ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ
«ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» ΤΗΣ 31ης ΜΑΙΟΥ 2017

Στα Τρίκαλα και στα γραφεία του Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων επί
της οδού Καποδιστρίου 24,σήμερα την 31η Μαΐου, ημέρα Τετάρτη και ώρα
19:00 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
του «ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» κατόπιν πρόσκλησης που
εμπρόθεσμα έλαβαν από τον Πρόεδρο του Δ..Σ. κ. Σταύρο Τραγάνη και
σύμφωνα με το άρθρο 10 του ισχύοντος καταστατικού του Συλλόγου, με
θέματα ημερησίας διάταξης τα εξής:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ο
Θέμα 1 : Έγκριση πρακτικών (Εισηγητής Βάϊος Αναγνώστου, Γενικός
Γραμματέας Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων).
ο
Θέμα 2 : Οικονομικά θέματα-Εγκρίσεις Δαπανών (Εισηγητής, Λάμπρος
Παπαευθυμίου, Ταμίας Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων).
Θέμα 3ο: Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης στην Ζ΄Κ.Ο.Θ. & Ν.
Σποράδων για
ορισμό υπευθύνου, για τους Ομοσπονδιακούς Θηροφύλακες που
είναι τοποθετημένοι στον Κυνηγετικό Σύλλογο Τρικάλων, με το νόμιμο
αναπληρωτή του (Εισηγητής Σταύρος Τραγάνης, Πρόεδρος Κυνηγετικού
Συλλόγου
Τρικάλων).
ο
Θέμα 4 : Λήψη απόφασης για διεξαγωγή λαχειοφόρου για την οικονομική
ενίσχυση του Συλλόγου (Εισηγητής Σταύρος Τραγάνης, Πρόεδρος
Κυνηγετικού
Συλλόγου Τρικάλων).
Θέμα 5ο: Λήψη απόφασης για διάθεση αυτοκινήτου Συλλόγου για συμμετοχή
στη
διαδικασία υλοποίησης της μελέτης για επανεγκατάσταση της
πεδινής
πέρδικας (Εισηγητής Σταύρος Τραγάνης, Πρόεδρος Κυνηγετικού
Συλλόγου
Τρικάλων).
ο
Θέμα 6 : Λήψη απόφασης για αντικατάσταση μελών στη Συμβουλευτική
Επιτροπή
Πεζοπορικών-Ορεινών Δραστηριοτήτων (Εισηγητής Βάϊος
Αναγνώστου,
Γενικός Γραμματέας Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων).
Θέμα 7ο: Λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπου στην Δημοτική Επιτροπή
ΔιαΒούλευσης (Εισηγητής Βάϊος Αναγνώστου, Γενικός Γραμματέας
Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων).
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Θέμα 8ο: Λήψη απόφασης για ορισμό υπευθύνων για την συντήρηση και καλή
λειτουργία των αυτοκινήτων του Συλλόγου (Εισηγητής Αθανάσιος
Τίγκας,
Κοσμήτορας Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων).
ο
Θέμα 9 : Λήψη απόφασης για τη χορήγηση υπερωριών στην Γραμματέα του
Συλλόγου (Εισηγητής Σταύρος Τραγάνης, Πρόεδρος Κυνηγετικού
Συλλόγου Τρικάλων).
Θέμα 10ο: Λήψη απόφασης για ανάρτηση των πρακτικών του Δ.Σ. στην
ιστοσελίδα
του Συλλόγου μετά την αναβάθμισή της (Εισηγητής Βάϊος
Αναγνώστου,
Γενικός Γραμματέας Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων).
ο
Θέμα 11 : Λήψη απόφασης για ανάθεση αναμόρφωσης της ιστοσελίδας του
Συλλόγου (Εισηγητής Σταύρος Τραγάνης, Πρόεδρος Κυνηγετικού
Συλλόγου Τρικάλων).
Θέμα 12ο: Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος στη Ζ΄ Κ.Ο.Θ. & Ν.
Σποράδων
για χορήγηση ποτίστρων και πινακίδων σήμανσης (Εισηγητής
Απόστολος
Μεσιακάρης, Μέλος του Δ.Σ. του Κυνηγετικού Συλλόγου
Τρικάλων, υπεύθυνος για το στρατηγικό σχεδιασμό και την κυνηγετική
αειφορία).
Θέμα 13ο: Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος στη Ζ΄ Κ.Ο.Θ. & Ν.
Σποράδων
για τη δημιουργία χώρου αναψυχής (Εισηγητής Απόστολος
Μεσιακάρης,
Μέλος του Δ.Σ. του Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων, υπεύθυνος
για το
στρατηγικό σχεδιασμό και την κυνηγετική αειφορία).
ο
Θέμα 14 : Λήψη απόφασης για προμήθεια ορτυκιών (Εισηγητής Απόστολος
Μεσιακάρης, Μέλος του Δ.Σ. του Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων,
υπεύθυνος
για το στρατηγικό σχεδιασμό και την κυνηγετική αειφορία).
Θέμα 15ο: Λήψη απόφασης για προμήθεια τροφής για νεοσσούς φασιανούς
και αποστολή στα Δημόσια εκτροφεία Σερρών και Νάουσας
(Εισηγητής Σταύρος Τραγάνης, Πρόεδρος Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων).
ο
Θέμα 16 : Λήψη απόφασης για διενέργεια έκτακτου service και ελέγχου των
αυτοκινήτων του Συλλόγου (Εισηγητής Αθανάσιος Τίγκας,
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γετικού Συλλόγου Τρικάλων).
Θέμα 17 : Λήψη απόφασης για τήρηση μαγνητοφώνησης των πρακτικών του
Διοικητικού Συμβουλίου (Εισηγητής Βάϊος Αναγνώστου, Γενικός
Γραμματέας
Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων).
Θέμα 18ο: Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης περί ένταξης στις
αποζημιώσεις
του ΕΛΓΑ, των προξενούμενων ζημιών στις καλλιέργειες από
τους αγριόχοιρους (Εισηγητής Σταύρος Τραγάνης, Πρόεδρος Κυνηγετικού
Συλλόγου
Τρικάλων).
ο
Θέμα 19 : Λήψη απόφασης για τη δημιουργία εκτροφείου πεδινής πέρδικας
(Εισηγητής Απόστολος Μεσιακάρης, Μέλος του Δ.Σ. του Κυνηγετικού
Συλλόγου
Τρικάλων, υπεύθυνος για το στρατηγικό σχεδιασμό και την
κυνηγετική αειφορία).
Θέμα 20ο: Λήψη απόφασης για διεξαγωγή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
(Εισηγητής
Σταύρος Τραγάνης, Πρόεδρος Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων).
ο
Θέμα 21 : Ενημέρωση επί επειγόντων θεμάτων και θεμάτων επικαιρότητας
(Εισηγητής Σταύρος Τραγάνης, Πρόεδρος Κυνηγετικού Συλλόγου
Τρικάλων).
ο

Στη συνεδρίαση παρίστανται τα παρακάτω μέλη:
1. Σταύρος Τραγάνης, Πρόεδρος του Δ.Σ.
2. Βάϊος Αναγνώστου, Γ. Γραμματέας του Δ.Σ.
3. Παναγιώτης Γιώτας, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
4. Αθανάσιος Τίγκας, Κοσμήτορας του Δ.Σ.
5. Λάμπρος Παπαευθυμίου, Ταμίας του Δ.Σ.
6. Απόστολος Μεσιακάρης, Μέλος του Δ.Σ.
7. Κων/νος Πλακοπήτας, Μέλος του Δ.Σ.
8. Κων/νος Μακρής, Μέλος του Δ.Σ.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία, δεδομένου ότι επί
συνόλου (9) εννέα μελών βρέθηκαν παρόντα τα (8) οκτώ μέλη του οργάνου,
το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Κος Σταύρος Τραγάνης ο οποίος κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης. Τα πρακτικά τήρησε ο Γενικός Γραμματέας
του Συλλόγου κ. Βάϊος Αναγνώστου συνεπικουρούμενος από την μοναδική
υπάλληλο του συλλόγου κ. Παπακαλούσιου Σοφία.
Στη Συνεδρίαση παρευρίσκονται εκπρόσωποι της Ζ΄ Κ.Ο.Θ. και νήσων
Σποράδων, μ’ επικεφαλής τον Πρόεδρο της κ. Ευάγγελο Μπαλατσό, καθώς
και ο υπεύθυνος του γραφείου θήρας του Δασαρχείου Τρικάλων κ. Νικόλαος
Μάνιος. Παρόντες επίσης στη συνεδρίαση είναι και οι δύο ομοσπονδιακοί
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θηροφύλακες που έχουν τοποθετηθεί στον κυνηγετικό σύλλογο Τρικάλων.
Ξεκινώντας τη συνεδρίαση
ο Πρόεδρος καλωσόρισε όλους τους
παριστάμενους τονίζοντας ότι η σημερινή παρουσία δείχνει το νέο δρόμο
που θα πορευτεί ο κυνηγετικός σύλλογος Τρικάλων, συντεταγμένα με το
σύνολο της κυνηγετικής οικογένειας συστρατευόμενος με την προϊσταμένη
αρχή τη Ζ’ Κ.Ο.Θ. και συνεργαζόμενος αρμονικά με την εποπτεύουσα αρχή
το Δασαρχείο Τρικάλων. Τιμώντας τη προσφορά των θηροφυλάκων τους
παραδόθηκαν επτά μπλουζάκια και ένα καπέλο με τα διακριτικά του
συλλόγου και το λογότυπο της θηροφύλαξης.
Ακολούθως ο Πρόεδρος και πριν εισέλθει στην ανάγνωση των θεμάτων της
ημερήσιας διάταξης, ζήτησε από το σώμα, ως νόμιμα συνεδριάζων, να
συναινέσει ώστε να προστεθεί ως κατεπείγον και ως 22 ο θέμα αυτής, το
παρακάτω εκτός ημερησίας διάταξης θέμα: Θέμα 22ο Λήψη απόφασης για
τον ορισμό εκπροσώπου στην επιτροπή κρίσης νέων κυνηγών του Δασαρχείου Τρικάλων. Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού ενημερώθηκε για το θέμα
και το υποβληθέν τηλεφωνικά αίτημα του Δασαρχείου Τρικάλων και τους
χρονικούς περιορισμούς που τίθενται, αποφάσισε ομόφωνα για
το
κατεπείγον του θέματος και εντάσσει αυτό ομόφωνα και παμψηφεί ως 22 ο
θέμα στην ημερήσια διάταξη ως εξής:
Θέμα 22ο : Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου στην επιτροπή
κρίσης νέων κυνηγών
του Δασαρχείου Τρικάλων.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αρχίζει την ανάγνωση των θεμάτων
της ημερήσιας διάταξης και το σώμα αρχίζει τη συζήτηση επ’ αυτών ως
εξής:
Θέμα 1ο: Έγκριση πρακτικών (Εισηγητής Βάϊος Αναγνώστου,
Γενικός Γραμματέας
Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων).
Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο Γεν.
Γραμματέα κ. Βάιο Αναγνώστου ο οποίος ενημέρωσε τα μέλη ό,τι πρέπει
στα πλαίσια της καλής λειτουργίας του Συλλόγου, της τήρησης της
νομιμότητας, της διασφάλισης της διαφάνειας και κυρίως της τήρησης της
καταστατικής λειτουργίας του συλλόγου μας, θα πρέπει το Διοικητικό
Συμβούλιο με απόφασή του να εγκρίνει τα πρακτικά των από 28/04/2017
(πράξη 5η), 05/05/2017 (πράξη 7η) και 15/05/2017 (πράξη 8η) συνεδριάσεων
και τα οποία αναγιγνώσκει. Μετά το πέρας της ανάγνωσης ο Πρόεδρος
απευθυνόμενος στα μέλη ρώτησε εάν υπάρχουν διαφωνίες ή παρατηρήσεις
επί των αναγνωσθέντων πρακτικών και ουδεμία διαφωνία ή παρατήρηση
εκφράσθηκε επ΄ αυτών. Στη συνέχεια κάλεσε τα παριστάμενα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου να ψηφίσουν για την έγκριση ή όχι των πρακτικών,
των ως άνω συνεδριάσεων, όπως αυτά αναγνώσθηκαν και το Διοικητικό
Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνει και επικυρώνει τα εν λόγω
πρακτικά ως έχουν.
Θέμα 2ο: Οικονομικά θέματα-Εγκρίσεις Δαπανών (Εισηγητής,
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μίου, Ταμίας Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων).
Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο Ταμία
του Συλλόγου κ. Λάμπρο Παπαευθυμίου και του ζήτησε να ενημερώσει το
σώμα αναλυτικά για τις γενόμενες δαπάνες του μηνός Μαΐου 2017. Το λόγο
έλαβε ο Ταμίας του Συλλόγου και ανέφερε ότι το σύνολο των δαπανών για
το μήνα Μάιο του έτους 2017 ανέρχεται στο ποσό των χιλίων τετρακοσίων
σαράντα τριών ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών. Ειδικότερα ανέφερε
ότι οι δαπάνες που απαρτίζουν το ανωτέρω ποσό και για το οποίο ζητά την
έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο αναλυτικά είναι :
α)
Δικαιούχος
SunArt
Κοινόχρηστα
μηνός
Μαΐου,
ποσό
14,30€
β) Δικαιούχος Δ.Ε.Η. (Α.Φ.Μ.090000045) εκκαθάριση περιόδου
29/12/16-26/04/17,
ποσό
104,00€
γ) Δικαιούχος Ο.Τ.Ε. (Α.Φ.Μ. 094019245), τηλεφωνική γραμμή 2431026396,
περιόδου
16/0215/04/17,
ποσό
101,00€
δ) Δικαιούχος Γκαντίνας Βασίλειος (Α.Φ.Μ. 043433710), εμφιαλωμένο νερό,
Τιμολόγιο
401/10-05-2017,
ποσό
22,60€
ε) Δικαιούχος «ΜΑΓΓΟΥ Ο.Ε.» (Α.Φ.Μ. 999769432), καφεκοπτείο,
Α.Λ.Π.
12/30-05-2017,
ποσό
29,32€
ζ) Δικαιούχος ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ, (Α.Φ.Μ. 059831729), σκεύη,
Α.Λ.Π.
18663/30-05-2017,
ποσό
22,50€
η) Δικαιούχος «ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε.», (Α.Φ.Μ. 094063140) , είδη καθαριότητας
και
άμμεσης
ανάλωσης,
Α.Λ.Π.296/31-05-2017
ποσό
14,83€
θ)
Δικαιούχος
Παπακαλούσιου
Σοφία,
μισθοδοσία
Μαΐου,
ποσό 462,78€
ι)
Δικαιούχος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ασφαλιστικές εισφορές μηνός Μαΐου,
ποσό 226,21€
ια) Δικαιούχος εφημερίδα «ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ», (Α.Φ.Μ.999472280),
συνδρομή
μηνός
Απριλίου,τιμ.44658/15-05-2017
ποσό
5,00€
ιβ) Δικαιούχος εφημερίδα «Η ΕΡΕΥΝΑ», (Α.Φ.Μ.094311705),
συνδρομή
μηνός
Απριλίου,
ποσό
18,50€
ιγ) Δικαιούχος ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΟΡΑΝΙΑ , (Α.Φ.Μ.071437760), Δικηγόρος
ALPHA BANK, έλεγχος νομιμοποιητικών εγγράφων για νέα Διοίκηση,
ποσό
15,00€ ιδ) Δικαιούχος ΒΑΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, (Α.Φ.Μ. 100295520), για
κατασκευή
Αντικλειδιών,
ποσό
7,50€
ιε) Δικαιούχος «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε.», προμήθεια κλειδαριών
και αλλαγή κειδαριών, κατασκευή αντικλειδιών,
ποσό
223,90€
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ιστ) Δικαιούχος ΝΤΑΙΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, (Α.Φ.Μ.050047363), σφραγίδα
Προέδρου
και
Ταμία,
ποσό
6,00€
ιζ) Δικαιούχος ΛΙΑΠΗ ΜΑΡΙΑ, (Α.Φ.Μ. 144856884) , καύσιμα,
Α.Λ.Π.
85883/04-05-2017,
ποσό
50,00€
ιη) Δικαιούχος ΓΙΩΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, (Α.Φ.Μ. 052647456) , καύσιμα,
Α.Λ.Π.
61592/16-05-2017,
ποσό
50,00€
ιθ) Δικαιούχος ΣΤΡΑΠΑΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, (Α.Φ.Μ. 044288234) , καύσιμα,
Α.Λ.Π.
120711/30-05-2017,
ποσό
25,00€
κ) Δικαιούχος ΣΤΡΑΠΑΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, (Α.Φ.Μ. 044288234) , καύσιμα,
Α.Λ.Π.
120709/30-05-2017,
ποσό
25,00€
κα) Δικαιούχος «ΜΥΡΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», καθαρισμός Αυτοκινήτου,
Α.Π.Υ.6152-22-4773/09-05-2017,
ποσό
10,00€
κβ) Δικαιούχος ΤΣΑΒΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, (Α.Φ.Μ. 050047756) , τροφές,
Α.Λ.Π.
2/13-05-2017,
ποσό
10,00€
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ
ΔΑΠΑΝΩΝ
1.443,44€
Ακολούθως ενημέρωσε το σώμα ότι από την έρευνα αγοράς που έγινε
από την αρμόδια επιτροπή
για την υλοποίηση της από 15/05/2017
απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, επί του 12 ου θέματος, που αφορά την
αντικατάσταση τεσσάρων ελαστικών διαστάσεων 235-75-15, στο υπ.αριθμ.
ΤΚΜ 5572 αυτοκίνητο του Συλλόγου, η πιο συμφέρουσα για το Σύλλογο
προσφορά είναι του κ. Σωτηρίου Φασούλα και η οποία ανέρχεται στο ποσό
των τετρακοσίων είκοσι ευρώ τελική τιμή και ζητεί την έγκριση για την
πραγματοποίηση και πληρωμή της δαπάνης.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και το Σώμα αποφάσισε ομόφωνα και
παμψηφεί την έγκριση των παραπάνω δαπανών που ανάγονται στο μήνα
Μάιο, συνολικού ποσού χιλίων τετρακοσίων σαράντα τριών ευρώ και
σαράντα τεσσάρων λεπτών. Επίσης το Σώμα αποφάσισε ομόφωνα και
παμψηφεί την πραγματοποίηση της δαπάνης για αντικατάσταση των
τεσσάρων ελαστικών στο ΤΚΜ 5572 αυτοκίνητο του Συλλόγου με βάση την
προσφορά του κ. Σωτηρίου Φασούλα και εγκρίνει την πληρωμή αυτής μετά
την τοποθέτηση των νέων ελαστικών.
Θέμα 3ο: Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης στην Ζ΄Κ.Ο.Θ. &
Ν. Σποράδων
για ορισμό υπευθύνου, για τους Ομοσπονδιακούς
Θηροφύλακες που
είναι τοποθετημένοι στον Κυνηγετικό Σύλλογο
Τρικάλων, με το νόμιμο
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αναπληρωτή του (Εισηγητής Σταύρος Τραγάνης,
Πρόεδρος Κυνηγετικού
Συλλόγου Τρικάλων).
Επί του θέματος αυτού το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και
ενημέρωσε το σώμα ότι σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας
της ομοσπονδιακής θηροφυλακής, οι θηροφύλακες εντέλλονται για την
εργασία τους, όσον αφορά το χρόνο από την Ομοσπονδία ενώ για τον τόπο
από τον υπεύθυνο της Ομοσπονδιακής θηροφυλακής κάθε Συλλόγου, μόνο
στα διοικητικά όρια του Συλλόγου του. θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει
εισήγηση προς τη Ζ’ Κ.Ο.Θ. και Νήσων Σποράδων, με την οποία θα
προτείνεται ο υπεύθυνος ομοσπονδιακής θηροφυλακής του Συλλόγου και ο
οποίος θα έχει την ευθύνη για τον καθορισμό του τόπου κίνησης των δύο
ομοσπονδιακών θηροφυλάκων που έχουν θέση εργασίας την έδρα του
Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και το Σώμα αποφάσισε ομόφωνα
και παμψηφεί να προτείνει στη Ζ΄Κ.Ο.Θ. & Ν. Σποράδων τον ορισμό ως
υπευθύνου, για τους Ομοσπονδιακούς Θηροφύλακες που είναι τοποθετημένοι
στον Κυνηγετικό Σύλλογο Τρικάλων, τον Πρόεδρο του Συλλόγου κ. Σταύρο
Τραγάνη με νόμιμο αναπληρωτή του τον Αντιπρόεδρο του Συλλόγου κ.
Παναγιώτη Γιώτα .
Θέμα 4ο: Λήψη απόφασης για διεξαγωγή λαχειοφόρου για την
οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου (Εισηγητής Σταύρος Τραγάνης,
Πρόεδρος Κυνηγετικού
Συλλόγου Τρικάλων).
Επί του θέματος αυτού το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και
τόνισε προς
τα μέλη ό,τι θα πρέπει ο Σύλλογος, προκειμένου να
ανταπεξέλθει στις οικονομικές του υποχρεώσεις αλλά και μελλοντικά να
μπορεί να επιτελεί δράσεις για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο
δημιουργήθηκε και να ενισχύσει τα οικονομικά του για να μπορεί να επιτελεί
στο ακέραιο το ρόλο του. Για το λόγο αυτό προτείνει τη διεξαγωγή
λαχειοφόρου για την οικονομική ενίσχυση του.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και το Σώμα αποφάσισε
ομόφωνα και παμψηφεί τη διεξαγωγή λαχειοφόρου για την οικονομική
ενίσχυση του Συλλόγου και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο κ. Σταύρο Τραγάνη να
υπογράψει κάθε σχετικό έγγραφο για την υλοποίηση της λαχειοφόρου.
Θέμα 5ο: Λήψη απόφασης για διάθεση αυτοκινήτου Συλλόγου για
συμμετοχή στη
διαδικασία υλοποίησης της μελέτης για
επανεγκατάσταση της πεδινής
πέρδικας (Εισηγητής Σταύρος Τραγάνης, Πρόεδρος
Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων).
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Επί του θέματος αυτού λαμβάνοντας το λόγο ο Πρόεδρος
ενημέρωσε το σώμα ότι έχει υποβληθεί προφορικό αίτημα, από τον
προϊστάμενο του γραφείου θήρας του Δασαρχείου Τρικάλων κ. Μάνιο
Νικόλαο, για διάθεση αυτοκινήτου του Συλλόγου για συμμετοχή στη
διαδικασία υλοποίησης της εγκεκριμένης μελέτης για επανεγκατάσταση της
πεδινής πέρδικας. Τόνισε ό,τι στα πλαίσια της καλής συνεργασίας του
Συλλόγου, της διασφάλισης της διαφάνειας, της τήρησης των δεσμεύσεων
που αναλάβαμε έναντι της κυνηγετικής οικογένειας και κυρίως πάντα
εντός της καταστατικής λειτουργίας του Συλλόγου, θα πρέπει το Διοικητικό
Συμβούλιο με απόφασή του να εγκρίνει τη διάθεση
αυτοκινήτου του
Συλλόγου και τη συμμετοχή του, στη διαδικασία υλοποίησης της μελέτης
για επανεγκατάσταση της πεδινής πέρδικας και να υπάρχει η δυνατότητα
κίνησης αυτοκίνητου του Συλλόγου σ’ όλη την επικράτεια προκειμένου να
γίνει προσπάθεια σύλληψης και μεταφοράς στα Τρίκαλα, άγριων ατόμων
πεδινής πέρδικας. Αυτά πάντα στα πλαίσια υλοποίησης της εγκεκριμένης
μελέτης για την επανεγκατάσταση της πεδινής πέρδικας.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και το Σώμα αποφάσισε ομόφωνα
και παμψηφεί τη διάθεση αυτοκινήτου του Συλλόγου όποτε ζητηθεί από τον
υπεύθυνο του γραφείου θήρας του Δασαρχείου Τρικάλων διαθέτοντας και
οδηγό από τα μέλη του Δ.Σ. ή της Ελεγκτικής Επιτροπής του Κυνηγετικού
Συλλόγου Τρικάλων, προκειμένου να μετακινηθεί με τους συνεργάτες του
οπουδήποτε στην επικράτεια, για την υλοποίηση της μελέτης
επανεγκατάσταση της πεδινής πέρδικας στα Τρίκαλα. Εξουσιοδοτείται δε ο
Πρόεδρος να υπογράφει το αντίστοιχο δελτίο κίνησης του αυτοκινήτου που
θα συμμετάσχει στην εν λόγω δράση.
Θέμα 6ο: Λήψη απόφασης για αντικατάσταση μελών στη
Συμβουλευτική Επιτροπή Πεζοπορικών-Ορεινών Δραστηριοτήτων (Εισηγητής
Βάϊος Αναγνώστου, Γενικός Γραμματέας Κυνηγετικού Συλλόγου
Τρικάλων).
Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο Γεν.
Γραμματέα, κ. Βάιο Αναγνώστου ο οποίος ενημέρωσε τα μέλη ό,τι ο
Σύλλογος συμμετέχει στη Συμβουλευτική Επιτροπή Πεζοπορικών-Ορεινών
Δραστηριοτήτων και ότι θα πρέπει να αντικαταστήσουμε τον εκπρόσωπό
μας σ’ αυτή με ένα μέλος του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και το Σώμα αποφάσισε και ορίζει
ομόφωνα και παμψηφεί το μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου τον κ. Κων/νο
Μακρή ως εκπρόσωπό του στην εν λόγω επιτροπή με νόμιμο αναπληρωτή
του τον κ. Αθανάσιο Τίγκα, για όλη τη διάρκεια της θητείας του παρόντος
Διοικητικού Συμβουλίου έτσι ώστε να μη κωλύεται η εύρυθμη λειτουργία του
Συλλόγου.
Θέμα 7ο: Λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπου στην Δημοτική
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Επιτροπή ΔιαΒούλευσης (Εισηγητής Βάϊος Αναγνώστου, Γενικός
Γραμματέας Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων).
Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ό,τι το
συζητούμενο θέμα συμπεριλήφθηκε στην ημερήσια διάταξη από παραδρομή,
διότι αυτό συζητήθηκε ως 16ο θέμα στην έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. του
Συλλόγου στις 15-05-2017 και λήφθηκε σχετική απόφαση και για το λόγο
αυτό προτείνει την απόσυρσή του από την ημερήσια διάταξη, ισχύουσας της
προαναφερόμενης απόφασης.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και το Σώμα αποφάσισε ομόφωνα
και παμψηφεί την απόσυρσή του θέματος από την ημερήσια διάταξη,
ισχύουσας της προαναφερόμενης απόφασης.
Θέμα 8ο: Λήψη απόφασης για ορισμό υπευθύνων για την
συντήρηση και καλή
λειτουργία των αυτοκινήτων του Συλλόγου (Εισηγητής
Αθανάσιος Τίγκας
Κοσμήτορας Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων).
Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Κοσμήτορα
κ. Αθανάσιο Τίγκα ο οποίος τόνισε ό,τι πρέπει, στα πλαίσια της καλής
λειτουργίας του Συλλόγου και για την υλοποίηση των δεσμεύσεων που
αναλάβαμε έναντι της κυνηγετικής οικογένειας θα πρέπει τα αυτοκίνητα
του Συλλόγου να είναι πάντα συντηρημένα και σε καλή κατάσταση και για
το λόγο αυτό θα πρέπει να οριστούν υπεύθυνοι που θα παρακολουθούν την
κατάστασή τους και θα προγραμματίζουν τη συντήρησή τους.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και το Σώμα αποφάσισε ομόφωνα και
παμψηφεί, τον ορισμό ως υπευθύνων για τη σωστή λειτουργία και
συντήρηση των αυτοκινήτων του Συλλόγου τους κ.κ. Αθανάσιο Τίγκα
Κοσμήτορα του Δ.Σ. του Συλλόγου και τον Λάμπρο Γκαγκαστάθη, μέλος της
Ελεγκτικής Επιτροπής του Συλλόγου. Οι ανωτέρω ορισθέντες υποχρεούνται
να έχουν πάντα τα αυτοκίνητα του Συλλόγου σε κατάσταση καλής
λειτουργίας και θα μπορούν να προβαίνουν σε ενέργειες συντήρησης,
επισκευής, καθαρισμού κ.λ.π. έτσι ώστε να μην κωλύεται η εύρυθμη
λειτουργία του Συλλόγου. Εξουσιοδοτούνται δε, ομόφωνα από Διοικητικό
Συμβούλιο, οι ανωτέρω να προβαίνουν σε προμήθειες ανταλλακτικών,
εξαρτημάτων και αναλωσίμων (λιπαντικά, καύσιμα, φίλτρα κ.λ.π.) καθώς και
να προβαίνουν σε ανάθεση εργασιών συντήρησης των αυτοκινήτων του
Συλλόγου και μέχρι του ποσού των χιλίων (1.000,00) ευρώ ανά ανάθεση για
προμήθεια
ανταλλακτικών-εξαρτημάτων
και
αναλωσίμων
συμπεριλαμβανομένης και της δαπάνης τοποθέτησης-αντικατάστασής τους.
Ειδικά όταν πρόκειται αποκλειστικά
μόνο για ανάθεση
εργασιών
συντήρησης και επισκευής
των αυτοκινήτων του Συλλόγου χωρίς
ανταλλακτικά-εξαρτήματα και αναλώσιμα το ποσό που μπορούν να
αναθέτουν με απόφασή τους περιορίζεται στα τριακόσια (300,00€) για κάθε
επισκευή ή συντήρηση που λαμβάνει χώρα. Με το πέρας της διαδικασίας
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επισκευής και συντήρησης θα προσκομίζουν στο Διοικητικό Συμβούλιο τα
αντίστοιχα φορολογικά παραστατικά για τη πληρωμή και έγκριση των
δημιουργημένων δαπανών. Τυχόν μη έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο
των εν λόγο δαπανών, αυτές βαρύνουν τους αναθέτοντες. Για δαπάνες που
υπερβαίνουν τα παραπάνω αναφερόμενα ποσά θα ακολουθείται η διαδικασία
της λήψης προσφορών από την επιτροπή πρόχειρων και τακτικών
διαγωνισμών, μετά από αίτημα των υπευθύνων για τη συντήρηση και την
καλή λειτουργία των αυτοκινήτων.
Θέμα 9ο: Λήψη απόφασης για τη χορήγηση υπερωριών στην
Γραμματέα του Συλλόγου (Εισηγητής Σταύρος Τραγάνης, Πρόεδρος
Κυνηγετικού Συλλόγου
Τρικάλων).
Επί του θέματος αυτού το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και
ενημέρωσε το Σώμα ότι χρειάζεται πολλές φορές η μοναδική υπάλληλος του
Συλλόγου κ. Σοφία Παπακαλούσιου, η οποία εργάζεται με τετράωρη
απασχόληση, να παραμείνει πέραν του θεσμοθετημένου ωραρίου της, για να
διευθετήσει τρέχουσες υποχρεώσεις του Συλλόγου. Για το λόγο αυτό
τόνισε ό,τι πρέπει να κρατείται βιβλίο υπερωριών και να δηλώνονται οι
δεδουλευμένες υπερωρίες σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και το Σώμα αποφάσισε
ομόφωνα και παμψηφεί, να τηρείται βιβλίο υπερωριών, να δηλώνονται
αρμοδίως αυτές σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία και να
αποδίδονται στον ασφαλιστικό φορέα οι αντίστοιχες εισφορές και στη
δικαιούχο οι αντίστοιχες αποδοχές.
Θέμα 10ο: Λήψη απόφασης για ανάρτηση των πρακτικών του Δ.Σ.
στην ιστοσελίδα του Συλλόγου μετά την αναβάθμισή της (Εισηγητής
Βάϊος Αναγνώστου, Γενικός Γραμματέας Κυνηγετικού Συλλόγου
Τρικάλων).
Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Γεν.
Γραμματέα του Δ.Σ. κ. Βάιο Αναγνώστου, ο οποίος τόνισε ό,τι πρέπει, στα
πλαίσια της καλής λειτουργίας του Συλλόγου και για την υλοποίηση των
δεσμεύσεων που αναλάβαμε έναντι της κυνηγετικής οικογένειας θα πρέπει
τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου να
δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Συλλόγου μόλις αυτή καταστεί
λειτουργικά έτοιμη.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και το Σώμα αποφάσισε
ομόφωνα και παμψηφεί, σύμφωνα με την πρόταση του Γεν. Γραμματέα του
Δ.Σ. για τη δημοσίευση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου στην ιστοσελίδα του Συλλόγου μόλις αυτή καταστεί λειτουργικά
έτοιμη.
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Θέμα 11ο: Λήψη απόφασης για
ανάθεση αναμόρφωσης της
ιστοσελίδας του Συλλόγου (Εισηγητής Σταύρος Τραγάνης, Πρόεδρος
Κυνηγετικού Συλλόγου
Τρικάλων).
Επί του θέματος αυτού το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και
τόνισε ό,τι είναι επιτακτική ανάγκη στα πλαίσια της καλής λειτουργίας του
συλλόγου και για την υλοποίηση των δεσμεύσεων που αναλάβαμε έναντι της
κυνηγετικής οικογένειας, να προβούμε στην αναμόρφωση της ιστοσελίδας
του Συλλόγου, έτσι ώστε αυτή να καταστεί θελκτική στους συναδέλφους
κυνηγούς και όχι μόνο. Στόχος μας είναι η ιστοσελίδα να αναμορφωθεί και
να αποκτήσει μια σύγχρονη μορφή, να αποτελεί σημείο αναφοράς όπου θα
μπορεί όποιος επιθυμεί να βρίσκει πληροφορίες για τη δράση του Συλλόγου,
γενικότερα για την κυνηγετική δράση και δραστηριότητα, για την
κυνοφιλία, για τη δασική νομοθεσία, για τη νομοθεσία περί όπλων και θήρας
και για κάθε σχετικό με αυτά θέμα. Έτσι λοιπόν θα πρέπει η νέα μορφή της
ιστοσελίδας να έχει μια λειτουργική δομή και μορφή η οποία θα δίνει τη
δυνατότητα της άμεσης και εύκολης εξεύρεσης του κάθε φορά
αναζητούμενου θέματος. Ειδικότερα τονίζεται ότι πρέπει να ληφθεί μέριμνα
για τη δυνατότητα ανάρτησης όλων των αποφάσεων των συλλογικών
οργάνων του Συλλόγου. Ενημερώνει δε στη συνέχεια ότι υπάρχει προφορική
δέσμευση από την επιχείρηση «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ», με
έδρα την πόλη των Τρικάλων, για την αναμόρφωση της ιστοσελίδας του
Συλλόγου χωρίς την καταβολή τιμήματος, υπό τον τύπο της δωρεάς προς
τον Κυνηγετικό Σύλλογο Τρικάλων. Θα πρέπει λοιπόν το Διοικητικό
Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, τόσο για την ανάγκη αναμόρφωσης της
ιστοσελίδας, όσο και για την ανάθεση της αναμόρφωσης σε εξειδικευμένο
πρόσωπο, σταθμίζοντας και την πρόταση δωρεάς του κ. Κωνσταντίνου
Παπακωνσταντίνου και την αποδοχή ή όχι αυτής.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και το Σώμα αποφάσισε ομόφωνα
και παμψηφεί, την αναμόρφωση της ιστοσελίδας του Συλλόγου και την
αποδοχή της δωρεάς του κ. Κωνσταντίνου Παπακωνσταντίνου για την
αναμόρφωση της εν λόγο ιστοσελίδας, χωρίς οικονομικό κόστος για το
Σύλλογο. Εξουσιοδοτείται επίσης ομόφωνα και παμψηφεί ο Πρόεδρος του
Συλλόγου να υπογράψει κάθε σχετικό, με την αποδοχή της δωρεάς του κ.
Κωνσταντίνου Παπακωνσταντίνου για την αναμόρφωση της εν λόγο
ιστοσελίδας και την παρακολούθηση αλλά και την καθοδήγηση για την
μορφή που θα πρέπει η ιστοσελίδα να λάβει μετά την αναμόρφωση της.
Θέμα 12ο: Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος στη Ζ΄ Κ.Ο.Θ. &
Ν. Σποράδων
για χορήγηση ποτίστρων και πινακίδων σήμανσης
(Εισηγητής Απόστολος Μεσιακάρης, Μέλος του Δ.Σ. του Κυνηγετικού
Συλλόγου Τρικάλων,
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υπεύθυνος για το στρατηγικό σχεδιασμό και την
κυνηγετική αειφορία).
Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο μέλος
του Δ.Σ. του Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων Απόστολο Μεσιακάρη,
υπεύθυνο για το στρατηγικό σχεδιασμό και την κυνηγετική αειφορία, ο
οποίος και τόνισε ό,τι ο Σύλλογος θα πρέπει στα πλαίσια των
φιλοθηραματικών του δράσεων θα πρέπει να τοποθετήσει ποτίστρες
προκειμένου τους καλοκαιρινούς μήνες τα θηράματα να μπορούν να έχουν
πρόσβαση στο νερό. Επίσης τόνισε ότι θα πρέπει να τοποθετηθούν πινακίδες
ενημέρωσης σχετικές με τις επιτρεπόμενες ή απαγορευμένες δράσεις
άσκησης της κυνηγετικής ή εκπαιδευτικής δραστηριότητας προκειμένου οι
συνάδελφοι κυνηγοί να βοηθιούνται και να μην υποπίπτουν σε ακούσιες
παραβάσεις. Υπενθύμισε ότι προκύπτουν επιπλέον ανάγκες προς αυτή την
κατεύθυνση, λόγω της διακηρυγμένης θέσης μας για την επανεγκατάσταση
της πεδινής πέρδικας. Πρότεινε στη συνέχεια, λαμβανομένης υπ’ όψη της
οικονομικής κατάστασης του Συλλόγου, να υποβληθεί σχετικό αίτημα στη
Ζ’ Κ.Ο.Θ. και Νήσων Σποράδων για τη χορήγηση ποτίστρων και πινακίδων
σήμανσης.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και το Σώμα αποφάσισε ομόφωνα
και παμψηφεί, σύμφωνα με την εισήγηση, να τοποθετηθούν ποτίστρες
προκειμένου τους καλοκαιρινούς μήνες τα θηράματα να μπορούν να έχουν
πρόσβαση στο νερό και πινακίδες ενημέρωσης σχετικές με τις
επιτρεπόμενες ή απαγορευμένες δράσεις άσκησης της κυνηγετικής ή
εκπαιδευτικής δραστηριότητας προκειμένου οι συνάδελφοι κυνηγοί να
βοηθιούνται και να μην υποπίπτουν σε ακούσιες παραβάσεις. Για την
υλοποίηση της απόφασης αυτής αποφασίσθηκε ομόφωνα και παμψηφεί, η
υποβολή αιτήματος στη Ζ΄ Κ.Ο.Θ. & Ν. Σποράδων για τη χορήγηση των
απαιτούμενων ποτίστρων και πινακίδων σήμανσης.
Θέμα 13ο: Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος στη Ζ΄ Κ.Ο.Θ. &
Ν. Σποράδων
για τη δημιουργία χώρου αναψυχής (Εισηγητής
Απόστολος Μεσιακάρης, Μέλος του Δ.Σ. του Κυνηγετικού Συλλόγου
Τρικάλων, υπεύθυνος
για το στρατηγικό σχεδιασμό και την κυνηγετική
αειφορία).
Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο μέλος
του Δ.Σ. του Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων Απόστολο Μεσιακάρη,
υπεύθυνο για το στρατηγικό σχεδιασμό και την κυνηγετική αειφορία, ο
οποίος αναφέρθηκε στην ανάγκη δημιουργίας ενός χώρου αναψυχής στα
όρια ευθύνης του Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων και πάντα στα πλαίσια
ευρύτερων πρωτοβουλιών για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
Συγκεκριμένα τόνισε ό,τι ο Σύλλογος θα πρέπει στα πλαίσια των
παρεμβάσεων για την προστασία και τον εξωραϊσμό του φυσικού
περιβάλλοντος να δημιουργεί εγκαταστάσεις και υποδομές οι οποίες θα
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δίνουν τη δυνατότητα χρήσης τους με ελεύθερη πρόσβαση, συντεταγμένα
από όλους τους πολίτες που επιθυμούν να βιώσουν και να απολαύσουν τις
«χάρες του βουνού» με ασφάλεια για το φυσικό περιβάλλον. Πρότεινε στη
συνέχεια, λαμβανομένης υπ’ όψη της οικονομικής κατάστασης του
Συλλόγου, να υποβληθεί σχετικό αίτημα στη Ζ’ Κ.Ο.Θ. και Νήσων Σποράδων
για τη χρηματοδότηση δημιουργίας χώρου αναψυχής στην ευρύτερη περιοχή
της Δημοτικής Ενότητας Παλαιοκάστρου του Δήμου Τρικκαίων με το
παραπάνω σκεπτικό. Επιπλέον τόνισε ότι αυτός ο χώρος θα μπορεί να
λειτουργήσει υποβοηθητικά και για δράσεις πυροπροστασίας.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και το Σώμα αποφάσισε ομόφωνα
και παμψηφεί, σύμφωνα με το σκεπτικό της εισήγησης, η υποβολή αιτήματος
στη Ζ΄ Κ.Ο.Θ. & Ν. Σποράδων για τη χρηματοδότηση και δημιουργία ενός
χώρου αναψυχής στα όρια ευθύνης του Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων,
στην ευρύτερη περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Παλαιοκάστρου του Δήμου
Τρικκαίων και πάντα στα πλαίσια ευρύτερων πρωτοβουλιών για την
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
Η επιλογή του χώρου
εγκατάστασης θα αποφασισθεί από τα όργανα της Ζ΄ Κ.Ο.Θ. & Ν. Σποράδων.
Θέμα 14ο: Λήψη απόφασης για προμήθεια ορτυκιών (Εισηγητής
Απόστολος Μεσιακάρης, Μέλος του Δ.Σ. του Κυνηγετικού Συλλόγου
Τρικάλων, υπεύθυνος για το στρατηγικό σχεδιασμό και την
κυνηγετική αειφορία).
Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο μέλος
του Δ.Σ. του Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων Απόστολο Μεσιακάρη, ,
υπεύθυνο για το στρατηγικό σχεδιασμό και την κυνηγετική αειφορία, ο
οποίος αναφέρθηκε στην παράδοση που έχει δημιουργηθεί στον Κυνηγετικό
Σύλλογο Τρικάλων για εμπλουτισμό του φυσικού περιβάλλοντος με ορτύκια
Ευρωπαϊκού τύπου, καθώς και στην εγκεκριμένη για αυτό το λόγο μελέτη
από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Συνεχίζοντας προτείνει την προμήθεια χιλίων
ορτυκιών Ευρωπαϊκού τύπου για την υλοποίηση της ως άνω αναφερόμενης
μελέτης.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και το Σώμα, σύμφωνα με το
σκεπτικό της εισήγησης, αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί, στα πλαίσια
υλοποίησης εγκεκριμένης από τις αρμόδιες υπηρεσίες για αυτό το λόγο
αυτό μελέτης, την προμήθεια χιλίων ορτυκιών Ευρωπαϊκού τύπου για
εμπλουτισμό του φυσικού περιβάλλοντος. Για την υλοποίηση αυτής της
απόφασης θα διεξαχθεί μειοδοτικός διαγωνισμός με κλειστές προσφορές
κατόπιν δημοσίευσης της σχετικής διακήρυξης.
Θέμα 15ο: Λήψη απόφασης για προμήθεια τροφής για νεοσσούς
φασιανούς και
αποστολή στα Δημόσια εκτροφεία Σερρών και Νάουσας
(Εισηγητής
Σταύρος Τραγάνης, Πρόεδρος Κυνηγετικού Συλλόγου
Τρικάλων).
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Επί του θέματος αυτού το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και
οποίος αναφέρθηκε στην παράδοση που έχει δημιουργηθεί στον Κυνηγετικό
Σύλλογο Τρικάλων για εμπλουτισμό του φυσικού περιβάλλοντος με
φασιανούς κολχικού τύπου, καθώς και στην εγκεκριμένη για αυτό το λόγο
μελέτη από τις αρμόδιες υπηρεσίες, τους οποίους τα τελευταία χρόνια
προμηθεύεται από κρατικά εκτροφεία. Στη συνέχεια ανέφερε ότι μετά από
επικοινωνία που υπήρξε με τα κρατικά εκτροφεία, στα οποία ο Κυνηγετικός
Σύλλογος Τρικάλων έχει υποβάλλει αίτημα για προμήθεια φασιανών, όλα
δήλωσαν ότι προτίθενται να χορηγήσουν πουλιά για τον εμπλουτισμό του
φυσικού περιβάλλοντος. Επιπλέον ενημέρωσε ότι τα εκτροφεία Σερρών και
Νάουσας ζήτησαν να τους χορηγηθεί τροφή για νεοσσούς φασιανούς και την
οποία πρέπει να προμηθευτούμε από ΒΙΟΖΩΚΑΤ Α.Ε. με έδρα την Κατερίνη,
διότι από την επιχείρηση αυτή προμηθεύονται τα συγκεκριμένα εκτροφεία,
την απαιτούμενη τροφή και δεν ενδείκνυται η αλλαγή του τύπου της
τροφής.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και το Σώμα, σύμφωνα με το
σκεπτικό της εισήγησης, αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί, την αποστολή
πεντακοσίων είκοσι κιλών από τη συγκεκριμένη ζωοτροφή σε κάθε ένα από
τα δύο εκτροφεία, και την έγκριση συνολικής δαπάνης 619,00€.
Θέμα 16ο: Λήψη απόφασης για διενέργεια έκτακτου service και
ελέγχου των αυτοκινήτων
Του Συλλόγου ( Εισηγητής Αθανάσιος Τίγκας,
Κοσμήτορας Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων).
Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον
Κοσμήτορα κ. Αθανάσιο Τίγκα ο οποίος τόνισε ό,τι πρέπει, στα πλαίσια της
καλής λειτουργίας του Συλλόγου και για την υλοποίηση των δεσμεύσεων
που αναλάβαμε έναντι της κυνηγετικής οικογένειας θα πρέπει τα
αυτοκίνητα του Συλλόγου να είναι πάντα συντηρημένα και σε καλή
κατάσταση. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να γίνει ένας γενικευμένος έλεγχος
αυτών και να διενεργηθεί έκτακτο και πλήρες service, έτσι ώστε η νέα
Διοίκηση να έχει στη διάθεσή της αυτοκίνητα τα οποία θα είναι αξιόπιστα
και σε πλήρη ετοιμότητα.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και το Σώμα αποφάσισε ομόφωνα
και παμψηφεί, τη διενέργεια έκτακτου γενικευμένου service και ελέγχου στα
δύο αυτοκίνητα του Συλλόγου. Εξουσιοδοτείται δε για το λόγο αυτό ο κ.
Αθανάσιος Τίγκας Κοσμήτορας του Δ.Σ. του Συλλόγου να προβεί σε κάθε
απαραίτητη για το λόγο αυτό ενέργεια και να
αναθέσει σε νόμιμα
λειτουργούντα συνεργεία επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων τη
διενέργεια έκτακτου γενικευμένου service και ελέγχου στα δύο αυτοκίνητα
του Συλλόγου. Εξουσιοδοτείται επίσης , ομόφωνα από Διοικητικό
Συμβούλιο, να προβεί στην ανάληψη κάθε απαραίτητης, για το σκοπό αυτό,
δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών, εξαρτημάτων κ.λπ. καθώς και
στην ανάθεση εργασιών για την υλοποίηση του έκτακτου γενικευμένου
service και ελέγχου στα δύο αυτοκίνητα του Συλλόγου, εντός των
χρηματικών ορίων που έχουν τεθεί με την ανωτέρω στη σημερινή
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συνεδρίαση και στο με αριθμό 8 ο θέμα ημερήσιας διάταξης απόφαση. Ειδικά
εάν απαιτηθεί δαπάνη πέραν των καθορισμένων χρηματικών ορίων που
έχουν τεθεί με την ανωτέρω στη σημερινή συνεδρίαση και στο με αριθμό 8 ο
θέμα ημερήσιας διάταξης απόφαση θα ακολουθηθεί η διαδικασία της λήψης
προσφορών από την επιτροπή πρόχειρων και τακτικών διαγωνισμών. Με το
πέρας της διαδικασίας επισκευής και συντήρησης θα προσκομισθούν στο
Διοικητικό Συμβούλιο τα αντίστοιχα φορολογικά παραστατικά για τη
πληρωμή και έγκριση των δημιουργημένων δαπανών. Τυχόν μη έγκριση από
το Διοικητικό Συμβούλιο των εν λόγο δαπανών, αυτές θα βαρύνουν τον
αναθέτοντα.
Θέμα 17ο : Λήψη απόφασης για τήρηση μαγνητοφώνησης των
πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου (Εισηγητής Βάϊος Αναγνώστου,
Γενικός Γραμματέας Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων).
Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Γεν.
Γραμματέα του Δ.Σ. κ. Βάιο Αναγνώστου, ο οποίος τόνισε ό,τι πρέπει στα
πλαίσια της καλής λειτουργίας του Συλλόγου, τα πρακτικά των
συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να μαγνητοφωνούνται
για την καλύτερη αποτύπωση των θέσεων που ο κάθε σύμβουλος εκφράζει.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και το Σώμα αποφάσισε
ομόφωνα και παμψηφεί, σύμφωνα με την πρόταση του Γεν. Γραμματέα του
Δ.Σ. για τη μαγνητοφώνηση των πρακτικών συνεδρίασης του Διοικητικού
Συμβουλίου, προκειμένου να υπάρξει καλύτερη αποτύπωση των απόψεων και
των θέσεων του κάθε, συμμετέχοντα στη συνεδρίαση, συμβούλου.
Εγκρίνεται για το λόγο αυτό η ανάληψη δαπάνης, ύψους κατ’ ανώτερο
διακοσίων (200,00€) ευρώ, για τη προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού.
Θέμα 18 ο: Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης περί ένταξης
στις αποζημιώσεις του
ΕΛΓΑ, των προξενούμενων ζημιών στις
καλλιέργειες από τους Αγριόχοιρους
(Εισηγητής Σταύρος Τραγάνης, Πρόεδρος
Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων).
Επί του θέματος αυτού το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ο
οποίος αναφέρθηκε στα προβλήματα που δημιουργούνται από την ύπαρξη
μεγάλων πληθυσμών αγριόχοιρων, στα γεωγραφικά όρια ευθύνης του
Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων και στις εκτεταμένες ζημίες που
πραγματοποιούν στις αγροτικές καλλιέργειες. Πρότεινε να λάβει το
Διοικητικό Συμβούλιο απόφαση και να αποσταλεί αρμοδίως για την ένταξη
στο καθεστώς αποζημιώσεων του Ε.Λ.Γ.Α., των πραγματοποιούμενων από
τους αγριόχοιρους ζημιών στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και το Διοικητικό Συμβούλιο
αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί, σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου,
να αιτηθεί την ένταξη στο καθεστώς αποζημιώσεων του Ε.Λ.Γ.Α., των
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πραγματοποιούμενων από τους αγριόχοιρους ζημιών στις
εκμεταλλεύσεις και να αποστείλει αρμοδίως το αίτημα αυτό.

αγροτικές

Θέμα 19ο: Λήψη απόφασης για τη δημιουργία εκτροφείου πεδινής
πέρδικας (Εισηγητής Απόστολος Μεσιακάρης, Μέλος του Δ.Σ. του
Κυνηγετικού Συλλόγου
Τρικάλων, υπεύθυνος για το στρατηγικό σχεδιασμό και
την κυνηγετική αειφορία).
Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο μέλος του
Δ.Σ. του Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων Απόστολο Μεσιακάρη, υπεύθυνο
για το στρατηγικό σχεδιασμό και την κυνηγετική αειφορία, ο οποίος
αναφέρθηκε στην ανάγκη δημιουργίας ενός σύγχρονου εκτροφείου πεδινής
πέρδικας. Τόνισε ότι στα πλαίσια ευρύτερων πρωτοβουλιών για την
προστασία της πανίδας αλλά και γενικότερα του φυσικού περιβάλλοντος και
για την υλοποίηση των δεσμεύσεων που αναλάβαμε έναντι της κυνηγετικής
οικογένειας θα πρέπει, να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την
επανεγκατάσταση της πεδινής πέρδικας, στα όρια ευθύνης του Κυνηγετικού
Συλλόγου Τρικάλων. Υπενθύμισε ότι υπάρχει από το Δασαρχείο Τρικάλων
εγκεκριμένη μελέτη για τη δράση αυτή και ζήτησε από το σώμα να λάβει
απόφαση για τη δημιουργία ενός σύγχρονου εκτροφείου πεδινής πέρδικας.
Πρότεινε στη συνέχεια, λαμβανομένης υπ’ όψη της οικονομικής
κατάστασης του Συλλόγου, να υποβληθεί σχετικό αίτημα στη Ζ’ Κ.Ο.Θ. και
Νήσων Σποράδων
για τη χρηματοδότηση δημιουργίας σύγχρονου
εκτροφείου πεδινής πέρδικας στην Τ.Κ. Παλαιοπύργου, στο χώρο όπου ήδη
υπάρχει κλωβός προσαρμογής θηραμάτων του Συλλόγου.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και το Σώμα αποφάσισε, ομόφωνα
και παμψηφεί σύμφωνα με το σκεπτικό της εισήγησης, την υποβολή
αιτήματος στη Ζ΄ Κ.Ο.Θ. & Ν. Σποράδων για τη χρηματοδότηση και
δημιουργία
σύγχρονου
εκτροφείου
πεδινής
πέρδικας
στην
Τ.Κ.
Παλαιοπύργου, στο χώρο όπου ήδη υπάρχει κλωβός προσαρμογής
θηραμάτων του Συλλόγου, προκειμένου να υποβοηθηθεί και η υλοποίηση της
εγκεκριμένης μελέτης για την επανεγκατάσταση της πεδινής πέρδικας.
Θέμα 20ο: Λήψη απόφασης για διεξαγωγή έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης (Εισηγητής
Σταύρος Τραγάνης, Πρόεδρος Κυνηγετικού Συλλόγου
Τρικάλων).
Επί του θέματος αυτού το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ο
οποίος αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα σύγκλησης έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης του Συλλόγου, επειδή υπάρχουν τρέχοντα θέματα και χρειάζεται
να ληφθούν αποφάσεις που η αρμοδιότητα για την έγκρισή τους ανήκει στη
δικαιοδοσία αυτής. Ειδικότερα ανέφερε ότι χρειάζεται προχωρήσουμε σε
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τροποποίηση του προϋπολογισμού του Συλλόγου του έτους 2017, να λάβουμε
απόφαση για την απόδοση της έκτακτης εισφοράς στη Ζ΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία
Θεσσαλίας & Ν. Σποράδων, να λάβουμε απόφαση τροποποίησης της απόφασης της
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης υπέρ του Συλλόγου, να λάβουμε απόφαση για τη
διαχείριση των κλωβών, να αποφασίσουμε σχετικά με την απαγόρευση θήρας
ορισμένου χρόνου στην περιοχή Παλαιοπύργου, Αρδανίου,Ράξας, Χαϊδεμένης κ.λ.π., να
λάβουμε απόφαση για την ανανέωση απαγόρευσης θήρας ορισμένου χρόνου στην
Φωτάδα, να λάβουμε απόφαση για την κατάργηση ή όχι της Ζ.Ε.Σ. Χρυσαυγής, να
λάβουμε απόφαση για τη δημιουργία νέας Ζ.Ε.Σ. στην περιοχή ΠαλαιοπύργουΖηλευτής-Χρυσαυγής
και άλλα τρέχοντα ζητήματα. Στη συνέχεια πρότεινε να
ετοιμάσουν εισηγήσεις για τα παραπάνω θέματα από τα καθ’ ύλη αρμόδια μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου και να συζητηθούν σε ειδική Συνεδρίαση του οργάνου που θα
λάβει χώρα με τη μορφή της κατεπείγουσας συνεδρίασης την 08/06/2017 και ώρα
20:00 στα γραφεία του Συλλόγου, όπου και θα καθοριστεί η ημέρα συνεδρίασης της
Γενικής Συνέλευσης καθώς και η ημερήσια διάταξη αυτής.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και το Σώμα αποφάσισε, ομόφωνα και
παμψηφεί σύμφωνα με το σκεπτικό της εισήγησης για την αναγκαιότητα
σύγκλησης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου και την κατεπείγουσα
συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, την 08/06/2017 και ώρα 20:00 στα γραφεία
του Συλλόγου, όπου και θα καθοριστεί η ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης
καθώς και η ημερήσια διάταξη αυτής.

Θέμα 21ο: Ενημέρωση επί επειγόντων θεμάτων και θεμάτων
επικαιρότητας (Εισηγητής Σταύρος Τραγάνης, Πρόεδρος Κυνηγετικού
Συλλόγου Τρικάλων).
Επί του θέματος αυτού το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου
ο οποίος ενημέρωσε το σώμα για τρέχοντα
ζητήματα επικαιρότητας και ειδικότερα ανέφερε ότι πρέπει να προβούμε σε
λήψη δειγμάτων DNA, για τα προς απελευθέρωση θηράματα που υπάρχουν
στους κλωβούς Λιοπράσου και Παλαιοπύργου. Πρότεινε την λήψη δειγμάτων
από τρεις (3) λαγούς και μιας (1) ορεινής πέρδικας και τα οποία να
αποσταλούν αρμοδίως σε εξειδικευμένο εργαστήριο γενετικής βιολογίας.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και το Σώμα αποφάσισε,
ομόφωνα και παμψηφεί τη λήψη δειγμάτων από τρεις (3) λαγούς και μιας (1)
ορεινής πέρδικας, καθώς και την άμεση απελευθέρωση όλων των ικανών για
εμπλουτισμό των βιοτόπων θηραμάτων που υπάρχουν στους εν λόγω
κλωβούς. Η απελευθέρωση θα γίνει μετά από συνεννόηση με την αρμόδια
Δασική Αρχή για τον ορισμό της ημερομηνίας. Τα δε μέλη του Δ.Σ. θα
ενημερωθούν έγκαιρα για την διαδικασία της απελευθέρωσης. Επίσης
εγκρίνεται ομόφωνα και παμψηφεί η ανάληψη της αναλογούσας δαπάνης
προς το εργαστήρι γενετικής βιολογίας και η εκταμίευση του αντίστοιχου
ποσού.
Θέμα 22ο : Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου στην
επιτροπή κρίσης νέων
κυνηγών του Δασαρχείου Τρικάλων.
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Επί του θέματος αυτού ο κ. Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ό,τι
ο Σύλλογος συμμετέχει στη επιτροπή κρίσης νέων κυνηγών του Δασαρχείου
Τρικάλων και πρέπει να ορίσει τον εκπρόσωπό του. Προτείνει δε η
εκπροσώπηση να είναι θεσμική και να ορισθεί ως εκπρόσωπος του
Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων ο ό ίδιος ο Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου κ. Τραγάνης Σταύρος,
με αναπληρωτή του τον κ. Βάϊο
Αναγνώστου Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου Αντιπρόεδρο.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και το Σώμα αποφάσισε
ομόφωνα και παμψηφεί, αποδεχόμενο την εισήγηση του Προέδρου στο
σύνολό της, ορίζει ως εκπρόσωπο του στην επιτροπή κρίσης νέων κυνηγών
του Δασαρχείου Τρικάλων τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Σταύρο Τραγάνη, με
νόμιμο αναπληρωτή του τον Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου κ. Βάϊο
Αναγνώστου, για όλη τη διάρκεια της θητείας του παρόντος Διοικητικού
Συμβουλίου έτσι ώστε να μη κωλύεται η εύρυθμη λειτουργία της εν λόγω
επιτροπής.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση και αφού τα μέλη
του Δ.Σ. του συλλόγου δήλωσαν ότι αναλαμβάνουν και θα ασκήσουν πλήρως
τις υποχρεώσεις και δικαιώματα που απορρέουν από τις παραπάνω
αποφάσεις, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ο Κοσμήτορας

ΣΤΑΥΡΟΣ Θ. ΤΡΑΓΑΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΙΓΚΑΣ

Ο Αντιπρόεδρος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΩΤΑΣ

Ο Γενικός Γραμματέας

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΙΟΣ

Ο

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΑΜΙΑΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΕΣΙΑΚΑΡΗΣ

ΠΛΑΚΟΠΗΤΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ
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ΜΑΚΡΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ
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