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ΘΕΜΑ : Απόφαση έγκρισης καταστατικού

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η εποπτεύουσα Αρχή του άρθρου 21 του ν.4673/2020

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 4,5,21 , 23 και 36 παρ.2 σε συνδυασμό ,με τις παραγράφους 1 και 2 
του άρθρου 13 και με την παράγραφο 2 του άρθρου 14, του ν.4673/2020( Α'52),

β) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
Όργανα», όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α'98),

γ) του π.δ. 83/2019 “Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών και Υφυπουργών” ( ΑΊ21, διόρθωση σφάλματος Α Ί 26),

2. Την από 8/3/2022 αίτηση του αγροτικού συνεταιρισμού με την επωνυμία 
«ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΑΑΔΩΝ » με έδρα τις 
Μάλλες του Δήμου Ιεράπετρας -του Νομού Λασιθίου , η οποία υπογράφεται από 
την πληρεξούσια δικηγόρο του συνεταιρισμού και με την οποία ζητά α) την 
αποδοχή της αιτήσεώς του β) την έκδοση αποφάσεως .για την έγκριση των 
τροποποιήσεων του καταστατικού του κωδικοποιημένου σε ενιαίο κείμενο

3. Τα προσκομισθέντα από το συνεταιρισμό έγγραφα : α) Το ισχύον καταστατικό του 
β) το αριθμ. 14/27-2-2022 απόσπασμα πρακτικού Γενικής Συνέλευσης των μελών 
του από το οποίο προκύπτει ότι κατά την έναρξη της συνεδριάσεως παρέστησαν επί 
συνόλου 77 μελών, 55 μέλη, η δε απόφαση της εγκρίσεως των τροποποιήσεων του 
καταστατικού και κωδικοποιήσεως σε ενιαίο κείμενο ελήφθη με την πλειοψηφία των 
2/3 των εκπροσωπούμενων κατά την ψηφοφορία ψήφων ( άρθρο 36 παρ.2 σε 
συνδυασμό ,με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 13 και με την παράγραφο 2 του 
άρθρου 14) , με τις οποίες εγκρίθηκαν ομόφωνα οι τροποποιήσεις του ισχύοντος
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καταστατικού και ενσωματώθηκαν σε ενιαίο κείμενο. γ)Το αριθμ 6/10-2020 
πρακτικό κατανομής αξιωμάτων, μεταξύ των μελών του Δ.Σ . Το ισχύον 
καταστατικό, τροποποιήθηκε με την με αριθμό 21/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου 
Ιεράπετρας, και καταχωρήθηκε νόμιμα στο βιβλίο μητρώου αγροτικών 
συνεταιρισμών του Δικαστηρίου, φέρει δε αριθμό εγγραφής στο Μητρώο ΑΣ 
1427/19-12-2011

4. Το γεγονός ότι:
α) οι υπό έγκριση διατάξεις του καταστατικού περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα 
κατά νόμο στοιχεία για την εγκυρότητά του οι δε τροποποιήσεις του έχουν εγκριθεί 
νομίμως.
β) ο συνεταιρισμός προσκόμισε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και 
συνεπακόλουθα των ανωτέρω παραδοχών, θα πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη 
αίτηση ως βάσιμη και να εγκριθεί το υποβληθέν καταστατικό

γ)από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού

Δεχόμαστε την από 8/3/2022 αίτηση και εγκρίνουμε το τροποποιημένο και 
κωδικοποιημένο καταστατικό του αιτούντος αγροτικού συνεταιρισμού με την 
επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΑΛΛΩΝ» με
με έδρα τις Μάλλες του Δήμου Ιεράπετρας -του Νομού Λασιθίου το οποίο 
αποτελείται από 49 άρθρα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΝΑΒΗ

2


