
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνικής 

Ωφέλειας με την επωνυμία «SUSTAINABLE FOOD MOVEMENT IN GREECCE» 

Πρακτικό Νο 1 

Στην Καλλιθέα σήμερα 10 Ιουλίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, συνήλθαν στα γραφεία 

της Κοιν.Σ.Επ. στο Δήμο Καλλιθέας, ύστερα από πρόσκληση της προσωρινής Διοικούσας 

Επιτροπής τα ιδρυτικά μέλη όπως έχουν προκύψει από τα την συστατική πράξη της 

Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης «SUSTAINABLE FOOD MOVEMENT IN GREECCE» 

για να αποφασίσουν για  τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1. Ενημέρωση για τις διαδικασίες 

2. Ορισμός μελών εφορευτικής επιτροπής νέας διοικούσας επιτροπής 

3. Ανάδειξη των οργάνων της Διοικούσας Επιτροπής 

Υπαρχούσης πλήρους και νόμιμης απαρτίας, σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού 

που έχει καταχωρηθεί στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 

Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 

κηρύσσει την έναρξη της πρώτης Γενικής Συνέλευσης, με Πρόεδρο την κα Μπουγάνη 

Σταυρούλα και Γραμματέα την κα Σκαρπέλου Αικατερίνη και η συνεδρίαση προχωρεί στην 

συζήτηση και στην λήψη αποφάσεων στα παραπάνω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1
ο
: Ενημέρωση για τις διαδικασίες 

Ενημέρωση για τις διαδικασίες έγινε από την Πρόεδρο της προσωρινής Διοικούσας 

Επιτροπής για τις διαδικασίες που προβλέπονται βάσει καταστατικού και ακολούθησε 

εποικοδομητική συζήτηση, όπου συμφώνησαν όλοι το πως θα συνεχίσουν από δω και στο 

εξής συλλογικά.  

ΘΕΜΑ 2
ο
: Ορισμός μελών εφορευτικής επιτροπής νέας Διοικούσας Επιτροπής 

Μετά από πρότασης της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής, που έγινε αποδεκτή από όλα 

τα μέλη, εκλέγεται διμελής εφορευτική επιτροπή, η οποία θα διενεργήσει τις εκλογές των 

μελών της Διοικούσας Επιτροπής και η οποία αποτελείται από τους Χαράλαμπο Τζαννή και 

Χρήστο Χουσέα. 

ΘΕΜΑ 3
ο
: Ανάδειξη των οργάνων της Διοικούσας Επιτροπής 

Μετά από μυστική ψηφοφορία μεταξύ των παρόντων, η οποία διενεργήθηκε από τα μέλη 

της εφορευτικής επιτροπής , πρόεκυψαν τα εξής αποτελέσματα: 

Τακτικά μέλη της Διοικούσας Επιτροπής εκλέχθηκαν οι:  ΜΠΟΥΓΑΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ               

(5 ψήφοι), ΒΟΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (5 ψήφοι) και ΣΚΑΡΠΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (5 ψήφοι). 

 

 



Αναπληρωματικά μέλη της Διοικούσας Επιτροπής εκλέχθηκαν οι: ΤΖΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

(5 ψήφοι), ΧΟΥΣΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (4 ψήφοι) και ΜΠΟΥΤΣΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2 ψήφοι). 

 

Η Πρόεδρος              Η Γραμματέας           Η εφορευτική επιτροπή  

Μπουγάνη Σταυρούλα                Σκαρπέλου Αικατερίνη                             Τζαννής Χαράλαμπος 

Χουσέας Χρήστος 


