ΑΙΤΗΣΗ
Νομικού Προσώπου
Εγγραφής στο μητρώο μελών του Σωματείου με την επωνυμία
«ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΕΙΔΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΗΣ, ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ».

Τ…

…………………….

εταιρείας

με

την

…………………………………………….…………………………………………..……

επωνυμία
εδρεύουσας

…………………………………………………………………………….,

νομίμως

εκπροσωπούμενης από ………………………………………………………………………….
ΠΡΟΣ
Το

Διοικητικό

«ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Συμβούλιο

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

του
ΕΙΔΩΝ

Σωματείου

με

την

ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ,

επωνυμία
ΣΧΟΛΙΚΩΝ

ΕΙΔΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΗΣ, ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ», που
ιδρύθηκε με την

από 6.07.2011 ιδρυτική πράξη και εδρεύει στο Δήμο

Διονύσου Αττικής.
************************
Με την παρούσα αιτούμαι όπως καταστώ μέλος του Σωματείου σας,
και όπως εγγραφώ στο μητρώο των μελών του.
Προς τούτο:
Α.- Δηλώνω ότι έλαβα γνώση του κειμένου του Καταστατικού και ότι
αποδέχομαι χωρίς επιφύλαξη άπασες τις διατάξεις του.
Β.-Δηλώνω ότι θα πειθαρχώ στις αποφάσεις της Γενικής
Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών Καταστατικών
Οργάνων του Σωματείου.
Γ.- Δηλώνω ότι συγκεντρώνω όλες τις προϋποθέσεις που τίθενται
στο Καταστατικό του Σωματείου προκειμένου να καταστώ μέλος του και
προτίθεμαι, αν κληθώ, να παραστώ ενώπιον σας και να προσκομίσω κάθε
αναγκαίο αποδεικτικό στοιχείο.
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Δ.- Δηλώνω ότι το προσαρτώμενο στην παρούσα σε κεκυρωμένο
αντίγραφο, Καταστατικό της εταιρείας μας, δεν έχει υποστεί μεταγενέστερη
τροποποίηση στο κείμενο του και ότι, με πρωτοβουλία της εταιρείας μας,
και χωρίς προηγούμενη όχληση από το Διοικητικό Συμβούλιο του
Σωματείου, θα υποβάλλω προς αυτό, αντίγραφο κάθε ενδεχόμενης
τροποποίησης του ισχύοντος εταιρικού της εταιρείας και μάλιστα εντός
δεκαπέντε το πολύ ημερών, αφότου η τροποποίηση αυτή ολοκληρωθεί.
Ε.- Δηλώνω ότι, σύμφωνα με το καταστατικό, ο νόμιμος
εκπρόσωπος της εταιρείας στις σχέσεις προς τρίτους, ο οποίος κατά
συνέπεια την εκπροσωπεί στις σχέσεις της προς το Σωματείο ως μέλη του,
είναι ο υπογράφων την παρούσα αίτηση και ότι με πρωτοβουλία της
εταιρείας μας και χωρίς προηγούμενη όχληση από το Διοικητικό Συμβούλιο
του Σωματείου, θα υποβάλλουμε προς αυτό, αντίγραφο κάθε ενδεχόμενης
μεταβολής, όσον αφορά το φυσικό πρόσωπο του νομίμου εκπροσώπου,
κατά τα ανωτέρω και μάλιστα εντός δεκαπέντε το πολύ ημερών από της
μεταβολής αυτής.

Επειδή η εταιρεία μας συγκεντρώνει όλες τις προϋποθέσεις που
τάσσει το καταστατικό του Σωματείου για να εγγραφεί ως μέλος του,
ΑΙΤΟΥΜΑΙ
όπως κάνετε δεκτή την αίτησή, επί τω τέλει όπως η εταιρεία
εγγραφεί στο μητρώο των μελών του Σωματείου με την επωνυμία
«ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΕΙΔΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΗΣ, ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ».

(τόπος/ημερ/νία) …………………………, ………………………..
Η ΑΙΤΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ:
1.

2.
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