ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
(Όπσο εγθξίζεθε κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ζηελ 7ε
ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ηεο 26εο Μαξηίνπ 2009)
ΑΡΘΡΟ 1 – Δπσλπκία
Ιδξύεηαη Ννκηθό Πξόζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία
«ΜΟΤΔΙΟ ΔΘΝΙΚΗ ΑΝΣΙΣΑΗ»
ΑΡΘΡΟ 2 – θνπνί
θνπνί ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ είλαη:
 Η ζπιινγή, κειέηε θαη παξνπζίαζε ζην θνηλό αληηθεηκέλσλ πνπ έρνπλ
ζρέζε κε ηελ Δζληθή Αληίζηαζε, πνπ ζπληζηνύλ πξσηαξρηθέο πεγέο
γλώζεο (αληηθείκελα, ζύλεξγα πνιεκηθά, έξγα ηέρλεο, ρεηξόγξαθα,
ηππσκέλα ληνθνπκέληα, εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, βηβιία θαη όηη άιιν έρεη
ηζηνξηθή αμία ή ηζηνξηθό πεξηερόκελν ζρεηηθό κε ηελ Αληίζηαζε).
Όια ηα παξαπάλσ ζα αμηνινγεζνύλ από εηδηθή επηζηεκνληθή επηηξνπή πνπ
ζα ζπζηήζεη ην Ννκηθό Πξόζσπν.
 Η ιεηηνπξγία βηβιηνζήθεο αθηεξσκέλεο ζην Έπνο ηνπ ’40 θαη ηεο
Δζληθήο Αληίζηαζεο ηνπ ιανύ καο.
Η δηελέξγεηα πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ, δηαιέμεσλ θαη εθζέζεσλ.
 Η ζπιινγή θαη δηάζσζε ληνθνπκέλησλ (ερεηηθώλ, νπηηθώλ θιπ) ζρεηηθά
κε ηελ ηζηνξία ηεο πόιεο ηεο Ηιηνύπνιεο
 H θαηαγξαθή θαη κειέηε όισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ
Ηιηνύπνιε, ζηε δηακόξθσζή ηνπο κέζα ζην ρξόλν, από ηελ ίδξπζε ηεο
πόιεο σο ζήκεξα (ηζηνξηθά, ιανγξαθηθά, πνιενδνκηθά θιπ)
 Η ιεηηνπξγία εηδηθνύ ηκήκαηνο ηζηνξηθώλ κειεηώλ θαη ηεθκεξίσζεο,
δηάζσζεο θαη ζπληήξεζεο αξρεηαθνύ πιηθνύ
 Η δεκηνπξγία ελόο πνιπρώξνπ ζπλάληεζεο, όπνπ, αμηνπνηώληαο ηελ
ζύγρξνλε θαη πξσηνπνξηαθή ηερλνινγία θαη κέζα από ζπδεηήζεηο,
εθδειώζεηο, δηαιέμεηο, εκεξίδεο θιπ. ζα πξνσζείηαη ε έξεπλα, ε γλώζε θαη

ε εκβάζπλζε ηεο ηζηνξηθήο αιήζεηαο ζρεηηθά κε ηελ Δζληθή καο
Αληίζηαζεο θαη ε κειέηε ηεο ηζηνξίαο ηεο Ηιηνύπνιεο.
ΑΡΘΡΟ 3 - Πόξνη
Πόξνη ηνπ Ννκηθνύ πξνζώπνπ είλαη ηδίσο:
α) Η εηήζηα ηαθηηθή ή ηπρόλ έθηαθηε επηρνξήγεζε ηνπ Γήκνπ Ηιηνύπνιεο,
β) Κάζε είδνπο εηζθνξέο, επηρνξεγήζεηο, δσξεέο, θιεξνλνκίεο θαη
θιεξνδνζίεο,
γ) Πξόζνδνη από ηε δηθή ηνπ πεξηνπζία, θαζώο θαη από ηε ζπκκεηνρή ηνπ
ζε πξνγξάκκαηα,
δ) Κάζε άιιν λόκηκν έζνδν.
ΑΡΘΡΟ 4 – Γηνίθεζε
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ ΝΠΓΓ απνηειείηαη από 15 κέιε, ηα νπνία
καδί κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο νξίδνληαη από ην δεκνηηθό ζπκβνύιην.
Δμ απηώλ
ν Γήκαξρνο Ηιηνύπνιεο, πνπ απηνδίθαηα πξνεδξεύεη ηνπ Γ..
 ηέζζεξηο (4) Γεκνηηθνί ύκβνπινη εθ ησλ νπνίσλ δύν (2) ηνπιάρηζηνλ
νξίδνληαη από ηε κεηνςεθία ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
Δίλαη δπλαηόλ ε κεηνςεθία αληί δεκνηηθνύ ζπκβνύινπ λα νξίζεη σο
εθπξόζσπν ηεο δεκόηε ή θάηνηθν. ε πεξίπησζε πνπ ε κεηνςεθία δελ
νξίζεη ζπκβνύινπο, δεκόηεο ή θαηνίθνπο, ή εθείλνη πνπ έρνπλ νξηζηεί
παξαηηεζνύλ, ρσξίο λα αληηθαηαζηαζνύλ, κεηέρνπλ ζύκβνπινη δεκόηεο ή
θάηνηθνη πνπ νξίδνληαη από ηελ πιεηνςεθία.
 έμη (6) Δθπξόζσπνη ησλ Αληηζηαζηαθώλ Οξγαλώζεσλ ηεο Ηιηνύπνιεο,
εθ ησλ νπνίσλ ηξεηο (3) από ηελ κεγαιύηεξε νξγάλσζε ηελ ΠΔΑΔΑ, δύν
(2) από ηελ ΠΟΑΔΑ θαη έλαο (1) από ηελ ΠΑΔΔΑ. Οη αλσηέξσ
εθπξόζσπνη πξνηείλνληαη από ηεο Αληηζηαζηαθέο Οξγαλώζεηο εληόο
πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15) εκεξώλ από ηόηε πνπ ζα απνζηαιεί ε ζρεηηθή
πξόζθιεζε.
Ωο Αληηπξόεδξνο ηνπ Γ.. νξίδεηαη αλά έηνο ελαιιάμ έλαο εθ ησλ
ζπκκεηερόλησλ εθπξνζώπσλ ησλ Αληηζηαζηαθώλ Οξγαλώζεσλ.
 Σξεηο (3) δεκόηεο ή θάηνηθνη Ηιηνύπνιεο πνπ έρνπλ αλάινγε
επαγγεικαηηθή ή θνηλσληθή δξάζε ή εηδηθέο γλώζεηο, αλάινγα κε ηνπο
ζθνπνύο ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ
 Έλαο (1) εθπξόζσπνο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ, εθόζνλ
απηό απαζρνιεί πεξηζζόηεξνπο από δέθα (10) εξγαδνκέλνπο. Ο αλσηέξσ

εθπξόζσπνο πξνηείλεηαη από ηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ ηαθηηθώλ
ππαιιήισλ εληόο πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15) εκεξώλ από ηόηε πνπ ζα
απνζηαιεί ε ζρεηηθή πξόζθιεζε. ε πεξίπησζε πνπ ην Ν.Π. δελ απαζρνιεί
πάλσ από 10 εξγαδόκελνπο ηελ αληίζηνηρε ζέζε ζην Γ θαηαιακβάλεη
έλαο δεκόηεο ή θάηνηθνο Ηιηνύπνιεο.
 ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο εθ ησλ ζπκκεηερόλησλ θνξέσλ δελ νξίζεη
εκπξόζεζκα (όπσο ην παξόλ Καηαζηαηηθό νξίδεη) ηνπο εθπξνζώπνπο ηνπ,
ηε ζέζε ηνπο θαηαιακβάλνπλ θάηνηθνη ή δεκόηεο Ηιηνύπνιεο. Η ζεηεία
ησλ κειώλ ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ νξίδεηαη κε
ηελ απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ. Λήγεη πάληνηε κε ηελ
εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ. Σα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνύ
ζπκβνπιίνπ κπνξνύλ λα αληηθαηαζηαζνύλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο
ηνπο, κε απόθαζε δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ γηα ζνβαξό ιόγν πνπ αλάγεηαη
ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο.
Σνλ Πξόεδξν ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή
θσιύκαηνο αλαπιεξώλεη ν Αληηπξόεδξνο.
ΑΡΘΡΟ 5 - Δθπξνζώπεζε ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ
Σν Ννκηθό Πξόζσπν εθπξνζσπείηαη ζηα δηθαζηήξηα θαη ζε θάζε δεκόζηα
αξρή από ηνλ Πξόεδξν ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ θαη όηαλ απηόο
θσιύεηαη ή απνπζηάδεη από ηνλ Αληηπξόεδξν.
ΑΡΘΡΟ 6 – Έδξα ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ
Ωο έδξα ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ νξίδεηαη ε πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ
Ηιηνύπνιεο θαη ζπγθεθξηκέλα ην Μνπζείν Δζληθήο Αληίζηαζεο, ην νπνίν
παξαρσξείηαη γηα απνθιεηζηηθή ρξήζε ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ.
ΑΡΘΡΟ 7- Κάιπςε δαπάλεο
Από ηελ έγθξηζε ηνπ παξόληνο πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ
Γεκνηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ εθάζηνπ έηνπο, ην ύςνο ηεο νπνίαο δελ
κπνξεί λα πξνβιεθζεί θαη ζα θαζνξίδεηαη ζε θάζε έηνο κε απόθαζε
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
Η απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 154/200

