Καταστατικό
„Φιλία Φέλµπερτ – Γερµανο-ελληνικός Σύλλογος Φιλίας»
(όπως συντάχθηκε στις 22 Απριλίου 2012)
§ 1

Όνοµα και έδρα
(1) Ο σύλλογος φέρει το όνοµα „Φιλία Φέλµπερτ – Γερµανο-ελληνικός
Σύλλογος Φιλίας»
(2) Μετά από την εγγραφή στο Μητρώο Συλλόγων θα φέρει ο Σύλλογος
την ένδειξη „καταχωρηµένος Σύλλογος „ σε συντοµογραφία «e. V.“.
(3) Ο Σύλλογος έχει την έδρα του στο Φέλµπερτ.
(4) Οικονοµικό έτος είναι το ηµερολογιακό έτος.

§2

Σκοπός του Συλλόγου
(1) Ο Σύλλογος επιδιώκει τον σκοπό της προώθησης της
διεθνούς
ιδέας, της ανεκτικότητας σε όλους τους τοµείς του πολιτισµού και
της σκέψης συνεννόησης των λαών.
Ο Σύλλογος επιδιώκει τον σκοπό να εµβαθύνει τις φιλικές
σχέσεις
µεταξύ του Φέλµπερτ και της Περιφέρειας Ηπείρου και Ιονίων Νήσων
καθώς επίσης να προωθήσει κοινωνικά έργα στην παραπάνω Περιφέρεια.
Κυρίως έχει ο Σύλλογος τον σκοπό να υποστηρίξει την µεταξύ των
πόλεων Φέλµπερτ και Ηγουµενίτσας (Ηπείρου) συσταθείσα αδελφοποίηση.
(2) Στο νόηµα της § 2 εδάφιο 1, σηµείο 2, λαµβάνει πρωτοβουλία, υποστηρίζει και διενεργεί ο Σύλλογος έργα, τα οποία καταστούν δυνατή
την άµεση επικοινωνία των πολιτών στο Φέλµπερτ και στην Ηγουµενίτσα, π.χ. δια υποστήριξης συναντήσεων νεολαίας.
(3) Ο Σύλλογος συµβουλεύει και υποστηρίζει ιδρύµατα κατά την επαφή
των πολιτών µε ιδρύµατα στις περιφέρειες που αναφέρονται στην § 2
εδάφιο 1 σηµείο 1 καθώς επίσης και µε ιδρύµατα στην αδελφή πόλη
Ηγουµενίτσα.
(3) Ο Σύλλογος υποστηρίζει την πόλη Φέλµπερτ και τα αναφερόµενα
στο εδάφιο 3 ιδρύµατα στην διεκπεραίωση των ανάλογων συναντήσεων µεταξύ των αδελφοποιηµένων πόλεων.

§ 3 Κοινωφέλεια
(1) Ο σύλλογος επιδιώκει αποκλειστικά και άµεσα κοινωφενείς σκοπούς
στο νήµα του άρθρου „απαλασσόµενοι από τη φορολογία σκοποί»
του φολολογικού κώδικα.
(2) Ο Σύλλογος λειτουργεί αφιλοκερδώς. ∆εν επιδιώκει κατά πρώτον
ίδιους οικονοµικούς σκοπούς.

(3) Μέσα του Συλλόγου επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται µόνο για τους
σκοπούς που αναφέρονται στο καταστατικό. Τα µέλη του συλλόγου
δεν λαµβάνουν δώρα από τα οικονοµικά µέσα του Συλλόγου.
(4) ∆εν επιτρέπεται να ευνοηθεί κανένα µέλος του Συλλόγου δια εξόδων,
τα οποία είναι ξένα προς τους σκοπούς του Συλλόγου, ή δια δυσανάλογα υψηλών αµοιβών.
(5) Ο Σύλλογος είναι ανεξάρτητος από κόµµατα και θρησκείες.
(6) Σε περίπτωση διάλυσης ή κατάργησης του Συλλόγου ή άρσης του
µέχρι τώρα σκοπού του Συλλόγου, περιέρχεται η περιουσία του
συλλόγου στο ∆ήµο Φέλµερτ µε τον όρο ότι θα διαθέσει ο ∆ήµος
την περιουσία αυτή για την προώθηση της αδελφοποίησης ΦέλµπερτΗγουµενίτσας.
§ 4 Μέλη του Συλλόγου
(1) Μέλος στο Σύλλογο µπορεί να γίνει κάθε ικανό δικαιοπραξίας φυσικό
ή νοµικό πρόσωπο.
(2) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει για τις αιτήσεις µελών, οι
οποίες πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς. Η προσχώρηση
στο
σύλλογο καθίσταται ισχυρή µε την παράδοση µιας γραπτής δήλωσης
προσχώρησης στο Σύλλογο. Αυτόµατη απαίτηση κάποιου ατόµου να
γίνει µέλος δεν υπάρχει.
(3) Όλα τα µέλη του Συλλόγου έχουν το δικάιωµα να υποβάλλουν
αιτήσεις στα όργανα του Συλλόγου και να λαµβάνουν µέρος στις
γενικές συνελεύσεις.
(4) Η ιδιότητα µέλους λήγει µε τον θάνατο, την αποχώρηση ή τον
αποκλεισµό, για νοµικά πρόσωπα µε την διάλυση του µέλους.
Η αποχώρηση ενός µέλους από το σύλλογο είναι δυνατή µε
προθεσµία τριών µηνών στη λήξη του ηµερολογιακού έτους.
Η αποχώρηση πρέπει να γίνει γραπτώς στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο
του συλλόγου. Ο αποκλεισµός ενός µέλους από το σύλλογο επιτρέπεται µόνο σε περίπτωση συµπεριφοράς που ζηµιώνει το σύλλογο ή
ένεκα άλλης σηµαντικής αιτίας. Ο αποκλεισµός µπορεί να αποφασισθεί µε πλειοψηφία 3/4 από τη Γενική Συνέλευση.
§5

Συνδροµή µέλους
(1) Το ελάχιστο ετήσιο ποσό συνδροµής ανέρχεται σε 60 €
(2) Η συνδροµή πρέπει να πληρώνεται ετησίως προκαταβολικά την 10.
του επόµενου µήνα µετά την εγγραφή.

§6

Όργανα του συλλόγου
Τα όργανα του συλλόγου είναι
α) το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και
β) η γενική συνέλευση

§7

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
(1) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από την/την Πρόεδρο, δύο
Αντιπροέδρους, τον/την Ταµία και δύο µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου.
(2) Ο/η Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι σχηµατίζουν το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο στο νόηµα της § 26 A.K. (BGB) (Προεδρείο
Εκπροσώπησης). Ο σύλλογος εκπροσωπείται δικαστικά και εξωδικαστικά από τον/την Πρόεδρο και τους/τις Αντιπροέδρους από
κοινού.
(3) Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκλέγονται από τη γενική
συνέλευση για τη διάρκεια δύο ετών. Ολόκληρο το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο παραµένει έως την ανάληψη των καθηκόντων από το
νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο σύµφωνα µε το καταστατικό.Οι εκλογές
για το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο γίνονται κάθε δύο χρόνια. Επανεκλογή είναι δυνατή.
(4) Σε περίπτωση αποχώρησης από το σύλλογο ενός µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου λήγει ταυτόχρονα και η υπηρεσία του στο ∆ιοκητικό Συµβούλιο. Σε περίπτωση που κάποιο µέλος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου αποχωρήσει κατά τη διάρκεια της θητείας του από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο, τότε εκλέγει ολόκληρο το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κάποιο άλλο µέλος του συλλόγου στη θέση του αποχωρήσαντος µέλους για το υπόλοιπο της θητείας του.
(5) ∆εν επιτρέπεται να αναλάβει ένα µέλος περισσότερα από ένα πόστο
στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο στο νόηµα του εδαφίου 1.
(6) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο διεκπεραιώνει τις τρέχουσες υποθέσεις.
∆ιαχειρίζεται την περιουσία του συλλόγου, συντάσει τον ετήσιο
προϋπολογισµό και παρουσίαζει τον ετήσιο απολογισµό του ταµείου
στη Γενική Συνέλευση.
(7) Συναδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου λαµβάνουν χώραν κατά
το δυνατό κάθε τρίµηνο, όµως τουλάχιστο δύο φορές το χρόνο. Το
∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει απαρτία όταν περυρίσκονται τα µισά µέλη
και ο/η Πρόεδρος ή ένας των Αντιπροέδρων. Στις συνεδριάσεις του
∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν επιτρέπεται να λαµβάνουν µέρος µε
δικαίωµα ψήφου µέλη του συλλόγου.
(8) Ο/η Πρόεδρος ή ένας εκ των Αντιπροέδρων καλεί το ∆ιοικητικό
Συµβούλκιο στις συνεδριάσεις γραπτώς µε προθεσµία µίας
εβδοµάδας αναγράφοντας στην πρόσκληση και τα θέµατα της
ηµερήσιας διάταξης.

§8

Γενική Συνέλευση των µελών
(1) Τα καθήκοντα της Γενικής Συνέλευσης είναι:
α) η εκλογή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
β) κάθε δύο χρόνια εκλογή δύο ελεγκτών του ταµείου
γ) η παραλαβή των απολογισµών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

§9

και των ελεγκτών του ταµείου.
δ) η απαλλαγή ευθύνης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
ε) ο καθορισµότ της συνδροµής των µελών
στ) η συζήτηση και αποφάσεις για τις ενέργειες του συλλόγου και
ζ) αλλαγές καταστατικούτ και διάλυση του συλλόγου.
Η Γενική Συνέλευση των µελών πρέπει να κληθεί όταν
α) απαιτείται για συνφέροντα του συλλόγου, όµως
β) τουλάχιστον µία φορά το χρόνο, κατά το δυνατό στο πρώτο
εξάµηνο του ηµερολογιακού έτους, ή
γ) όταν το απαιτήσουν τουλάχιστον το 1/5 των µελών.
ο/η Πρόεδρος ή ένας από τους Αντιπροέδρους καλέι τα µέλη σε
Γενική Συνέλευση µε προθεσµία δύο εβδοµάδων αναγράφοντας στην
πρόσκληση και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
Κάθε κανονικά κληθείσα Γενική Συνέλευση έχει απαρτία ανεξάρτητα
από τον αριθµό των µελών που θα παρευρεθούν. Εξαίρεση αποτελούν
αποφάσεις σύµφωνα µε το εδάφιο 5. Κάθε µέλος έχει µία ψήφο. Το
δικαίωµα ψήφου δεν µεταβιβάζεται.
Αποφάσεις για αλλαγές καταστατικού πρέπει να λαµβάνονται µε
πλειοψηφία 3/4 των ψήφων στη συνέλευση. Η διάλυση του συλλόγου
µπορεί να αποφασισθεί µόνο µε πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων
µελών του συλλόγου στη συνέλευση.
Στην πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση πρέπει να αναφερθούν
ιδιαίτερα οι προς λήψη αποφάσεις για αλλαγές καταστατικού ή για τη
διάλυση του συλλόγου.
Για τη λήψη αποφάσεως διάλυσης του συλλόγου πρέπει να
περευρίσκονται στη συνέλευση τα 3/4 των µελών του συλλόγου.
Σε περίπτωση που αυτή η Γενική Συνέλευση διάλυσης του συλλόγου
δεν έχει απαρτία, τότε πρέπει να κληθεί σε προθεσµία µετά από 4.
εβδοµάδες από την ηµέρα αυτή της συνέλευσης µία νέα Γενική
Συνέλευση των µελών µε την ίδια ηµερήσια διάταξη. Η νέα αυτή
Γενική Συνέλευση έχει απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθµό των
µελών που θα περευρεθούν σε αυτή. Αυτό πρέπει να τονισθεί στην
πρόσκληση.
Για την κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τηρούνται πρακτικά,
τα οποία πρέπει να υπογράφονται από τον/την προεδρεύοντα της
συνέλευσης και από τον/την πρακτικογράφο.

∆ιάλυση του συλλόγου
Η διάλυση του συλλόγου µπορεί να αποφασισθεί µόνο από µία Γενική
Συνέλευση µε την πλειοψηφία που ορίζεται στην § 8. Εφόσον δεν αποφασίσει τίποτε διαφορετικό η Γενική Συνέλευση, είναι αρµόδιοι για την εξόφληση της περιουσίας του συλλόγου ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι από
κοινού.
Οι παραπάνω όροι ισχύουν ανάλογα για την περίπτωση που διαλυθεί ο

Σύλλογος από µία άλλη σηµαντική αιτία ή όταν απωλέσει αυτός την
νοµική του ισχύ.
Σε περίπτωση διάλυσης του συλλόγου ή απώλειας του µέχρι τώρα σκοπού
του, περιέρχεται η περιουσία του συλλόγου στον ∆ήµο Φέλµπερτ µε τον
όρο να διατεθεί αυτή για την προώθηση της αδελφοποίησης των πόλεων
Φέλµπερτ – Ηγουµενίτσα.

