
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 01/ 2021

Στo Πολύστυλο Καβάλας, σήμερα την 16 του μηνός Μαϊού 2021 ημέρα της 

εβδομάδας Κυριακή 12:00, 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» με τις απαραίτητες προφυλάξεις 

λόγο του Covid-19 (απολύμανση του χώρου και χρήση μάσκας και γαντιών ) .

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 δύο(2) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Θέμα 1ο Αριθμός Απόφασης: 001/2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:ΠΗ πορεία της ΚΟΙΝΣΕΠ ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ
στην  εποχή  του  κορονοιού  και
προετοιμασία για τα επόμενα βήματα
της  ΚΟΙΝΣΕΠ  μετά  το  τέλος  της
αναστολής.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της συνεδρίασης ανέφερε τις δύσκολες
συνθήκες για τις επιχειρήσεις στην εποχή του κορονοιού. Η ΚΟΙΝΣΕΠ 
ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ αναγκάστηκε να μπει σε αναστολή μέχρι τη παρούσα στιγμή 
και με τις επιστρεπτέες προκαταβολές κρατήθηκε αρκετά καλά. Η άρση του 
λοκντάουν από 14 Μαϊού έφερε ελπίδες στην αναζωογόνηση της λειτουργίας 
της ΚΟΙΝΣΕΠ. Για αυτό πρότεινε από τώρα να γίνουν προτάσεις για τη 
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  με την προσδοκία να μην ακυρωθούν αυτές οι εκδηλώσεις.
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Ο Πρόεδρος πρότεινε στα μέλη να εγκρίνουν τις προτάσεις του.

Στη συνέχεια κατόπιν συζήτησης, τα μέλη 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
οτι εγκρίνουν τις προτάσεις για τη 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   με  την  προσδοκία  να  μην  ακυρωθούν  αυτές  οι
εκδηλώσεις.

Η απόφαση πήρε αριθμό: 01/2021

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

Αγκαμαλιάν Αρσαβίρ Τούρτογλου Θεοδοσία

Θέμα 2ο Αριθμός Απόφασης: 002/2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:  Ορισμός ημερομηνίας ετήσιας Γενικής 
Συνέλευσης της Κοινσέπ 
«ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ» και Υποβολή 
αιτήματος πιστοποιητικού μέλους 
ΚΟΙΝΣΕΠ “ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ” για το έτος 
2021

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
Αυγούστου  2021  (  αργά  λόγο  του  κορονοιού  )   και  μετέπειτα  να  γίνει  υποβολή
αιτήματος πιστοποιητικού μέλους ΚΟΙΝΣΕΠ “ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ” για το έτος 2021. 

Στη συνέχεια κατόπιν συζήτησης, τα μέλη 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τη σύγκλιση της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της ΚΟΙΝΣΕΠ «ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ» στις
22 Αυγούστου 2021 και την υποβολή αίτησης πιστοποιητικού μέλους για το 2019 της
ΚΟΙΝΣΕΠ “ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ” στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας και εξουσιοδοτούν
τον Πρόεδρο  να ετοιμάσει τα απαραίτητα χαρτιά

 Η απόφαση πήρε αριθμό: 002/2021

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

Αγκαμαλιάν Αρσαβίρ Τούρτογλου Θεοδοσία

[2]



Μη λοιπών θεμάτων της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος αυτής κήρυξε την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας.
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