
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 03/ 2018

Στo Πολύστυλο Καβάλας, σήμερα την 3 του μηνός Αυγούστου, του έτους 2018, 

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 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 ένα (1) θέμα στην ημερήσια διάταξη:

1. Προετοιμασία και αποστολή προτάσεων για τη νέα σχολική χρονιά και για τις
Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις των Δήμων και  διάφορων οργανισμών..

Θέμα 1ο Αριθμός Απόφασης: 006/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:ΠΠροετοιμασία  και  αποστολή
προτάσεων  για  τη  νέα  σχολική
χρονιά και για τις Χριστουγεννιάτικες
εκδηλώσεις  των  Δήμων  και
διάφορων οργανισμών.
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Ο  Πρόεδρος,  εισηγούμενος  το  μοναδικό  θέμα  της  συνεδρίασης  ανέφερε  την
επιτυχημένη  πορεία,  που  είχε  η  ΚΟΙΣΕΠ  “ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ”  στην  περίοδο  των
Χριστουγέννων 2017.
Πρότεινε στα μέλη να ξεκινήσει  προετοιμασία προτάσεων για   Χριστουγεννιάτικες

παραστάσεις στους διάφορους κρατικούς και μη οργανισμούς και νηπιαγωγεία. Οι

προτάσεις  πρέπει  να  σταλούν  έγκαιρα  πριν  διαμορφωθούν  και  κλείσουν  οι

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις. 

Στη συνέχεια κατόπιν συζήτησης, τα μέλη 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
να ξεκινήσει Προετοιμασία και αποστολή προτάσεων της ΚΟΙΝΣΕΠ ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ
για τη νέα σχολική χρονιά και για τις Χριστουγέννιάτικες εκδηλώσεις των Δήμων και
διάφορων οργανισμών..
.

Η απόφαση πήρε αριθμό: 006/2018
Συντάχθηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε 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 μοναδικό θέμα της συνεδρίασης ανέφερε την επιτυχημένη πορεία, που είχε η ΚΟΙΣΕΠ “ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ” στην περίοδο των Χριστουγέννων 2017.

