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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ :
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΣΑΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΡΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ,
ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΤΖΙΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ :

TΟΠΟΣ : ΕΔΡΑ

1. ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΣΘΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ
3. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ Κ.Α.Δ.

Στην Αθήνα σήμερα 2 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 μ.μ, συνήλθαν στα γραφεία της
Κοιν.Σ.Επ. στην οδό Ακαδημίας 78 στο Δήμο Αθηναίων, τα μέλη της Δ.Ε. της Κοινωνικής Συνεταιριστικής
Επιχείρησης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» για να αποφασίσουν για τα παραπάνω θέματα της
ημερήσιας διάταξης.
Υπαρχούσης πλήρους και νόμιμης απαρτίας, η συνεδρίαση προχωρεί στην συζήτηση και στην λήψη
αποφάσεων στα παραπάνω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Θέμα 1ο : Έναρξη συνεργασίας με λογιστικό γραφείο :
Σε συνέχεια της έναρξης δραστηριότητας της Κοιν.Σ.Επ. στην εφορία και την παραλαβή του ΑΦΜ,
κρίθηκε αναγκαίο να υπάρξει συνεργασία με λογιστικό γραφείο που θα αναλάβει εξ ολοκλήρου την κάλυψη
των λογιστικών αναγκών της Κοιν.Σ.Επ.. Για το λόγο αυτό αποφασίστηκε ομόφωνα από την Δ.Ε. η έναρξη
συνεργασίας με το λογιστικό γραφείο Spanos Accounting και τον λογιστή κ. Ανδρέα Σπανό. Βάσει
συμφωνητικού το μηνιαίο κόστος του λογιστή σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 200€ πλέον
Φ.Π.Α..
Θέμα 2ο : Ενέργειες για παραλαβή κλειδάριθμου από την Εφορία :
Για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των λογιστικών υποχρεώσεων της Κοιν.Σ.Επ. είναι
αναγκαία η αίτηση για παραλαβή κλειδαρίθμου από την εφορία, ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση στο TAXISNET
με προσωπικό κωδικό της Κοιν.Σ.Επ. Για το λόγο αυτό αποφασίστηκε ομόφωνα από τη Δ.Ε. να αναλάβει την
παραλαβή του κλειδαρίθμου ο λογιστής της Κοιν.Σ.Επ. όπου θα του δοθεί και η αντίστοιχη εξουσιοδότηση για να
προβεί στην παραπάνω ενέργεια στην εφορία.
Θέμα 3ο : Ενέργειες για προσθήκη νέων Κ.Α.Δ. :
Κατόπιν συζήτησης της Δ.Ε. κρίθηκε αναγκαίο, για την καλύτερη κάλυψη των διαφόρων δραστηριοτήτων που
θα προκύψουν στο μέλλον, να προστεθούν στους υπάρχοντες τρεις βασικούς Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας
(Κ.Α.Δ.) και άλλοι νέοι Κ.Α.Δ.. Για το λόγο αυτό αποφασίστηκε να αναλάβει τις ενέργειες για την προσθήκη των
νέων Κ.Α.Δ. ο λογιστής όπου θα του δοθεί και η αντίστοιχη εξουσιοδότηση για να προβεί στις παραπάνω ενέργειες
στην εφορία.

Στο σημείο αυτό, μη υπάρχοντος άλλου θέματος επί της Ημερήσιας Διατάξεως, λύεται η συνεδρίαση και
υπογράφεται το πρακτικό αυτό.
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