου
Νικολάου 7, Βόλος 38221, στην αγροτική αποθήκη του κτήματος που
βρίσκεται στην περιοχή Γουμαράς Σέσκλου Μαγνησίας με
συντεταγμένες των κορυφών του:

ιδιοκτησίας των Δανιήλ Δανιλόπουλου και Πηνελόπης Σαράφη.
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Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 1/2016
2ο θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ (ΑΡΘΡΟ 10
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ)
Η συνέλευση των εταίρων συνέχισε με το 2ο θέμα που αφορούσε λήψη
απόφασης για την τροποποίηση του καταστατικού αναφορικά με το
άρθρο 10 και την προσθήκη δεύτερης παραγράφου με θέμα την
είσοδο στην εταιρία αρωγών μελών και πιο συγκεκριμένα:
Αρωγά μέλη μπορούν να γίνουν ενήλικα φυσικά πρόσωπα, που διέπονται
από τις αρχές και τους σκοπούς της εταιρείας. Η εταιρεία θα τηρεί
Μητρώο Αρωγών Μελών στο οποίο θα καταχωρείται η είσοδος του νέου
μέλους, τα στοιχεία του και η υπογραφή του. Η απόφαση για την
εγγραφή των μελών θα λαμβάνεται κατ’ απόλυτη πλειοψηφία των
συμβαλλόμενων εταίρων. Κατά την είσοδο των αρωγών μελών δεν
απαιτείται η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού της εταιρείας,
αρκεί μόνο η καταχώρησή τους στα τηρούμενα από τη Γενική Συνέλευση
των εταίρων πρακτικά, υπογεγραμμένα από όλους τους εταίρους, καθώς
επίσης και η καταχώρησή τους στο ως αναφέρεται ανωτέρω Μητρώο
Αρωγών Μελών της εταιρείας. Τα αρωγά μέλη δεν μπορούν να έχουν
οποιουδήποτε είδους συμμετοχή στη Διοίκηση, Εκπροσώπηση και
Διαχείριση της εταιρείας. Επίσης δεν μετέχουν στη Γενική Συνέλευση
της εταιρείας. Έχουν δικαίωμα να αποχωρήσουν από την εταιρεία
ελεύθερα, χωρίς να απαιτήσουν τίποτα από την εταιρεία. Τα αρωγά μέλη
μπορούν να πληρώνουν μηνιαία συνδρομή από 40 έως 120 ευρώ,
ανάλογα με την οικονομική τους δυνατότητα και μπορούν να
συμμετέχουν στις δραστηριότητες της εταιρίας. Τα αρωγά μέλη θα
ασχολούνται με την προώθηση των σκοπών της εταιρείας εθελοντικά και
δεν θα πρέπει να ενεργούν αντίθετα προς τους σκοπούς της. Σε αντίθετη
περίπτωση η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα να διαγράψει αρωγά
μέλη που δημιουργούν προσκόμματα στη λειτουργία της εταιρείας. Για
την αποχώρηση η διαγραφή των αρωγών μελών δεν χρειάζεται η
τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, αρκεί μόνο η διαγραφή του
μέλους από το Μητρώο Αρωγών Μελών της εταιρείας και συγκεκριμένα:
α) στην περίπτωση αποχώρησης μέλους, σημειώνεται η λέξη
«αποχώρηση» κάτωθι των στοιχείων του αποχωρούντος αρωγού μέλους
και τίθεται η υπογραφή του αποχωρούντος αρωγού μέλους και του
διαχειριστή, β) στην περίπτωση διαγραφής αρωγού μέλους, σημειώνεται
η λέξη «διαγραφή» κάτωθι των στοιχείων του διαγραφέντος αρωγού
μέλους και τίθενται οι υπογραφές των εταίρων της Γενικής Συνέλευσης
που παρίστανται.
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Η συνέλευση των εταίρων μετά από συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
και ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 10 με την προσθήκη δεύτερης
παραγράφου με θέμα: την είσοδο στην εταιρία αρωγών μελών με τους
παρακάτω περιγραφόμενους όρους:
Αρωγά μέλη μπορούν να γίνουν ενήλικα φυσικά πρόσωπα, που διέπονται
από τις αρχές και τους σκοπούς της εταιρείας. Η εταιρεία θα τηρεί
Μητρώο Αρωγών Μελών στο οποίο θα καταχωρείται η είσοδος του νέου
μέλους, τα στοιχεία του και η υπογραφή του. Η απόφαση για την
εγγραφή των μελών θα λαμβάνεται κατ’ απόλυτη πλειοψηφία των
συμβαλλόμενων εταίρων. Κατά την είσοδο των αρωγών μελών δεν
απαιτείται η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού της εταιρείας,
αρκεί μόνο η καταχώρησή τους στα τηρούμενα από τη Γενική Συνέλευση
των εταίρων πρακτικά, υπογεγραμμένα από όλους τους εταίρους, καθώς
επίσης και η καταχώρησή τους στο ως αναφέρεται ανωτέρω Μητρώο
Αρωγών Μελών της εταιρείας. Τα αρωγά μέλη δεν μπορούν να έχουν
οποιουδήποτε είδους συμμετοχή στη Διοίκηση, Εκπροσώπηση και
Διαχείριση της εταιρείας. Επίσης δεν μετέχουν στη Γενική Συνέλευση
της εταιρείας. Έχουν δικαίωμα να αποχωρήσουν από την εταιρεία
ελεύθερα, χωρίς να απαιτήσουν τίποτα από την εταιρεία. Τα αρωγά μέλη
μπορούν να πληρώνουν μηνιαία συνδρομή από 40 έως 120 ευρώ,
ανάλογα με την οικονομική τους δυνατότητα και μπορούν να
συμμετέχουν στις δραστηριότητες της εταιρίας. Τα αρωγά μέλη θα
ασχολούνται με την προώθηση των σκοπών της εταιρείας εθελοντικά και
δεν θα πρέπει να ενεργούν αντίθετα προς τους σκοπούς της. Σε αντίθετη
περίπτωση η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα να διαγράψει αρωγά
μέλη που δημιουργούν προσκόμματα στη λειτουργία της εταιρείας. Για
την αποχώρηση η διαγραφή των αρωγών μελών δεν χρειάζεται η
τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, αρκεί μόνο η διαγραφή του
μέλους από το Μητρώο Αρωγών Μελών της εταιρείας και συγκεκριμένα:
α) στην περίπτωση αποχώρησης μέλους, σημειώνεται η λέξη
«αποχώρηση» κάτωθι των στοιχείων του αποχωρούντος αρωγού μέλους
και τίθεται η υπογραφή του αποχωρούντος αρωγού μέλους και του
διαχειριστή, β) στην περίπτωση διαγραφής αρωγού μέλους, σημειώνεται
η λέξη «διαγραφή» κάτωθι των στοιχείων του διαγραφέντος αρωγού
μέλους και τίθενται οι υπογραφές των εταίρων της Γενικής Συνέλευσης
που παρίστανται.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 2/2016
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Οι παρόντες
συμβαλλόμενοι εταίροι
Νίκος Αντωνάκης

Σπύρος Ιατρόπουλος

Δανιήλ Δανιλόπουλος

Ιουλία Τριανταφύλλου
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Συνέλευσης Εταίρων
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Βόλος 08/03/2019
Η συνέλευση εταίρων της αστικής μη κερδοσκοπικής
ΠΟΛΙΤΡΟΠΟ συνεδρίασε σήμερα 01/07/2016.
Σύνθεση συνέλευσης εταίρων: Νίκος Αντωνάκης, Δανιήλ
Δανιλόπουλοςκαι Ιουλία Τριανταφύλλου.
Απόντες: -

εταιρίας

1ο θέμα: ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ
Η συνέλευση των εταίρων είχε ως 1ο θέμα τη λήψη απόφασης για την
οικειοθελή αποχώρηση του ενός (1) προηγούμενου εταίρου, του Σπυρίδωνα
Ιατρόπουλουμε ΑΔΤ: ΑΚ 419586 για προσωπικούς λόγους από τη θέση
του ως μέλος της συνέλευσης των εταίρων της αστικής μη-κερδοσκοπικής
εταιρίας ΠΟΛΥΤΡΟΠΟ (αρ.καταχώρησης στα βιβλία εταίρων του
Πρωτοδικείου Βόλου: 1383/02-08-2001) με έδρα το Βόλο (άρθρο11 του
καταστατικού της εταιρίας)
Η συνέλευση των εταίρων μετά από συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
και ενέκρινε την οικειοθελή αποχώρηση του ενός (1) προηγούμενου
εταίρου, του Σπυρίδωνα Ιατρόπουλου με ΑΔΤ: ΑΚ 419586 για
προσωπικούς λόγους από τη θέση του ως μέλος της συνέλευσης των
εταίρων της αστικής μη-κερδοσκοπικής εταιρίας ΠΟΛΥΤΡΟΠΟ
(αρ.καταχώρησης στα βιβλία εταίρων του Πρωτοδικείου Βόλου: 1383/0208-2001) με έδρα το Βόλο (άρθρο 11 του καταστατικού της εταιρίας)
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 1Α/2019
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2ο θέμα: ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ
Η συνέλευση των εταίρων συνέχισε με το 2ο θέμα που αφορούσε τη λήψη
απόφασης για την είσοδο νέου εταίρου στη συνέλευση της αστικής μηκερδοσκοπικής εταιρίας ΠΟΛΙΤΡΟΠΟ .
Ο νέος εταίρος που προτείνεται να εισέλθει στη συνέλευση της αστικής μηκερδοσκοπικής εταιρίας ΠΟΛΙΤΡΟΠΟ είναι ο εξής:
1. Αθανάσιος Ζωβοίληςτου Ιωαννημε ΑΔΤ: ΑΙ308434
Η συνέλευση των εταίρων μετά από συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
και ενέκρινε την είσοδο στην αστική μη-κερδοσκοπική εταιρία
ΠΟΛΙΤΡΟΠΟ του εξής νέου εταίρου:
1. Αθανάσιος Ζωβοίληςτου Ιωαννημε ΑΔΤ: ΑΙ308434
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 1Β/2019
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3ο θέμα: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Η συνέλευση των εταίρων συνέχισε με το 3ο θέμα που αφορούσε τη λήψη
απόφασης για την διαχείριση του τραπεζικού λογαριασμού της εταιρίας
στην Τράπεζα Πειραιώς από τον διαχειριστή της εταιρίας Δανιήλ
Δανιλόπουλο.
Η συνέλευση των εταίρων μετά από συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
και ενέκρινε να διαχειρίζεται τον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας στην
Τράπεζα Πειραιώς ο διαχειριστής της εταιρίας Δανιήλ Δανιλόπουλος.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 1Γ 2019

Οι παρόντες
συμβαλλόμενοι εταίροι
Δανιήλ Δανιλόπουλος

Νίκος Αντωνάκης

Ιουλία Τριανταφύλλου

Αθανάσιος Ζωβοίλης

3

