ΠΡΑΚΤΙΚΟ 04/ 2017
Στo Πολύστυλο Καβάλας, σήμερα την 22 του μηνός Ιουνίου, του έτους 2017, ημέρα
της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 20.00, 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 πρόσκληση στην ιστοσελίδα
της επιχείρησης www.kouklotopia.gr σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1
του άρθρου 23 του καταστατικού της ΚΟΙΝΣΕΠ «ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ».
.
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 ένα (1) θέμα στην ημερήσια διάταξη:

1. Συγκρότηση σε σώμα και κατανομή αρμοδιοτήτων της “ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ¨
ΚΟΙΝΣΕΠ”
Θέμα 1ο

Αριθμός Απόφασης: 010/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συγκρότηση σε σώμα και κατανομή
αρμοδιοτήτων της “ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ¨
ΚΟΙΝΣΕΠ”

Για τις ανάγκες της παρούσας συνεδρίασης συμφωνήθηκε ομόφωνος να έχει χρέη
Προεδρεύοντας ο κ. Αγκαμαλιάν Αρσεβίρ και να κρατήσει πρακτικά με χρέη
Γραμματέα η Τούλογλου Θοδοσία.

[1]

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της συνεδρίασης ανέφερε τις διατάξεις
του άρθρου 17 του καταστατικού και έθεσε υπόψη του σώματος την απόφαση
010/2017 τγς Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 02/2017 της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ “ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ”.
Στη συνέχεια ζήτησε να προταθούν υποψήφιοι για τα αξιώματα του Προέδρου, του
Αντιπροέδρουμ του Γραμματέα, του Ταμία και του Μέλους.
Προτάθηκαν οι ακόλουθοι για τις αντίστοιχες θέσεις:
•

Αγκαμαλιάν Αρσεβίρ

•

Πατσαρασλής Χρήστος

•

Τουρτόγλου Θεοδοσία

•

Αγκαμαλιάν Οφέλια

•

Σταμάτη Ευαγγελία

Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής στη συνέχεια προχώρησαν σε μυστική
ψηφοφορία από όπου αναδείχθηκαν τα ακόλουθα αποτελέσματα:
Πρόεδρος: Αγκαμαλιάν Αρσεβίρ - 5 ψήφοι
Αντιπρόεδρος: Πατσαρασλής Χρήστος - 5 ψήφοι
Γραμματέας: Τουρτόγλου Θεοδοσία - 5 ψήφοι
Ταμίας: Αγκαμαλιάν Οφέλια - 5 ψήφοι
Μέλος: Σταμάτη Ευαγγελία - 5 ψήφοι

Οι παρευρισκόμενοι αφού έλαβαν υπόψη τις διατάξεις του Νόμου 4430/2016, τις
σχετικές διατάξεις του καταστατικού και τα αποτελέσματα της μυστικής ψηφοφορίας
για τη κατανομή αρμοδιοτήτων στα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
επικυρώνου τα αποτελέσματα της μυστικής ψηφοφορίας και αναδεικνύουν την
ακόλουθη σύνθεση της Διοικούσας Επιτροπής της “ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ”:
Πρόεδρος - Αγκαμαλιάν Αρσεβίρ
Αντιπρόεδρος - Πατσαρασλής Χρήστος
Γραμματέας - Τουρτόγλου Θεοδοσία
Ταμίας - Αγκαμαλιάν Οφέλια
Μέλος - Σταματία Ευαγγελία
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Η απόφαση πήρε αριθμό: 010/2017
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.

[3]

