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t<Ογίλο ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΤ1ΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠ1ΚΗ ΕΤΑΙΡΕ1Α»

ΆΡΘΡΟ 1.
ΣύαΓταση Εταιρείας
1.1.

Με το παρόν αποφασίζεται

η σύσταση αστικής εταιρείας μη

κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΑΜΚΕ) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 741
ΑΚ (Αστικού Κώδικα). Ισχύουν οι παρακάτω όροι και ειδικότερες συμφωνίες

ως εξής:

ΆΡΘΡο 2.
Επωνυμία - Διακριτικός Τίτλος ι Σήμα
2.1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «Ογίλο ΜογΣΕΙΟ - ΑΣΤ1ΚΗ ΜΗ
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ

ΕΤΑ1ΡΕ1Α»

και

ο

δ1ακριτ1κός της τίτλος

«Ογίλο

ΜΟΥΣΕΙΟ».
2.2. Στις συναλλανές με την αλλοδαπή, όπου απαιτείται, η Εταιρεία Θα
χρησιμοποιεί ως επωνυμία και διακριτικό τίτλο την πιCπή μετάφραση της

επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου αντίστοιχα της παραγράφου 2.1 του

παρόντος άρθρου στην αντίστοιχη ξένη γλώσσα. Ενδεικτικά, στην Αγγλική η

επωνυμία της Εταιρείας Θα έχει ως εξής: " υΎΊLΟ ΜυsΕυΜ - ΝΟΝ ΡRΟFΙΤ
C|ν|L SΟclΕΤΥ" και ο διακρ1τικός Πτλος της: " υΎΊLΟ ΜυsΕυΜ ".
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ταιρειας

Το Σήμα του Ογίλο ΜογΣΕΙΟ απεικονίζει μία κουκουβάγια σχεδιασμένη με
γεωμετρικά μοτίβα και με 6 (έξι) χρώματα (από το κεφάλι προς τα πόδια
πράσινο #64Β94D, κίτρινο #FΒΒ73Β,πορτοκαλί #F38230ι κόκκινο #DD3C43,
μωβ #54195 και γαλάζιο #199ΕD9 σε οριζόντια διάταξη. Το κεφάλι, τα μάτια

και η μύτη σχηματίζονται στην επάνω πλευρά με πράσινο χρώμα και

κατεβαίνοντας προς τον κορμό με κίτρινο, ο κορμός ξεκινά με πορτοκαλί
συνεχίζει με πορτοκαλί και με κόκκινο, το τελείωμα του κορμού των φτερών

και η αρχή των ποδιών έχει χρώμα μωβ το τελείωμα του ουραίου φτερού και
η συνέχεια μέχρι το τέλος των ποδιών είναι χρώματος γαλάζιου.

ΆΡΘΡΟ 3.

Έδρα
3.1. Η Εταιρεία εδρεύει στο Δήμο Παύλου Μελά επί της οδού Αρκαδίου 49,
56429 Πολίχνη Θεσσαλονίκης. Η έδρα της εταιρείας μπορεί να μεταφέρεται

σε οποιονδήποτε Δήμο της Ελλάδας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
των Εταίρων, λαμβανόμενη κατά πλειοψηφία χωρίς να απαιτείται γι' αυτό

τροποποίηση του καταστατ1κού.
3.2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων, μπορεί να ιδρύει

παραρτήματα οπουδήποτε πην Ελλάδα ή το εξωτερικό σε συνεργασία ή όχι
με άλλες ανάλογες εταιρείες, οργανώσεις ή οργανισμούς.
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ΆΡΘΡο 4.
Διάρκεια
εια της Εταιρείας ορίζεται αόριστη, αρχίζει δε από τη δημοσίευση

ατικού σύοτασης αυτής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η).

ΑΡΘΡΟ 5.

Σκοπός
5.1. Η εταιρεία είναι μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο και η λειτουργία της
διέπεται υπό τις διατάξεις των άρθρων 741 επόμενα ΑΚ (Αστικού Κώδικα).
Ο σκοπός της εταιρείας είναι πολιτιστικός,

επιστημονικός,

ερευνητικός,

επιμορφωτικός, και μη κερδοσκοπικός. Συγκεκριμένα, η αcmκή εταιρεία

αποσκοπεί cπην προαγωγή του ιτνευματικού και γνωστικού επιπέδου των
επισκεπτών της μέσω της ιστορικής αναδρομής
α} στην τεχνολογική εξέλιξη του ηλεκτρονικού υπολογιστή «αρρ|e»
β} στην εξέλιξη της εικονογραφημένης τέχνης των «κόμ1κς»
γ} στην ανάιττυξη και διάδοση της 1στορίας του « διαστήματος & αεροπορίας»

στο κοινό,
για την επίτευξη του σκοπού η εταιρεία Θα αξιοποιήσει την υλικοτεχνική και

στελεχιακή υποδομή της εμπειρία και τις γνώσεις των συμβαλλομένων μελών,
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά μέσω παρουσίασης φωτογραφικού υλικού,

βίντεο, πρωτότυπων προ.ι.όντων, φιλμ παλαιού τύπου και άλλα.

ΆΡΘρο 6.
Αντικείμενο -Δραστηριότητες
Ειδικότεροι σκοποί της εταιρείας και τα επιδιωκόμενα μέσα είναι:

6.1. Ειδικότεροι σκοποί:
• 'ΕκΘεση προ.ι.όντων τεχνολογικής φύσης της «aρρΙe», ήτοι παλαιοί

ηλεκτρονικοί υπολογιστές «αρρ|e» που ανάγονται στο έτος 1977, κινητά
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παλαιού τύπου «αρρ|e», φορητοί υπολογιστές παλαιού τύπου «αρρ|e»,
εκτυπψτές παλιού τύπου της «αρρ|e», βιβλία και εγχειρίδια παλαιού τύπου
..Ί

Ρ1?», τα οποία αγοράστηκαν από δημοπρασίες από όλο τον κόσμο
.έίά+ίθενται προς Θέαση στο κοινό ως συλλεκτικά.

έέσή''φωτογραφικού υλικού της ως άνω εταιρείας «αρριe» από την οπο1α

προκύπτει η τεχνολογική εξέλιξη και η ανάγκη γενικότερα του ανθρώπου να
εξελ1σσεται Cπον τεχνολογικό τομέα.
• 'ΕκΘεση προ.ι.όντων εικονογραφημένης τέχνης, ήτοι παλιού τύπου

εικονογραφημένων περιοδικών και κόμικς.
• ΈκΘεση φωτογραφικού υλικού με κόμικς, από τα οποία αναδεικνύεται πως
οι εικονογραφημένες ιστορίες κατά τη διάρκεια του χρόνου εξελίχθηκαν σε
μορφή τέχνης {9η).
• 'ΕκΘεση φωτογραφικού υλικού, βιβλία και εγχειρίδια μηχανημάτων καθώς

και συλλεκτικών αντικειμένων, διαστήματος και αεροπορίας τα οποία Θα
διατίθενται για Θέαση στο κοινό ως συλλεκτικά και τα οποία καταδεικνύουν

την ταχίστη και αέναη εξέλιξη σε έναν τόσο βασικό τεχνολογικό τομέα ο
οποίος έχει εκμηδενίσει τις αποστάσεις με τεράστια οφέλη για την

ανθρωπότητα.
6.2. Επιδιωκόμενα μέσα:

• Η οργάνωση και πραγματοποίηση εκδηλώσεων με επίκεντρο την
τεχνολογική εξέλιξη και την ανάγκη προς αυτή την κατεύθυνση με το

πέρασμα των χρόνων.
• Η οργάνωση και πραγματοποίηση εκδηλώσεων με επίκεντρο τη
διαμόρφωση και εξέλιξη της 9ης τέχνης των εικονογραφημένων περιοδικών.
• Διενέργεια πανελλήνιων διαγωνισμών υπό την αιγίδα της εταιρείας για την

τεχνολογία των υπολογιοτών της «αρρ|e» κα1 των «κόμ1κς».
• Ίδρυση εργαστηρίου για τη δημιουργία νέων εικονογραφημένων ιστοριών με
πρωτότυπο διδακτικό περιεχόμενο για όλες τις ηλικίες.

• Η δημιουργία και συντήρηση ιcποσελίδας πολιτιστικού περιεχομένου με
έκθεση φωτογραφικού υλικού με τρετς Θεματικές συλλογές, την ιστορική
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εξέλιξη των ηλεκτρονικών υτbλογιστών και παρεπόμενων προ.ι.όντων της
«αρρ|e» την ιστορική εξέλιξη των κόμικς , διαστήματος & αεροπορίας.

αρgυσίαση στην κοινότητα του εξελιγμένου εργου της εταιρίας «αρρ|e».

ατqyραφή των δραστηριοτήτων της εταιρείας σε έντυπη μορφήι ψηφιακή
Ι`ύ_ΤΤέ

και-'οπτικοακουστική μορφή και μελέτη της επίδρασης της εταιρείας «αρρ|e»

στο κοινό.

'ΑΡΘΡΟ 7.

Μέλη ι διοίκηση - διαχείριση - εκπροσώπηση
7.1. Μέλη
1δρυτικά μέλη της εταιρείας είναι οι:

1. Ιωάwης Μαχαιρίδης του Ευσταθίου ΑΚ 298957 , 045490391

2. Δέσποινα Μαχαιρίδη -Σαρηγιαwίδη του Ομήρου ΑΚ 251915 ,121564135
3. Ευστάθιος Μαχαιρίδης του |ωάwη ΑΚ 319155 , 061Ο49165

4. Όμηρος Μαχαιρίδης του Ιωάwη ΑΖ 690Ο41, 0610492ιο

Τακτικά μέλη της εταιρείας, είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα, είναι τα μέλη

τα οποία εγγράφονται στην εταιρεία κατόπιν πληρωμής συνδρομής. Η
διάρκεια

ισχύος

είναι

ετήσια,

εισός

εάν

ορίζεται

διαφορετικά

κατά

την

εγγραφή.

Έκτακτα μέλη είναι τα μέλη τα οποία δεν πληρώνουν συνδρομή αλλά μετά
από αίτησή ΤΟυς συνεργάζονται και συμμετέχουν στην εταιρεία για το χρονικό

διάστημα ενός μηνός, μετά το πέρας του οποίου ανακηρύσσονται σε τακτικά,

εφόσον συμβάλλουν με κάθε είδους νόμιμη προσφορά στην επιδίωξη του
σκοπού της ετα1ρίας, κατόπ|ν απόφασης της πλε1οψηφίας των ιδρυτ1κών

μελών.
Επίτιμα μέλη είναι τα μέλη τα οποία διακρίθηκαν για το ήθος και το έργο τους

στην επιδίωξη των σκοπών συναφών με αυτούς της εταιρείας.

Ανακηρύσσονται με ομόφωνη απόφαση των ιδρυτικών μελών.
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ΑρωΥά μέλη ειναι τα μέλη τα οποία ενδιαφέρονται να συμβάλλουν στην
.\

ματο.ττφίηση των σκοπών της με κάθε είδους νόμ1μη προσφορά.

κηρ.ύσσονται με ομόφωνη απόφαση των ιδρυτικών μελών.
Τα τακτικά, έκτακτα, επίτιμα και αρωΥά μέλη δεν ευθύνονται έναντι
οποιουδήποτε τρίτου εξ'αφορμής της ιδιότητάς τους αυτής και δεν έχουν

κανένα δικαίωμα ψήφου ή οποιαδήποτε άλλη αποφασιστική αρμοδιότητα.

Δύνανται μόνο να παραπέμπουν Θέματα προς διαβούλευση στη Συνέλευση

των ιδρυτικών μελώνι τα οποία οφείλουν εγγράφως να απαντήσουν με
αιτιολογία για την απόφαση τους ή κρίση τους.

Η ιδιότητα του μέλους που έχει πληρώσει την συνδρομή του χάνεται εφόσον
το ίδιο μέλος δηλώσει εγγράφως την παραίτησή του είτε συντρέχει ειδικός

λόγος στο πρόσωπό του που καθιστά αδύνατη τη συνέχιση της σχέσης με
την εταρεία. Η αίτηση αυτή περί παραιτήσεως ή αποχωρήσεως γίνεται δεκτή
από τα ιδρυτικά μέλη. Αν υπάρχει ειδικός λόγος το αποφασίζουν τα ιδρυτικά
μέλη της εταρείας.

Σε περίπτωση Θανάτου ή αφάνειας κάποιου εκ των ιδρυτικών μελών, τότε το

ποσοστό του μοιράζεται ισόποσα στα εναπομείναντα μέλη της συνέλευσης

των ιδρυτικών μελών. Το ποσοστό συμμετοχής δεν κληρονομείται αλλά
μεταβιβάζεται από τα εν ζωή ιδρυτικά μέλη σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή

νομικό πρόσωπο, εφόσον ομοφώνως συμφωνήσουν τα υπόλοιπα ιδρυτικά
μέλη.

7.2. Διοίκηση

Η Συνέλευση των ιδρυτικών μελών είναι το όργανο διοίκησης της εταιρείας και
η οποία αποφασίζει κατά πλειοψηφία για κάθε Θέμα της εταιρείας, που έχει

ανατεθεί στην αρμοδιότητά της είτε από το Νόμο είτε από το παρόν

καταστατικό, καθώς και σε κάθε περίπωση που οποιοδήποτε άλλο μέλος της
εταρείας παραπέμψει ένα Θέμα στη κρίση της. Συγκαλείται από το 50% των
Σελ(δα 6 από 1 0

ιδρυτικών μελών δύο (02) φορές το χρόνο cπην έδρα της εταιρείας σε τακτική

συνεδρίαση και από οποιοδήποτε ιδρυτικό μέλος σε έκτακτη συνεδρίαση,
εφφσον επει'γει κάποιο σοβαρό Θέμα το οποίο χρήζει συζήτησης και επίλυσης.

ς της Συνέλευσης των ιδρυτικών μελών
ΞΈΞοφάσει
λειοψηφία. Κάθε ιδρυτικό μέλος έχει υποχρέωση να

λαμβάνονται

εξυπηρέτηση των στόχων κα1 των συμφερόντων της.

Γ1α όλες τις

συμβάλλει

με
στην

συνεδριάσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται τηρούνται πρακτικά τα οποία

καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών.

Δύναται να προβλεφθεί η Θέσπιση εσωτερικού κανονισμού που Θα ρυθμίζει

και τα Θέματα σχετικά με την αποζημίωση των ιδρυτικών ή των άλλων μελών

εάν προσφέρουν ειδικές υπηρεσίες για την προώθηση των σκοπών της
εταιρείας και τις αποζημιώσεις και τα έξοδα παράστασης του εκάστοτε
διαχειρmή.

Τα ιδρυτικά μέλη υποχρεούνται να συμμετέχουν με όλες τους τις δυνάμεις

στην επιδίωξη των σκοπών της εταιρείας και να πράπουν οτιδήποτε είναι

αναγκαίο και δυνατό προς αυτήν την κατεύθυνση. Για την πραγματοποίηση
των σκοπών της η εταιρεία μπορεί να συνάπτει συμβάσεις εργασίας,
ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου με τα μέλη της ή και με κάθε τρίτο φυσικό ή

νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Η συμμετοχή τους στην
εταιρεία δεν αποτελεί κώλυμα για την άσκηση οποιασδήποτε άλλης
επαwελματ|κής δραστηρ1ότητας.

Με απόφαση της πλειοψηφίας των ιδρυτικών μελών η εταιρεία δύναται να
προσλαμβάνει, να απασχολεί να συνεργάζεται και εν γένει να συμβάλλεται με

οικονομικό αντάλλαγμα με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την επιδίωξη

των σκοπών της και την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της. Η
πλειοψηφία των ιδρυτικών μελών προσδιορίζει ρητώς την αιτία, το ποσό και

τον τρόπο καταβολής της αμοιβής.
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7.3. Διαχείβιση - Εκπροσώπηση
εκπρόσωπος της εταιρείας ορίζεται ο εκ των ιδρυτικών

ς Μαχαιρίδης, ο οποίος Θα εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρεία στις
και

`*Έpή`δ;ι'ωτικού

συναλλαγές της με κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο,
ή

δημοσίου

δικαίου, Δημόσιο,

Τράπεζες,

Χρηματοπιστωτικά

ιδρύματα, ΓΕΜΗ, Φορείς, ενώπιον κάθε εισαwελικής, δικαcmκής, διοικητικής,

δημοτικής, περιφερειακής Αρχής, κτλ εντός και εκτός συνόρων Ελλάδας,

ενεργώντας οποιαδήποτε πράξη διαχείρισης, οικονομική ή μη, και διαθέσεως,
που σχετίζεται με το σκοπό της εταιρείας. Ο διαχειριστής είναι υπεύθυνος για

την διεκπεραίωση και

υλοποίηση πάσης φύσεως δραστηριοτήτων της

εταιρείας, εφόσον φέρουν την έγκριση των υπολοίπων ιδρυτικών μελών στη
Συνέλευσή τους. Καθένας εκ των ιδρυτικών μελών δύναται με απλή
εξουσιοδότηση με γνήσιο της υπογραφής του να διορίζει ένα από τα λοιπά
ιδρυτικά μέλη ή κάθε τρίτο φυσικό πρόσωπο, να εκπροσωπεί τον ίδιο ή την
εταιρεία ενώπιον κάθε τρίτου για τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων υποθέσεων
της εταιρείας, αναγόμενες στ1ς αρμοδ1ότητές του.

'ΑΡΘρο 8.

ΚεΦάλαιο - Πόροι
8ι1. Το κεφάλαιο της εταιρε1ας ανέρχεται στο ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ.

Το ως άνω ποσό Θα διατεθεί για τις πρώτες ανάγκες της εταιρείας. Κάθε
εταίρος - ιδρυτικό μέλος συμμετέχει ομοίως και ισόποσα, ήτοι δίδει διακόσια

πενήντα (250) ευρώ έκαστος με το ποσοστό συμμετοχής να ανέρχεται 25%
για έκαστο εξ' αυτών.
8.2. Οι οικονομικοί πόροι της εταιρείας Θα προέρχονται από:
Εισφορές εταίρων 2. Δωρεές 3.

Συνδρομές μελών 4.

Επιχορηγήσεις

δημόσιων υπηρεσιών - Κράτους - Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 5.
Επιχορηγήσεις ιδιωτικών επιχειρήσεων τόσο εσωτερικού όσο εξωτερικού 6.

Χορηγίες και επιχορηγήσεις εθνικών και διεθνών χρηματοδοτικών ταμείων ή
προγραμμάτων της Ευρωπα.ι.κής Ένωσης (Ε.Ε.)
Σελίδα 8 από ι ο

7. Αντίτιμο εισιτηρίου

(επσκεψης και διαδικτυακό) 8. Οποιοδήποτε αποκτηθέν νόμιμο περιουσιακό
δικαίωμα άπό τη λειτουργία της.
\

'ΑΡΘρο 9.
Εταιρική Χρήση - Βιβλία
9.1. Η εταιρική χρήση αρχίζει από την 1 η Ιανουαρίου και λήγει την 31 η

Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Η εταιρία υποχρεούται να Τηρεί όλα τα απαραίτητα

βιβλία και στοιχεία που ορίζει ο εκάστοτε νόμος πΟυ την διέπει, νομίμως

Θεωρημένα από την οικεία δημόσια αρχή εφόσον απαιτείται.

ΆΡΘΡο 10.

Λύση ι Εκκαθάριση
ιο.ι. Η εταιρεία όταν με οποιονδήποτε τρόπο λυθεί ή λήγει η διάρκειά της Θα

εκκαθαριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

ΆΡΘΡΟ 11.

Αρμοδιότητα
11ιο1. Για κάθε διαφορά ή διένεξη μεταξύ των μελών, όσον αφορά τις

υποχρεώσεις και δικαιώματά τους και την ερμηνεία των όρων και συμφωνιών
του παρόντος, αρμόδια είναι τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης.

ΆΡΘΡΟ 12.
Τελικές διατάξεις
12.01. Για κάθε Θέμα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό ισχύουν οι

διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Τροποποίηση του παρόντος γίνεται κατά τα

προβλεπόμενα στο Νόμο, μόνο εγγράφως.
Το παρόν είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις οικείες και ευρωπα.ι.κές
διατάξεις, και δεν αντίκειται στα χρηστά ήθη και έθιμα αλλά και σε κανόνες

αναγκαστικού δικαίου.
Σελίδα 9 αττό 1 0

Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάχθη το παρόν, αποτελούμενο από δώδεκα
(12) άρθρα, σε τέσσερα (04) πανομοιότυπα αντίτυπα, και αφού υπογράφηκε
λα τα ιδρυτικά μέλη, έλαβε έκαcπος τούτων από ένα

θεσσα^Ον'ικ:η,..:~i4..ι...Ι.R..j.`.Ξ.0.2ί)...
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