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ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ «ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 03/ 2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Στo Πολύστυλο Καβάλας, σήμερα την 3  του μηνός Ιουλίου, του έτους 2020, ημέρα

Παρασκευή  και  ώρα  18.00,  συνήλθαν  σε  συνεδρίαση  τα  μέλη  της  Διοικούσας

Επιτροπής της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ «ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ»

(επειδή  δια  ζώσεις  συναντήσεις  επιτρέπονται  από  την  1  Ιουλίου),  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» με  τις  απαραίτητες  προφυλάξεις  λόγο του  Covid-19

(απολύμανση του χώρου και χρήση μάσκας και γαντιών ) .

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 ένα (1) θέμα στην ημερήσια διάταξη:

Θέμα 1ο Αριθμός Απόφασης: 004/2020
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποδοχή της υλοποίησης του 
χρηματοδοτούμενου σχεδίου 
Μαθησιακής Κινητικότητας ΚΑ1, Τομέας 
Εκπαίδευσης ενηλίκων, Erasmus+ 2020.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της συνεδρίασης, ανακοίνωσε, ότι 
κατόπιν αξιολογήσεων η αίτηση της Κοινσεπ Κουκλοτόπια με κωδικό αριθμό 
2020-1-EL01-KA104-078476, OID Number φορέα Ε10229411 και τίτλο 
”Εκπαίδευση ενηλίκων με στόχο την προσωπική ανάπτυξη και τη διαχείριση 
της απώλειας μέσω του γραμματισμού και του θεάτρου” εγκρίθηκε για 
χρηματοδότηση. Η μέγιστη κοινοτική επιχορήγηση ανέρχεται στο ποσό 
15.185,00 ευρώ και αποτυπώνεται στο αντίστοιχο πίνακα προϋπολογισμού. 
Επίσης ο Πρόεδρος πρότεινε στα μέλη να αποδεχτούν την  υλοποίηση το 
παρόν χρηματοδοτούμενο σχέδιο κινητικότητας, να ετοιμάσουν τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά και να ορίσουν τον υπεύθυνο επικοινωνίας. 

Στη συνέχεια κατόπιν συζήτησης, τα μέλη: 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
ότι  αποδέχονται  να  υλοποιήσουν  το  χρηματοδοτούμενο  σχέδιο  κινητικότητας  με
κωδικό  2020-1-EL01-KA104-078476,  κωδικό  υποβολής  :1627271  και  τίτλο
"Εκπαίδευση ενηλίκων με  στόχο  την  προσωπική ανάπτυξη  και  τη  διαχείριση της
απώλειας μέσω του γραμματισμού και του θεάτρου" και  Υπεύθυνος επικοινωνίας
ορίζεται  η  Σταμάτη  Ευαγγελια  μέλος  της  Διοικούσας  Επιτροπής  της  ΚΟΙΝΣΕΠ
ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ  με  email:  vaggeliostamati@gmail.com  και  αριθμό  τηλεφώνου:
6972456387. 

Η απόφαση πήρε αριθμό: 004/2020

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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