ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
με την επωνυμία
«Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Αθήνας – Athens Pride (Άθενς Πράιντ)»
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Επωνυμία της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας, η οποία διέπεται από τα άρθρα
741 επ. του Αστικού Κώδικα, είναι «Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Αθήνας – Athens
Pride (Άθενς Πράιντ)».
ΣΚΟΠΟΣ
1. Κύριος σκοπός της εταιρείας είναι η προβολή των λεσβιών, των γκέι, των
αμφισεξουαλικών και των διεμφυλικών/τρανς ατόμων στην κοινωνία καθώς και των
διεκδικήσεών τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μέσω της διοργάνωσης και
διεξαγωγής φεστιβάλ υπερηφάνειας (Pride),
2. Σκοπός της Εταιρείας είναι, επίσης, η ενίσχυση της κοινότητας των λεσβιών, των
γκέι, των αμφισεξουαλικών και των διεμφυλικών/τρανς ατόμων και η υπεράσπιση
των δικαιωμάτων τους με κάθε νόμιμο μέσον.
3. Για την υποστήριξη των σκοπών αυτών, η Εταιρεία μπορεί να διοργανώνει καθ'
όλη τη διάρκεια του χρόνου κάθε είδους εκδηλώσεις σε δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο,
συνέδρια ή άλλου τύπου δράσεις και να συνεργάζεται με φορείς, δημόσιους ή
ιδιωτικούς, με σκοπό την προάσπιση των δικαιωμάτων των λεσβιών, των γκέι, των
αμφισεξουαλικών και των διεμφυλικών/τρανς ατόμων.
4. Για την επίτευξη των ως άνω σκοπών η εταιρεία θα μπορεί να ενεργεί όλες τις
προσήκουσες πράξεις.
ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Οι πόροι της Εταιρείας είναι: δωρεές και χορηγίες φυσικών και νομικών προσώπων
(δημόσιων ή ιδιωτικών), κληρονομιές ή κληροδοσίες, έσοδα από λαχειοφόρους
αγορές, χοροεσπερίδες και λοιπές εκδηλώσεις ως και κάθε άλλη εισφορά μελών ή
τρίτων.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
1. Ο διαχειριστής ή η διαχειρίστρια και εκπρόσωπος της Εταιρείας εκπροσωπεί την
εταιρεία, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία, έναντι κάθε τρίτου
φυσικού ή νομικού προσώπου ή αρχής, δικαστικά και εξώδικα.
1

2. Η θητεία του/της Διαχειριστής/στριας είναι τριετής και ανανεώσιμη.
3. Ο/η διαχειριστής/διαχειρίστρια δεσμεύεται από τις αποφάσεις που παίρνει η Γενική
Συνέλευση της Εταιρείας. Οι πράξεις του/της διαχειριστή/διαχειρίστριας και
εκπροσώπου της εταιρείας τελούν υπό την εκ των υστέρων έγκριση της Γενικής
Συνέλευσης.
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
1. Η Γενική Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και
αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα.
2. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των παρόντων εταίρων. Η
Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν οι παρόντες εταίροι είναι περισσότεροι
από τους απόντες.
3. Για την τροποποίηση του παρόντος η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία
των τριών πέμπτων (3/5) τουλάχιστον του εκάστοτε συνολικού αριθμού των εταίρων.
4. Ειδικά για τις ανάγκες της διοργάνωσης του ετήσιου φεστιβάλ, η Γ.Σ. ορίζει προς
τούτο ειδική επιτροπή διοργάνωσης (Επιτροπή), η οποία αποφασίζει για οτιδήποτε
απαιτείται για την άρτια διεξαγωγή του φεστιβάλ. Η Επιτροπή δεσμεύεται από τις
αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Η Επιτροπή αποτελείται από 5-7 πρόσωπα, μέλη
ή όχι της Εταιρείας. Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι ετήσια και η σύνθεσή
της αποφασίζεται στην τακτική Γενική Συνέλευση του Οκτωβρίου, ύστερα από
εισήγησή των μελών της προηγούμενης Επιτροπής. Μέλη της Επιτροπής μπορούν να
παυθούν από αυτήν, ύστερα από απόφαση της Γ.Σ της Εταιρείας.
ΕΙΣΟΔΟΣ – ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΩΝ
1. Η είσοδος νέων εταίρων στην Εταιρεία αποτελεί τροποποίηση του παρόντος
Καταστατικού και αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση των Εταίρων, με απλή
πλειοψηφία. Η ιδιότητα του μέλους της Εταιρείας είναι αμεταβίβαστη.
2. Σε περίπτωση θανάτου, δικαστικής απαγόρευσης, πτώχευσης, αποχώρησης ή
διαγραφής εταίρου, η Εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των υπολοίπων Εταίρων, και οι
καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί του με οποιοδήποτε τρόπο απομακρυνόμενου εταίρου,
δεν έχουν αξίωση κατά της Εταιρείας. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν οι
εξερχόμενοι εταίροι να αξιώσουν οποιοδήποτε ποσό από την εταιρική περιουσία.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
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1. Η Εταιρεία είναι μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο, κατά την έννοια του άρθρου
784 του Αστικού Κώδικα.
2. Τόσο κατά τη διάρκεια όσο και κατά τη διάλυση της Εταιρείας δεν επιτρέπεται η
διανομή κερδών στους εταίρους. Δεν επιτρέπεται ακόμη η διανομή στους εταίρους
του τυχόν υφισταμένου, πέρα από τις εισφορές, καθαρού εταιρικού κεφαλαίου.
ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
1. Η εταιρεία μπορεί με πλειοψηφία 3/5 να ψηφίσει εσωτερικό κανονισμό, ο οποίος
θα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του παρόντος καταστατικού.
2. 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 Κώδικα.
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