Απόφαση - Έγκριση Λέσχης
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
Αριθμός απόφασης 140 / 2010
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Αποτελούμενο από τη Δικαστή Αφροδίτη Παπανικολάου Πρωτοδίκη την οποία όρισε
ο Πρόεδρος Πρωτοδικών και την Γραμματέα Χριστίνα Νικολοπούλου.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 15.01.2010 για να δικάσει την υπόθεση:
ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ:
1) Γεωργίου Κορδώνη του Ιωάννη Προέδρου,
2) Ευάγγελου Γκουβέντα του Αθανασίου Γενικού Γραμματέα,
3) Αναστασίας Μελιανού του Στέφανου Εφόρου Οικονομικών,
4) Αριστοτέλη Ζαμπετάκη του Ιωάννη Μέλους και
5) Παγώνας Μήττα του Δημητρίου Αντιπροέδρου,
κατοίκων Στύρων Ευβοίας , ως μελών της προσωρινής διοικούσας επιτροπής του υπό
ίδρυση σωματείου με την επωνυμία «ΛΕΣΧΗ ΣΥΝΔΑΙΤΥΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ – ΤΟ ΣΤΕΚΙ
ΤΩΝ ΔΕΙΠΝΟΣΟΦΙΣΤΩΝ», που εδρεύει στη Μεγάλη Βρύση Στύρων Ευβοίας , οι οποίοι
παραστάθηκαν δια της πληρεξουσίας τους δικηγόρου Αιδηψού , Μαρίας Λίλη.
Οι αιτούντες ζητούν να γίνει δεκτή η από 16.11.2009 αίτηση τους με αριθμό
κατάθεσης 1102/2009 , η οποία προσδιορίστηκε να συζητηθεί για την σημερινή
δικάσιμο , γράφτηκε στο πίνακα και εκφωνήθηκε στη σειρά της από
Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης η πληρεξούσια δικηγόρος των αιτούντων ανέπτυξε
τους ισχυρισμούς της και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και
τις έγγραφες προτάσεις της.
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Η αιτούσα προσωρινή διοίκηση ζητά με την αιτησή της να αναγνωρισθεί και να
εγγραφεί στο δημόσιο βιβλίο σωματείων , το οποίο τηρείται στο Δικαστήριο αυτό , το
υπό σύσταση σωματείο με την επωνυμία «ΛΕΣΧΗ ΣΥΝΔΑΙΤΥΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ – ΤΟ
ΣΤΕΚΙ ΤΩΝ ΔΕΙΠΝΟΣΟΦΙΣΤΩΝ», που εδρεύει στη Μεγάλη Βρύση των Στύρων Ευβοίας , το
οποίο εκπροσωπείται νόμιμα , προκειμένου να αποκτήσει νομική προσωπικότητα.
Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η αίτηση εισάγεται αρμοδίως ενώπιον του
Δικαστηρίου αυτού , που είναι καθ΄ύλη (άρθρα 739 , 740 παρ. 1 ΚΠολΔ) και κατά τόπο
αρμόδιο (άρθρο 787 ΚΠολΔ) για να συζητηθεί κατά τη διαδικασία της εκούσιας
δικαιοδοσίας , είναι δε νόμιμη , στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 78 , 79 , 80 , 81 ,
84 , 99 επ. ΑΚ , 107 ΕισΝΑΚ , άρθρα 12 , 25 και 28 παρ. 1 του Συντάγματος , 11 και 14
της από 4-11-1950 «Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου»
(Σύμβαση της Ρώμης). Συνεπώς , πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την
ουσιαστική βασιμότητά της.
Οι αιτούντες προσκομίζουν και επικαλούνται τα ακόλουθα έγγραφα σύμφωνα με το
άρθρο 79 ΑΚ και ειδικότερα : α) το από 31-10-2009 πρακτικό ίδρυσης του
προαναφερομένου σωματείου , το οποίο υπογράφεται σύμφωνα με το νόμο από 21
ιδρυτικά μέλη του (φυσικά πρόσωπα) , το οποίο περιλαμβάνει και τα ονόματα των
μελών της προσωρινής διοίκησης (η οποία υπέβαλε την παρούσα αίτηση) , που
εκλέχτηκε από τους ιδρυτές του , β) πίνακα μελών της προσωρινής διοικούσας
επιτροπής και γ) το από 31-10-2009 καταστατικό του εν λόγω σωματείου ,που
αποτελείται από 25 άρθρα , φέρει χρονολογία , υπογράφεται από όλα τα ιδρυτικά
μέλη του και περιέχει τα στοιχεία που προβλέπονται με ποινή ακυρότητας από τη
διάταξη του άρθρου 80 ΑΚ.
Από τα ανωτέρω έγγραφα αποδεικνύεται ότι τηρήθηκαν όλες οι προϋποθέσεις που

τάσσει ο νόμος για την αναγνώριση σωματείου.
Ο σκοπός του δε κατά το καταστατικό του είναι αναπαράσταση του αρχαίου
συμποσίου σε τακτές συνεστιάσεις στο χώρο του συλλόγου , όπου οι
παρευρισκόμενοι τρώγοντας και πίνοντας θα συζητούν θέματα που άπτονται των
δραστηριοτήτων και των σκοπών του συλλόγου και τα οποία ενδεικτικά θα αφορούν:
1. Την ανύψωση του πνευματικού , ηθικού και πολιτιστικού επιπέδου , την προστασία
του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής , την ανάπτυξη του πνεύματος
συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών και την συμβολή στην αντιμετώπιση
των τοπικών προβλημάτων όπως και γενικότερων θεμάτων του κοινωνικού συνόλου.
2. Την καλλιέργεια των ψυχικών , πνευματικών και σωματικών δυνάμεων των νέων και
την ανάπτυξη φιλικών σχέσεων μεταξύ τους με το πνεύμα αλληλεγγύης και
συναδέλφωσης.
3. Την αξιοποίηση και τον εξωραϊσμό της περιοχής του Δήμου Στυρέων Ευβοίας.
4. Την στήριξη και ενίσχυση κάθε προσπάθειας των μελών του Συλλόγου για την
δημιουργία πολιτιστικών εκδηλώσεων.
5. Την ανάδειξη της σωστής χρήσης της γεύσης ως εφεδρικής μεθόδου για μια
υποδειγματική ζωή.
6. Την προώθηση μορφωτικών ανταλλαγών με άλλες χώρες σε συνεργασία με τις
κρατικές υπηρεσίες και οργανισμών.
7. Την ενημέρωση για σωστό δείπνο με αρχές που φέρνουν τον άνθρωπο κοντά στον
άνθρωπο με συζήτηση και προβληματισμό για τον τρόπο της ζωής του.
8. Την συνεργασία και επαφή με άλλους Συλλόγους και οργανώσεις πρωτοβάθμιες και
δευτεροβάθμιες στην Ελλάδα και το Εξωτερικό για την ανάπτυξη της συνεργασίας και
της αλληλογνωριμίας τους .
9. Τη διδαχή , τη μάθηση και την εφαρμογή του τρόπου που δειπνούσαν στα συμπόσια
οι Αρχαίοι Έλληνες .
10. Η συμμετοχή στις παντός είδους νόμιμες , τοπικές και μη εκδηλώσεις.
11. Η συμμετοχή σε όλες τις πολιτιστικές εκδηλώσεις.
12. Η συμμετοχή σε ομοσπονδία συλλόγων πολιτιστικών ή αμιγώς συνδαιτυμόνων.
13. Την πραγματοποίηση διαλέξεων , μελετών πάνω στα θέματα που αφορούν ένα
σωστό δείπνο.
14. Την ίδρυση βιβλιοθήκης , αναγνωστηρίου εντός του χώρου συνεστιάσεως που έχει
ως έδρα καθώς και έκδοση εφημερίδας , περιοδικού και λευκωμάτων.
15. Πραγματοποίηση εκδρομών σε μέρη της Ελλάδας με ιστορική σημασία για την
ανάδειξη της ιστορίας του τόπου με στοιχεία.
16. Πραγματοποίηση εορταστικών εκδηλώσεων σε ιστορικές επετείους με
οπτικοακουστική παρουσίαση.
17. Πραγματοποίηση χορών σε επετείους και άλλες ημερομηνίες τοπικής σημασίας με

συμμετοχή του τοπικού χορευτικού συγκροτήματος αλλά και άλλα.
18. Πραγματοποίηση συναυλιών στο χώρο της Μεγάλης Βρύσης με καλλιτέχνες
έντεχνης μουσικής , ρεμπέτικης , λαϊκής , ελληνικού ροκ , καθώς και παραδοσιακής
μουσικής από όλη την Ελλάδα, αλλά και κάθε άλλου είδους μουσικής ελληνικής , άλλα
και μουσικής από κάθε άλλη χώρα που είναι κατάλληλη για το συμπόσιο.
19. Τακτικά Συμπόσια ώστε να εφαρμόζονται οι συνήθειες των Αρχαίων Ελλήνων στον
επιτρεπτό βαθμό λόγω της διαφορετικής εποχής που ζούμε και μάλιστα με την βοήθεια
των ηλεκτρονικών ιστών ως πηγή εξεύρεσης διαφόρων στοιχείων.
Ο σκοπός αυτός δεν είναι κερδοσκοπικός , ούτε αντίθετος στους νόμους που ισχύουν
, την ηθική και τη δημόσια τάξη της ημεδαπής .
Κατ΄ακολουθία των ανωτέρω πρέπει η αίτηση να γίνει δεκτή και ως ουσιαστικά βάσιμη
και να διαταχθούν όσα ορίζονται στο άρθρο 81 παρ. 1 ΑΚ και 11 παρ. 2 νδ 4114
περί Ταμείου Νομικών.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.
ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ:
α) τη δημοσίευση περίληψης σε μια ημερήσια εφημερίδα , που εκδίδεται στη Χαλκίδα
καθώς και στο Δελτίο δικαστικών δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών , η οποία
περίληψη πρέπει να περιέχει τα ουσιώδη στοιχεία του από 31-10-2009 καταστατικού του
σωματείου με την επωνυμία «ΛΕΣΧΗ ΣΥΝΔΑΙΤΥΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ – ΤΟ ΣΤΕΚΙ ΤΩΝ
ΔΕΙΠΝΟΣΟΦΙΣΤΩΝ» , που εδρεύει στη Μεγάλη Βρύση των Στύρων Ευβοίας , το οποίο
εκπροσωπείται νόμιμα και
β) την εγγραφή του σωματείου στο δημόσιο βιβλίο σωματείων , που τηρείται στο
Δικαστήριο αυτό , μετά την τελεσιδικία της παρούσας.
ΚΡΙΘΗΚΕ , αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στη Χαλκίδα , στο ακροατήριο του και σε
έκτακτη δημόσια συνεδρίαση αυτού στις 19.02.2010.
Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
4/10/2010

