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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Στo Πολύστυλο Καβάλας, σήμερα την 11  του μηνός Μαίου, του έτους 2018, 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 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. Ευαγγελία Σταμάτη

4. Πατσαρασλής Χρήστος

5. Τούρτογλου Θεοδοσία

-

Με τρία (3) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Ορισμός  ημερομηνίας  ετήσιας  Γενικής  Συνέλευσης  της  Κοινσέπ 
«ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ»

2. Υποβολή αιτήματος πιστοποιητικού μέλους ΚΟΙΝΣΕΠ “ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ” για
2018.

3. Συμμετοχή στις εκδηλώσεις: 4 Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου Λάρισας,
”Παραθινούπολη” της Καλαμαριάς και 3 Παιδικό Εργαστήρι του Δήμου
Παύλου Μελά.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
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Θέμα 1ο Αριθμός Απόφασης: 003/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός  ημερομηνίας  ετήσιας  Γενικής 
Συνέλευσης  της  Κοινσέπ 
«ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ»

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πρώτο θέμα της συνεδρίασης, ανέφερε ότι σύμφωνα 
με το άρθρο 14 παράγραφος 1 του καταστατικού της ΚΟΙΝΣΕΠ «ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ»,
πρέπει να οριστεί ημερομηνία για τη διεξαγωγή γενικής συνέλευσης μέχρι το τέλος
Ιουνίου 2018.

Στη συνέχεια κατόπιν συζήτησης, τα μέλη 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τη σύγκλιση της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της ΚΟΙΝΣΕΠ «ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ» στις
10 Ιουνίου 2018.

Η απόφαση πήρε αριθμό: 003/2018

Συντάχθηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως:
Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας

Αγκαμαλιάν Αρσαβίρ Τούρτογλου Θεοδοσία

Θέμα 2ο Αριθμός Απόφασης: 004/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή αιτήματος πιστοποιητικού
μέλους ΚΟΙΝΣΕΠ “ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ”
για το έτος 2018

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το δεύτερο (2) θέμα της συνεδρίασης, ενημέρωσε τα
μέλη της διοικούσας επιτροπής ότι μετά τη Γενική Συνέλευση της ΚΟΙΝΣΕΠ και την
έγκριση του απολογισμού του 2017 του προγραμματισμού του 2018 και του
ισολογισμού,  θα  πρέπει  ηλεκτρονικά  να  υποβάλλουν  στο  Μητρώο  Κοινωνικής 
Οικονομίας αίτηση πιστοποιητικού μέλους για το 2018.
 Σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν.4430/2016 και το άρθρο 16 παρ. 5 της Υπουργικής 
Απόφασης  αρ.61621/Δ5.2643  η  υποβολή  δικαιολογητικών  για  την  έκδοση 
Πιστοποιητικού  Μέλους  2018,   γίνεται  εντός  30 ημερολογιακών ημερών από την 
ημερομηνία  εμπρόθεσμης συνεδρίασης της τακτικής  Ετήσιας  Γενικής  Συνέλευσης, 
και το αργότερο μέχρι τη λήξη της υποβολής της ετήσιας φορολογικής δήλωσης.

Στη συνέχεια κατόπιν συζήτησης, τα μέλη 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την υποβολή αίτησης πιστοποιητικού μέλους για το 2018 της ΚΟΙΝΣΕΠ
“ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ” στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας και εξουσιοδοτούν τον
πρόεδρο  να ετοιμάσει τα απαραίτητα χαρτιά.

Η απόφαση πήρε αριθμό: 004/2018
Συντάχθηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας

Αγκαμαλιάν Αρσαβίρ Τούρτογλου Θεοδοσία

Θέμα 3ο Αριθμός Απόφασης: 005/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμμετοχή  στις  εκδηλώσεις:  4  Φεστιβάλ 
Κουκλοθέατρου Λάρισας,
”Παραθινούπολη”  της  Καλαμαριάς  και  3 
Παιδικό Εργαστήρι του Δήμου
Παύλου Μελά.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το τρίτο θέμα της συνεδρίασης,  ανέφερε ότι η ΚΟΙΝΣΕΠ 
έλαβε  προτάσεις  για  να  συμμετάσχει  στις  παρακάτω  εκδηλώσεις:   4  Φεστιβάλ 
Κουκλοθέατρου Λάρισας, ”Παραθινούπολη” της Καλαμαριάς και 3 Παιδικό Εργαστήρι 
του  Δήμου Παύλου  Μελά και  πρότεινε  στα  μέλη  να  ετοιμαστούν  και  να  σταλούν 
προτάσεις για συμμέτοχη της ΚΟΙΝΣΕΠ σε αυτές τις εκδηλώσεις.

Στη συνέχεια κατόπιν συζήτησης, τα μέλη 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνουν  την  συμμετοχή  της  ΚΟΙΝΣΕΠ  «ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ»  στις  εκδηλώσεις   4 
Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου Λάρισας, ”Παραθινούπολη” της Καλαμαριάς και 3 Παιδικό 
Εργαστήρι του Δήμου Παύλου Μελά και την απαραίτητη προετοιμασία για αυτό.

Η απόφαση πήρε αριθμό: 005/2018

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας

Αγκαμαλιάν Αρσαβίρ Τούρτογλου Θεοδοσία
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Μη λοιπών θεμάτων της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος αυτής κήρυξε την ολοκλήρωση 

της διαδικασίας.
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