
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 06/ 2017

Στo Πολύστυλο Καβάλας, σήμερα την 4 του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2017, 

ημέρα της εβδομάδας Σάββατο και ώρα 18.00, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη της 

Διοικούσας Επιτροπής της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

«ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ», ύστερα από προφορική πρόσκληση του κυρίου Αγκαμαλιάν 

Αρσαβίρ, Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής, και την γραπτή πρόσκληση στην 

ιστοσελίδα της επιχείρησης www.kouklotopia.gr σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παραγράφου 1 του άρθρου 21 του καταστατικού της ΚΟΙΝΣΕΠ «ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ». 

.

Αφού  διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  απαρτία,  δεδομένου  ότι  επί  συνόλου  πέντε  (5) 

μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αγκαμαλιάν Αρσαβίρ

2. Αγκαμαλιάν Οφέλια

3. Πατσαρασλής Χρήστος

4. Σταμάτη Ευαγγελία

5. Τούρτογλου Θεοδοσία

-

Με δύο (2) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Ενημέρωση   για  καταχώρηση  τροποποίησης  καταστατικού/μετάπτωσης 
αρ.35 Ν.4430/2016 

2. συνέχιση της συνεργασίας της ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ με την Εθνική 
Τράπεζα της Ελλάδος και εξουσιοδότηση για συναλλαγές με την τράπεζα.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ  ΘΕΜΑΤΩΝ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Θέμα 1ο Αριθμός Απόφασης: 012/2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ενημέρωση   για  καταχώρηση 
Διοικούσας  Επιτροπής  και  για 
καταχώρηση  τροποποίησης 
καταστατικού/  μετάπτωσης  αρ.35 
Ν.4430/2016 
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Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πρώτο θέμα της συνεδρίασης ενημέρωσε τα μέλη ότι 
στις  2  Νοεμβρίου  παρέλαβε  όλες  τις  βεβαιώσεις  για  καταχώρηση  Διοικούσας 
Επιτροπής  και  για  καταχώρηση  τροποποίησης  καταστατικού/  μετάπτωσης  αρ.35 
Ν.4430/2016 στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας 
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Επίσης  παραλήφθηκε  και  το  επικυρωμένο  νέο  καταστατικό  της  ΚΟΙΝΣΕΠ 
ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ.    
Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  ανέφερε  ότι  η  μεταβολή  αυτή  πρέπει  να  δηλωθεί  στη 

Δ.Ο.Υ.  Καβάλας και  ότι  εντός  30  ημερών το  αντίγραφο της  δήλωσης  πρέπει  να 

σταλεί στο  Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Στη συνέχεια κατόπιν συζήτησης, τα μέλη 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
ότι  ενημερώθηκαν  για  την  επιτυχής  καταχώρηση  Διοικούσας  Επιτροπής  και  για 
καταχώρηση  τροποποίησης  καταστατικού/  μετάπτωσης  αρ.35  Ν.4430/2016  στο 
Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας και εξουσιοδοτούν 
τον Πρόεδρο να κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη δήλωση της μεταβολής 
στη ΔΟΥ Καβάλας,

Η απόφαση πήρε αριθμό: 012/2017
Συντάχθηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας

Αγκαμαλιάν Αρσαβίρ Τούρτογλου Θεοδοσία

Θέμα 2ο

Αριθμός Απόφασης: 013/2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συνέχιση της συνεργασίας της 
ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ με την 
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και 
εξουσιοδότηση για συναλλαγές με 
την τράπεζα.

O Πρόεδρος  εισηγούμενος  το  2ο θέμα της  συνεδρίασης ανέφερε  την  μέχρι  τώρα 
άριστη   συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, όπου ανήκει ο λογαριασμός 
που  εξυπηρετεί τις ανάγκες οικονομικής διαχείρισης και δοσοληψιών της ΚΟΙΝΣΕΠ 
ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ με την υπογραφή της Ταμίας, κυρίας Αγκαμαλιάν Οφέλιας. 
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Ο  Πρόεδρος  πρότεινε  στα  μέλη  της  Διοικούσας  Επιτροπής  να  συνεχιστεί  η 
συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος και να εξακολουθούν οι συναλλαγές για 
οποιοδήποτε  οικονομικό  θέμα  της  ΚΟΙΝΣΕΠ  (  π.χ.  αναλήψεις,  καταθέσεις  , 
ερωτήσεις υπόλοιπου, βεβαιώσεις, πληρωμές κλπ) να γίνονται με την υπογραφή της 
Ταμίας, κυρίας Αγκαμαλιάν Οφέλιας.

Στη συνέχεια κατόπιν συζήτησης, τα μέλη 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη  συνέχιση  της  συνεργασίας  με  την  Εθνική  Τράπεζα  της  Ελλάδος  για  τις 
συναλλαγές  της  ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ  με  τον  ήδη  ανοιχθέντα  λογαριασμό. 
Επίσης  οι  συναλλαγές  για  οποιοδήποτε  οικονομικό  θέμα  της  ΚΟΙΝΣΕΠ  (  π.χ. 
αναλήψεις,  καταθέσεις  ,  ερωτήσεις  υπόλοιπου,  βεβαιώσεις,  πληρωμές  κλπ)  να 
γίνονται πάλι με την υπογραφή της Ταμίας, κυρίας Αγκαμαλιάν Οφέλιας.

Η απόφαση πήρε αριθμό: 013/2017

Συντάχθηκε, αναγνώστηκε και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας 

Αγκαμαλιάν Αρσαβίρ Τούρτογλου Θεοδοσία

Μη λοιπών θεμάτων της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος αυτής κήρυξε την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας.
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	Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πρώτο θέμα της συνεδρίασης ενημέρωσε τα μέλη ότι στις 2 Νοεμβρίου παρέλαβε όλες τις βεβαιώσεις για καταχώρηση Διοικούσας Επιτροπής και για καταχώρηση τροποποίησης καταστατικού/ μετάπτωσης αρ.35 Ν.4430/2016 στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
	Επίσης παραλήφθηκε και το επικυρωμένο νέο καταστατικό της ΚΟΙΝΣΕΠ ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ.    

