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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  29/01/2020  Τακτικής Δημόσιας Συνεδρίασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
 

Αριθ. Πρακτικού: 03/29-01-2020    Αριθ. Απόφασης:  027/2020 
 
 

Στη Ρόδο σήμερα την 29η Ιανουαρίου του  2020  ημέρα  Τετάρτη       και ώρα 
18.30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου 
Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 
Ρόδου, παρουσία του Δημάρχου Ρόδου   κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη. 
Το Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/3543/24.01.2020 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ Σοκορέλου, η οποία δημοσιεύθηκε και 
επιδόθηκε νόμιμα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις 
διατάξεις  των άρθρων 65,  67 του Ν.3852/2010  (ΦΕΚ Α’ 87/2010), όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018) 
και  95  του Ν.3463/2006. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
1.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ –Αντιδήμαρχος 26.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης 
«ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 

 2.ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 27.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 3.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-Αντιδήμαρχος 28.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 4.ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 29.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.  
 5.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Αντιδήμαρχος 30.ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 6.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ-
Αντιδήμαρχος 

31.ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

 7.ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-  
Αντιδήμαρχος 

32.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 

 8.ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 33.ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
 9.ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   
 10.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ-
Αντιδήμαρχος 

34.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

11.ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 35.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

12.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 36.ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 
13.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 37.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
14.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 38.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
15.ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Αντιδήμαρχος  
16.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 39.ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-

Επικεφαλής παράταξης 
«ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ»  

17.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 40.ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- 
Γραμματέας Δ.Σ. 
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18.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-Πρόεδρος Δ.Σ. 41.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

19.ΣΠΑΝΟΣ–ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-
Αντιδήμαρχος  

42.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-
Επικεφαλής παράταξης «ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» 

20.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 43.ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

21.ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   
    
22.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

23.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

24.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
  
25.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ   

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1.ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 4.ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
2.ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  5.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (δικ/νος) 
3.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

6.ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
Επίσης παρούσα στη Συνεδρίαση είναι η Γενική  Γραμματέας  Δήμου Ρόδου κα 
Κυριακή Νικολαϊδου, καθώς και η Πρόεδρος  του Συμβουλίου της Κοινότητας 
Ρόδου, κα Μάνθα Ζιώγου.  
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα (49) 
Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται οι σαράντα  τρεις  (43), ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
κ. Μιχαήλ Β. Σοκορέλος, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.  
 
 

Θ Ε Μ Α  εκτός Η/Δ: Έγκριση σχεδίου Καταστατικού της Αγροδιατροφικής 
Σύμπραξης Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου- Καθορισμός μεριδίου Δήμου 
Ρόδου στην Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 
 

Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ.Σάββας Καραταπάνης 
εισηγούμενος το θέμα, θέτει υπόψη του Σώματος την αρ.πρωτ.5/3822/2020 
εισήγηση της Δ/νσης Πρωτογενούς Τομέα, η οποία έχει ως εξής: 
 

Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 138/2017 Απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση έναρξης διαδικασίας ίδρυσης Αστικής Μη 
Κερδοσκοπικής Εταιρείας - Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου » η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προχώρησε σε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες για την ίδρυση της Εταιρίας. 

Μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής εκδόθηκαν και δημοσιοποιήθηκαν τα σχετικά δελτία για την 
εκδήλωση ενδιαφέροντος από εμπλεκόμενους φορείς. Μετά και τις σχετικές 
διαδικασίες ελέγχου για την επιλεξιμότητα σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 
35 του Ν.4384/2016 των φορέων, κατατέθηκαν 35 έγκυρα αιτήματα για 
συμμετοχή στην Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Εξ 
αυτών 7 είναι Δήμοι (ένας εκ των οποίων είναι ο Δήμος Ρόδου), 5 είναι 
Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και Αγροτικές Συμπράξεις, 4 είναι Επιμελητήρια και 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και 19 Νομικά και φυσικά πρόσωπα που 
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δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια στον χώρο της αγροδιατροφικής 
αλυσίδας. 

Κατόπιν η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου συνέταξε το συνημμένο σχέδιο του 
Καταστατικού της Εταιρίας το οποίο εγκρίθηκε με την με αρ 41/2019 απόφαση 
του Περιφερειακού Συμβουλίου.  

Τέλος η  Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής με το με αρ. πρωτ. 9264/21-10-2019 έγγραφό της μας ζητάει: 
 

1. Την επικύρωση του Σχεδίου του Καταστατικού της Αστικής Μη 
Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου» 

2. Τον ορισμό του νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου Ρόδου στην Εταιρεία 
3. Τον προσδιορισμό του αριθμού των μεριδίων, αξίας 500 € έκαστη, με τα 

οποία προτίθεται ο Δήμος Ρόδου να συμμετάσχει στην Αγροδιατροφική 
Σύμπραξη Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και  

4. Την δέσμευση του συνολικού ποσού που αντιστοιχεί στον παραπάνω 
αριθμό μεριδίων. 

 
Μετά τα παραπάνω, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου να εγκρίνει:  

 
1. Το Σχέδιο του Καταστατικού της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας 

«Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» 
2. Τον ορισμό του Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου Πρωτογενούς 

Τομέα & Εμπορίου κ. Σάββα Καραταπάνη  ως νόμιμου εκπροσώπου 
του Δήμου Ρόδου στην Εταιρεία 

3. Την συμμετοχή του Δήμου Ρόδου με 150 μερίδια στην 
Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, συνολικού 
ποσού 75.000 € και 

4. Την  διάθεση πίστωσης  75.000 € για τη συμμετοχή του Δήμου Ρόδου 
στο Κεφάλαιο της εταιρείας. 

 
  

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: 

«ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Στη Ρόδο σήμερα την  .............................................  οι παρακάτω συμβαλλόμενοι όπως 
παρίστανται και εκπροσωπούνται στο παρόν, σύμφωνα με τις αποφάσεις των συλλογικών 
τους Οργάνων ήτοι: 
Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ», με έδρα την Σύρο 
,νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου ................... , σύμφωνα 
με την υπ’ αριθμ ............................ απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και οι φορείς: 
Δήμοι 

1. Ο Δήμος Κέας νομίμως εκπροσωπούμενος από τον ......................  
2. Ο Δήμος Ρόδου νομίμως εκπροσωπούμενος από τον ....................  
3. Ο Δήμος Χάλκης νομίμως εκπροσωπούμενος από τον ......................  
4. Ο Δήμος Τήλου νομίμως εκπροσωπούμενος από τον ....................  
5. Ο Δήμος Αντίπαρου νομίμως εκπροσωπούμενος από τον ......................  
6. Ο Δήμος Κω νομίμως εκπροσωπούμενος από τον .........................  
7. Ο Δήμος Νάξου νομίμως εκπροσωπούμενος από τον .............................  

Αγροτικές εταιρικές συμπράξεις, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί & Ομάδες Παραγωγών: 

Η Αγροτική εταιρική σύμπραξη με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» με έδρα τον Πειραιά, νομίμως εκπροσωπούμενη από
 ................................................  
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1) Η Αγροτική εταιρική σύμπραξη με την επωνυμία «ΕΑΣ ΝΑΞΟΥ ΑΕΣ ΑΕ» με έδρα 
την Νάξο, νομίμως εκπροσωπούμενη από ...............................................  

2) Ο Αγροτικός συνεταιρισμός με την επωνυμία «Ένωση Συνεταιρισμών Θηραϊκών 
προϊόντων - δ3ηίοΜίηθ5» έδρα την Σαντορίνη νομίμως εκπροσωπούμενος από 

3) Ο συνεταιρισμός με την επωνυμία «ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ & ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΡΟΔΟΥ - Η ΕΝΩΣΗ», με έδρα τηΡόδο, νομίμως 
εκπροσωπούμενη από ............................................................  
Ο συνεταιρισμός με την επωνυμία «Αγροτικός Συνεταιρισμός Πάρου» με έδρα την 
Πάρο νομίμως εκπροσωπούμενη από .............................................................. 

Νομικά και φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιύνται στην Περιφέρεια και στο χώρο 

των αγροτικών διατροφικών προϊόντων 

1)  Η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΕΑ ΑΡΤΙΣΑΝΑΛ» με έδρα την Κέα νομίμως 
εκπροσωπούμενη από ............................................................  

2)  Η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΝΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΡΟΥ ΕΕ» με έδρα τη Σύρο, 
νομίμως εκπροσωπούμενη από .....................................  

3)  Η επιχείρηση με την επωνυμία «ΜίΟΗΕΕΑΝΟΕΙΟ», με έδρα την Κω, νομίμως 
εκπροσωπούμενη από ...................................................  

4) .......................................................................................................................................  
Η Ομόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΟΡΦΑΝΟΥ ΟΕ» με έδρα
 .......................................................................................................................................... 
, 

νομίμως εκπροσωπούμενη από .................................................  
5) Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» με έδρα Ρόδο, νομίμως 
εκπροσωπούμενη από ................................................  

6)  Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΗΡΙΔΑΝΟΣ - ΟΙΝΑΜΠΕΛΟΣ ΑΕ» με έδρα 
την Κω νομίμως εκπροσωπούμενη από ............................................................ 

7)  Η επιχείρηση με την επωνυμία «ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΡΟΥ» με έδρα την Λέρο 
νομίμως εκπροσωπούμενη από .........................................................  

8) Η επιχείρηση με την επωνυμία «Οινοποιείο Χατζηνικολάου» με έδρα την Κω 
νομίμως εκπροσωπούμενη από .........................................................  

9) Η εταιρεία με την επωνυμία «ΑδΒΡΟ δΡίϊί ΗΟΤΕΕ ΑΡΑΒΤΜΕΝΤδ» με έδρα την 
Κω νομίμως εκπροσωπούμενη από ........................................  

10) Η επιχείρηση με την επωνυμία «ΤΟ ΠΑΡΙΟΝ- ΜΟΣΧΟΥ Π. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ» με έδρα 
την Πάρο νομίμως εκπροσωπούμενη από .........................................  

11) Η επιχείρηση με την επωνυμία «Μπακάρης Νικόλαος» με έδρα την  .........................  
νομίμως εκπροσωπούμενη από .....................................  

12)  Η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝ.ΔΩ ΑΕ» με έδρα την Ρόδο νομίμως 
εκπροσωπούμενη από ..............................................  

13)  Η εταιρεία με την επωνυμία «ΟΑίΒ ΑΕ» με έδρα την Ρόδο νομίμως 
εκπροσωπούμενη από .........................................  

14) Η εταιρεία με την επωνυμία «Περιφερειακό Φυτώριο ΑΕ» με έδρα την Ρόδο 
νομίμως εκπροσωπούμενη από ..............................................  

15) 0 σύλλογος με την επωνυμία; «Εμπορικός Σύλλογος Κω ο Ερμής» με έδρα την Κω, 
νομίμως εκπροσωπούμενο από ...................................................  

16)  0 σύνδεσμος με την επωνυμία; «Ένωση Οινοποιειών Αμπελουργών Νήσων Αιγαίου» 
με έδρα τον Δήμο Ηλιούπολης, νομίμως εκπροσωπούμενο από 

17) Το σωματείο με την επωνυμία «Ένωση Ξενοδόχων Κω» με έδρα την Κω νομίμως 
εκπροσωπούμενο..........................................  

18)  Ο σύλλογος με την επωνυμία; «Σύλλογος τοπικής γαστρονομίας Κω, ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΣ» 
με έδρα την Κω, νομίμως εκπροσωπούμενη από 

19) Το σωματείο με την επωνυμία «Ένωση Ξενοδόχων Νάξου» με έδρα την Νάξο 
νομίμως εκπροσωπούμενο από ...................................................  

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και επιμελητήρια 

1)  Το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Επιμελητήριο Δωδεκανήσου» με έδρα την Ρόδο 
νομίμως εκπροσωπούμενο από .....................................  

2)  Το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Επιμελητήριο Κυκλάδων» με έδρα την Σύρο νομίμως 
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εκπροσωπούμενο από τον ........................................  
3) ) Το ΝΠΔΔ με την επωνυμία; «Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΓΕΩΤΕΕ 

Παράρτημα Αιγαίου με έδρα την Μυτιλήνη νομίμως εκπροσωπούμενο από 
4) Το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ- ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ με έδρα την ΑΘήνα νομίμως εκπροσωπούμενο από 
συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν αμοιβαίως την ίδρυση αστικής, μη κερδοσκοπικής 
εταιρείας, κατά τα άρθρα 741-784 του Αστικού Κώδικα, η οποία θα δημοσιευθεί νομίμως 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 784 Αστικού Κώδικα και υπό τους κάτωθι όρους και 
συμφωνίες; 

Άρθρο 1 

ΣΥΣΤΑΣΗ 

Συνιστάται με το παρόν Αστική Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 741 επ. Α.Κ., του Νόμου 3852/2010 και του άρθρου 9 του Ν. 
4015/2011 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4384/2016 άρθρο 35. 

Άρθρο 2 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» . 

Άρθρο 3 

ΕΔΡΑ 

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ρόδου Νοτίου Αιγαίου. Με απόφαση των μελών της 
εταιρείας μπορούν να λειτουργήσουν παραρτήματα στις Περιφερειακές ενότητες της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, σε διάφορα διαμερίσματα της χώρας και σε διάφορες πόλεις του 
εξωτερικού. Η Εταιρεία μπορεί να αλλάζει διεύθυνση στα όρια του Δήμου Ρόδου χωρίς 
τροποποίηση του καταστατικού της. 

Άρθρο 4 

ΣΚΟΠΟΣ 

Οι σκοποί της εταιρείας είναι κοινωφελείς η επίτευξη των οποίων θα γίνεται χωρίς την 
επιδίωξη διανομής κερδών στους εταίρους της. Το τυχόν κέρδος θα επανεπενδύεται με 
απόφαση της Γενικής της Συνέλευσης. 
Αναλυτικότερα οι σκοποί της Εταιρείας παρατίθεται παρακάτω; 

1. Η ανάδειξη, προβολή και προώθηση των διατροφικών προϊόντων που παράγονται 
εντός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

2. Η ανάδειξη του γαστρονομικού και πολιτιστικού πλούτου του Νοτίου Αιγαίου με 
εξωστρεφείς δράσεις που στόχο έχουν τη διασύνδεση του πρωτογενή τομέα με τον 
τουρισμό. 

3. Η παροχή υπηρεσιών τεκμηρίωσης, υποστήριξης και προώθησης των προϊόντων της 
Περιφέρειας, τόσο στο εσωτερικό όσο και διεθνώς. 

4. Η ενίσχυση της διαπραγματευτικής δύναμης των αγροτών-παραγωγών αγροτικών 
προϊόντων και η ενίσχυση της λειτουργία των μηχανισμών εκείνων που θα 
διασφαλίσουν το δίκαιο μερίδιο για καθένα από τους εμπλεκόμενους στον πρωτογενή 
τομέα. 

5. Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του παραγωγικού δυναμικού της περιοχής μας 
αναφορικά με νέες ευκαιρίες ανάπτυξης , η δημιουργία πρόσφορου εδάφους για νέες 
δυναμικές καλλιέργειες και η συνεισφορά προς την κατεύθυνση δημιουργίας νέων 
θέσεων απασχόλησης αλλά και κινήτρων δυναμικής διασύνδεσης των επιχειρήσεων 
του αγροτικού τομέα με τους υπόλοιπους τομείς αιχμής της οικονομίας της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, όπως είναι ο τουρισμός και ο πολιτισμός. 

6. Η ενίσχυση της αποδυναμωμένης συνεργασίας και κατανόησης ανάμεσα στους 
εμπλεκόμενους φορείς της αγροδιατροφικής αλυσίδας, με κυριότερο παράδειγμα τη 
δυσκολία διάχυσης της έρευνας από τους επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς 
προς τον παραγωγικό, μεταποιητικό και εμπορικό τομέα 

7. Η σύναψη συμφωνιών παροχής υπηρεσιών με τους αντίστοιχους συλλογικούς φορείς 
ή τις μεμονωμένες επιχειρήσεις σχετικά με τους τρόπους προώθησης, διανομής και 
βελτίωσης της ποιότητας των τοπικών προϊόντων σε κάθε δραστηριότητα των 
παραπάνω επιχειρήσεων με στόχο την τοποθέτηση των αγροδιατροφικών προϊόντων 
της Περιφέρειας στις τοπικές, εθνικές και διεθνείς αγορές (ξενοδοχεία, εστιατόρια, 
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αλυσίδες λιανικής πώλησης, δημοπρατήρια αγροτικών προϊόντων κλπ.) 
8.  Οι διμερείς επαφές σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο με αντίστοιχους φορείς, επιχειρήσεις, 

περιφέρειες ή άλλες εθνικές ή υπερεθνικές οντότητες για των προώθηση των 
προϊόντων που παράγονται στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας. 

9.  Η συνεργασία με φορείς (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Επιμελητήρια, Υπηρεσίες, 
Οργανισμούς, Εταιρείες, Συνεταιρισμούς, Ενώσεις) σε Ελληνικό και σε Ευρωπαϊκό 
επίπεδο, για την από κοινού προώθηση κοινών στόχων και προγραμμάτων και την 
ανταλλαγή πληροφοριών, ιδεών και εμπειριών. 

10. Η διαφύλαξη των παραδοσιακών και καταναλωτικών προτύπων της περιοχής με 
ιδιαίτερη έμφαση στην κουζίνα κάθε πληθυσμιακής ομάδας. 

11. Η προσφορά τοπικών προϊόντων ποιότητας και υψηλής ασφάλειας, με ισχυρά 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα την τοπικότητα και την πολιτιστική κληρονομιά. 

12. Η διάσωση & προώθηση των τοπικών ποικιλιών και φυλών, οι οποίες σε αρκετές 
περιπτώσεις απειλούνται με εξαφάνιση. 

13. Η ενίσχυση της απασχόλησης, η αύξηση του εισοδήματος του παραγωγού και 
επιχειρηματία του αγροτοδιατροφικού τομέα καθώς η ενίσχυση της ποιότητας ζωής 
των ανθρώπων του τομέα. 

14. Η διασύνδεση του αγροτικού και του τουριστικού τομέα της . 
15. Η διαρκής μελέτη και παρακολούθηση των αγροτικών προϊόντων (πρωτογενή και 

μεταποιημένα) όσον αφορά στην παραγωγή, μεταποίηση αλλά και διακίνηση τους με 
σκοπό την πλήρη και επικαιροποιημένη εικόνα της πορείας τους για την καλύτερη 
υποστήριξή τους και την ορθότερη λήψη αποφάσεων χάραξης στρατηγικής αλλά και 
σχετικών δράσεων. 

16. Η πραγματοποίηση δράσεων ενημέρωσης του καταναλωτικού κοινού με σκοπό την 
ευαισθητοποίηση του στην στήριξη και προτίμηση τοπικών προϊόντων. 

17. Η διεξαγωγή μελετών της αγοράς και η ενημέρωση των μελών για τις καταναλωτικές 
τάσεις και τις τάσεις της αγοράς με την συνεχή παρακολούθηση της εξέλιξης των 
τιμών των προϊόντων, τόσο σε τοπικό όσο σε εθνικό και σε παγκόσμιο επίπεδο. 

18. Η πραγματοποίηση διαφημιστικών δράσεων και δράσεων προβολής με συμμετοχή 
σε Εθνικής εμβέλειας αλλά και Διεθνείς εκθέσεις όπως και όποιες άλλες δράσεις 
προβολής των προϊόντων με σκοπό την υποβοήθησή τους στην διείσδυση σε νέες 
αγορές και την ενδυνάμωσή τους στις υφιστάμενες. 

19. Η πραγματοποίηση εκπαιδεύσεων με σύγχρονα στοχευμένα προγράμματα 
κατάρτισης με σκοπό την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της 
περιοχής και την ανάπτυξη εξειδικευμένων γνώσεων και υψηλής προστιθέμενης αξίας 
ανθρωπίνου δυναμικού. 

20. Ο επανασχεδιασμός και η υλοποίηση των νέων δομών προώθησης και πώλησης των 
προϊόντων με τη χάραξη στρατηγικής ξεχωριστά για κάθε ομάδα στόχο όπως είναι οι 
τοπικοί καταναλωτές (καταστήματα, λαϊκές αγορές κλπ), τουρίστες (ειδικοί χώροι 
πώλησης και εξειδικευμένη προώθηση στις ευαίσθητες τουριστικές περιοχές), εταιρικοί 
πελάτες (δράσεις και υποδομές που διευκολύνουν τις Β2Β συναλλαγές, π.χ. 
δημοπρατήριο αγροτικών προϊόντων κλπ). 

21. Η ανάληψη δράσεων από κοινού με όλους τους παραγωγικούς και καταναλωτικούς 
φορείς της περιοχής όπως συλλογικές οργανώσεις των παραγωγών, επιμελητήρια, 
ομάδες καταναλωτών, αλλά και δράσεων με εταίρους από τις αγορές του εξωτερικού 
προξενεία, πρεσβείες, κλπ οι οποίες θα διεκπεραιώνονται τόσο από την ίδια την ΑΜΚΕ 
όσο και σε συνεργασία με εξωτερικούς συμβούλους, για την υλοποίηση συγκεκριμένων 
και προδιαγεγραμμένων έργων. 

22. Κάθε άλλη συναφής προς τα προαναφερθέντα ενέργεια που θα αποβλέπει στην 
προώθηση της κατανάλωσης προϊόντων που παράγονται στην Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου. 

Άρθρο 5 

ΜΕΣΑ 

Γ ια την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών η εταιρεία προτίθεται να αναπτύξει ενδεικτικά τις 
εξής δραστηριότητες: 

1.  Τη συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση κάθε αρμόδιου και ενδιαφερόμενου αποδέκτη, 
με συνέδρια, σεμινάρια, διαλέξεις και συναντήσεις με στόχο την ευαισθητοποίηση και 
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επιμόρφωση των κατοίκων του Νοτίου Αιγαίου σε ειδικά θέματα και προβλήματα που 
αφορούν τα αγροτοδιατροφικά δρώμενα της περιοχής. 

2. Για την υλοποίηση των σκοπών της η Εταιρεία μπορεί να προβαίνει σε κάθε πρόσφορη 
ενέργεια όπως τη διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων, μουσικών εκδηλώσεων, 
ταξιδίων, εκδόσεων, εκθέσεων. Τη συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών με 
ελληνικά και ξένα ιδρύματα με συναφές αντικείμενο, καθώς και με κρατικά ιδρύματα και 
οργανισμούς στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης. 

3. Την ανάληψη πρωτοβουλιών, τη διενέργεια επιστημονικών και ενημερωτικών 
εκδηλώσεων, την έκδοση πάσης φύσεως εντύπων και διαδικτυακών αναρτήσεων 

με σκοπό την υποστήριξη και διάδοση των σχετικών με το «Καλάθι της Περιφέρειας» και 
άλλων πολιτικών. 

4.  Την εκπόνηση μελετών και διαχειριστικών προγραμμάτων με σκοπό τη βελτίωση της 
ποιότητας, τη διαφήμιση και διάδοση των αγροδιατροφικών προϊόντων που έχουν 
στοχοποιηθεί στο «Καλάθι της Περιφέρειας» ή σε άλλες πολιτικές. 

5. Την προβολή του έργου, της αγροτικής δραστηριότητας και των προϊόντων των 
παραγωγών και επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου και την προώθηση της παρουσίας 
τους σε τοπικό, Εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και την τοποθέτησή των προϊόντων 
τους μέσα στις τάσεις της σύγχρονης γαστρονομίας. 

6.  Την ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης, συνεργασίας και ομοψυχίας ανάμεσα στους 
κατοίκους του Νοτίου Αιγαίου, για την ανάληψη δραστηριοτήτων στον αγροτοδιατροφικό 
και αγροτοτουριστικό τομέα μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες με στόχο την υλοποίηση 
προγραμμάτων και έργων για το κοινό συμφέρον. 

7.  Τη προώθηση στενής συνεργασίας με διεθνείς και Ευρωπαϊκούς οργανισμούς και 
φορείς και τη δημιουργία στενών σχέσεων αμοιβαίας συνεργασίας και προώθησης - 
διεκδίκησης κοινών απόψεων και αιτημάτων με επιμέρους Ευρωπαϊκές Περιφέρειες. 

8. Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρεία μπορεί να αποδέχεται χορηγίες ή 
συνεισφορές σε χρήμα ή σε υλικοτεχνική υποδομή από κάθε ενδιαφερόμενο ιδιωτικό ή 
δημόσιο φορέα. 
Η εταιρεία ακόμη προτίθεται : 

1. Να προβεί στην κατάλληλη οργανωτική υποδομή των υπηρεσιών της και να θεσπίσει 
σχετικούς κανόνες με βάση τους οποίους θα λειτουργούν οι υπηρεσίες της. 

2. Να οργανώνει κάθε μορφής συνέδρια, εκθέσεις προϊόντων και επιμορφωτικές δράσεις και 
εκδηλώσεις για τη βελτίωση των γνώσεων των επιχειρήσεων και του προσωπικού τους, 
σχετικώς με τα προϊόντα του Νοτίου Αιγαίου και την προώθησή τους από επιχειρήσεις 
που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις καταλληλότητας. 

3. Να υποβάλλει προτάσεις ή να συμμετέχει σε δράσεις οι οποίες θα υλοποιούνται από 
κάθε είδους φορέα, εθνικό ή κοινοτικό, στα πλαίσια των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης 
καθώς και κάθε άλλης επιδοτούμενης και συγχρηματοδοτούμενης δράσης. 

4.  Να διενεργεί έρευνες αγοράς, καθώς και κάθε άλλη έρευνα που θα συμβάλλει στην 
επίτευξη του σκοπού της εταιρίας. 

5. Να παρέχει κάθε είδους εκπαιδευτικών, συμβουλευτικών και ενημερωτικών υπηρεσιών, 
στους επιχειρηματίες, για την προώθηση των προϊόντων του Νοτίου Αιγαίου, για την 
βελτίωση της επιχειρηματικής τους προσπάθειας. 

6. Να συμμετάσχει σε άλλες εταιρίες ή επιχειρήσεις της ημεδαπής ή αλλοδαπής 
οποιουδήποτε τύπου, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, μετά από σχετική απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας. 

Άρθρο 6 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η εταιρεία έχει διάρκεια είκοσι (20) ετών από την ημέρα καταχωρίσεως του παρόντος στα 
βιβλία εταιρειών του κατά τόπον αρμόδιου Πρωτοδικείου Ρόδου, μπορεί όμως να παραταθεί 
πριν από την λύση της με την ειδική πλειοψηφία και απαρτία του άρθρου 9 του παρόντος. 
Μέλη της εταιρείας μπορούν να είναι τα ανωτέρω συμβαλλόμενα ιδρυτικά μέλη της εταιρείας, 
τα οποία εκπροσωπούνται νόμιμα. Για την εγγραφή νέου μέλους απαιτείται η υποβολή 
αίτησης του εκάστοτε ενδιαφερομένου στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, το οποίο την 
αποδέχεται εφόσον κατά την κρίση του συντρέχουν οι αναγκαίες προϋποθέσεις 
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Άρθρο 7 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Το κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00 ) 
διαιρούμενο σε τετρακόσιες (400) εταιρικές μερίδες (εισφορές) αξίας πεντακόσια ευρώ (500) 
έκαστη. Στο σχηματισμό του Κεφαλαίου συμμετέχουν κατά ποσοστό 49% η Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου με 196 εταιρικές μερίδες και κατά 51% οι φορείς με 204 μερίδες. 
Αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας έως το διπλάσιο του αρχικού μπορεί να γίνει με 
απόφαση της πλειοψηφίας των μερίδων. Στις αυξήσεις του κεφαλαίου της εταιρείας τα 
ποσοστά συμμετοχής των εταίρων για το σχηματισμό του μπορεί να τροποποιηθούν . Με 
απόφαση των εταίρων είναι δυνατό να ορισθούν συμπληρωματικές ή έκτακτες εισφορές. Με 
δεδομένο ότι η εταιρία είναι μη κερδοσκοπικού σκοπού, από την 

δραστηριότητα της δεν προσδοκούνται κέρδη ή άλλα ωφελήματα υπέρ των συνεταίρων 
- μελών και τυχόν ύπαρξη τέτοιων κερδών θα διατίθενται για την ενίσχυση των 
οικονομικών δυνατοτήτων της εταιρίας. 

Άρθρο 8 

ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Εκτός από την εισφορά των εταίρων για το σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου, πόροι 
της εταιρείας μπορεί να είναι και: α. Η εισφορά εγγραφής νέων μελών. β. Η ετήσια 
εισφορά των μελών. 
Κάθε φορέας εταίρος είναι υποχρεωμένος ή να καταβάλει ετήσια εισφορά στην 

εταιρία (η εισφορά αυτή είναι ανάλογη με τον ετήσιο προϋπολογισμό της εταιρίας , ο 
οποίος συντάσσεται κάθε Νοέμβριο και ψηφίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο το 
πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου ), κατά το μέγεθος της μερίδας του ή να παρέχει 
το απαραίτητο προσωπικό ή την αντίστοιχη υπηρεσία. γ. Έκτακτες εισφορές που 
ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση και το Δ.Σ. δ. Συνδρομές των μελών της εταιρείας, 
ως και των υποστηρικτών της. ε. Κάθε πρόσοδος από την εν γένει λειτουργία της. 
στ. Κάθε φύσεως επιχορηγήσεις εθνικών και κοινοτικών αρχών ή Νομικών Προσώπων 
Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου (Βιομηχανιών, Ινστιτούτων, και Εμπορικών 
Οργανισμών) ως και του Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζ. Τυχόν 
χορηγίες προς την εταιρεία από φυσικά και νομικά πρόσωπα, φορείς, Οργανισμοί 
Δημοσίου κλπ. 
η. Κάθε δωρεά, κληρονομιά η κληροδοσία υπέρ της εταιρείας. 

Άρθρο 9 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Η γενική συνέλευση των μερίδων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να 
αποφασίσει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν 
και τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους. 
Η γενική συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει για: 
α) κάθε τροποποίηση του καταστατικού β) 
παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας 
γ) την έγκριση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όπως ορίζονται κατά το άρθρο 10 του 
παρόντος καταστατικού δ) εκλογή ελεγκτών 
ε) έγκριση του ισολογισμού και της έκθεσης διαχείρισης. 
στ) την απαλλαγή των μελών του ΔΣ 
Η Γενική Συνέλευση συγκαλούμενη πάντοτε από το διοικητικό συμβούλιο, συνέρχεται τακτικά 
στην έδρα της εταιρείας, μια φορά το χρόνο και μάλιστα μέσα στην πρώτη εξαμηνία από τη 
λήξη της κάθε εταιρικής χρήσης. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη γενική συνέλευση 
των μερίδων της εταιρείας, όταν κρίνει σκόπιμο. 
Η γενική συνέλευση πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη 
ορισθείσα για τη συνεδρίαση με προσκλήσεις που αποστέλλονται προς τα μέλη της, 
υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Σε περίπτωση επαναληπτικής γενικής 
συνέλευσης, ή εξομοιούμενης προς αυτήν, η πιο πάνω προθεσμία συντέμνεται στο μισό. 
Η πρόσκληση των μερίδων σε γενική συνέλευση αναφέρει τη χρονολογία, την ημέρα, την 
ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η συνέλευση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με 
σαφήνεια. Δικαίωμα παράστασης στη γενική συνέλευση τακτική ή έκτατη έχει κάθε μέλος 
που έχει εκπληρώσει τις ταμειακές του υποχρεώσεις κατά στην παράγραφο 1 του παρόντος 
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αναφερόμενα. 
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης, όταν παρευρίσκονται σε αυτήν τουλάχιστον το 1/3 των μερίδων της εταιρείας. 
Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίασή της συνέρχεται επαναληπτική 
συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασης, 
προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, η οποία είναι σε απαρτία και 
συνεδριάζει έγκυρα στα θέματά της ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μερίδων. 
Εξαιρετικά προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν: α) παράταση της διάρκειας ή 
διάλυση της εταιρείας και 
β) τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν 
είναι παρόντα ή εκπροσωπούνται τουλάχιστον το μισό των εταιρικών μερίδων της 
εταιρείας, οι δε αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μερίδων αυτής. 

Άρθρο 10 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Η εταιρεία διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από έντεκα (11) μέλη για 
τετραετή θητεία. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου συμμετέχει με έξι (6) μέλη, τα οποία ορίζονται 
με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας και ένα εκ των οποίων είναι ο 
Πρόεδρος της εταιρείας. Τα υπόλοιπα πέντε (5) μέλη του Διοικητικου Συμβουλίου 
απαρτίζονται ορίζεται ένα μέλος από τους Δήμους, δύο μέλη από τις Αγροτικές εταιρικές 
συμπράξεις, τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς και τις Ομάδες Παραγωγών και δύο μέλη από 
τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και επιμελητήρια, τα οποία εδρεύουν 
στην οικεία Περιφέρεια ή δραστηριοποιούνται σε γνωστικά και ερευνητικά πεδία σχετικά με τα 
προϊόντα της Περιφέρειας , με διαδικασίες που διενεργούνται μεταξύ των εταίρων τους . 
Η θητεία του ΔΣ είναι τετραετής και τα μέλη μπορούν να επαναδιορίζονται απεριόριστα. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο μόλις εκλεγεί συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα. Τη θέση του 
Προέδρου καταλαμβάνει εκπρόσωπος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και εκ των 
υπολοίπων μελών ορίζεται ένα ως Αντιπρόεδρος με απόφαση των μελών του Δ.Σ. 
Το Δ.Σ. μπορεί με απόφασή του η οποία λαμβάνεται κατά πλειοψηφία να αναθέτει 
αρμοδιότητες σε καθένα από τα μέλη του και σε στελέχη της εταιρείας. 
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβούλιου: 
α) Προίσταται των συνεδριάσεών του, εκδίδει και επικυρώνει με την υπογραφή του 
αντίγραφα και αποσπάσματα από τα εις χείρας της εταιρείας πρωτότυπα, κάθε φύσης 
έγγραφα και αντίγραφα και αποσπάσματα από τα λογιστικά βιβλία της εταιρείας, βιβλία 
πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου και των γενικών συνελεύσεων, έχει δε και κάθε άλλη 
αρμοδιότητα που απονέμεται σε αυτόν με διατάξεις του παρόντος καταστατικού ή και με 
αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου. 
β) Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον οιουδήποτε τρίτου, ήτοι ενώπιον Δικαστηρίων, 
Δημόσιων Ταμείων και Κρατικών Οργανισμών, Τραπεζών και Ιδιωτικών Επιχειρήσεων. γ) 
Υπογράφει τις πάσης φύσεως συμβάσεις της εταιρείας με οποιονδήποτε τρίτο και δεσμεύει 
την εταιρεία, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν 
και τραπεζικές επιταγές, πάντοτε κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, της 
εταιρείας . 
Ο αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, σε όλες τις 
αρμοδιότητές του, τον δε αντιπρόεδρο, ο οριζόμενος κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο 
σύμβουλος. Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιτρέπεται όπως οριστεί 
αντικαταστάτης του για το υπόλοιπο της θητείας του. Ο ορισμός αυτός, υποβάλλεται για 
έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική συνέλευση. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας όποτε το απαιτούν οι ανάγκες 
της εταιρείας, συγκαλούμενο από τον πρόεδρό του ή το νόμιμο αναπληρωτή του ή με αίτηση 
δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, υποχρεωμένου του προέδρου, στην τελευταία 
αυτή περίπτωση να συγκαλέσει διοικητικό συμβούλιο μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την 
παράδοση της σχετικής αίτησης, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει και τα θέματα που θα 
συζητηθούν. 
Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται έξι 
(6) τουλάχιστον μέλη του. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται με 
πλειοψηφία των παρόντων. 
Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά, 
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που γράφονται στο, για το σκοπό αυτό, τηρούμενο βιβλίο και υπογράφονται από τον 
πρόεδρο και τους συμβούλους που παραστάθηκαν αυτοπρόσωπα κατά τη συνεδρίαση. 
Στο Δ.Σ. μπορούν να συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωποι συνεργαζόμενων 
φορέων των οποίων την παρουσία θα κρίνουν χρήσιμη οι εταίροι. 

Άρθρο 11 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ -ΒΙΒΛΙΑ 

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκαμήνου διαρκείας αρχομένη την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και 
λήγουσα την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, με εξαίρεση την πρώτη 
εταιρική χρήση που είναι υπερδωδεκάμηνης διάρκειας και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του 
2020, οπότε κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρείας και καταρτίζεται ο 
ισολογισμός χρήσης και ο προϋπολογισμός της επόμενης εταιρικής χρήσης. Ο 
προϋπολογισμός και ισολογισμός εγκρίνονται από τους εταίρους στην ετήσια τακτική γενική 
συνέλευση κατά τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία. 
Βιβλία που τηρούνται στην Εταιρεία, είναι εκτός από τα οριζόμενα από τον νόμο για Γ’ 
κατηγορίας και το βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικού Συμβουλίου, βιβλίο 
παγίων και το βιβλίο Αλληλογραφίας. 
Η εταιρεία υπόκειται σε κανονικό καθεστώς του εκάστοτε οριζόμενου Φ.Π.Α. 

Άρθρο 12 

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

Η εταιρεία λύεται με την πάροδο της διάρκειάς της ή εάν επέλθει αδυναμία ως προς την 
εκπλήρωση του σκοπού της. Η εταιρεία επίσης μπορεί να λυθεί και προ της παρελεύσεως 
του χρόνου διάρκειάς της κατόπιν αποφάσεως της γενικής συνέλευσης των εταίρων με την 
αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 9 του παρόντος. 
Σε περίπτωση θανάτου, δικαστικής απαγορεύσεως, αποχωρήσεως εταίρου ή καταγγελίας 
από εταίρο, η εταιρεία δεν λύεται αλλά συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων. 
Η Εταιρεία λύεται και με καταγγελία σύμφωνα με τα οριζόμενα σχετικά στον Αστικό Κώδικα 
(άρθρο 767). 
Μετά τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση. Χρέη εκκαθαριστών της εταιρείας 
εκτελούν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της, εκτός αν η γενική συνέλευση αποφασίσει 
διαφορετικά. Οι εκκαθαριστές, αφού εξοφλήσουν τα χρέη της εταιρείας επιμελούνται για τη 
διάθεση του τυχόν απομένοντος υπολοίπου για τους σκοπούς της εταιρείας, σύμφωνα με την 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 

Αρθρο 13 

ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΩΝ 

Η εταιρεία δεν είναι κερδοσκοπική και η ευθύνη των εταίρων για τα χρέη της εταιρείας 
περιορίζεται στο ποσό της εισφοράς τους και μόνο. 

Άρθρο 14 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

Η εσωτερική λειτουργία της Εταιρείας, θα διέπεται από Κανονισμό, στον οποίο μεταξύ άλλων 
θα καθορίζονται και τα σχετικά με τη λειτουργία του Δ.Σ., το προσωπικό που τυχόν θα 
απασχολήσει η Εταιρεία και ζητήματα που αφορούν τις δραστηριότητες της. 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Κάθε θέμα που προβλέπεται από το παρόν καταστατικό διέπεται από τις διατάξεις των 
άρθρων 741-784 Α.Κ. Αυτά συμφώνησαν και συναποδεχθήκαν οι συμβαλλόμενοι και 
υπέγραψαν το συμφωνητικό αυτό που αποτελεί και το καταστατικό της ιδρυόμενης με το 
παρόν εταιρείας. 

 
Ακολούθως ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ.Σ.Καραταπάνης 

θέτει υπόψη του Σώματος την υπ’αριθ.29/2020 Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής η οποία έχει ως κατωτέρω και σύμφωνα με την οποία 
καθορίζεται το μερίδιο του Δήμου Ρόδου στην Αγροδιατροφική Σύμπραξη 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

 

  O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Ρόδου κ. Αντώνης Β. 
Καμπουράκης,  έθεσε υπόψη των μελών την εισήγηση της Δ/νσης Πρωτογενούς 
Τομέα Δήμου Ρόδου με αρ.πρωτ.: 5/3922/27-1-2020, η οποία έχει ως εξής:  
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ΘΕΜΑ : Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ρόδου με 150 μερίδια στην 
Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, συνολικού ποσού 75.000 
€, στο πλαίσιο έγκρισης του καταστατικού της μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας - 
Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 138/2017 Απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση έναρξης διαδικασίας ίδρυσης Αστικής Μη 
Κερδοσκοπικής Εταιρείας - Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου» η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προχώρησε σε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες για την ίδρυση της Εταιρίας. 

Μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής εκδόθηκαν και δημοσιοποιήθηκαν τα σχετικά δελτία για την 
εκδήλωση ενδιαφέροντος από εμπλεκόμενους φορείς. Μετά και τις σχετικές 
διαδικασίες ελέγχου για την επιλεξιμότητα σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 35 
του Ν.4384/2016 των φορέων, κατατέθηκαν 35 έγκυρα αιτήματα για συμμετοχή 
στην Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Εξ αυτών 7 είναι 
Δήμοι (ένας εκ των οποίων είναι ο Δήμος Ρόδου), 5 είναι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί 
και Αγροτικές Συμπράξεις, 4 είναι Επιμελητήρια και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και 19 
Νομικά και φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια στον χώρο 
της αγροδιατροφικής αλυσίδας. 

Κατόπιν η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου συνέταξε το συνημμένο σχέδιο του 
Καταστατικού της Εταιρίας το οποίο εγκρίθηκε με την με αρ 41/2019 απόφαση 
του Περιφερειακού Συμβουλίου.  

Τέλος η  Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής με το με αρ. πρωτ. 9264/21-10-2019 έγγραφό της μας ζητάει: 

5. Την επικύρωση του Σχεδίου του Καταστατικού της Αστικής Μη 
Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου» 

6. Τον ορισμό του νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου Ρόδου στην Εταιρεία 

7. Τον προσδιορισμό του αριθμού των μεριδίων, αξίας 500 € έκαστη, με τα 
οποία προτίθεται ο Δήμος Ρόδου να συμμετάσχει στην Αγροδιατροφική Σύμπραξη 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και  

8. Την δέσμευση του συνολικού ποσού που αντιστοιχεί στον παραπάνω αριθμό 
μεριδίων. 

Μετά τα παραπάνω, καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει: 

Την συμμετοχή του Δήμου Ρόδου με 150 μερίδια στην Αγροδιατροφική Σύμπραξη 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, συνολικού ποσού 75.000 €. 

 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Ρόδου κ. 
Αντώνης Β. Καμπουράκης, κάλεσε τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά. 
Η  Επιτροπή 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
• Την με αρ. πρωτ.: 5/3922/27-1-2020 εισήγηση της Δ/νσης Πρωτογενούς 

Τομέα Δήμου Ρόδου, 
• Το άρθρο 77 του 4555/2018 και το άρθρο 3, παράγραφος  1, του 

Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134/09-08-2019), 
• Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 
• Την με αρ.6/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση των 

εκτός ημερησίας θεμάτων. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Ρόδου στην Αγροδιατροφική Σύμπραξη 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με ποσοστό 37,5% επί του συνόλου των εταιρικών 
μερίδων, ήτοι με 150 μερίδες προς 500,00 € η μερίδα. Συνολικά ο Δήμος Ρόδου 
θα συμμετέχει στο κεφάλαιο της Σύμπραξης με 75.000,00 €,  εγγράφοντας 
ισόποσες πιστώσεις στον προϋπολογισμού έτους 2020 του Δήμου. 

Β) Η παρούσα διαβιβάζεται περαιτέρω προς το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ρόδου, 
όπου και θα ληφθεί σχετική απόφαση. 

 
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μιχαήλ Σοκορέλος, 

κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

• Την ανωτέρω εισήγηση με αριθ.πρωτ.2/3822/2020 της Δ/νσης 
Πρωτογενούς Τομέα και την υπ’αριθ.29/2020 Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, 

• Τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.7 του Ν.3852/2010, όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α’ 
133/2018) και του άρθρου 93 του Ν.3463/2006 , 

• Μετά διαλογική συζήτηση που περιγράφεται στο Πρακτικό της 
Συνεδρίασης, 

• Την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος ήτοι: 

Παρόντες: σαράντα τρεις (43) 

Απόντες:   κανένας   

«Υπέρ»  ψήφισαν  σαράντα ένας  (41) 

«Λευκό»  ψήφισαν, ο επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ 

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ.Καλετός Πότσος και ο Δημοτικός Σύμβουλος 

κ.Κωνσταντίνος Τσουρούτης  
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ομόφωνα 
 

1. Εγκρίνει τη συζήτηση και λήψη απόφασης  εκτός Ημερήσιας Διάταξης  των 
κατωτέρω θεμάτων,  επειδή συντρέχουν λόγοι κατεπείγοντος χαρακτήρα, 
σύμφωνα με την αρ. 003/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
(Α.Δ.Α: ΨΟΩΘΩ16-Τ42). 

2. Εγκρίνει το Σχέδιο του Καταστατικού της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής 
Εταιρείας «Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» , το 
οποίο αναλυτικά περιγράφεται στην ως άνω εισήγηση. 

3. Εγκρίνει την συμμετοχή του Δήμου Ρόδου στην Αγροδιατροφική Σύμπραξη 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με ποσοστό 37,5% επί του συνόλου των 
εταιρικών μερίδων, ήτοι με 150 μερίδες  προς 500,00 € η μερίδα. Συνολικά 
ο Δήμος Ρόδου θα συμμετέχει  στο κεφάλαιο της Σύμπραξης με 75.000 €, 
εγγράφοντας ισόποσες πιστώσεις στον προϋπολογισμό έτους 2020, 
σύμφωνα με την υπ’αριθ.29/2020 (Α.Δ.Α: ΩΧΑ8Ω1Ρ-16Τ) Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής. 
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4. Την  διάθεση πίστωσης  75.000 € για τη συμμετοχή του Δήμου Ρόδου στο 
Κεφάλαιο της εταιρείας. 

5. Τον ορισμό του Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου Πρωτογενούς Τομέα & 
Εμπορίου κ. Σάββα Καραταπάνη,  ως νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου 
Ρόδου στην Εταιρεία. 
 

 
 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
 
 
ΜΙΧΑΗΛ Β.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ                                            ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  Σ.ΙΩΣΗΦ 
 


