
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 03/ 2017

Στo Πολύστυλο Καβάλας, σήμερα την 19  του μηνός Μαΐου, του έτους 2017, ημέρα 

της εβδομάδας Παρασκευή 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 πρόσκληση στην ιστοσελίδα 

της επιχείρησης www.kouklotopia.gr σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 

του άρθρου 23 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. Γεροφωκά Παναγιώτα

4. Πατσαρασλής Χρήστος

5. Τούρτογλου Θεοδοσία

-

Με πέντε (5) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Αποχώρηση του κ. Νικόλαου Βερβερά από τη θέση του υπαλλήλου,
2. Ορισμός  ημερομηνίας  Έκτακτης  Γενικής  Συνέλευσης  για  τη  τροποποίηση 

καταστατικού,
3. Εθελοντική  συμμετοχή  της  ΚΟΙΝΣΕΠ  “ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ”  στις  εκδηλώσεις: 

31/05  2ο  Παιδικό  Εργαστήρι  του  Δήμου  Π.  Μελά  και  3/06  στη  Γιορτή 
Οικολογικής Γεωργίας,

4. Αποδοχή ή μη των αιτήσεων για εγγραφή νέων μελών,
5. Αποδοχή ή μη της αίτησης αποχώρησης μέλους

Θέμα 1ο Αριθμός Απόφασης: 005/2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποχώρηση του κ. Νικόλαου Βερβερά 
από τη θέση του υπαλλήλου,
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Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πρώτο θέμα της συνεδρίασης ενημέρωσε τα μέλη της 
Διοικούσας  Επιτροπής  ότι  από  1/04.2017  είχε  γίνει  πρόσλυψη  του   κ. 
Νικόλαου Βερβέρα σαν υπάλληλο γραφείου με μερική απασχόληση, όμως 
στις 4/04/2017 ο ίδιος ζήτησε να αποχωρήσει λόγο προβλημάτων υγείας που 
τον δυσκόλεψαν στο να ανταπεξέλθει στα καθήκοντά του.

Στη συνέχεια τα μέλη.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
ότι ενημερώθηκαν σχετικά με την αποχώρηση του κ. Νικόλαου Βερβέρα από τη θέση 
του υπαλλήλου.

Η απόφαση πήρε αριθμό: 005/2017
Συντάχθηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας

Αγκαμαλιάν Αρσαβίρ Τούρτογλου Θεοδοσία

Θέμα 2ο Αριθμός Απόφασης: 006/2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός  ημερομηνίας  Έκτακτης 
Γενικής  Συνέλευσης  για  τη 
τροποποίηση καταστατικού,

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το δεύτερο θέμα της συνεδρίασης θύμησε στα για την 
απαραίτητη τροποποίηση του καταστατικού σύμφωνα με το νόμο 4430/2016 
και  πρότεινε  να  οριστεί  μια  ημερομηνία μέχρι  30 Ιουνίου για  την  Έκτακτη 
Γενική  Συνέλευση  για  να  εγκριθεί  το  νέο  καταστατικό  της  ΚΟΙΝΣΕΠ 
“ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ”.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης τα μέλη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
τη  σύγκλιση  της  Έκτακτης  Γενικής  Συνέλευσης  για  την  έγκριση  του  νέου 
καταστατικού στις 22 Ιουνίου το 2017 και για την υποβολή αίτησης Μετάπτωσης στο 
Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας.
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Η απόφαση πήρε αριθμό: 006/2017
Συντάχθηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας

Αγκαμαλιάν Αρσαβίρ Τούρτογλου Θεοδοσία

Θέμα 3ο Αριθμός Απόφασης: 007/2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εθελοντική  συμμετοχή  της  ΚΟΙΝΣΕΠ 
“ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ”  στις  εκδηλώσεις: 
31/05  2ο  Παιδικό  Εργαστήρι  του 
Δήμου  Π.  Μελά  και  3/06  στη  Γιορτή 
Οικολογικής Γεωργίας,

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το τρίτο θέμα της συνεδρίασης ενημέρωσε τα μέλη της 
Διοικούσας  Επιτροπής  για  2  προτάσεις  συμμετοχής  (χωρίς  αμοιβή)  στις 
εκδηλώσεις: 31/05 το 2ο Παιδικό Εργαστήρι του Δήμου Π. Μελά και 3/06 στη 
Γιορτή Οικολογικής Γεωργίας και Χειροτεχνίας Θεσαλονίκης και πρότεινε στα 
μέλη να αποφασίσουν για τις συμμετοχές.

Στη συνέχεια και κατόπιν διαλογικής συζήτησης τα μέλη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
ότι συμφωνούν με την Εθελοντική συμμετοχή της ΚΟΙΝΣΕΠ “ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ” στις 
παρακάτω εκδηλώσεις: το 2ο Παιδικό Εργαστήρι του Δήμου Π. Μελά και στη Γιορτή 
Οικολογικής Γεωργίας και Χειροτεχνίας Θεσσαλονίκης.

Η απόφαση πήρε αριθμό: 007/2017
Συντάχθηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας

Αγκαμαλιάν Αρσαβίρ Τούρτογλου Θεοδοσία

Θέμα 4ο Αριθμός Απόφασης: 008/2017
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποδοχή  ή  μη  των  αιτήσεων  για 
εγγραφή νέων μελών,

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το τέταρτο θέμα της συνεδρίασης ενημέρωσε τα μέλη της 
Διοικούσας Επιτροπής ότι παρέλαβε δύο αιτήσεις εγγραφής νέων μελών από 
τις  κυρίες  Κατσικέα  Ναυσικά  και  Σταμάτη  Ευαγγελία.  Και  οι  δύο  κυρίες 
ασχολούνται χρόνια με το κουκλοθέατρο και με την αφήγηση παραμυθιών, 
για  αυτό θα  είναι  σημαντική η παρουσία  της  στη ΚΟΙΝΣΕΠ.  Ο Πρόεδρος 
πρότεινε στα μέλη να αποφασίσουν για την αποδοχή των αιτήσεων.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης τα μέλη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
για  την  αποδοχή  των  αιτήσεων  εγγραφής  μελών  (κα  Σταματη  Ευαγγελία  και  κα 
Κατσικέα  Ναυσικά)  με  την  περετέρο  έγκριση  των  αιτήσεων  στη  πρώτη  γενική 
συνέλευση που θα λάβει χώρα και την τελική εγγραφή των νέων μελών στο βιοβλίο 
Μητρώου Μελών του Συνεταιρισμού.

Η απόφαση πήρε αριθμό: 008/2017
Συντάχθηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας

Αγκαμαλιάν Αρσαβίρ Τούρτογλου Θεοδοσία

Θέμα 5ο Αριθμός Απόφασης: 009/2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποδοχή  ή  μη  της  αίτησης 
αποχώρησης μέλους

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πέμπτο θέμα της συνεδρίασης ενημέρωσε τα μέλη της 
Διοικούσας Επιτροπής για την αίτηση Αποχώρησης και Διαγραφής Μέλους 
από την κα. Γεροφωκά Παναγιώτα, η οποία λόγο αυξημένων οικογενειακών 
υποχρεώσεων  που  δυσκολεύουν  την  συμμετοχή  της  στη  λειτουργία  της 
ΚΟΙΝΣΕΠ “ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ¨, αποφάσισε να αποχωρήσει.

Κατόπιν τα μέλη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

[4]



ότι ενημερώθηκαν για την αίτηση Αποχώρησης και Διαγραφής της κα, Γεροφωκάς 
Παναγιώτας και σύμφωνα ε το καταστατικό η αποχώρηση θα συζητηθεί στη Γενική 
Συνέλευση για να γίνουν όλες οι διαδικασίες για την διαγραφή.

Η απόφαση πήρε αριθμό: 009/2017
Συντάχθηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας

Αγκαμαλιάν Αρσαβίρ Τούρτογλου Θεοδοσία
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	Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πρώτο θέμα της συνεδρίασης ενημέρωσε τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής ότι από 1/04.2017 είχε γίνει πρόσλυψη του  κ. Νικόλαου Βερβέρα σαν υπάλληλο γραφείου με μερική απασχόληση, όμως στις 4/04/2017 ο ίδιος ζήτησε να αποχωρήσει λόγο προβλημάτων υγείας που τον δυσκόλεψαν στο να ανταπεξέλθει στα καθήκοντά του.
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	Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το τρίτο θέμα της συνεδρίασης ενημέρωσε τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής για 2 προτάσεις συμμετοχής (χωρίς αμοιβή) στις εκδηλώσεις: 31/05 το 2ο Παιδικό Εργαστήρι του Δήμου Π. Μελά και 3/06 στη Γιορτή Οικολογικής Γεωργίας και Χειροτεχνίας Θεσαλονίκης και πρότεινε στα μέλη να αποφασίσουν για τις συμμετοχές.
	Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το τέταρτο θέμα της συνεδρίασης ενημέρωσε τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής ότι παρέλαβε δύο αιτήσεις εγγραφής νέων μελών από τις κυρίες Κατσικέα Ναυσικά και Σταμάτη Ευαγγελία. Και οι δύο κυρίες ασχολούνται χρόνια με το κουκλοθέατρο και με την αφήγηση παραμυθιών, για αυτό θα είναι σημαντική η παρουσία της στη ΚΟΙΝΣΕΠ. Ο Πρόεδρος πρότεινε στα μέλη να αποφασίσουν για την αποδοχή των αιτήσεων.
	Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πέμπτο θέμα της συνεδρίασης ενημέρωσε τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής για την αίτηση Αποχώρησης και Διαγραφής Μέλους από την κα. Γεροφωκά Παναγιώτα, η οποία λόγο αυξημένων οικογενειακών υποχρεώσεων που δυσκολεύουν την συμμετοχή της στη λειτουργία της ΚΟΙΝΣΕΠ “ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ¨, αποφάσισε να αποχωρήσει.

