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ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ «ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 01/ 2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Στo Πολύστυλο Καβάλας, σήμερα την 1  του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2020,

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 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. Ευαγγελία Σταμάτη

4. Πατσαρασλής Χρήστος

5. Τούρτογλου Θεοδοσία

-

Με δύο (2) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Συμμετοχή  της  Κοινσεπ  ΚΟΥΛΟΤΟΠΙΑ σε  Σχέδιο  κινητικότητας  για
προσωπικό Εκπαίδευσης Ενηλίκων, ΚΑ1/Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων,
Βασικής Δράσης του Προγράμματος ERASMUS+.

2. Οργάνωση ελεύθερης εκδήλωσης για το εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας
Κουκλοθέατρου στη Θεσσαλονίκη.

Θέμα 1ο Αριθμός Απόφασης: 001/2020
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμμετοχή της Κοινσεπ ΚΟΥΛΟΤΟΠΙΑ σε
Σχέδιο  κινητικότητας  για  προσωπικό
Εκπαίδευσης Ενηλίκων, ΚΑ1/Μαθησιακή
Κινητικότητα  Ατόμων,  Βασικής  Δράσης
του Προγράμματος ERASMUS+

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πρώτο θέμα της συνεδρίασης, ανέφερε την πρόταση 
των μελών της Κοινσεπ ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ ( Θεοδοσίας Τουρτογλου και 
Ευαγγελίας Σταμάτη )  για την συμμετοχή της Κοινσεπ σε Σχέδιο 
κινητικότητας για προσωπικό Εκπαίδευσης Ενηλίκων, ΚΑ1/Μαθησιακή 
Κινητικότητα Ατόμων, Βασικής Δράσης του Προγράμματος ERASMUS+ για το 
έτος 2020 . Πρότεινε στα μέλη να εγκρίνουν τη πρόταση, αν συμφωνούν και 
μπορούν να συμμετέχουν. 

Στη συνέχεια κατόπιν συζήτησης, τα μέλη: 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
να δεχτούν  την πρόταση για την συμμετοχή της Κοινσεπ σε  Σχέδιο κινητικότητας
για  προσωπικό  Εκπαίδευσης  Ενηλίκων,  συγκεκριμένα  θα  συμμετέχουν  τα
μέλη:Ευαγγελία Σταμάτη, Τούρτογλου Θεοδοσία και Ναυσικά Κατσικέα και ανέθεσαν
στην Ευαγγελία  Σταμάτη να ετοιμάσει  τα  απαραίτητα  έγγραφα για  την  αντίστοιχη
αίτηση στο ΙΚΥ.

Η απόφαση πήρε αριθμό: 001/20

Συντάχθηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως:
Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας

Αγκαμαλιάν Αρσαβίρ Τούρτογλου Θεοδοσία

Θέμα 2ο Αριθμός Απόφασης: 002/2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμμετοχή  και  οργάνωση  ελευθερης
εκδήλωσης  για  τον εορτασμό  της
Παγκόσμιας  Ημέρας  Κουκλοθέατρου
στη Θεσσαλονίκη.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το δεύτερο θέμα της συνεδρίασης, ανέφερε ότι στις 21
Μαρτίου είναι   η Παγκόσμια Ημέρα Κουκλοθέατρου και πρότεινε όπως κάθε
χρόνο να συμμετέχει η ΚΟΙΝΣΕΠ στην οργάνωση της ελεύθερης εκδήλωσης
στη Θεσσαλονίκη για τον εορτασμό αυτής της ημέρας με παραστάσεις και
εργαστήρια μαζί με άλλους θιάσους κουκλοθέατρου. 

Στη συνέχεια κατόπιν συζήτησης, τα μέλη 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
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ότι συμφωνούν να συμμετέχει η ΚΟΙΝΣΕΠ στην οργάνωση της Παγκόσμιας Ημέρας
Κουκλοθέατρου  στη  Θεσσαλονίκη  την  Κυριακή  29 Μαρτίου  και  όλα  τα  μέλη  της
Κοινσεπ να πάρουν μέρος με εθελοντική εργασία. 

Η απόφαση πήρε αριθμό: 002/2020

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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