
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 03/ 2021

Στo Πολύστυλο Καβάλας, σήμερα την 26 του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2021, 

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» 

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. Πατσαρασλής Χρήστος

4. Σταμάτη Ευαγγελία

5. Τούρτογλου Θεοδοσία

-

Με δύο (2) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Συμμετοχή  της  ΚΟΙΝΣΕΠ  “ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ”  στις  Χριστουγεννιατικες

Εκδηλώσεις 2021 

2. Ενημέρωση των μελών για την απόφαση του Ειρηνοδικείου Δράμας.

Θέμα 1ο Αριθμός Απόφασης: 005/2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:ΠΣυμμετοχή  της  ΚΟΙΝΣΕΠ
“ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ”  στις
Χριστουγεννιατικες  Εκδηλώσεις
2021.
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Ο  Πρόεδρος,  εισηγούμενος  το  πρώτο  θέμα  της  συνεδρίασης  ανέφερε  ότι  έχουν
επικοινωνήσει  κάποιοι  Δήμοι  και  Παιδική  Σταθμοί  για  τις  Χριστουγεννιάτικες
εκδηλώσεις. 
Ανέφερε μεταξύ τους και το Δήμο Παύλου Μελά.

Πρότεινε στα μέλη να ετοιμάσουν και να στείλουν τις αντίστοιχες προτάσεις και να

εγκρίνουν την συμμετοχή της ΚΟΙΝΣΕΠ ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ” στις Χριστουγεννιατικες

Εκδηλώσεις 2021 με παράστασεις κουκλοθέατρου..

Στη συνέχεια κατόπιν συζήτησης, τα μέλη 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
να  στάλούν  προτάσεις  για  Χριστουγεννιάτικες  εκδηλώσεις  και  οτι  εγκρίνουν  την
συμμετοχή της ΚΟΙΝΣΕΠ ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ”  στις Χριστουγεννιατικες Εκδηλώσεις
με παράστασεις κουκλοθέατρου..

Η απόφαση πήρε αριθμό: 05/2021
Συντάχθηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας

Αγκαμαλιάν Αρσαβίρ Τούρτογλου Θεοδοσία

Θέμα 2ο Αριθμός Απόφασης: 006/2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ενημέρωση των μελών για την
απόφαση του Ειρηνοδικείου

Δράμας για ΔΕΚΠΟΤΑ.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της συνεδρίασης θύμισε στα μέλη την 
υπόθεση με το ανεξόφλητο τιμολόγιο για 680 ευρώ με αριθμό132/31-12-2019,
που εκδόθηκε στην ΔΕΚΠΟΤΑ για την αμοιβή των 4 παραστάσεων στην 
Ονειρούπολη Δράμας. Με την απόφαση 009/2020 η Διοικούσα Επιτροπή της 
Κοινσεπ ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ για να πάει η υπόθεση στο Δικαστήριο και το 
ανέθεσε στην δικηγόρο Βασιλική Παπαδοπούλου.  

           Το Δικαστήριο έγινε στις 13 Οκτωμβρίου 2021, όπου παραβρέθηκαν η ταμίας 
της Κοινσεπ ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ η Αγκαμαλιάν Οφέλια σαν μάρτυρας και η 
δικηγόρος η κα Βασιλική Παπαδοπούλου.
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            Αμέσως μετά ο Πρόεδρος έδωσε για την ανάγνωση την απόφαση του

               Ειρηνοδικείου Δράμας με αριθμό 25/2021, το οποίο λέει εν συντομία, ότι το 

παρών Δικαστήριο δεν έχει δικαιοδοσία εκδίκασης της υπό κρίση ιδιωτικής  

διαφοράς. 

Για  αυτό  ο  Πρόεδρος  πρότεινε  εν  όψη  του  υψηλού  κόστους  δικαστικών  

εξόδων να μην συνεχιστεί η περαιτέρω διεκδίκηση από την ΔΕΚΠΟΤΑ του  

ποσού 680 ευρώ.  

Στη συνέχεια κατόπιν συζήτησης, τα μέλη 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
ότι αποδέχονται την απόφαση  του Ειρηνοδικείου Δράμας με αριθμό 25/2021 και να
μην συνεχιστεί η περαιτέρω διεκδίκηση από την ΔΕΚΠΟΤΑ του ποσού 680 ευρώ.  

Η απόφαση πήρε αριθμό: 06/2021
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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	Το Δικαστήριο έγινε στις 13 Οκτωμβρίου 2021, όπου παραβρέθηκαν η ταμίας της Κοινσεπ ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ η Αγκαμαλιάν Οφέλια σαν μάρτυρας και η δικηγόρος η κα Βασιλική Παπαδοπούλου.

