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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

      
                      ΘΕΜΑ 12o

«Έγκριση  τροποποίησης  και
κωδικοποίησης  του καταστατικού
της  αστικής  μη  κερδοσκοπικής
εταιρίας ‘‘Μονή Λαζαριστών’’»

Αριθμ. Συνεδρίασης 7η/24-4-2019
Αριθμ. Απόφασης     75/2019

Στη  Θεσσαλονίκη  σήμερα  24 Απριλίου  2019,  ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα 12:00  στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας
198, Θεσσαλονίκη), συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου
Κεντρικής Μακεδονίας, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ.  οικ.   253987/323/18-4-2019 έγγραφης
πρόσκλησης του Προέδρου του, κ. Παναγιώτη Σπυρόπουλου, προς όλους τους Συμβούλους,
η  οποία  επιδόθηκε  νόμιμα,  στις  18  Απριλίου  2019,  στον  Περιφερειάρχη  Κεντρικής
Μακεδονίας,  σε  καθένα  από  τους  Αντιπεριφερειάρχες  καθώς  και  σε  καθένα  από  τους
Συμβούλους, σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  167  του  Ν.3852/2010,  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
          Από τα εβδομήντα ένα  (71) μέλη του Π.Σ. ήταν: 
                     ΠΑΡΟΝΤΕΣ                           ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
     ΠΡΟΕΔΡΟΣ       
2. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
     ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3. ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
     ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
4. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
5. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
6. ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
7. ΑΗΔΟΝΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ
8. ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
9. ΑΝΔΡΕΟΥ  ΔΑΜΙΑΝΟΣ  προσήλθε  πριν  τη
ψήφιση του 6ου θέματος ημερήσιας διάταξης. 
10.ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  αποχώρησε  πριν  τη
ψήφιση του 1ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.
11.ΑΣΠΑΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12.ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
13.ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ
14.ΓΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
15.ΓΕΩΡΓΑΚΗ-ΚΟΛΛΙΑ  ΕΙΡΗΝΗ  προσήλθε  πριν
την ψήφιση του 11ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
16.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
17.ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
18.ΓΡΑΙΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
19.ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
20.ΖΕΡΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
21.ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
22.ΘΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
23.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
24.ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
25. ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

1. ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
2. ΒΑΛΙΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
3. ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
4. ΖΑΧΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
5. ΖΩΓΡΑΦΟΥ –ΤΣΑΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
6. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
7. ΚΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8. ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
9. ΜΑΛΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
10.ΠΑΠΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
11.ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ – ΝΙΟΒΗ
12.ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
13.ΤΕΡΖΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
14.ΤΟΣΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
15.ΧΑΤΖΗΒΡΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16.ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Β. ΟΛΓΑΣ 198, ΤΚ 54110, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ.: 2313319658,  787, 831 – ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ : 2313319862 

E-mail : persymb@pkm.gov.gr

mailto:persymb@pkm.gov.gr
ΑΔΑ: Ψ38Ε7ΛΛ-ΟΗΠ



2

26.ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ
27.ΚΑΡΑΜΙΣΑΚΗ ΜΙΧΑΛΙΑ
28.ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΜΑΡΙΑ
29.ΚΑΡΑΤΖΙΟΥΛΑ ΝΙΚΗ
30.ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ ΧΡΗΣΤΙΝΑ
31.ΚΟΥΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
32.ΜΑΣΛΑΡΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ προσήλθε πριν την
ψήφιση του 11ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
33.ΜΗΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
34.ΜΟΥΡΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
35.ΜΠΑΖΔΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ προσήλθε πριν την
ψήφιση  του  4ου  θέματος  ημερήσιας  διάταξης  και
αποχώρησε πριν τη ψήφιση του 6ου θέματος της
ημερήσιας διάταξης 
36.ΜΠΑΜΙΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
37.ΜΠΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
38.ΜΠΙΣΜΠΙΝΑ ΓΕΡΑΚΙΝΑ
39.MΠΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
40.ΜΠΟΥΦΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ προσήλθε πριν την
ψήφιση του 4ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
41.ΠΑΓΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
42.ΠΑΛΙΑΔΕΛΗ-ΣΑΑΤΣΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
43.ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
44.ΡΕΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
45.ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΕΡΜΟΦΥΛΗ
46.ΣΙΩΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
47.ΤΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
48.ΤΖΗΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
49.ΤΖΟΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
50.ΤΖΟΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
51.ΤΣΑΛΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
52.ΤΣΙΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
53.ΦΥΚΑ ΕΛΕΝΗ προσήλθε πριν την ψήφιση του
16ου θέματος ημερήσιας διάταξης 
54.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
55.ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

   
Επίσης  παραβρέθηκαν  στη  συνεδρίαση  ο  Περιφερειάρχης  Κεντρικής  Μακεδονίας

Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας, η Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης
κα Παρασκευή Πατουλίδου, οι  Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων Κιλκίς  κ.
Ανδρέας  Βεργίδης,  Πιερίας  κα  Σοφία  Μαυρίδου,  Σερρών  κ.  Ιωάννης  Μωϋσιάδης  και
Χαλκιδικής κ. Ιωάννης Γιώργος.

Δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας κ. Κωνσταντίνος
Καλαϊτζίδης.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης.

Τα θέματα της συνεδρίασης συζητήθηκαν ως εξής : 1, 3, 5, 4, 6, 7, 1 Ε.Η.Δ., 2 Ε.Η.Δ., 11,
12, 22, 23, 24, 16, 2, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 και 28.

Ο Πρόεδρος εκφώνησε το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  «Έγκριση τροποποίησης
και κωδικοποίησης του καταστατικού της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας ‘‘Μονή
Λαζαριστών’’» και  έδωσε  το  λόγο  στον  αρμόδιο  εισηγητή,  ο  οποίος  έθεσε  υπόψη  του
Συμβουλίου  την  αριθμ.  πρωτ.  108/27-03-2019  εισήγηση  του  Γραφείου  Αντιπεριφερειάρχη
Τουρισμού – Πολιτισμού, η οποία έχει ως εξής:
«Εχοντας υπόψη:
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1)Τον  Ν.3852/2010  <<Νέα  Αρχιτεκτονική  Αυτοδοιήκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Δοιήκησης  -
Πρόγραμμα  Καλλικρατης>>  ,όπως  τροποιήθηκε  και  ισχύει  και  ειδικά  όπως  ισχύει  με  το
Ν.4555/2018(ΦΕΚ Α133)/19-7-2018<<Πρόγραμμα Κλεισθένης >>
2)Τον  Ν.4572(ΦΕΚ   Α  188/5-11-2018)   με  τον  οποίο  ιδρύθηκε  το  MOMUS,  o Μητροπολιτικός
Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών τεχνών Θεσσαλονίκης 
3)Την αριθμ. 24/7ης/29-11-2018 απόφαση Δ.Σ της Μονής Λαζαριστών 
4)Την εισήγηση για την τροποποίηση και κωδικοποίηση καταστατικού 
5)Την τροποποίηση και κωδικοποίηση καταστατικού 
6)Την αριθμ. 3/32/17-12-2018  απόφαση Δ.Σ του ΚΘΒΕ 
7)Την αριθμ  4/258/23-1-2019 απόφαση Δ.Σ του ΜΟΜUS 
8)Την αριθμ 2/2/1-3-2019 απόφαση Δ.Σ του ΕΤΟΣ -ΚΟΘ 
9)Την αριθμ 19/1/16-1-2019 απόφαση Δ.Σ του Δήμου Παύλου Μελά 
10)Το γεγονός ότι η ΠΚΜ συμμέτεχει στην εταιρεία ΜΟΝΗ ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
  Την  έγκριση της τροποποίησης του καταστατικού σύμφωνα με το υποβληθέν από το Δ.Σ της Μονής
Λαζαριστών και σε εφαρμογή του σχετικού (2)».

Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας ήταν προσωρινά απών ο περιφερειακός σύμβουλος κ.
Δ. Ανδρέου.
      Το Περιφερειακό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τη διαλογική συζήτηση
που ακολούθησε

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει  την τροποποίηση και  κωδικοποίηση  του  καταστατικού  της  αστικής  μη
κερδοσκοπικής εταιρίας «Μονή Λαζαριστών», σύμφωνα με το υποβληθέν από το Δ.Σ. της
Μονής Λαζαριστών καταστατικό, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας
απόφασης.

Παρών  ψήφισαν οι  περιφερειακοί  σύμβουλοι  κ.κ.  Β.  Γάκης,  Κ.  Γιαννόπουλος,  Π.
Καζαντζίδης και Ε. Σαρηγιαννίδης.

Κατά ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Δ. Χαραλαμπίδου, Γ. Θεοδωρόπουλος, Α.
Χειμώνας, Φ. Γραικός και Ν. Σιώης.

Λευκό ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Β. Ρέβας, Θ. Ιγνατιάδης, Ε. Σαραντίδου
και Ε. Γεωργάκη - Κόλλια.

H παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως
ακολούθως: 

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Π.Σ.                                            Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

       ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ                                        ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΗΣ

ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΜΟΝΗ ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ-ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΜΟΝΗ ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την ……….2019 οι υπογράφοντες το παρόν:

1. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όπως εκπροσωπείται νομίμως από τον

Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας.

2. Ο  Δήμος  Παύλου  Μελά, όπως  εκπροσωπείται  νομίμως  από  τον  Δήμαρχο

Παύλου Μελά.  

3. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος (Κ.Θ.Β.Ε), όπως εκπροσωπείται νομίμως

από τον Πρόεδρο του Δ.Σ του Κ.Θ.Β.Ε.

4.  Το  Κρατικό  Μουσείο  Σύγχρονης  Τέχνης  (Κ.Μ.Σ.Τ),  όπως  εκπροσωπείται

νομίμως από τον Πρόεδρο του Δ.Σ του Κ.Μ.Σ.Τ.  

5. Το Ειδικό Ταμείο Οργάνωσης Συναυλιών Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης

(Ε.Τ.Ο.Σ - Κ.Ο.Θ), όπως εκπροσωπείται νομίμως από τον Πρόεδρο του Δ.Σ

του Ε.Τ.Ο.Σ - Κ.Ο.Θ.

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

Δυνάμει  του  από  30-12-1998  ιδιωτικού  συμφωνητικού  σύστασης  Αστικής  Μη

Κερδοσκοπικής  Εταιρείας  νομίμως  δημοσιευθέντος  στα  βιβλία  εταιρειών  του

Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης  με  αύξοντα  αριθμό  3823/30-12-1998  συνεστήθη  και

υφίσταται μεταξύ: α) της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης (Ν.Α.Θ), β) του

Δήμου Σταυρούπολης, γ) του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος (Κ.Θ.Β.Ε), δ) του

Κρατικού  Μουσείου  Σύγχρονης  Τέχνης  (Κ.Μ.Σ.Τ)   και  ε)  του  Ειδικού  Ταμείου

Οργάνωσης  Συναυλιών  Κρατικής  Ορχήστρας  Θεσσαλονίκης  (Ε.Τ.Ο.Σ  -  Κ.Ο.Θ)  η

Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Μονή Λαζαριστών - Αστική μη

Κερδοσκοπική  Εταιρεία»  και  διακριτικό  τίτλο  «Μονή  Λαζαριστών»,  με  έδρα  την

Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, στην οδό Κολοκοτρώνη αρ. 21, με Α.Φ.Μ 090074490

της  Δ.Ο.Υ  E’  (Ε΄  Θεσσαλονίκης  -  Νεάπολης,)  Θεσσαλονίκης  και  με  διάρκεια  (30)
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τριάντα  χρόνια.  Ο  σκοπός  της  εταιρείας  είναι  πνευματικός,  καλλιτεχνικός,

εκπολιτιστικός και εκπαιδευτικός. 

Στις  10-2-2011  με  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  τροποποιήθηκε  το

καταστατικό της εταιρίας  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 περί Δήμων και

Κοινοτήτων «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» η  ισχύς  του  οποίου  έχει  αρχίσει  από 1-1-2011.  Πιο

συγκεκριμένα   κατ’  εφαρμογή  του  παραπάνω  νόμου  η  Περιφέρεια  Κεντρικής

Μακεδονίας υπεισήλθε σε όλα τα εκ του εταιρικού δικαιώματα και υποχρεώσεις της

Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκησης  Θεσσαλονίκης  (Ν.Α.Θ)  και  ο  Δήμος  Παύλου  Μελά

υπεισήλθε   σε  όλα  τα  εκ  του  εταιρικού  δικαιώματα  και  υποχρεώσεις  του  Δήμου

Σταυρούπολης και όπου στο παραπάνω από 30-12-1998 καταστατικό της εταιρείας

αναφέρεται η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης (Ν.Α.Θ) την θέση της παίρνει η

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και  όπου αναφέρεται  ο Δήμος Σταυρούπολης τη

θέση του παίρνει ο Δήμος Παύλου Μελά.

Η τροποποίηση αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου

Θεσσαλονίκης  με αριθμό 717/22.02.2011

Στις 6-7-2012, μετά από απόφαση του Δ.Σ της Εταιρείας (5/1ης/25-4-2012) η οποία

εγκρίθηκε από τα Διοικητικά Συμβούλια των εταίρων, τροποποιήθηκε το καταστατικό

της  Αστικής  μη  Κερδοσκοπικής  Εταιρείας  στα  άρθρα  5,8,12  παρ.4  και  5  και

κωδικοποιήθηκε το καταστατικό ως προς τη συμμετοχή των φορέων στην εταιρεία

(άρθρο 5), τη διοίκηση εκπροσώπηση της εταιρείας (άρθρο 8), της ετήσιες εισφορές

των εταίρων (άρθρο 12 παρ.4) και τη συμμετοχή τους στις κοινόχρηστες δαπάνες

θέρμανσης, κατανάλωσης ρεύματος κλπ. (άρθρο 12 παρ. 5).

Η τροποποίηση- κωδικοποίηση αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία εταιρειών του

Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης  με αριθμό 2604/09.07.2012

Στις 6-11-2013, μετά από απόφαση του Δ.Σ της Εταιρείας (3/1ης/16-4-2013) η οποία

εγκρίθηκε από τα Διοικητικά Συμβούλια των εταίρων, τροποποιήθηκε το καταστατικό

της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας στα άρθρα 3,8,12 παρ.3 παρ.4 και 10 και

κωδικοποιήθηκε  το  καταστατικό  ως  προς  το  σκοπό  (άρθρο  3),  τη  διοίκηση

εκπροσώπηση της εταιρείας (άρθρο 8), της ετήσιες εισφορές των εταίρων (άρθρο 12
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παρ.3 παρ.4 και παρ.10) παρ. 3 Να λειτουργούν τους άνω χώρους με δικές τους

δαπάνες, παρ. 4 Να εισφέρουν στην εταιρεία κατ΄ έτος τα εξής ποσά ο καθένας και

παρ.10  Το  Κρατικό  Μουσείο  Σύγχρονης  τέχνης  έχει  την  επιπλέον  υποχρέωση να

συνεργάζεται με την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και με το Φεστιβάλ της Μονής

Λαζαριστών για την προσωρινή διάθεση εκθεσιακού χώρου μετά από προηγούμενη

συνεννόηση  και  εφόσον  η  πρόταση  άπτεται  των  εικαστικών  και  επιστημονικών

ενδιαφερόντων του ΚΜΣΤ.

Η τροποποίηση- κωδικοποίηση αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία εταιρειών του

Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης  με αριθμό 291/12.11.2013

Σήμερα οι: α) η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όπως εκπροσωπείται νομίμως από

τον  Περιφερειάρχη  Κεντρικής  Μακεδονίας,  β)  ο  Δήμος  Παύλου  Μελά, όπως

εκπροσωπείται  νομίμως  από  τον  Δήμαρχο  Παύλου  Μελά,  γ)  το  Κρατικό  Θέατρο

Βορείου Ελλάδος (Κ.Θ.Β.Ε), όπως εκπροσωπείται νομίμως από τον Πρόεδρο του Δ.Σ

του   Κ.Θ.Β.Ε.  δ)  το  Κρατικό  Μουσείο  Σύγχρονης  Τέχνης  (Κ.Μ.Σ.Τ),  όπως

εκπροσωπείται νομίμως από τον Πρόεδρο του Δ.Σ του Κ.Μ.Σ.Τ και ε) το Ειδικό Ταμείο

Οργάνωσης Συναυλιών Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης (Ε.Τ.Ο.Σ - Κ.Ο.Θ),  όπως

εκπροσωπείται νομίμως από τον Πρόεδρο του Δ.Σ του Ε.Τ.Ο.Σ - Κ.Ο.Θ,  ενεργώντας

ως  εταίροι  της  Αστικής  μη  Κερδοσκοπικής  εταιρίας  με  την  επωνυμία  «Μονή

Λαζαριστών  -  Αστική  μη  Κερδοσκοπική  Εταιρεία»  δηλώνουν  ότι  τροποποιούν  τα

άρθρα 5 (Συμμετέχοντες),  8  (Διοίκηση - Εκπροσώπηση), 11 παρ. 3 (Δικαιώματα των

εταίρων) και 12 παρ. 3, 4, 5 και 10 (Υποχρεώσεις των Εταίρων) και κωδικοποιούν το

καταστατικό  της  εταιρείας  σύμφωνα  με  την  απόφαση  24/7ης/29.11.2018  του

Διοικητικού Συμβουλίου της Αστικής μη Κερδοσκοπικής εταιρείας.

Τα Διοικητικά Συμβούλια των εταίρων ενέκριναν την ως άνω τροποποίηση και την εκ

νέου κωδικοποίηση του καταστατικού  και  εξουσιοδότησαν τους εκπροσώπους των

εταίρων  να  συντάξουν  και  υπογράψουν  το  σχετικό  Συμφωνητικό,  η  Περιφέρεια

Κεντρικής  Μακεδονίας  με  την  απόφαση  ……………./…….2019,  ο  Δήμος  Παύλου

Μελά  με  την  απόφαση  19/1/16.01.2019,  το  Κρατικό  θέατρο  Βορείου  Ελλάδος

(Κ.Θ.Β.Ε) με την απόφαση 3/32/17.12.2018, το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

(Κ.Μ.Σ.Τ)  με  την  απόφαση  4/258/23.01.2019  και  το  Ειδικό  ταμείο  Οργάνωσης
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Συναυλιών Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης (Ε.Τ.Ο.Σ – Κ.Ο.Θ) με την απόφαση

2/2/01.03.2019.

Ήδη με το παρόν συμφωνητικό που υπογράφεται μεταξύ των ανωτέρω και σύμφωνα

με τις πιο πάνω αποφάσεις τροποποιούνται τα παραπάνω άρθρα και τα οποία έχουν

ως εξής:

Άρθρο 5

Συμμετέχοντες

Στην εταιρεία συμμετέχουν οι εξής πέντε φορείς:

1. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

2. Ο Δήμος Παύλου Μελά

3. Το Κ.Θ.Β.Ε.

4. Ο Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης

(MOMus).

5. Το Ε.Τ.Ο.Σ.- ΚΟΘ

Άρθρο 8

Διοίκηση – Εκπροσώπηση

Η διοίκηση της εταιρείας, τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της και τη διαχείριση

των συμφερόντων και της περιουσίας της έχει το Δ.Σ., το οποίο αποτελείται από πέντε

(5) μέλη.

Τα μέλη του Δ.Σ είναι τα εξής:

 Ο εκάστοτε Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, ο οποίος είναι και Πρόεδρος

του Δ.Σ.. Σε περίπτωση κωλύματος του Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης τότε

Πρόεδρος  του  Δ.Σ  ορίζεται  με  απόφαση  του  Περιφερειάρχη  Κεντρικής

Μακεδονίας,  Αντιπεριφερειάρχης  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας

οποίος εκλέγεται στην Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης. 

 Ο  εκάστοτε  Δήμαρχος  Παύλου  Μελά,  ο  οποίος  είναι  και  Διαχειριστής  της

εταιρείας.

 Ο εκάστοτε Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κ.Θ.Β.Ε., οποίος θα αναπληρώνει και τον

Πρόεδρο του Δ.Σ. στα καθήκοντά του, σε περίπτωση κωλύματος ή αδυναμίας

του τελευταίου.
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 Ο εκάστοτε  Πρόεδρος του  Δ.Σ.  του  Μητροπολιτικού  Οργανισμού  Μουσείων

Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (MOMus).

 Ο εκάστοτε Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Τ.Ο.Σ.-Κ.Ο.Θ.

Άρθρο 11

Δικαιώματα των εταίρων

Οι εταίροι έχουν το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης και εκμετάλλευσης συγκεκριμένων

χώρων του κτιρίου όπως εμφαίνεται στις επισυναπτόμενες στο παράρτημα 1 κατόψεις

των αριθμών 1-8 του κτιρίου και αναλυτικά:

Παρ.3 Ο Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης

(MOMus) έχει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης: 

3.1  Των χώρων της ανατολικής πτέρυγας του κτιρίου και της βόρειας πτέρυγας

του  κτιρίου  ανατολικά  του  κεντρικού  πύργου  οι  οποίοι  εμφαίνονται  με  το

στοιχείο Δ.1 στις επισυναπτόμενες κατόψεις των σταθμών από 4 έως και 7 του

κτιρίου.

3.2  Της  υπόγειας  αίθουσας  φύλαξης  έργων  τέχνης  μετά  των  βοηθητικών  της

χώρων και των περί αυτήν χώρων κυκλοφορίας οι  οποίοι  εμφαίνονται με το

στοιχείο Δ.2 στην επισυναπτόμενη κάτοψη των σταθμών 3 και 4 του κτιρίου.

Άρθρο 12

Υποχρεώσεις των εταίρων

παρ. 3 παρ. 4, παρ.5, παρ. 10

παρ. 3 Να πραγματοποιούν στους ως άνω χώρους κατ΄ ελάχιστον εκδηλώσεις κατ’

έτος ως εξής: 

Ο Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης MOMus

θα πρέπει να εξασφαλίζει την πραγματοποίηση ανανεουμένων  εκθέσεων καθ’ όλη τη

διάρκεια  του  έτους,  ώστε  να  διατηρείται  αμείωτη  η  προσέλευση  επισκεπτών.  Οι

εκθέσεις θα πρέπει να αξιοποιούν το σύνολο των εκθεσιακών χώρων του MOMus στη

Μονή Λαζαριστών και να είναι ανοικτές τουλάχιστον 250 ημέρες ετησίως επί 8ωρο

κατ’ ελάχιστον.

  παρ. 4 Να εισφέρουν στην εταιρεία κατ΄ έτος τα εξής ποσά ο καθένας:
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ΕΤΑΙΡΟΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 60.000,00€ 18,46%
ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 60.000,00€ 18,46%
Κ.Θ.Β.Ε. 130.000,00€ 40,00%
MOMus 70.000,00€ 21,54%
Ε.Τ.Ο.Σ..-.Κ.Ο.Θ 5.000,00€ 1,54%
ΣΥΝΟΛΟ 325.000€ 100%
    

Τα ως άνω ποσά πρέπει να καλύπτουν οπωσδήποτε τα έξοδα της εταιρείας, άλλως

αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δ.Σ. που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο

τρίτων (2/3) των παρόντων μελών.

παρ.5 Ο Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης

MOMus έχει την επιπλέον υποχρέωση να  συνεργάζεται με την περιφέρεια Κεντρικής

Μακεδονίας και με το Φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών για την προσωρινή διάθεση

εκθεσιακού  χώρου  μετά  από  προηγούμενη  συνεννόηση  και  εφόσον  η  πρόταση

άπτεται των εικαστικών και επιστημονικών ενδιαφερόντων του MOMus.

παρ.10 Ο Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης

MOMus έχει την επιπλέον υποχρέωση να συνεργάζεται με την περιφέρεια Κεντρικής

Μακεδονίας και με το Φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών για την προσωρινή διάθεση

εκθεσιακού  χώρου  μετά  από  προηγούμενη  συνεννόηση  και  εφόσον  η  πρόταση

άπτεται των εικαστικών και επιστημονικών ενδιαφερόντων του MOMus. 

Το  καταστατικό  της  εταιρείας  όπως  τροποποιήθηκε  με  το  παρόν  συμφωνητικό

κωδικοποιείται  σε ενιαίο κείμενο ως κατωτέρω καταχωρείται  και  έτσι  θα ισχύει  στο

εξής:

Άρθρο 1

Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρείας που συστήνεται με το παρόν είναι:  Μονή Λαζαριστών –

αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία.

Η εταιρεία φέρει τον διακριτικό τίτλο: Μονή Λαζαριστών.
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Για τις συναλλαγές με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας

μπορεί  να αναγράφεται  στη  γλώσσα της  χώρας με  την οποία πραγματοποιείται  η

συναλλαγή.

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης και ειδικότερα το 

κτίριο της Μονής Λαζαριστών.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι πνευματικός, καλλιτεχνικός, πολιτιστικός, εκπαιδευτικός και

σε καμία περίπτωση κερδοσκοπικός.

Ειδικότερα σκοποί της εταιρείας είναι:

1. Η  συνολική  λειτουργία,  συντήρηση  και  επιμέλεια  του  κτιρίου  της  Μονής

Λαζαριστών.

2.  Η  διατήρηση  του  ως  άνω  κτιρίου  ως  ζωντανού  κυττάρου  της  εν  γένει

πολιτιστικής και πνευματικής ζωής της πόλης Θεσσαλονίκης. Η συμμετοχή της

εταιρείας  στην πολιτιστική,  καλλιτεχνική,  και  πνευματική  ζωή της  πόλης της

Θεσσαλονίκης, της χώρας και της Ευρώπης. Η ανάληψη πρωτοβουλιών για την

προώθηση  ης  τέχνης  και  της  καλλιτεχνίας.  Η  διοργάνωση  καλλιτεχνικών

εκδηλώσεων  καθώς   και  η  ανάπτυξη  της  τέχνης  του  θεάτρου  και  της

καλλιτεχνίας.

3. Ο  συντονισμός  των  δραστηριοτήτων  των  χρηστών  του  ως  άνω  κτιρίου,  οι

οποίοι,  για  το  σκοπό αυτό,  θα θέτουν έγκαιρα  των αρμοδίων οργάνων της

εταιρείας  το  πρόγραμμα  των  εκδηλώσεων  που  πρόκειται  να  λάβουν  χώρα

εντός του Συγκροτήματος της μονής Λαζαριστών. 

4. Η, μέσω των πόρων αυτής, κάλυψη των κοινοχρήστων δαπανών λειτουργίας,

συντήρησης  και  επιμέλειας  του  κτιρίου  (συντήρηση  κελύφους  του  κτιρίου,

συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων,  συντήρηση  μηχανοστασίων  και  λοιπών
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ηλεκτρομηχανολογικών  εγκαταστάσεων,  γενική  καθαριότητα  του  κτιρίου,

ασφάλιση του κτιρίου έναντι  πυρός κλπ.,  φύλαξη του κτιρίου,  διαχείριση και

είσπραξη  των  κοινοχρήστων  δαπανών,  συντονισμός  και  προβολή  των

δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα στο κτίριο κλπ). 

5. Η εκμετάλλευση χώρων του κτιρίου.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η  διάρκεια  της  εταιρείας  ορίζεται  για  τριάντα  (30)  χρόνια  και  αρχίζει  από  την

καταχώρηση του παρόντος στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 5

Συμμετέχοντες

Στην εταιρεία συμμετέχουν οι εξής πέντε φορείς:

1. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

2. Ο Δήμος Παύλου Μελά

3. Το  Κ.Θ.Β.Ε

4. Ο Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης 

(MOMus)

5. Η   Ε.Τ.Ο.Σ. – ΚΟΘ

Ειδικά  η  Περιφέρεια  Κεντρικής  Μακεδονίας  (ως  ιδιοκτήτης  του  Κτιριακού

Συγκροτήματος της Μονής Λαζαριστών) και το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος (ως

διάδοχος  των  σχετικών  δικαιωμάτων  χρήσης  επί  του  κτιρίου  του  Οργανισμού

Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης – Θεσσαλονίκη 1997 σύμφωνα με την Γ.Υ.

441 «Λύση και εκκαθάριση του οργανισμού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

– Θεσσαλονίκη 1997», Φ.Ε.Κ. 37Β/27.1.1998) εισφέρουν στην εταιρεία, την χρήση του

όλου κτιρίου.

Άρθρο 6

Πόροι της εταιρείας
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Πόροι της εταιρείας για την πραγμάτωση των σκοπών της είναι:

1. Οι συνδρομές των μελών της.

2. Τα έσοδα από την εκμετάλλευση χώρων του κτιρίου

3. Τυχόν χορηγίες τρίτων

4. Τυχόν επιχορηγήσεις από την Ελλάδα ή το εξωτερικό, περιλαμβανομένων και 

αυτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 7

Όργανα της εταιρείας

Όργανο της εταιρείας είναι το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.).

Άρθρο 8

Διοίκηση – Εκπροσώπηση

Η διοίκηση της εταιρείας, τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της και τη διαχείριση

των συμφερόντων και της περιουσίας της έχει το Δ.Σ., το οποίο αποτελείται από πέντε

(5) μέλη.

Τα μέλη του Δ.Σ είναι τα εξής:

 Ο εκάστοτε  Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, ο οποίος είναι  και  πρόεδρος

του Δ.Σ.. Σε περίπτωση κωλύματος του Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης τότε

Πρόεδρος  του  Δ.Σ  ορίζεται  με  απόφαση  του  Περιφερειάρχη  Κεντρικής

Μακεδονίας,  Αντιπεριφερειάρχης  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας

οποίος εκλέγεται στην Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης. 

 Ο  εκάστοτε  Δήμαρχος  Παύλου  Μελά,  ο  οποίος  είναι  και  Διαχειριστής  της

εταιρείας.

 Ο εκάστοτε Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κ.Θ.Β.Ε., οποίος θα αναπληρώνει και τον

Πρόεδρο του Δ.Σ. στα καθήκοντά του, σε περίπτωση κωλύματος ή αδυναμίας

του τελευταίου.
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 Ο εκάστοτε  Πρόεδρος του  Δ.Σ.  του  Μητροπολιτικoύ  Οργανισμού  Μουσείων

Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης MOMus.

 Ο εκάστοτε Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Τ.Ο.Σ.-Κ.Ο.Θ.

Τα μέλη του Δ.Σ. μπορούν να ορίσουν με απόφασή τους ως αντικαταστάτη τους στο

Δ.Σ. με εκπρόσωπο του φορέα από τον οποίο προέρχονται.

Οι αρμοδιότητες του Διαχειριστή της εταιρείας θα οριστούν με σχετική απόφαση του

Δ.Σ.

Αν ένα ή περισσότερα μέλη του Δ.Σ., αποχωρήσουν για οποιοδήποτε λόγο από την

καταστατική διοίκηση των εταίρων τους οποίους εκπροσωπούν στο Δ.Σ., αποχωρούν

και από το Δ.Σ. της εταιρείας και τη θέση τους καταλαμβάνουν τα πρόσωπα που τα

αντικατέστησαν στην καταστατική διοίκηση των εταίρων.

Το Δ.Σ. συγκαλεί ο Πρόεδρος όποτε το κρίνει σκόπιμο, τουλάχιστον όμως μία φορά το

χρόνο,  εντός του πρώτου τριμήνου.  Η πρόσκληση πρέπει  να είναι  γραπτή και  να

παραλαμβάνεται αποδεδειγμένα από τα μέλη του Δ.Σ. τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες

πριν  τη  σύγκλιση του  Δ.Σ.  Στην  πρόκληση ορίζεται  η  ημέρα,  η  ώρα και  ο  τόπος

σύγκλισης του Δ.Σ., καθώς και τα προς συζήτηση θέματα. Επίσης στην πρόσκληση

αναγράφεται η διαδικασία που ακολουθείται αν δεν υπάρχει απαρτία.

Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης

επί συγκεκριμένου θέματος ( ή Θεμάτων) εάν αυτό ζητηθεί τουλάχιστον από δύο μέλη

του Δ.Σ., εντός τριών (3) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

Για να έχει απαρτία το Δ.Σ. πρέπει να παρευρίσκονται τουλάχιστον τα μισά μέλη του.

Εάν δεν υπάρχει απαρτία τότε το Δ.Σ. επαναλαμβάνεται χωρίς νέα πρόσκληση στον

ίδιο τόπο, την ίδια ημέρα και ώρα της επομένης εβδομάδας, εάν δε αυτή η ημέρα είναι

αργία, την πρώτη μετά την αργία ( ή τις αργίες) εργάσιμη ημέρα. Το επαναληπτικό

Δ.Σ. έχει απαρτία με οποιονδήποτε αριθμό παρόντων μελών.

Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, χωρίς να

λαμβάνονται  υπόψη  οι  λευκές  ψήφοι  και  οι  αποχές.  Σε  περίπτωση  ισοψηφίας
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υπερισχύει  η  γνώμη  υπέρ  της  οποίας  ψήφισε  ο  Πρόεδρος  του  Δ.Σ.  Αυξημένη

πλειοψηφία απαιτείται όπου το παρόν ορίζεται.

Για τη λύση της  εταιρείας  απαιτείται  η  παρουσία όλων των μελών του  Δ.Σ.  και  η

ομοφωνία όλων των μελών.

Τα μέλη του Δ.Σ. δεν δικαιούνται αμοιβής για τις υπηρεσίες τους.

Άρθρο 9

Τροποποίηση του Καταστατικού – νέα μέλη – αποχώρηση μελών –
απαγόρευση μεταβίβασης και εκχώρησης

Το παρόν Καταστατικό  τροποποιείται  εγγράφως με τη σύμφωνη γνώμη όλων των

μελών του Δ.Σ. και με τήρηση των κανόνων δημοσιότητας που προβλέπονται για το

παρόν. Με τον ίδιο τρόπο εισέρχονται νέα μέλη στην εταιρεία. 

Οποιοσδήποτε από τους εταίρους μπορεί να παραιτηθεί από το δικαίωμα χρήσης και

εκμετάλλευσης των χώρων του συγκροτήματος που αποκτά σύμφωνα με το άρθρο 11

παρακάτω,  με  αντίστοιχη  απαλλαγή  από  τις  υποχρεώσεις  του  που  ορίζονται  στο

άρθρο 12 παρακάτω, εφόσον ειδοποιήσει το Δ.Σ. της εταιρείας τουλάχιστον 12 μήνες

πριν. Το σύνολο των υποχρεώσεων του ως άνω εταίρου εξακολουθούν να ισχύουν

μέχρι  τη  συμπλήρωση  των  12  μηνών  από  την  κοινοποίηση  της  πρόθεσης

αποχώρησης,  ακόμη  και  αν  ο  εταίρος  αποχωρήσει  από  τους  χώρους  του

Συγκροτήματος ενωρίτερα.

Η εταιρική ιδιότητα είναι αμεταβίβαστη και ανεκχώρητη.

Άρθρο 10

Καταγγελία

Η καταγγελία της εταιρείας από εταίρο δεν επιφέρει την λύση της.

Ο καταγγέλων θέτει  με την καταγγελία τον εαυτό του εκτός της εταιρείας,  η οποία

συνεχίζεται από τα λοιπά μέλη.

11

ΑΔΑ: Ψ38Ε7ΛΛ-ΟΗΠ



Σε περίπτωση καταγγελίας για σπουδαίο λόγο εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αστικού

Κώδικα. 

Άρθρο 11

Δικαιώματα των εταίρων

Οι εταίροι έχουν το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης και εκμετάλλευσης συγκεκριμένων

χώρων του κτιρίου όπως εμφαίνεται στις επισυναπτόμενες στο παράρτημα 1 κατόψεις

των αριθμών 1-8 του κτιρίου και αναλυτικά:

1. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και Δήμος Παύλου Μελά έχουν από κοινού το

δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης και εκμετάλλευσης:

1.1  Πέντε  γραφείων  στο  ισόγειο  της  δυτικής  πτέρυγας  του  κτιρίου,  τα  οποία

εμφαίνονται με το στοιχείο Α.1 στην επισυναπτόμενη κάτοψη της Στάθμης 5 του

κτιρίου.

1.2  Του  καταστήματος  το  οποίο  εμφαίνεται  με  το  στοιχείο  Α.2  στην

επισυναπτόμενη κάτοψη της Στάθμης 5 του κτιρίου.

1.3  Του υπαίθριου χώρου εκδηλώσεων εσωτερικής πλατείας ο οποίος εμφαίνεται

με το στοιχείο Β.1 στην επισυναπτόμενη κάτοψη της στάθμης 5 του κτιρίου,

μετά των τουαλετών του, αποθήκης και χώρων καναρινιών, που εμφαίνονται

επίσης  με  στοιχείο  Β.1  στην  επισυναπτόμενη  κάτοψη  της  στάθμης  4  του

κτιρίου. 

1.4  Του υπαίθριου χώρου εκδηλώσεων δώματος,  μετά  των τουαλετών του,  τα

οποία  εμφαίνονται  με  το  στοιχείο  Β.2  στην  επισυναπτόμενη  κάτοψη  της

Στάθμης  6  του  κτιρίου,  καθώς  και  του  χώρου  αποθήκης  του,  ο  οποίος

εμφαίνεται με το στοιχείο Β.2 στην επισυναπτόμενη κάτοψη της Στάθμης 5 του

κτιρίου.

2. Το Ειδικό Ταμείο οργάνωσης Συναυλιών Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης έχει

το  αποκλειστικό  δικαίωμα  χρήσης  και  εκμετάλλευσης  γραφειακών  χώρων στον

πρώτο όροφο της δυτικής πτέρυγας του κτιρίου, μετά των εξυπηρετήσεων τους, οι

οποίοι εμφαίνονται με το στοιχείο Γ στην επισυναπτόμενη κάτοψη στη στάθμης 6

του κτιρίου, και γραφειακών χώρων στο δεύτερο όροφο της δυτικής πτέρυγας του

κτιρίου, μετά των εξυπηρετήσεων τους, οι οποίο εμφαίνονται με το στοιχείο Γ στην

επισυναπτόμενη κάτοψη της στάθμης 7 του κτιρίου.
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3. Ο  Μητροπολιτικός  Οργανισμός  Μουσείων  Εικαστικών  Τεχνών  Θεσσαλονίκης

MOMus έχει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης: 

3.1 Των χώρων της ανατολικής πτέρυγας του κτιρίου και της βόρειας πτέρυγας του

κτιρίου ανατολικά του κεντρικού πύργου οι οποίοι εμφαίνονται με το στοιχείο Δ.1

στις επισυναπτόμενες κατόψεις των σταθμών από 4 έως και 7 του κτιρίου.

3.2 Της υπόγειας αίθουσας φύλαξης έργων τέχνης μετά των βοηθητικών της

χώρων και των περί αυτήν χώρων κυκλοφορίας οι  οποίοι  εμφαίνονται με το

στοιχείο Δ.2 στην επισυναπτόμενη κάτοψη των σταθμών 3 και 4 του κτιρίου.

4. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος  έχει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης και

εκμετάλλευσης των χώρων της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων με τη σκηνή και

τους  βοηθητικούς  χώρους,  τους  Χώρους  εξυπηρέτησης  Κοινού,  το  Χώρο

περιοδικών Εκθέσεων – Φουαγιέ, της Μικρής Αίθουσας πολλαπλών Χρήσεων, των

λοιπών χώρων  της  δυτικής  πτέρυγας  του  κτιρίου  και  των  χώρων της  βόρειας

πτέρυγας δυτικά του κεντρικού πύργου οι οποίοι εμφαίνονται με το στοιχείο Ε στις

επισυναπτόμενες  κατόψεις  των  σταθμών από 1  έως  και  7  του  κτιρίου,  καθώς

επίσης  και  το  διώροφο  γκαράζ  μετά  της  ράμπας  εισόδου  –  εξόδου,  των

κατακόρυφων πυρήνων επικοινωνίας και των βοηθητικών του χώρων, τα οποία

εμφαίνονται επίσης υπό στοιχείο Ε στις επισυναπτόμενες κατόψεις των σταθμών

2,3 και 4 του κτιρίου.

5. Η Εταιρεία έχει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης:

 Των  χώρων  εισόδου,  ελέγχου,  κυκλοφορίας  κλπ.  Βοηθητικών  χώρων  που

βρίσκονται στο ισόγειο της δυτικής πτέρυγας του κτιρίου οι οποίοι εμφαίνονται με το

στοιχείο ΣΤ.1 στις επισυναπτόμενες κατόψεις των σταθμών 5,6 και 7 του κτιρίου.

  Των  χώρων  εστιατορίου  –  μπαρ  –  καφετέριας  και  γραφείων  της  βόρειας

πτέρυγας του κτιρίου ανατολικά του κεντρικού πύργου, του προσκτίσματος και του

κεντρικού πύργου οι  οποίοι  εμφαίνονται  με το στοιχείο ΣΤ.2 στις επισυναπτόμενες

κατόψεις των σταθμών από 4 έως και 8 του κτιρίου.

 Τον υπαίθριο χώρο στο βόρειο μέρος της βόρειας πτέρυγας του κτιρίου ανατολικά

του κεντρικού πύργου κατά μήκος της οδού Κολοκοτρώνη, τον υπαίθριο χώρο νότια

και  δυτικά  του  κεντρικού  πύργου,  δίπλα  στον  εσωτερικό  πεζόδρομο  και  τους

ημιυπαίθριους  χώρους  της  νότιας  πλευράς  της  βόρειας  πτέρυγας  του  κτιρίου

ανατολικά  του  κεντρικού  πύργου  οι  οποίοι  εμφαίνονται  με  το  στοιχείο  ΣΤ.3  στην

επισυναπτόμενη κάτοψη της στάθμης 5 του κτιρίου, τον υπαίθριο χώρο στο δώμα του

προσκτίσματος  του  παλαιού  κτιρίου  έμπροσθεν  του  κεντρικού  πύργου  και  τους
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ημιυπαίθριους  χώρους  της  νότιας  πλευράς  της  βόρειας  πτέρυγας  του  κτιρίου

ανατολικά  του  κεντρικού  πύργου  οι  οποίοι  εμφαίνονται  με  το  στοιχείο  ΣΤ.3  στην

επισυναπτόμενη κάτοψη της στάθμης 6 του κτιρίου.

 Των χώρων μηχανοστασίων του κτιρίου που εμφαίνονται με το στοιχείο Στ.4 στις

επισυναπτόμενες συνημμένες κατόψεις των σταθμών 2,5,7 και 8 του κτιρίου.

Οι υπόλοιποι χώροι και εγκαταστάσεις του κτιρίου είναι κοινόχρηστοι.

Οι εταίροι έχουν δικαίωμα να αναπτύσσουν τις, κατά τους ισχύοντες σήμερα σκοπούς

του  καθενός,  δραστηριότητές  τους  στους  ως  άνω χώρους  του  κτιρίου  ο  καθένας,

χωρίς να παραβιάζουν τον χαρακτήρα, το ύφος και την αισθητική του κτιρίου.

Άρθρο 12

Υποχρεώσεις των εταίρων

Οι εταίροι έχουν τις εξής υποχρεώσεις:

1. Να συντηρούν με  δικές  τους  δαπάνες  τους  χώρους του  κτιρίου  των οπίων

έχουν την αποκλειστική χρήση.

2. Να λειτουργούν τους ως άνω χώρους με δικές τους δαπάνες.

3. Να πραγματοποιούν στους ως άνω χώρους κατ΄  ελάχιστον εκδηλώσεις κατ’

έτος ως εξής: 

 Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ο Δήμος Παύλου Μελά  από

κοινού θα πρέπει  να εξασφαλίζουν τη  διοργάνωση 50 κατ’  ελάχιστον

πολιτιστικών εκδηλώσεων στους Υπαίθριους Χώρους εκδηλώσεων.

 Το  Κρατικό  Θέατρο  Βορείου  Ελλάδος  θα  πρέπει  να  εξασφαλίζει  την

πραγματοποίηση  180  κατ’  ελάχιστον  καλλιτεχνικών  κλπ.  Γεγονότων

στην Αίθουσα πολλαπλών Χρήσεων.

 Ο  Μητροπολιτικός  Οργανισμός  Μουσείων  Εικαστικών  Τεχνών

Θεσσαλονίκης  MOMus θα πρέπει να εξασφαλίζει την πραγματοποίηση

ανανεουμένων   εκθέσεων  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  του  έτους,  ώστε  να
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διατηρείται αμείωτη η προσέλευση επισκεπτών. Οι εκθέσεις θα πρέπει

να αξιοποιούν το σύνολο των εκθεσιακών χώρων του MOMus στη Μονή

Λαζαριστών και να είναι ανοικτές τουλάχιστον 250 ημέρες ετησίως απί

8ωρο κατ’ ελάχιστον.

Οι ως άνω κατ’ ελάχιστον εκδηλώσεις αποτελούν αναγκαίο στοιχείο της διατήρησης

του κτιρίου ως ζωντανού κυττάρου της εν γένει πολιτιστικής και πνευματικής ζωής της

Θεσσαλονίκης.

4. Να εισφέρουν στην εταιρεία κατ΄ έτος τα εξής ποσά ο καθένας:

ΕΤΑΙΡΟΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 60.000,00€ 18,46%
ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 60.000,00€ 18,46%
Κ.Θ.Β.Ε. 130.000,00€ 40,00%
MOMus 70.000,00€ 21,54%
Ε.Τ.Ο.Σ..-.Κ.Ο.Θ 5.000,00€ 1,54%
ΣΥΝΟΛΟ 325.000€ 100%

    

Τα ως άνω ποσά πρέπει να καλύπτουν οπωσδήποτε τα έξοδα της εταιρείας, άλλως

αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δ.Σ. που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο

τρίτων (2/3) των παρόντων μελών.

5. Να  καταβάλουν  στην  εταιρεία  την  αναλογία  τους  επί  των  κοινοχρήστων

δαπανών θέρμανσης, κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος κλπ. Σύμφωνα με τις

ενδείξεις  των  μετρητών  που  θα  τοποθετηθούν,  ή  άλλως  σύμφωνα  με  τον

πίνακα που ακολουθεί.

ΕΤΑΙΡΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ

ΔΑΠΑΝΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 13 ‰
ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 13 ‰
Κ.Θ.Β.Ε. 711 ‰
MOMus 251 ‰
Ε.Τ.Ο.Σ. – Κ.Ο.Θ. 12 ‰
ΣΥΝΟΛΟ 1.000 ‰
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6. Να συνεργάζονται  αρμονικά  μεταξύ  τους  για  την  επίτευξη των  σκοπών της

εταιρείας.

7. Να χρησιμοποιούν το κτίριο σύμφωνα με τις προβλέψεις και τις προδιαγραφές

της  Μελέτης  του.   Ειδικότερα,  οι  εταίροι  κατά  τη  χρήση  του  κτιρίου  είναι

υποχρεωμένοι  να σεβαστούν το  καθεστώς του δουλειών που δημιουργεί  το

σύστημα ασφάλειας, πυρασφάλειας, εξόδων διαφυγής, κυκλοφορίας τόμων με

ειδικές ανάγκες κλπ.

8. Να  παραδώσουν  κατά  τη  λύση  της  εταιρείας  τους  χώρους  στην  άριστη

κατάσταση, στην οποία τους παρέλαβαν.

9. Το  Κρατικό  Θέατρο  Βορείου  Ελλάδος  έχει  τις  ακόλουθες  επιπλέον

υποχρεώσεις:

9.1  Να  λειτουργεί  το  γκαράζ  κατά  τρόπο  ώστε  να  εξυπηρετούνται  οι  ανάγκες

στάθμευσης οχημάτων του συνόλου των εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα

στο συγκρότημα της Μονής Λαζαριστών.

9.2  Να παραχωρεί την Αίθουσα πολλαπλών Χρήσεων στην Περιφέρεια Κεντρικής

Μακεδονίας  και  στον  Δήμο  Παύλου  Μελά  για  δεκαπέντε  (15)  εκδηλώσεις

ετησίως  συνολικά,  κατόπιν  συμφωνίας,  έναντι  αποζημίωσης  μόνον  για  τα

άμεσα έξοδα πραγματοποίησης των εκδηλώσεων. 

10.Ο Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης

MOMus έχει  την  επιπλέον υποχρέωση να  συνεργάζεται  με  την περιφέρεια

Κεντρικής  Μακεδονίας  και  με  το  Φεστιβάλ  της  Μονής  Λαζαριστών  για  την

προσωρινή διάθεση εκθεσιακού χώρου μετά από προηγούμενη συνεννόηση

και  εφόσον  η  πρόταση  άπτεται  των  εικαστικών  και  επιστημονικών

ενδιαφερόντων του MOMus.

11.Οι Συμβαλλόμενοι έλαβαν γνώση και αποδέχονται ως αναπόσπαστο τμήμα του

παρόντος καταστατικού το συνημμένο Παράρτημα 2 με τίτλο:  «ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΧΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ

ΚΟΣΤΟΥΣ  / ΩΦΕΛΕΙΑΣ».
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Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων από τους εταίρους, το Δ.Σ. μπορεί να

λάβει και επιβάλει  τα κατά την κρίση του πρόσφορα μέτρα, περιλαμβανομένης της

προσωρινής ή και  οριστικής απαγόρευσης της χρήσης του αντιστοίχου χώρου του

κτιρίου από τον υπαίτιο εταίρο, καθώς και της ανάθεσης της χρήσης αυτού σε άλλο

εταίρο  ή  και  σε  τρίτο.  Για  τη  λήψη  της  σχετικής  απόφασης  του  Δ.Σ.  απαιτείται

πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων μελών.

Αποβολή εταίρου μπορεί να γίνει όπως ο νόμος ορίζει (άρθρο 771 αστικού Κώδικα).

Μετά την αποβολή ή την αποχώρησή του κατά το άρθρο 10 του παρόντος, το Δ.Σ.

αποφασίζει  για  τη  χρήση των  χώρων αυτού με  πλειοψηφία  δύο τρίτων  (2/3)  των

παρόντων μελών.

Άρθρο 13

Μη κερδοσκοπικός Χαρακτήρας

Η  εταιρεία  δεν  είναι  κερδοσκοπική  και  επομένως  καμία  διανομή  κερδών  δεν

επιτρέπεται να γίνει στους εταίρους είτε κατά τη διάρκεια λειτουργίας της, είτε και μετά

την εκκαθάρισή της.

Τα τυχόν υπολειπόμενα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, μετά την εκκαθάρισή της,

δωρίζονται από τον εκκαθαριστή σε νομικά πρόσωπα  που ασκούν δραστηριότητες

παρόμοιες προς αυτές της εταιρείας, αφού προηγηθεί σχετική απόφαση του Δ.Σ.

Άρθρο 14

Τήρηση βιβλίων της εταιρείας

Με ευθύνη και εποπτεία του Προέδρου του Δ.Σ. τηρούνται τα βιβλία αποφάσεων του 

Δ.Σ., καθώς και τα από τον νόμο επιβαλλόμενα φορολογικά βιβλία και στοιχεία, 

νομίμως θεωρημένα.

Άρθρο 15

Απαγόρευση εκδηλώσεων
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Το Δ.Σ. μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του, να απαγορεύει εκδηλώσεις τρίτων,

στους οποίους οι εταίροι παραχώρησαν τους χώρους τους, μόνον εάν οι εκδηλώσεις

αυτές παραβιάζουν τον χαρακτήρα, το ύφος και την αισθητικά του κτιρίου ή αντίκεινται

στους σκοπούς τη εταιρείας.

Άρθρο 16

Εποπτεία του Υπουργού Πολιτισμού

Η εταιρεία και οι εταίροι αυτής αποδέχονται την εποπτεία του Υπουργού Πολιτισμού 

επί των δραστηριοτήτων και αποφάσεων αυτών  σε σχέση με τους σκοπούς του 

παρόντος.

Άρθρο 17

Λύση και εκκαθάριση

Η εταιρεία από τη λύση αυτής τελεί σε εκκαθάριση. Η εκκαθάριση διενεργείται από το 

Δ.Σ., όπως ο νόμος ορίζει. Τα εισφερθέντα κατά χρήση ακίνητα και κινητά αποδίδονται

αυτούσια στους τότε ιδιοκτήτες τους.

Άρθρο 18

Νομοθετικό πλαίσιο

Για οποιοδήποτε θέμα δεν ρυθμίζεται ειδικά στο παρόν, εφαρμόζονται οι διατάξεις του

Αστικού Κώδικα (άρθρα 61 και επ. και άρθρα 741 και επ.), σε περίπτωση δε τυχόν

σύγκρουσης των ως άνω διατάξεων επικρατούν  οι  ανταποκρινόμενες πληρέστερα

στο εκάστοτε θέμα.

Άρθρο 19 

Εσωτερικός Κανονισμός

Το Δ.Σ. θα συντάξει εσωτερικό κανονισμό για τη λειτουργία της εταιρείας.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν, το οποίο αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε 

και υπογράφεται σε πέντε (5) αντίγραφα από τους συμβαλλόμενους εταίρους:
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ΟΙ   ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

1. Για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας  

Αλέξανδρος Θάνος,  Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας

2. Για τον  Δήμο Παύλου Μελά,

Δεμουρτζίδης Δημήτριος,  Δήμαρχος Παύλου Μελά

3. Για το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος (Κ.Θ.Β.Ε)

Στυλιανού Άρης,  Πρόεδρος Δ.Σ.

4. Για το Μητροπολιτικό Οργανισμό Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης 

MOMus

Τάκης Ανδρέας, Πρόεδρος Δ.Σ.

5. Για το Ειδικό Ταμείο Οργάνωσης Συναυλιών Κρατικής  Ορχήστρας    

Θεσσαλονίκης (Ε.Τ.Ο.Σ - Κ.Ο.Θ), 

          Χανς-Ούβε Παπαματθαίου-Μάτσκε ,  Πρόεδρος Δ.Σ.
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