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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Στo Πολύστυλο Καβάλας, σήμερα την 1  του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2019,

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  τηνμ  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 δύο (1) θέμα στην ημερήσια διάταξη:

1. Η  παροχή  υπηρεσιών  από  μέλη  της  Κοιν.Σ.Επ.,  που  δεν
βρίσκονται σε εργασιακή σχέση με αυτήν.

Θέμα 1ο Αριθμός Απόφασης: 001/2019
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η παροχή υπηρεσιών από μέλη της
Κοιν.Σ.Επ.,  που  δεν  βρίσκονται  σε
εργασιακή σχέση με αυτήν..

Ο  Πρόεδρος,  εισηγούμενος  το  πρώτο  θέμα  της  συνεδρίασης,  ανέφερε  την
παράγραφο 5 του άρθρου 9 του καταστατικού της Κοιν.Σ.Επ για την  παροχή
υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση των σκοπών της Κοιν.Σ.Επ. από μέλη της,
που δεν βρίσκονται σε εργασιακή σχέση με αυτήν, θεωρείται μη αμειβόμενη
σύμβαση εντολής κατ’  εφαρμογή των άρθρων 713 επ.  Α.Κ.  Η σύμβαση
εντολής που συνάπτεται μεταξύ μελών και Κοιν.Σ.Επ.  οφείλει  να γίνεται
εγγράφως, να περιγράφει µε σαφήνεια την παρεχόμενη υπηρεσία και σε
καμία περίπτωση δε μπορεί να υπερβαίνει τις 16 ώρες εβδομαδιαίως. 
Σύμφωνα με αυτά πρότεινε να δεχτεί η Διοικούσα Επιτροπή την προσφορά 
υπηρεσιών  από  τα  μέλη  Τουρτογλου  Θεοδοσία,  Ευαγγελία  Σταμάτη,  
Πατσαρασλής Χρήστος και Κατσικέα Ναυσικά να συμμετάσχουν σε κάποιες 
εκδηλώσεις  της  Κοιν.Σ.Επ.  στη περιοχή της  Θεσσαλονίκης με  εθελοντική  
εργασία. Για αυτό θα εκδίδεται γραπτή σύμβαση εντολής μεταξύ των μελών 
και της Κοιν.Σ.Επ. με την σαφή περιγραφή της παρεχόμενης υπηρεσίας και 
ωρών εθελοντικής εργασίας  και το πινάκιο αναφοράς εθελοντισμού μελών 
της Κοιν.Σ.Επ. στην αρχή του μήνα ή εβδομαδιαία. Σε καµία περίπτωση η 
εθελοντική εργασία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 16 ώρες εβδοµαδιαίως. 
Οι ατομικές συμβάσεις και  τα πινακια θα αναρτούνται  στην ιστοσελίδα της
ΚΟΙΝΣΕΠ, όπως προβλέπει ο νόμος 4430/2016.

Στη συνέχεια κατόπιν συζήτησης, τα μέλη 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
να δεχτούν την προσφορά υπηρεσιών  από  τα  μέλη  Τουρτογλου  Θεοδοσία,
Ευαγγελία Σταμάτη, Πατσαρασλής  Χρήστος  και  Κατσικέα  Ναυσικά  να
συμμετάσχουν σε κάποιες εκδηλώσεις  της  Κοιν.Σ.Επ.  στη  περιοχή  της
Θεσσαλονίκης με εθελοντική εργασία.  Και  να  εκδίδεται  γραπτή  σύμβαση  εντολής
μεταξύ των μελών και της Κοιν.Σ.Επ. με την σαφή περιγραφή της παρεχόμενης
υπηρεσίας και ωρών  εθελοντικής  εργασίας   και  το  πινάκιο  αναφοράς
εθελοντισμού μελών της  Κοιν.Σ.Επ.  στην  αρχή  του  μήνα  ή  εβδομαδιαία  με  την
ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΚΟΙΝΣΕΠ.

Η απόφαση πήρε αριθμό: 001/2019

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.
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