ΠΡΑΚΤΙΚΟ 02 / 2017

Στην Καβάλα, σήμερα την 22 του μηνός Ιουνίου 2017 Πέμπτη ήλθαν σε Έκτακτη
Γενική Συνέλευση τα μέλη της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ ύστερα από πρόσκληση του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής
κυρίου Αγκαμαλιάν Αρσαβίρ, που δημοσιεύτηκε στη Πλατφόρμα Κοιν.Σ.Επ στις 17
Ιουνίου 2017 και στην ιστοσελίδα www.kouklotopia.gr οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΑΠΟΝΤΕΣ

Αγκαμαλιάν Αρσαβίρ
- 1. Γεροφωκά Παναγιώτα
Αγκαμαλιάν Οφέλια
Κατσικέα Ναυσικά
Πατσαρασλής Χρήστος
Σταμάτη Ευαγγελία
Τούρτογλου Θεοδοσία

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ξεκίνησε η συνεδρίαση με τα ακόλουθα θέματα στην
ημερήσια διάταξη:

1. Έγκριση ή μη, διαγραφής μελών της ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ, τα οποία έχουν αιτηθεί διαγραφής.

2. Έγκριση ή μη, εγγραφής νέων μελών της ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ, τα οποία έχουν
αιτηθεί εγγραφής.

3. Ενημέρωση και έγκριση της Τροποποίησης του Καταστατικού της ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ
ΚΟΙΝΣΕΠ σύμφωνα με το Νόμο 4430/2016.

4. Έγκριση ή μη, απαλλαγής από κάθε ευθύνη της Διοικούσας Επιτροπής της ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ.

5. Εκλογή νέας Διοικούσας Επιτροπής της ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ.
Για τις ανάγκες της παρούσας Γενικής Συνέλευσης εκλέχθηκαν για Πρόεδρος ο κ.
Αγκαμαλιάν Αρσαβίρ (6 ψήφοι) και για γραμματέας η κα.Τουρτογλου Θεοδοσία (6
ψήφοι)
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
Θέμα 1ο

Αριθμός Απόφασης: 006/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
1.

«Έγκριση ή μη, διαγραφής μελών της
ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ, τα οποία
έχουν αιτηθεί διαγραφής.»

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης, εισηγούμενος το 1ο θέμα, παρουσίασε στα μέλη της ΓΣ
την αίτηση της κα. Γεροφωκά Παναγιώτας προς την Διοικούσα Επιτροπή για την
αποχώρηση και διαγραφή της από το μέλος της ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ λόγο
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αυξημένων οικογενειακών υποχρεώσεων, που δεν αφήνουν περιθώρια για
συμμετοχή στη λειτουργία της ΚΟΙΝΣΕΠ.
Το θέμα αυτό σηζητήθηκε και στην συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής στις
19/05/2017 ( αρ. Απόφασης 009/2017).
Ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη της ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ να αποφασίσουν αν
εγκρίνουν την αποχώρηση και την διαγραφή της κα. Γεροφωκά Παναγιώτας από την
ΚΟΙΝΣΕΠ.
Στη συνέχεια και κατόπιν ψηφοφορίας τα μέλη δια ανατάσεως της χειρός
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
να γίνει οριστική διαγραφή της κα. Γεροφωκά Παναγιώτας από το Βιβλίο Μετοχών
της ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ και να αποδοθεί η συνεταιριστική μερίδα, που
εισέφερε το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την έγκριση των οικονομικών
καταστάσεων της χρήσης, μέσα στην οποία έγινε η αποχώρηση σύμφωνα με το
καταστατικό..
Η απόφαση πήρε αριθμό: 006/2017
Συντάχθηκε, αναγνώστηκε και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης

η Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

Θέμα 2ο

Αριθμός Απόφασης: 007/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

«Έγκριση ή μη, εγγραφής νέων
μελών
της
ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ
ΚΟΙΝΣΕΠ, τα οποία έχουν αιτηθεί
εγγραφής.»

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, εισηγούμενος το 2ο θέμα της Συνέλευσης,
ανέφερε για τις αιτήσεις νέων μελών, της Κατσικέα Ναυσικάς και της Σταμάτη
Ευαγγελίας, που είχαν αιτηθεί εγγραφής και αποδέχτηκαν από την Διοικούσα
Επιτροπή στην τελευταία συνεδρίαση της ( στις 19./05./2017, αρ.απόφασης
008/2017).
Για τους παραπάνω λόγους ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πρότεινε την
έγκριση της εγγραφής των νέων μελών σύμφωνα με το άρθρο 6 του νέου
καταστατικού.
Στη συνέχεια και κατόπιν ψηφοφορίας τα μέλη δια ανατάσεως της χειρός,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση της εγγραφής των νέων μελών της Κατσικέα Ναυσικάς και της Σταμάτη
Ευαγγελίας μέ όλες τις απαραίτητες ενέργειες, όπως έγγραφή στο Βιβλίο Μετοχών
και καταβολή της συνεταιριστικής μερίδας.
Η απόφαση πήρε αριθμό: 007/2017
Συντάχθηκε, αναγνώστηκε και υπογράφεται ως ακολούθως:
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Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης

Ο Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

Θέμα 3ο

Αριθμός Απόφασης: 008/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
2.

«Ενημέρωση
και
έγκριση
της
Τροποποίησης του Καταστατικού της
ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ σύμφωνα με
το Νόμο 4430/2016. »

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης, εισηγούμενος το 3ο θέμα, ενημέρωσε τα μέλη της
ΚΟΙΝΣΕΠ ότι βάσει του Ν.4430/2016 για την τροποποίηση του καταστατικού βάσει
των νέων διατάξεων. Επίσης ανέφερε, ότι μαζί με το νέο καταστατικό πρέπει να
κατατεθούν αντίστοιχες αιτήσεις Μετάπτωσης και Καταχώρησης Οργάνου Δοιίκησης
και το ΛΕΚΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ στο Υπουργείο Εργασίας στο
Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη να αποφασίσουν αν εγκρίνουν το νέο
καταστατικό της ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ.
Στη συνέχεια και κατόπιν ψηφοφορίας τα μέλη δια ανατάσεως της χειρός,
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση του νέου καταστατικού της ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ βάσει του
Ν.4430/2016 και εξουσιοδότούν τον Πρόεδρο να ετοιμάσει τις αντίστοιχες αιτήσεις και
το Λεκτικό για την αποστολή και κατάθεση στο Υπουργείο Εργασίας στο Μητρώο
Κοινωνικής Οικονομίας. .
Η απόφαση πήρε αριθμό: 008/2017
Συντάχθηκε, αναγνώστηκε και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης

Ο Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

Θέμα 4ο
Αριθμός Απόφασης: 009/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απαλλαγή από κάθε ευθύνη της
Διοικούσας
Επιτροπής
της
ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ»
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, εισηγούμενος το 1ο θέμα της Συνέλευσης,
ανέφερε ότι εκλέχτηκε στις 26/03/2015 η Διοικούσα επιτροπή η οποία αποτελούνταν
από τους κ.κ. Αγκαμαλιάν Αρσαβίρ, Πατσαρασλής Χρήστος, Τούρτογλου Θεοδοσία,
Αγκαμαλιάν Οφέλια, Γεροφωκά Παναγιώτα.
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Στη συνέχεια στη συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής και έπειτα από μυστική
ψηφοφορία αναδείχθηκε η ακόλουθη σύνθεση της Διοικούσας Επιτροπής:
Πρόεδρος: Αγκαμαλιάν Αρσαβίρ, Αντιπρόεδρος: Πατσαρασλής Χρήστος,
Γραμματέας: Τούρτογλου Θεοδοσία, Ταμίας: Αγκαμαλιάν Οφέλια, Μέλος:
Γεροφωκά Παναγιώτα
Η ΔΕ από τότε μέχρι και σήμερα πραγματοποίησε τις παρακάτω ενέργειες: σύνταξη
ετήσιου προγράμματος δραστηριοτήτων, συμπλήρωση βιβλίων αποφάσεων ΓΣ και
ΔΕ και βιβλίου μετόχων , απαραίτητες διαδικασίες κάθε χρόνο για τη παραλαβή της
καινούριας Κάρτας Μέλους για την ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ, αποφάσεις για
συμμετοχές σε κοινωνικές εκδηλώσεις και οργάνωση διάφορων event, εγκρίσεις για
συμμετοχές σε προγράμματα του ΟΑΕΔ, νέες παραγωγές κλπ.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγήθηκε στα μέλη της Γενικής Συνέλευσης να
αποφασίσουν τη λήξη της παλιάς Διοικούσας Επιτροπής όπως ορίζει το άρθρο 32
του καταστατικού και να απαλλάξουν τα μέλη από κάθε ευθύνη.
Στη συνέχεια τα μέλη αφού έλαβαν υπόψη τους την εισήγηση του Προέδρου, τις
διατάξεις του Ν. 4430/2016 όπως ισχύει σήμερα και τις σχετικές διατάξεις του
καταστατικού κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τη λήξη της θητείας της παλιάς Διοικούσας Επιτροπής και την απαλλαγή αυτής από
κάθε ευθύνη σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφο στ' του καταστατικού.
Η απόφαση πήρε αριθμό: 009/2017
Συντάχθηκε, αναγνώστηκε και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης

Θέμα 5ο

Ο Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

Αριθμός Απόφασης: 010/2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Εκλογή της νέας Διοικούσας
Επιτροπής της ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ
ΚΟΙΝΣΕΠ»
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2 Ο θέμα της Συνέλευσης ανέφερε ότι σύμφωνα με το
άρθρο 19 του καταστατικού, θα πρέπει να διεξαχθεί μυστική ψηφοφορία για την
εκλογή της νέας Διοικούσας Επιτροπής στην οποία συμμετέχουν και τα δύο νέα
μέλη.
Συγκεκριμένα υποψηφιότητες υπέβαλαν οι:
1.
2.
3.
4.
5.

Αγκαμαλιάν Αρσαβίρ
Αγκαμαλιάν Οφέλια
Σταμάτη Ευαγγελία
Πατσαρασλής Χρήστος
Τούρτογλου Θεοδοσία

Για την διενέργεια της εκλογικής διαδικασίας εκλέχθηκε τριμελής εφορευτική
επιτροπή η οποία αποτελούνταν από τους: Κατσικέα Ναυσικά, Πατσαρασλής
Χρήστος και Τούρτογλου Θεοδοσία.
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Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης στη συνέχεια, προχώρησαν σε μυστική ψηφοφορία
από όπου αναδείχθηκαν τα ακόλουθα αποτελέσματα

1)
2)
3)
4)
5)

Αγκαμαλιάν Αρσαβίρ, 6 ψήφοι
Αγκαμαλιάν Οφέλια, 5 ψήφοι
Γεροφωκά Παναγιώτα, 5 ψήφοι
Πατσαρασλής Χρήστος, 4 ψήφοι
Τούρτογλου Θεοδοσία, 5 ψήφοι

Αφού έλαβαν υπόψη τα αποτελέσματα της μυστικής ψηφοφορίας, τα μέλη
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
Επικυρώνουν τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας και αναδεικνύουν την ακόλουθη
Διοικούσα Επιτροπή που αποτελείται από τους:
1.
2.
3.
4.
5.

Αγκαμαλιάν Αρσαβίρ
Αγκαμαλιάν Οφέλια
Σταμάτη Ευαγγελία
Πατσαρασλής Χρήστος
Τούρτογλου Θεοδοσία
Η απόφαση πήρε αριθμό: 010/2017

Συντάχθηκε, αναγνώστηκε και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης

Ο Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης
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