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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 01/ 2022

Στo  Πολύστυλο  Καβάλας,  σήμερα  την  17  Ιουλίου του  2022,  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  10/07/2022  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: 001/2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απολογισμός Δράσεων του 2021 της
ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πρώτο θέμα παρουσίασε τη δράση της ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ
ΚΟΙΝΣΕΠ για  το 2021.  Συγκεκριμένα ο  πρόεδρος ανέφερε ότι  έγιναν όλες οι
απαραίτητες διαδικασίες να πάρει η ΚΟΙΚΛΟΤΟΠΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ το πιστοποιητικό
μέλους για το 2021 και ενημέρωσε τα μέλη ότι μετά την ολοκλήρωση της Γενικής
Συνέλευσης  θα  ακολουθήσει  όλες  τις  διαδικασίες  που  προβλέπονται  για  να
αποκτήσει η ΚΟΙΝΣΕΠ πιστοποιητικό μέλους και για το 2022. Επίσης ανέφερε
για τις δύσκολες ΣΥΝΘΗΚΕΣ για τις επιχείρησεις εξαιτίας του covid-19.

Κατά το έτος 2021 πραγματοποιήθηκαν από την «ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ»

τα ακόλουθα:

1. Παραστάσεις Κουκλοθεάτρου με οικονομικές τιμές.

2. Συμμετοχή στο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου και Παντομίμας στο Κιλκίς 27/06 και
στην  εκδήλωση “Ταξιδεύοντας  με  ασφάλεια”  του  Δήμου  Παύλο Μελά 28/06-2/07 και
εθελοντικά στην Οικογιορτή της Θεσσαλονίκης.

3. Λόγο κορονοιού υπήρχαν λίγες Χριστουγεννιάτικες παραστάσεις στη Θεσσαλονίκη,
Ξάνθη και Καβάλα.

4. Συνεχής απασχόληση ενός υπαλλήλου.

5.  Υλοποίηση  του  πρώτου  μέρους  του   χρηματοδοτούμενου  σχεδίου  Μαθησιακής
Κινητικότητας  ΚΑ1,  Τομέας  Εκπαίδευσης  ενηλίκων,  Erasmus+  2020.  Το  ταξίδι  στη
Φλωρεντία  για  την  εκπαίδευση  Drama  Techniques:  Developing  Self-Expression,
Communication and  Social Skills for All Students πραγματοποιήθηκε από 25/07/21 μέχρι
01/08/21 με απόλυτη επιτυχία. 

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
Την έγκριση του Απολογισμού Δράσεων ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ για το έτος 2021.

Η απόφαση πήρε αριθμό: 001/2022
Συντάχθηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως:
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Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας

Αγκαμαλιάν Αρσαβίρ Τούρτογλου Θεοδοσία

Θέμα 2 Αριθμός Απόφασης: 002/2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:Προγραμματισμός δράσεων για το 2022
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 2022.

1. Παραστάσεις Κουκλοθεάτρου με οικονομικές τιμές

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.

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 2ου και 3ου ταξιδιού και διάχυση αποτελεσμάτων και ολοκλήρωση  του

εγκεκριμένου  και  χρηματοδοτούμενου   σχεδίου  Μαθησιακής  Κινητικότητας  ΚΑ1 στο

πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ με τίτλο «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
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Την έγκριση του Προγραμματισμού Δράσεων της ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ για το έτος
2022

Η απόφαση πήρε αριθμό: 002/2022
Συντάχθηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας

Αγκαμαλιάν Αρσαβίρ Τούρτογλου Θεοδοσία

Θέμα 3 Αριθμός Απόφασης: 003/2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση  των  οικονομικών
καταστάσεων για  το  έτος  2021  της
ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ

Ο  Πρόεδρος  της  Συνέλευσης  εισηγούμενος  το  3ο  θέμα  παρουσίασε  τα  οικονομικά
στοιχεία της ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ για το 2021 και συγκεκριμένα τον Ισολογισμό
και το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης.
Όπως προκύπτει  από τις  οικονομικές καταστάσεις,  ο  κύκλος εργασιών ανέρχεται  σε
3300,00  €  και  κέρδη  ισολογισμού  φτάνουν  11.344,89  ευρώ  και  περιέχουν  κρατικές
επιχορηγήσεις  14.000  ευρώ  (συμπεριλαμβανομένου  και  επιστρεπτέες  και  μη
προκαταβολές). Τα φορολογικά κέρδη, που πάνε για διανομή κερδών, σύμφωνα με την
φορολογική δήλωση της επιχείρησης είναι 1.084,89, που  μετά από τη κάλυψη ζημιάς
του έτους 2020 - 1.967,19  παρουσίασαν ζημιά στο ποσό των – 882,30  €.

Στη συνέχεια κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας τα μέλη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την  έγκριση  τις  ως  άνω  ετήσιες  οικονομικές  καταστάσεις για  το  έτος  2021  της
ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ.

Η απόφαση πήρε αριθμό: 003/2022
Συντάχθηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας

Αγκαμαλιάν Αρσαβίρ Τούρτογλου Θεοδοσία
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Θέμα 4 Αριθμός Απόφασης: 004/2022

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 παρουσίασε ζημιά για το 2021 μετά από
τη  κάλυψη  ζημιάς  του  έτους  2020,  οπότε  δεν  μπορεί  να  πραγματοποιηθεί  διανομή
κερδών και σύμφωνα με το καταστατικό οι ζημιές αυτές θα καλυφθούν μέσα στο 2022 η
μετέπειτα.

Στη συνέχεια κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας τα μέλη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
συμφωνούν, ότι δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί διανομή κερδών και θα καλυφθούν  οι
ζημιές μέσα στο 2022 η μετέπειτα.

Η απόφαση πήρε αριθμό: 004/2022

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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