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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 01/ 2021

Στo Πολύστυλο Καβάλας, σήμερα την  22 Αυγούστου του 2021, ημέρα της εβδομάδας

Κυριακή ώρα 12:00,  με τις απαραίτητες προφυλάξεις λόγο του  Covid-19  (απολύμανση

του χώρου και χρήση μάσκας και γαντιών ) ήλθαν σε γενική συνέλευση τα μέλη της

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  «ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ»,   ύστερα  από

πρόσκληση της Διοικούσας Επιτροπής , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό και

το  νόμο  μετά  από τη  πρόσκληση  του  προέδρου  της  Διοικούσας  Επιτροπής  κυρίου

Αγκαμαλιάν  Αρσαβίρ,  που  δημοσιεύτηκε  στις  17/08/2021  στην  ιστοσελίδα

www.kouklotopia.gr , οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

Αγκαμαλιάν Αρσαβίρ
Αγκαμαλιάν Οφέλια
Κατσικέα Ναυσικά
Πατσαρασλής Χρήστος
Σταμάτη Ευαγγελία
Τούρτογλου Θεοδοσία

-

Επομένως, η Γενική Τακτική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, σύμφωνα με την παρ. 3

του αρ. 19 του Ν. 4430/2016 και το Kαταστατικό, και συνεδριάζει έγκυρα προς συζήτηση

και λήψη αποφάσεων, επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια,  η Γενική Συνέλευση αποφασίζει  την εκλογή του τακτικού Προεδρείου της,  με

υποβολή υποψηφιοτήτων για  τη θέση του/της  Προέδρου και  του/της  Γραμματέα/έως,   δι΄

ανατάσεως της χειρός.

Με φανερή ψηφοφορία, τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης εκλέγουν, ομόφωνα, τους παρακάτω

ως Προεδρείο:

Για Πρόεδρος
Ακγαμαλιάν Αρσαβίρ (6 ψήφοι )

Για Γραμματέας Τούρτογλου Θεοδοσία  (6 ψήφοι )
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Μετά  την  ψηφοφορία  η  Γενική  Συνέλευση,  δια  του  τακτικού  της  πλέον  Προέδρου,

κηρύσσει  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  και  αρχίζει  τη  συζήτηση  των  θεμάτων  της

ημερήσιας διάταξης: 

Θέμα 1ο Αριθμός Απόφασης: 001/2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απολογισμός Δράσεων του 2020 της
ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πρώτο θέμα παρουσίασε τη δράση της ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ
ΚΟΙΝΣΕΠ για  το 2020.  Συγκεκριμένα ο  πρόεδρος ανέφερε ότι  έγιναν όλες οι
απαραίτητες διαδικασίες να πάρει η ΚΟΙΚΛΟΤΟΠΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ το πιστοποιητικό
μέλους για το 2020 και ενημέρωσε τα μέλη ότι μετά την ολοκλήρωση της Γενικής
Συνέλευσης θα ακολουθήσει όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται για να να
αποκτήσει η ΚΟΙΝΣΕΠ πιστοποιητικό μέλους και για το 2021. Επίσης ανέφερε
για  τις  δύσκολες  ΣΥΝΘΗΚΕΣ για  τις  επιχείρησης εξαιτίας  του  covid-19  και  η
Κοινσεπ Κουκλοτόπια βρισκόταν σε αναστολή της Κοινσεπ ”ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ” από το
Μάρτιο 2020.         

Κατά το έτος 2020 πραγματοποιήθηκαν από την «ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ»

τα ακόλουθα:

1. Αναστολή της Κοινσεπ ”ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ” από το Μάρτιο 2020 λόγο του Covid 19

2. Παραστάσεις Κουκλοθεάτρου με οικονομικές τιμές  πριν το Covid 19.

3.  Λόγο  κορονοιού  δόθηκε άδεια  για  τη  δωρεάν χρήση  των  βιντεοσκοπημένων
παραστάσεων της ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ στις ανοικτές on-line  εκδηλώσεις όπως:  «Μαγεμένη
Πύλη»-  το  ψηφιακό  χριστουγεννιάτικο  χωριό  Δήμος  Παύλου  Μελά  και  στις    online
μεταδόσεις  για παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία.

4. Οργάνωση της ελεύθερης εκδήλωσης για την Παγκόσμια Ημέρα Κουκλοθέατρου στη
Θεσσαλονίκη  που δυστυχώς ακυρώθηκε λόγο κορονοιού.

5. Συνεχής απασχόληση ενός υπαλλήλου εκτός αναστολής.

6. Έγκριση και  προχρηματοδότηση 12.148 ευρώ από  το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
(ΙΚΥ)  του  Υπουργείου  Παιδείας και  Θρησκευμάτων  στο  πλαίσιο  του  Ευρωπαϊκού
Προγράμματος  Erasmus+  ΚΑ1  επιχορηγείθηκε  για  το  Σχέδιο με  τίτλο  «Εκπαίδευση
ενθλίκων με στόχο την προσωπική ανάπτυξη και τη διαχείριση της απώλειας μέσω του
γραμματισμού και του θεάτρου» .

  ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – 2020-1-EL01-KA104-078476 

Ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη της ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ να αποφασίσουν αν

εγκρίνουν τον απολογισμό δράσεων της ΚΟΙΝΣΕΠ.

Στη συνέχεια και κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας τα μέλη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
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Την έγκριση του Απολογισμού Δράσεων ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ για το έτος 2020.

Η απόφαση πήρε αριθμό: 001/2021
Συντάχθηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας

Αγκαμαλιάν Αρσαβίρ Τούρτογλου Θεοδοσία

Θέμα 2 Αριθμός Απόφασης: 002/2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:Προγραμματισμός δράσεων για το 2021
για τη ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγούμενος το 2 θέμα παρουσίασε στα μέλη της
ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ  ΚΟΙΝΣΕΠ  τις  δράσεις  τις  οποίες  σχεδιάζει  να  πραγματοποιήσει  η
ΚΟΙΝΣΕΠ για το έτος 2021.

1. Μετά από την άρση αναστολών παραστάσεις Κουκλοθεάτρου με οικονομικές τιμές

τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα  μέτρα κατά του covid 19. 

2.  Διερεύνηση νέων δυνατοτήτων μετάδοσης παραστάσεων με ψηφιακά μέσα.

3.Οργάνωση   ανοιχτής  εκδήλωσης  για  την  Παγκόσμια  Ημέρα  Κουκλοθέατρου  στη

Θεσσαλονίκη με συμμετοχή και  άλλων ομάδων κουκλοθεάτρου της περιοχής, αν δεν

υπάρχει περιορισμός μετακινήσεων. 

4.  Πραγματοποίηση  φιλανθρωπικών  παραστάσεων  και  συμμετοχή  σε  ελεύθερες

εκδηλώσεις και σε Διεθνή ή Εθνικά Φεστιβάλ 

5.  Επέκταση  και  αύξηση  συνεργασίας  με  Δήμους  για  υλοποίηση  πολιτιστικών

εκδηλώσεων.

6. Απασχόληση όταν είναι δυνατόν και άλλου  υπαλλήλου – (ΑμεΑ ή μη )

7. Συμμετοχή στα προγράμματα του ΟΑΕΔ για απασχόληση ανέργων.

8.  Υλοποίηση  του  εγκεκριμένου  και  χρηματοδοτούμενου   σχεδίου  Μαθησιακής

Κινητικότητας  ΚΑ1 στο  πλαίσιο  του  Ευρωπαϊκού  Προγράμματος  Erasmus+  με  τίτλο
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«Εκπαίδευση  ενηλίκων  με  στόχο  την  προσωπική  ανάπτυξη  και  τη  διαχείριση  της

απώλειας μέσω του γραμματισμού και του θεάτρου» .

 Μετά από συζήτηση τα μέλη δια ανατάσεως της χειρός

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του Προγραμματισμού Δράσεων της ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ για το έτος
2021

Η απόφαση πήρε αριθμό: 002/2021
Συντάχθηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας

Αγκαμαλιάν Αρσαβίρ Τούρτογλου Θεοδοσία

Θέμα 3 Αριθμός Απόφασης: 003/2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση  των  οικονομικών
καταστάσεων για  το  έτος  2020  της
ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ

Ο  Πρόεδρος  της  Συνέλευσης  εισηγούμενος  το  3ο  θέμα  παρουσίασε  τα  οικονομικά
στοιχεία της ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ για το 2020 και συγκεκριμένα τον Ισολογισμό
και το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης.
Όπως προκύπτει  από τις  οικονομικές καταστάσεις,  ο  κύκλος εργασιών ανέρχεται  σε
805,00 € και τα καθαρά κέρδη – ζημία στο ποσό των – 1967,19  €.

Στη συνέχεια κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας τα μέλη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την  έγκριση  τις  ως  άνω  ετήσιες  οικονομικές  καταστάσεις για  το  έτος  2020  της
ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ.

Η απόφαση πήρε αριθμό: 003/2021
Συντάχθηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας

Αγκαμαλιάν Αρσαβίρ Τούρτογλου Θεοδοσία
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Θέμα 4 Αριθμός Απόφασης: 004/2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήψη  απόφασης  σχετικά  με  τη
διανομή  των  κερδών   η  κάλυψη
ζημιών.

Ο  Πρόεδρος  της  Γενικής  Συνέλευσης  εισηγούμενος  το  4ο  θέμα  της  Συνέλευσης
υπογράμμισε ότι η ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ βρισκόταν σε δύσκολη κατάσταση λόγου
της αναστολής εργασιών εξαιτίας της παγκόσμιας πανδημίας κορονοιου και ανέφερε ότι
η επιχείρηση παρουσίασε ζημιά για το 2020,  οπότε δεν μπορεί  να πραγματοποιηθεί
διανομή κερδών και σύμφωνα με το καταστατικό οι ζημιές αυτές θα καλυφθούν μέσα στο
2021 η μετέπειτα.

Στη συνέχεια κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας τα μέλη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
συμφωνούν, ότι δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί διανομή κερδών και σύμφωνα με το
καταστατικό οι ζημιές αυτές θα καλυφθούν μέσα στο 2021 η μετέπειτα.

Η απόφαση πήρε αριθμό: 004/2021

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.

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Ονοματεπώνυμο

Υπογραφή (Προέδρου ή Γραμματέα Δ.Ε)
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