ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ( 03.11.2016 )
Α.Μ.Κ.Ε.: Δ01131 / 01.07.2016

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ ΩΡΑ : 03 . 11 . 2016 / 19.00
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

ΘΕΜΑΤΑ :

TΟΠΟΣ :

ΕΔΡΑ

ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΤΖΙΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ,
ΔΡΑΜΗΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΡΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΣΑΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΕΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.
2. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ Φ.Ε.Κ. ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΚΙΝ.Σ.ΕΠ.
3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Στην Αθήνα σήμερα 3 Νοεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ, συνήλθαν στα γραφεία της Κοιν.Σ.Επ. στο Δήμο
Αθηναίων, ύστερα από πρόσκληση της Διοικούσας Επιτροπής τα μέλη της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης
«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» για να αποφασίσουν για τα παραπάνω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Υπαρχούσης πλήρους και νόμιμης απαρτίας, σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού που έχει καταχωρηθεί στα
βιβλία κοινωνικής επιχειρηματικότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας η Δ.Ε. κηρύσσει
την έναρξη της Γ.Σ.
με Πρόεδρο τον κ. Μιχάλη Στογιάννο και Γραμματέα τον κ. Ιωάννη Κανελλή, και η συνεδρίαση προχωρεί στην συζήτηση
και στην λήψη αποφάσεων στα παραπάνω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
ΘΕΜΑ 1ο: Οικονομικές εκκρεμότητες και έγκριση καταβολής χρηματικού ποσού για το αποθεματικό της Κοιν.Σ.Επ.
Η Ταμίας της Κοιν.Σ.Επ. ενημέρωσε τα μέλη σχετικά με τις οικονομικές εκκρεμότητες της Κοιν.Σ.Επ., και τόνισε ότι είναι
αναγκαίο να καταβληθεί από κάθε μέλος της Κοιν.Σ.Επ. το ποσό των 100€ που θα προστεθούν στο αποθεματικό της
Κοιν.Σ.Επ. για την κάλυψη των οικονομικών εκκρεμοτήτων των επόμενων μηνών. Κατόπιν τα μέλη προχώρησαν στην
έγκριση της καταβολής του χρηματικού ποσού των 100€ για το αποθεματικό της Κοιν.Σ.Επ..
ΘΕΜΑ 2ο: Ενημέρωση των μελών για το νέο Φ.Ε.Κ. που αφορά τις Κοιν.Σ.Επ.
Η Πρόεδρος της Κοιν.Σ.Επ. ενημέρωσε αναλυτικά τα μέλη τι ισχύει αναφορικά με το νέο Φ.Ε.Κ. που αφορά τις Κοιν.Σ.Επ.,
και υπογράμμισε τη σημασία αυτού.
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση εσωτερικού κανονισμού και κώδικα δεοντολογίας της Κοιν.Σ.Επ.
Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ενημέρωσε αναλυτικά τα μέλη για τα άρθρα του υπό έγκριση εσωτερικού κανονισμού και του
κώδικα δεοντολογίας, και ακολούθησε συζήτηση των μελών επί των άρθρων. Στη συνέχεια τα μέλη προχώρησαν στην
έγκριση του εσωτερικού κανονισμού και του κώδικα δεοντολογίας της Κοιν.Σ.Επ.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Γ.Σ.
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ της Γ.Σ.

