
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 02/ 2021

Στo Πολύστυλο Καβάλας, σήμερα την 22 Αυγούστου 2021 ημέρα της εβδομάδας 

Κυριακή 14:00, 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 1 θέμα στην ημερήσια διάταξη:

Θέμα 1ο Αριθμός Απόφασης: 004/2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ενημέρωση της ΔΕ για την Υλοποίηση 
του πρώτου μέρους του  
χρηματοδοτούμενου σχεδίου 
Μαθησιακής Κινητικότητας ΚΑ1, Τομέας 
Εκπαίδευσης ενηλίκων, Erasmus+ 2020.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα της συνεδρίασης,  πρότεινε στα μέλη, την 
Τούρτογλου Θεοδοσία και στην Σταμάτη Ευαγγελία, που πήραν μέρος στην 
υλοποίηση του πρώτου μέρους του προγράμματος να ενημερώσουν την 
Διοικούσα Επιτροπή για τη ροή του προγράμματος. Όπως προέκυψε από την
ενημέρωση έγιναν τα παρακάτω έξοδα επιβεβαιωμένα από τα αντίστοιχα 
τιμολόγια:
960 ευρώ ( invoice 2021/01281 / 28/05/2021 ) για την εκπαίδευση Drama   

                          Techniques: Developing Self-Expression, Communication and  

                          Social Skills for All Students, in Florence, Jul 26-31   
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780 ευρώ ( ΤΠΥ0000011/ 0706/2021 ) που συμπεριλαμβάνει 346 ευρώ έξοδα

                               ταξιδιού και 434 ευρώ κόστος διαμονής.

Επίσης παρουσιάστηκαν δύο παραστατικά για μεταφορά στους τραπεζικούς
            λογαριασμούς των συμμετεχόντων από 624 ευρώ στον καθένα για 

ΗΜΕΡΙΣΙΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΟΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΕΡΑΣΜΟΥΣ+  . Συνολικά 1248 ευρώ.

Το ταξίδι πραγματοποιήθηκε από 25/07/21 μέχρι 01/08/21 με απόλυτη επιτυχία. 
 
Στη συνέχεια κατόπιν συζήτησης, τα μέλη: 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
συμφωνούν και εγκρίνουν τον απολογισμό για την υλοποίηση του πρώτου μέρους
του  χρηματοδοτούμενου  σχεδίου  κινητικότητας  στο  πλαίσιο  του  Ευρωπαϊκού
Προγράμματος Erasmus+ ΚΑ1 με κωδικό 2020-1-EL01-KA104-078476 και επίσης να
ανεβούν όλα τα  παραπάνω στοιχεία στη Διαύγεια, όπως και  αντίστοιχη έκθεση
στην ιστοσελίδα της ΚΟΙΝΣΕΠ. 

Η απόφαση πήρε αριθμό: 004/2021

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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