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Στην Αθήνα σήμερα 13 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ., συνήλθαν στα γραφεία της
Κοιν.Σ.Επ. στην οδό Ακαδημίας 78 στο Δήμο Αθηναίων, 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 : Ανάθεση αρμοδιοτήτων ταμία.
Ο Ταμίας της Δ.Ε. τηρεί το βιβλίο ταμείου, τα παραστατικά έγγραφα του ταμείου, τα διπλότυπα εισπράξεων
και εισπράττει κάθε έσοδο υπέρ της ΚΟΙΝΣΕΠ με διπλότυπες αποδείξεις, τις οποίες και υπογράφει. Πληρώνει κάθε
δαπάνη και μισθοδοσίες προσωπικού. Καταθέτει οποιοδήποτε ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό της επιλογής της
Δ.Ε. και πραγματοποιεί αναλήψεις, και υποβάλλει της Δ.Ε. τον ετήσιο απολογισμό και ισολογισμό μέχρι την 31η
Μαρτίου του επομένου έτους για την χρήση της προηγούμενης χρονιάς και συγκεκριμένα 1/1-31/12 του
προηγουμένου έτους.
Ουδέποτε ο Ταμίας εκτελεί χρέη λογιστή.
Ο Ταμίας είναι υποχρεωμένος να φροντίζει για την έγκαιρη είσπραξη των συνεταιριστικών μερίδων των
μελών, των αρωγών και κάθε άλλη έκτακτη ή τακτική οικονομική παροχής προς τη Κοιν.Σ.Επ «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ».
Επίσης αναλαμβάνει το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού της Κοιν.Σ.Επ και συνάμα έχει τη Χρήση του
Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής «Internet Banking» με την Τράπεζα και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη
διενέργεια συναλλαγών μόνο μέσω του παραπάνω Συστήματος.
Όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από άλλο μέλος της Δ.Ε. που ορίζει της Δ.Ε.
Θέμα 2ο : Αναγκαιότητα πρόσληψης προσωπικού στην Κοιν.Σ.Επ. :
Κατόπιν συζήτησης και προτάσεων των μελών της Δ.Ε., αποφασίστηκε ομόφωνα να κινηθούν οι διαδικασίες
πρόσληψης ενός ατόμου μέσω των επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης του ΟΑΕΔ ή συναφή
προγραμμάτων απασχόλησης νέων.

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