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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΤΟΥ «ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΗΣ 22 ης ΙΟΥΝΙΟΥ
2017.
Στα Τρίκαλα σήμερα στις είκοσι δύο (22) του μηνός Ιουνίου δύο χιλιάδες
δεκαεπτά (2017), ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνελεύσεων του
Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, που βρίσκεται στα Τρίκαλα επί της οδού Λαρίσης,
συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση τα μέλη του Κυνηγετικού Συλλόγου
Τρικάλων, κατόπιν της από 31/05/2017 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, η
οποία έλαβε τη νόμιμη δημοσιότητα και έχει ως εξής:

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ
ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 24 Τ.Κ. 42131 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ. 2431026396 FAX 2431079227
www.kstrikalon.gr, e-mail: kinigoi@otenet.gr
Τρίκαλα 08-06-2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό του Συλλόγου, το Διοικητικό
Συμβούλιο καλεί τα μέλη του «Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων» σε Έκτακτη
Γενική Συνέλευση την 18η Ιουνίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 19:00, στην
αίθουσα συνελεύσεων του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων που βρίσκεται στη οδό
Λαρίσης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων ημερήσιας
διάταξης:
1.
Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2017.
2.
Απόφαση για έκτακτη εισφορά στη Ζ΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Θεσσαλίας & Ν.
Σποράδων.
3.
Τροποποίηση απόφασης για την έκτακτη εισφορά στο Σύλλογο.
4.
Διαχείριση κλωβών.
5.
Λήψη απόφασης για απαγόρευση θήρας ορισμένου χρόνου Παλαιοπύργου,
Αρδανίου,
Ράξας, Χαϊδεμένης κ.λ.π.
6.
Ανανέωση απαγόρευσης θήρας ορισμένου χρόνου Φωτάδας.
7.
Κατάργηση Ζ.Ε.Σ. Χρυσαυγής.
8.
Δημιουργία νέας Ζ.Ε.Σ. Παλαιοπύργου-Ζηλευτής-Χρυσαυγής.
9.
Εισηγήσεις – προτάσεις από τα μέλη.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η έκτακτη Γενική Συνέλευση θα
επαναληφθεί στις 22-06-2017 ημέρα Πέμπτη στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα και
με τα ίδια θέματα.
Ο Πρόεδρος
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Τραγάνης Σταύρος
Αρχόμενης της συνεδρίασης τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος του Κυνηγετικού
Συλλόγου Τρικάλων κ. Τραγάνης Σταύρος ο οποίος με βάση το άρθρο 6 παρ. 5 του
καταστατικού λειτουργίας του Συλλόγου προεδρεύει αυτής και δήλωσε ότι με βάση
το άρθρο 5 παρ. 7 επειδή πρόκειται για επαναληπτική Γενική Συνέλευση
ματαιωθείσας της αρχικής λόγω έλλειψης απαρτίας, δεν χρειάζεται να ελεγχθεί η
σημερινή απαρτία και η παρούσα επαναληπτική Γενική Συνέλευση συνεδριάζει
νομίμως, οσαδήποτε και αν είναι τα παρόντα μέλη.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Τραγάνης Σταύρος κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης και την τήρηση των πρακτικών ανέλαβε ο Γενικός
Γραμματέας του Συλλόγου κ. Αναγνώστου Βάιος, συνεπικουρούμενος από την
μοναδική υπάλληλο του Συλλόγου κ. Παπακαλούσιου Σοφία. Στην εναρκτήρια της
συνεδρίασης τοποθέτησή του, ο Πρόεδρος καλωσόρισε τα παρευρισκόμενα μέλη
ευχαριστώντας τα, τόσο για τη σημερινή τους παρουσία, όσο και για τη συμμετοχή
τους στην εκλογική διαδικασία της 23ης Απριλίου 2017. Καλωσόρισε και
ευχαρίστησε επίσης και τον εκπρόσωπο του Δασαρχείου Τρικάλων κ. Παππά
Δημήτριο, για την συμμετοχή του στη σημερινή έκτακτη Γενική Συνέλευση και την
συνεχή στήριξη που παρέχει η δασική υπηρεσία στο Σύλλογο για την ευόδωση των
δράσεων του και τη δημιουργία συνθηκών επίτευξης του σκοπού δημιουργίας του.
Ακολούθως ενημέρωσε το σώμα ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 παραγρ.1 και 2 του
καταστατικού λειτουργίας του Συλλόγου, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και
εφόσον δεν αφορούν θέματα αρχαιρεσιών, ζητήματα εμπιστοσύνης προς τη
Διοίκηση και προσωπικά ζητήματα μελών, λαμβάνονται κατόπιν φανερής
ψηφοφορίας, κατά πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Η
ψηφοφορία
για κάθε θέμα
διενεργείται με ανάταση των χεριών και
επαναλαμβάνεται με ονομαστική κλήση, εφόσον αυτό ζητηθεί από το ένα τρίτο
(1/3) των παρευρισκόμενων και αντιπροσωπευόμενων μελών.
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος προχώρησε στην ενημέρωση του σώματος για
την πληροφόρηση που έχει σχετικά με την απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
Λάρισας για την αγωγή του Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων κατά της Ζ΄
Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Θεσσαλίας & Ν. Σποράδων και η οποία αφορά τη
νομιμότητα της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδίας για την
επιβολή έκτακτης εισφοράς στους Συλλόγους μέλη της. Ενημέρωσε το σώμα ότι
σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχει η απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
Λάρισας, δικαιώνει την Ομοσπονδία. Ο Πρόεδρος πρότεινε να μην ανοίξει κύκλος
συζητήσεων για το θέμα αυτό και να γίνει μια διεξοδική συζήτηση όταν
κοινοποιηθεί νόμιμα στον Κυνηγετικό Σύλλογο Τρικάλων η απόφαση, προκειμένου
τότε να οριοθετήσουμε την στάση μας. Η πρόταση του Προέδρου τέθηκε σε
ψηφοφορία, η οποία διενεργήθηκε με ανάταση των χεριών και εγκρίθηκε ομόφωνα.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αρχίζει την ανάγνωση των θεμάτων της
ημερήσιας διάταξης και το σώμα αρχίζει τη συζήτηση επ’ αυτών ως εξής:

Θέμα 1ο: Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2017.
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Επί του θέματος αυτού το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος κ. Τραγάνης Σταύρος ο
οποίος, μετά την ανάγνωση του θέματος, αρχικά τόνισε ότι έχει διανεμηθεί, σ’
όλους τους παριστάμενους στη Γενική Συνέλευση, η περίληψη με την πρώτη
τροποποίηση του Προϋπολογισμού 2017,όπως αυτή αποφασίσθηκε από το
Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και εγκρίθηκε αρμοδίως από την Ζ΄
Κυνηγετική Ομοσπονδία Θεσσαλίας & Ν. Σποράδων καθώς και από το Δασαρχείο
Τρικάλων. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος ανάγνωσε και εξήγησε λεπτομερώς τις
μεταβολές που λαμβάνουν χώρα, ανά κατηγορία δαπάνης είτε αυξητικά είτε
μειωτικά, επί του αρχικού εγκεκριμένου Προϋπολογισμού έτους 2017 και ποιες
κατηγορίες προστέθηκαν. Ακολούθως τόνισε ότι με βάση τα παραπάνω ο
Τροποποιημένος Προϋπολογισμός του έτους 2017 διαμορφώνεται τελικά ως εξής.

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Α/
Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΓΚΕΚΡΙ
ΜΕ-ΝΟΣ
ΠΡΟΥΠΟ
ΛΟ-ΓΙΣ.
ΕΣΟΔΩΝ
2017

2017–ΠΡΩΤΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΠΙΠΛΕΕΠΙ
ΟΝ
ΕΛΑΤΟΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ
-ΣΘΕΝΤΑ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΠΡΩΤΗ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣ
Η

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
1.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΙΑΧ.ΠΑΡΕΛΘ.ΕΤΟΥΣ 2016

26.290,57

26.290,57

ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ
ΕΣΟΔΑ
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
.
11
.
12
.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ ΚΥΝΗΓ.ΠΕΡΙΟΔ .
2017
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ
ΚΥΝΗΓ.ΠΕΡΙΟΔ.2017
ΔΙΑΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΘΗΡΑΣ
ΤΟΚΟΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2017
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ-ΔΩΡΕΕΣ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ
ΕΣΟΔΑ ΧΟΡΟΥ
ΕΝΤΥΠΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

42.500,00
200,00
1,500,00
150,00
7.822,00

35,00
2.264,00
200,00
7.822,00
32.600,0
0
9.937,43

32.600,00
9.937,43
3.000,00

42.465,00
2.464,00
1.700,00
150,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ

14.250,0
0

14.250,00

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ-ΔΩΡΕΕΣΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΙ-ΧΟΡΗΓΙΕΣ

15.000,0
0

15.000,00

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟ Ζ’
Κ.Ο.Θ.

5.000,00

5.000,00

222.300,

222.300,00

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΓΙΑ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ
13

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
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.
14
.
15
.
16
.
17
.
18
.

(ΤΕΛΗ+ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ +Ο.Γ.Α.)
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017

00

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ Κ.Σ.Ε. (ΤΑΚΤΙΚΗ
ΕΙΣΦΟΡΑ) 2017

114.285,
00

114.285,00

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ Ζ’ Κ.Ο.Θ. (ΤΑΚΤΙΚΗ
ΕΙΣΦΟΡΑ) 2017

14.250,0
0

14.250,00

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ
ΛΟΓ/ΣΜΟ Ζ’ Κ.Ο.Θ.

28.500,0
0

28.500,00

ΕΙΣΠΡ.ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΠΙ
ΕΙΣΦΟΡ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017

2.423,57

2.423,57

ΕΙΣΠΡ.ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΛΩΝ (ΓΙΑ
ΛΟΓ/ΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ)

34.200,0
0

34.200,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΣΟΔΩΝ

124.000,
00

452.672 50.394,
,57
43

526.278,14

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κ.

Α.

ΕΞΟΔΩΝ

ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ

2 0 1 7– Π Ρ Ω Τ Η

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΞΟΔΩΝ
2017

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΠΙΠΛΕΟ
ΕΠΙ
Ν
ΕΛΑΤΟΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ
ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

1. ΠΑΓΙΑ ΕΞΟΔΑ

Α.

1.

2.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΔΕΗ, ΔΕΥΑΤ, ΟΤΕ,
Κοινόχ/στα, Καθαρ/τα, Γραφική
ύλη, αναλώσιμα Η/Υ Φωτ/κού,
ΕΛΤΑ, κ.λ.π.)

ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Επίδομα αδείας, Δ.
Πάσχα & Χριστ/νων, ΙΚΑ, Φ.Μ.Υ.,
Χ.Μ.Υ. κ.λ.π.)

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

5.600,00

5.600,00

11.000,00

1.000,00

12.000,00

16.600,00

1.000,00

17.600,00

2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
1.

2.

ΕΠΙΠΛΑ,ΣΚΕΥΗ,ΣΥΝΤ/ΣΗ &
ΕΞΟΠΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.
(Συμ-μετοχή τους σε Συνεδριάσεις
της Κ.Ο.Θ. συμμετοχή σε Γ.Σ. της
Κ.Σ.Ε., συμμετοχή μελών Κ.Σ. σε
Γ.Σ. της Κ.Ο.Θ. Συνέδρια, Ημερίδες)

5.000,00

5.000,00

400,00

400,00

0,00

3.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ,ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
(σε τοπικές. Εφημερίδες &
κυνηγετικά περιοδικά)

2.100,00

600.00

1.500,00

4.

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

4.500,00

1.900,00

2.600,00

10.000,00

4.500,00

5.500,00

1.500,00

500.00

1.000,00

5.
6.

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (μη
δυνάμενες να προβλεφθούν)

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ
ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΘΗΡΑΣ
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Β.

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΔΑΠΑΝΩΝ
3. ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ
ΦΙΛΟΘΗΡΑΜΑ-ΤΙΚΟΥΣ
ΣΚΟΠΟΥΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ
ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΗΝΩΝ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ(Επιδόματα αδείας,
Δ.Πάσχα & Χριστουγέννων, ΙΚΑ
κ.λ.π.)
ΑΓΟΡΑ & ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Κ.Σ. (Ασφάλιση,
βενζίνες, επισκευών, τελών
κυκλοφορίας κ.λ.π.)

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ
ΑΦΙΣΩΝ & ΕΝΤΥΠΩΝ(για την
προ-στασία και διαφύλαξη του
φυσικού περιβάλλοντος)
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ
(Τροφές, φάρμακα, οδοιπορικά
κ.λ.π.)
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΠΛΞΘΥΣΜΟΥ ΤΩΝ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΧΘΡΩΝ
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (μη
δυνάμενες να προβλεφθούν)

ΑΝΤΙΜ.ΦΥΛΑΚ.ΚΛΩΒΩΝ, Ι.Κ.Α.
κλπ.
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Κ.

Α.

ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ

ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

9.

ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΒΙΟΤΟΠΩΝ
(σπορές, φυτεύσεις,ποτίστρες,

23.500,00

7.900,00

15.600,00

10.000,00

10.000,00

2.900,00

2.900,00

7.000,00

7.000,00

1.000,00

500,00

500,00

36.000,00

11.000,00

25.000,00

2.000,00

1.000,00

1.000,00

3.600,00

3.600,00

1.400,00
124.000,00
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ.
ΕΞΟΔΩΝ
2017
124.000,00

1.400,00
339.585, 36.800,0
00
0
ΠΡΟΤΑΣΗ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΠΙΠΛΕΟ
Ν
339.585,
00

ΕΠΙ
ΕΛΑΤΟΝ
36.800,0
0

0,00
426.785,00
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ
ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
426.785,00

4.000,00

2.000,00

2.000,00

4.000,00

1.000,00

3.000,00

71.900,00

16.900,0
0

55.000,00

12.000,00

12.000,00

0,00

χειρισμός της βλάστησης κ.λ.π.)

1
0

ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
ΒΙΟΤΟΠΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ
ΦΙΛΟΘΗΡΑ ΜΑΤΙΚΟΥΣ
ΣΚΟΠΟΥΣ
4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Γ.
1.
2.
3.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ Ζ’ Κ.Ο.
ΘΕΣ/ΛΙΑΣ
ΕΙΣΦΟΡΑ ΚΥΝΗΓ.
ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ-ΔΙ ΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ (μη δυνάμενες να

0,00

0,00
2.000,00

2.000,000

προβλεφθούν)

ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
Δ.
1.

12.000,00

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ
ΑΠΟΔΩΣΗ ΤΕΛΩΝ ΥΠΕΡ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ)

2.000,00

222.300,0
0

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017)
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2.
5.
6.

ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΑΠΟΔΩΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡ Κ.Σ.Ε. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΑΠΟΔΩΣΗ ΤΕΛΩΝ
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΠΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΑΠΟΔΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
2017
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΑΠΟΔΩΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

Ε.

124.000,00

114.285,0
0

114.285,00

2.423,57

2.423,57

34.200,00

34.200,00

415.958,
57

415.958,57

418.958,
57

36.800,0
0

506.158,57

5. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
1.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΙΑΧ.ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017

20.119,57

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

124.000,00

439.078,
14

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

20.119,57
36.800,0
0

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

526.278,14
Ο ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ δΣ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ 2017 :

526.278,14

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ 2017 :

506.158,57

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛ. ΤΗΣ 31/12/2017
ΤΡΙΚΑΛΑ

:

20.119.57

31 - 05 – 2017

ΤΡΑΓΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΙΟΣ
ΛΑ
ΜΠΡΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Από

τη

Ζ’

Κυνηγ.

Ομοσπονδία

Θεσσαλίας

Από το Δασαρχείο Τρικάλων
Λάρισα………………..
Τρίκαλα…………………
Ο Πρόεδρος

Ο

Γεν.

Γραμματέας

Ο Δασάρχης Τρικάλων

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος, απευθυνόμενος στο σώμα, ζήτησε να
κατατεθούν διευκρινιστικές ερωτήσεις επί του συζητούμενου θέματος. Ζήτησαν
και έλαβαν τον λόγο οι κ.κ. Μηλίτσης Πέτρος και Νιαβής Βασίλειος. Παίρνοντας
τον λόγο ο κ. Μηλίτσης Πέτρος ξεκίνησε τοποθετούμενος να ασκεί κριτική επί της
τροποποίησης. Ο Πρόεδρος του αφαίρεσε τον λόγο υπενθυμίζοντάς του ότι η
διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο των ερωτήσεων και όχι των τοποθετήσεων και
έδωσε τον λόγο στον κ. Νιαβή Βασίλειο. Ο κ. Νιαβής Βασίλειος ρώτησε πόσα
χρήματα διεκδικεί η Ομοσπονδία και πως αυτά θα αποδωθούν; Απαντώντας ο
Πρόεδρος είπε πως θα περιμένουμε να μας κοινοποιηθεί η απόφαση του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λάρισας και στη συνέχεια θα ζητήσουμε από την
Ομοσπονδία να μας ενημερώσει επίσημα για το ακριβές ποσό. Συνεχίζοντας την
απάντηση δήλωσε πως θα προσπαθήσουμε να μην επιβαρύνουμε τον κυνηγό
προσθέτοντας στην τιμή της άδειας θήρας ποσά που ανάγονται στις
συγκεκριμένες διεκδικήσεις της Ομοσπονδίας. Ενημέρωσε επίσης ότι στην
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συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 31-5-2017 δηλώθηκε, από τον
παρευρισκόμενο σ’ αυτή κ. Μπαλατσό Ευάγγελο Πρόεδρο της Ζ΄ Κ.Ο.Θ. & Ν.
Σποράδων, πως πρόθεση της Ομοσπονδίας είναι η διευθέτηση του θέματος με
τρόπο τέτοιο που δεν θα δημιουργεί πρόβλημα στη λειτουργία του Συλλόγου και
στις δράσεις του. Με το πέρας των απαντήσεων στις υποβληθείσες ερωτήσεις ο
Πρόεδρος ζήτησε να δηλώσουν ποιοι από τους συναδέλφους κυνηγούς επιθυμούν
να τοποθετηθούν επί του συζητούμενου θέματος προκειμένου να ανοίξει κατάλογο
ομιλητών. Το λόγο ζήτησε μόνο το μέλος κ. Ρουσιαμάνης Χρήστος. Ο Πρόεδρος
του έδωσε τον λόγο και ο κ. Ρουσιαμάνης Χρήστος ξεκίνησε την τοποθέτησή του
λέγοντας πως ο αρχικός Προϋπολογισμός του 2017 ήταν εγκεκριμένος από την «
Ζ΄ Κ.Ο.Θ. & Ν. Σποράδων» και από το Δασαρχείο Τρικάλων και κατηγόρησε τη νέα
Διοίκηση ότι είναι “δοσμένοι” στην Ομοσπονδία για να δοθεί η έκτακτη εισφορά
και ο Πρόεδρος του απάντησε πως γι’ αυτό που είπε θα κληθεί σε απολογία. Ο κ.
Ρουσιαμάνης Χρήστος συνέχισε λέγοντας πως ο σκοπός της τροποποίησης του
Προϋπολογισμού 2017 είναι να δοθεί η έκτακτη εισφορά στην Ομοσπονδία κάτι το
οποίο σημαίνει πως θα αυξηθεί η τιμή της άδειας θήρας. Ολοκληρώνοντας επίσης
είπε ότι η Ομοσπονδία ζητάει χρήματα από τους Συλλόγους, ενώ έδωσε είκοσι
χιλιάδες ευρώ (20.000,00€) στον Κυνηγετικό Σύλλογο Πύλης για την κατασκευή
ενός κλωβού και δεν μπορούν με δικά μας χρήματα να κάνουν έργα σε άλλους. Τον
λόγο πήρε ο Πρόεδρος και τόνισε πως η τοποθέτηση του κ. Ρουσιαμάνη Χρήστου
είναι βαθιά διχαστική με κύρια χαρακτηριστικά το λαϊκισμό και την μιζέρια.
Υπενθύμισε στο σώμα πως και ο τροποποιημένος Προϋπολογισμός 2017 είναι
εγκεκριμένος και από την προϊσταμένη και από την εποπτεύουσα αρχή του
Συλλόγου. Υπενθύμισε επίσης, στον κ. Ρουσιαμάνη Χρήστο, ότι αρμοδίως η Ζ΄
Κ.Ο.Θ. απευθυνόμενη στον σύλλογο, ζήτησε από την τότε Διοίκηση να προτάξει
και να προτείνει σ’ αυτή έργα φιλοθηραματικού χαρακτήρα και υποδομές
προκειμένου να τα υλοποιήσει η ίδια, για την βελτίωση των βιοτόπων. Ο Σύλλογος
απαξιώνοντας τις προθέσεις της Ομοσπονδίας δεν πρόταξε και δεν πρότεινε
τίποτα, με ότι αυτό συνεπάγεται. Συνεχίζοντας, δήλωσε στο σώμα πως η νέα
Διοίκηση δεν είναι διατεθειμένη να κατατάξει τον Κυνηγετικό Σύλλογο εκτός της
κυνηγετικής οικογένειας, τονίζοντας ότι θα τηρηθούν οι δεσμεύσεις απέναντι
στους συναδέλφους και θα αποκαταστήσουμε τις σχέσεις με την Ομοσπονδία.
Εξαντλημένης της συζήτησης επί του συζητούμενου θέματος,ο Πρόεδρος
κατέθεσε για έγκριση στο σώμα τον τροποποιημένο του έτους 2017
προϋπολογισμό (πρώτη τροποποίηση) και ζήτησε την έγκριση αυτού όπως
ανωτέρω παρουσιάσθηκε. Ακολούθησε ψηφοφορία, η οποία διεξήχθη με ανάταση
των χεριών και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ευρεία πλειοψηφία την
κατατεθείσα τροποποίηση και στο εξής ο προϋπολογισμός του 2017 θα ισχύει όπως
διαμορφώθηκε με την παρούσα τροποποίηση.
Θέμα 2ο: Απόφαση για έκτακτη εισφορά στη Ζ΄ Κυνηγετική
Ομοσπονδία Θεσσαλίας
& Ν. Σποράδων.
Επί του θέματος αυτού το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος κ. Τραγάνης Σταύρος
ο οποίος, μετά την ανάγνωση του θέματος όπως αυτό αναγράφεται στην ημερήσια
διάταξη, αναφέρθηκε στην από 14/05/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της
Ζ΄ Κ.Ο.Θ. και νήσων Σποράδων, στη δύναμη της οποίας ανήκει και ο Κυνηγετικός
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Σύλλογος Τρικάλων, σχετικά με την επιβολή έκτακτης (πρόσθετης) εισφοράς στα
μέλη της, για την κυνηγετική περίοδο 2017-2018 και με σκοπό την κάλυψη των
επιπλέον απαιτούμενων εξόδων κίνησης και συντήρησης των αυτοκινήτων της
ομοσπονδιακής θηροφυλακής, την αγορά αυτοκινήτου, τη βελτίωση των βιοτόπων
και απελευθερώσεις θηραμάτων σ’ όλη τη Θεσσαλία (σπορές, ποτίστρες,
κατασκευή πυρήνων προσαρμογής, διαχείριση και καταγραφή πληθυσμών). Η
υποχρέωση, που απορρέει από την εν λόγω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ζ’
Κ.Ο.Θ. και νήσων Σποράδων, για τον Κυνηγετικό Σύλλογο Τρικάλων ανέρχεται στο
ποσό των 10,00€ για κάθε μέλος του Συλλόγου, ισχύει δε αναλογικά για όλους
τους κυνηγετικούς Συλλόγους της δύναμής της.
Υπενθύμισε δε ότι σύμφωνα με την υπ’ Αρ.Πρωτ. 112031/2285/25-8- 2014
εγκύκλιο του Ειδικού Γραμματέα Δασών Γεωργίου Αμοργιανιώτη, ορίζεται ότι: «…..
3.Οι αποφάσεις των Γενικών συνελεύσεων των Ομοσπονδιών δεν αφορούν στα
µέλη των πρωτοβαθμίων Κυνηγετικών Οργανώσεων (φυσικά πρόσωπα), αλλά στα
δικά τους µέλη δηλαδή στα πρωτοβάθμια σωματεία (Κ.Σ), τα οποία θα πρέπει να
καταβάλουν την ως άνω έκτακτη εισφορά που αποφασίζει η Γενική Συνέλευση της
Ομοσπονδίας, από τους πόρους που διαθέτουν, κατ’ αναλογία µε τα µέλη τους.
Στην περίπτωση που για την καταβολή της κατά τα ανωτέρω αποφασιζόµενης από
τη Γ.Σ της Ομοσπονδίας έκτακτης εισφοράς, απαιτείται η αντίστοιχη επιβολή από
τις πρωτοβάθµιες Κυνηγετικές Οργανώσεις (Κυν.Συλλόγους) στα µέλη τους
(φυσικά πρόσωπα) ετήσιας έκτακτης εισφοράς, εφαρμόζονται αντίστοιχα οι
καταστατικές τους διαδικασίες (άρθρο 4 παρ. 4 του καταστατικού τους, απόφαση
Υ.Γ 25234/1637/1976 (ΦΕΚ 640/Β’/1976)). 5. Με βάση τα ανωτέρω και δεδοµένου
ότι η γενική συνέλευση κάθε Κυνηγετικής Οργάνωσης είναι κυρίαρχο όργανο, θα
πρέπει το θέμα της καταβολής έκτακτης εισφοράς για φιλοθηραµατικούς σκοπούς
από ένα πρωτοβάθμιο Κ.Σ σε µια Ομοσπονδία, να εισάγεται στο Σώμα της Γ.Σ του
πρωτοβάθμιου Κ.Σ, µε πλήρη και εμπεριστατωμένη τεκμηρίωση που θα αφορά στην
υποχρεωτική καταβολή της έκτακτης εισφοράς από τον Κυνηγετικό Σύλλογο στη
δευτεροβάθμια Κ.Ο, στους φιλοθηραµατικούς λόγους που την επέβαλαν και στη
δυνατότητα και στον τρόπο καταβολής της, είτε από διαθέσιμους ίδιους πόρους
των πρωτοβάθμιων Κ.Σ, είτε µε την επιβολή έκτακτης εισφοράς στα µέλη τους
(φυσικά πρόσωπα), ώστε να αποφεύγονται προβλήματα στην επακόλουθη έκδοση
των εγκριτικών αποφάσεων από τη διοίκηση αλλά και προβλήματα ανάμεσα στις
διαφόρου επιπέδου Κυνηγετικές Οργανώσεις».
Ενημέρωσε επίσης το σώμα, ότι με βάση και σχετική απόφαση του Αρείου
Πάγου, η οποία δημιουργεί νομολολογία, η καταβολή της εν λόγω έκτακτης
εισφοράς είναι υποχρεωτική και αφορά όλους τους Συλλόγους μέλη κάθε
Ομοσπονδίας.
Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος τόνισε ότι με βάση τα παραπάνω και σύμφωνα με
την άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, προκύπτει υποχρέωση του
Συλλόγου έναντι της Ζ΄ Κ.Ο.Θ. και νήσων Σποράδων, για καταβολή σ’ αυτήν της
έκτακτης εισφοράς, επιβαλλόμενης για φιλοθηραματικούς σκοπούς όπως αυτοί
αναφέρονται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που την αποφάσισε, για την
κυνηγετική περίοδο 2017-2018. Η υποχρέωση του Συλλόγου, έναντι της Ζ΄ Κ.Ο.Θ.
και νήσων Σποράδων ανέρχεται στο ποσό των 10,00€ για κάθε μέλος του Συλλόγου
και ισχύει αναλογικά για όλους τους κυνηγετικούς Συλλόγους της δύναμής της.
Για την εκπλήρωση αυτής όμως της υποχρέωσης προς τη Ζ΄ Κ.Ο.Θ. και νήσων
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Σποράδων, ο Πρόεδρος τόνισε ότι το Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, κρίνει
ότι δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα για κάλυψη αυτής από ιδίους πόρους του
Συλλόγου και με βάση ληφθείσα απόφαση προτείνει την επιβολή και είσπραξη
έκτακτης (πρόσθετης) εισφοράς από κάθε μέλος του Συλλόγου ύψους 10,00 €. Η
είσπραξη αυτής θα διενεργείται κατά τη διαδικασία έκδοσης των αδειών θήρας
της κυνηγετικής περιόδου 2017-2018 και θα ακολουθεί η άμεση απόδοση αυτής
στη δικαιούχο Ζ’ Κ.Ο.Θ. και νήσων Σποράδων.
Ακολούθως ο Πρόεδρος απευθυνόμενος στο σώμα ζήτησε να κατατεθούν
διευκρινιστικές ερωτήσεις επί του συζητούμενου θέματος. Ερωτήσεις δεν υπήρξαν
και ακολούθησαν τοποθετήσεις από τους κ.κ. Ρουσιαμάνη Χρήστο και Νιαβή
Βασίλειο. Ξεκινώντας την τοποθέτησή του ο κ. Ρουσιαμάνης Χρήστος είπε πως αν
δώσουμε την έκτακτη εισφορά στην Ζ΄ Κ.Ο.Θ. και νήσων Σποράδων και μειώσουμε
την έκτακτη εισφορά υπέρ του Συλλόγου δεν θα περισσεύουν πολλά χρήματα και
δεν θα μπορεί να λειτουργήσει τίποτα (εκτροφεία, αυτοκίνητα κ.λ.). Στη συνέχεια
τον λόγο έλαβε ο κ. Νιαβής Βασίλειος ο οποίος δήλωσε ότι είναι υποχρέωσή μας να
αποδώσουμε την έκτακτη εισφορά στην Ζ’ Κ.Ο.Θ. και νήσων Σποράδων και να
ζητήσουμε από αυτή φιλοθηραματικά έργα και βοήθεια για τις δράσεις μας.
Εξαντλημένης της συζήτησης επί του συζητούμενου θέματος ο Πρόεδρος
έθεσε σε ψηφοφορία, η οποία διεξήχθη με ανάταση των χεριών, την πρότασή του
Διοικητικού Συμβουλίου, όπως ο ίδιος την ανέπτυξε και η Συνέλευση αποφάσισε με
ευρεία πλειοψηφία:
α) Την απόδοση στη Ζ’ Κ.Ο.Θ & Νήσων Σποράδων, της αναλογούσας στο Σύλλογο
έκτακτης εισφοράς, για την κυνηγετική περίοδο 2017-2018, ύψους 10,00€ για
κάθε μέλος του Συλλόγου. Η απόδοση της εν λόγω έκτακτης (πρόσθετης) εισφοράς
γίνεται για τη δημιουργία υποδομών και την υλοποίηση
δράσεων
φιλοθηραματικού χαρακτήρα, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην από 14/05/2017
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (της Ζ΄ Κ.Ο.Θ. και νήσων Σποράδων), που την
αποφάσισε.
β) Την επιβολή ετήσιας έκτακτης εισφοράς, για την κυνηγετική περίοδο 20172018 ανερχόμενη στο ποσό των 10,00€ σε κάθε μέλος του Κυνηγετικού Συλλόγου
Τρικάλων και την είσπραξη της κατά την έκδοσης της αντίστοιχης άδειας θήρας
για την εν λόγω κυνηγετική περιόδο 2017-2018 και την άμεση απόδοση αυτής στη
δικαιούχο Ζ’ Κ.Ο.Θ. και νήσων Σποράδων. Η επιβολή της εν λόγω έκτακτης
(πρόσθετης) εισφοράς στα μέλη, γίνεται επειδή δεν υπάρχει οικονομική
δυνατότητα για κάλυψη από ιδίους πόρους του Συλλόγου, του ποσού που
απαιτείται για την κάλυψη της υποχρέωσης του Συλλόγου προς τη Ζ’ Κ.Ο.Θ &
Νήσων Σποράδων, για τη δημιουργία απ’ αυτή υποδομών και την υλοποίηση
δράσεων φιλοθηραματικού χαρακτήρα, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην από
14/05/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (της Ζ΄ Κ.Ο.Θ. και νήσων Σποράδων),
που την αποφάσισε.

Θέμα 3ο: Τροποποίηση απόφασης για την έκτακτη εισφορά στο
Σύλλογο.
Επί του θέματος αυτού το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος κ. Τραγάνης Σταύρος
ο οποίος, μετά την ανάγνωση του θέματος όπως αυτό αναγράφεται στην ημερήσια
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διάταξη, αναφέρθηκε στην με αριθμό 5.2 της από 23/4/2017 απόφαση της Ετήσιας
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων με την οποία
αποφασίσθηκε η επιβολή έκτακτης εισφοράς ύψους 10,00€ υπέρ του Συλλόγου σε
κάθε μέλος του, για φιλοθηραματικούς σκοπούς, αγορά αγροκτήματος και για την
αγορά καινούργιου κτιρίου, η οποία είχε ομόφωνα εγκριθεί.
Ακολούθως ο Πρόεδρος ενημέρωσε το σώμα ότι το Διοικητικό Συμβούλιο
του Συλλόγου αποφάσισε να προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη μείωση της εν
λόγω έκτακτης εισφοράς κατά 50% και εισηγείται στο σώμα την τροποποίηση της
με αριθμό 5.2/23-4-2017 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του
Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων. Συγκεκριμένα εισηγείθηκε την μείωση κατά 50%
της αποφασισμένης έκτακτης εισφοράς και τον περιορισμό της κατά συνέπεια, στο
ποσό των πέντε (5,00€) ευρώ αντί του αρχικά αποφασισμένου ποσού των δέκα
(10,00€) ευρώ ανά μέλος του Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων. Η επιβολή αυτής
συνεχίζει να γίνεται σύμφωνα με το σκεπτικό της ως άνω αναφερόμενης
απόφασης. Στην συνέχεια ο Πρόεδρος απευθυνόμενος στο σώμα ζήτησε να
κατατεθούν διευκρινιστικές ερωτήσεις επί του συζητούμενου θέματος. Ερωτήσεις
δεν υπήρξαν και ακολούθησαν τοποθετήσεις από τους κ.κ. Ρουσιαμάνη Χρήστο και
Νιαβή Βασίλειο. Ξεκινώντας την τοποθέτησή του ο κ. Ρουσιαμάνης Χρήστος είπε
πως αν δώσουμε την έκτακτη εισφορά στην Ζ΄ Κ.Ο.Θ. και μειώσουμε την έκτακτη
εισφορά του Συλλόγου δεν θα περισσεύουν πολλά χρήματα και δεν θα μπορεί να
λειτουργήσει τίποτα (εκτροφεία, αυτοκίνητα κ.λ.π). Στη συνέχεια τον λόγο έλαβε ο
κ. Νιαβής Βασίλειος ο οποίος είπε ότι καλό είναι να γίνει η μείωση της έκτακτης
εισφοράς υπέρ του Συλλόγου και αναφέρθηκε στη προμήθεια και απελευθέρωση
των θηραμάτων που πραγματοποιεί ο Σύλλογος ότι ξοδεύονται πολλά χρήματα
χωρίς αποτελέσματα. Αφού τελείωσαν οι τοποθετήσεις των μελών ο Πρόεδρος
τόνισε ότι με καλή και χρηστή διαχείριση και με τη βοήθεια της Ζ΄Κ.Ο.Θ. & Ν.
Σποράδων, θα τα καταφέρουμε και οι δράσεις μας θα είναι στοχευμένες στην
κατεύθυνση της κυνηγετικής αειφορίας, με την παράλληλη αναβάθμιση των
βιοτόπων. Τέλος τόνισε ότι με την βοήθεια του Δασαρχείου θέλουμε και θα
προσπαθήσουμε να επαναφέρουμε την πεδινή πέρδικα στο φυσικό της χώρο.
Εξαντλημένης της συζήτησης επί του συζητούμενου θέματος ο Πρόεδρος
έθεσε σε ψηφοφορία την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, όπως
ο ίδιος την ανέπτυξε στο σώμα και η Συνέλευση αποφάσισε με ευρεία πλειοψηφία,
δια ανατάσεως των χειρών, την τροποποίηση της υπ΄αριθμ.5.2/23-4-2017
απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ως προς το ποσό που είχε
αποφασισθεί να επιβληθεί ως έκτακτη εισφορά υπέρ του Κυνηγετικού Συλλόγου
Τρικάλων σε κάθε μέλος του. Συγκεκριμένα αποφασίσθηκε, με την ως άνω
αναφερθείσα ευρεία πλειοψηφία, η μείωση κατά 50% της αρχικώς αποφασισμένης
έκτακτης εισφοράς και τον περιορισμό της κατά συνέπεια, στο ποσό των πέντε
(5,00€) ευρώ αντί του αρχικά αποφασισμένου ποσού των δέκα (10,00€) ευρώ σε
κάθε μέλος του Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων. Η επιβολή αυτής της έκτακτης
εισφοράς των 5,00€ σε κάθε μέλος υπέρ του Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων
συνεχίζει να γίνεται σύμφωνα με το σκεπτικό της μ’ αριθμό 5.2/23-4-2017 για
φιλοθηραματικούς σκοπούς, αγορά αγροκτήματος και για την αγορά καινούργιου
κτιρίου. Η δε είσπραξη της θα διενεργείται κατά την έκδοσης της αντίστοιχης
άδειας θήρας για την εν λόγω κυνηγετική περιόδο 2017-2018.
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Θέμα 4ο : Διαχείριση κλωβών
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης ότι ο
Κυνηγετικός Σύλλογος Τρικάλων έχει δημιουργήσει και διαχειρίζεται πέντε
κλωβούς προσαρμογής θηραμάτων και ότι απ’ αυτούς οι δύο κλωβοί είναι πλέον
εκτός των γεωγραφικών ορίων ευθύνης του, ο κλωβός της Λυγαριάς και ο κλωβός
του Κλοκοτού. Επίσης τόνισε ότι υπάρχει απόφαση της προηγούμενης Διοίκησης
για την αποξήλωσή του κλωβού της Λυγαριάς. Συνεχίζοντας εκτίμησε ότι, μετά
από την διάσπαση του Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων σε τρία κομμάτια, δεν
υπάρχει δυνατότητα χρήσης όλων των προαναφερόμενων εγκαταστάσεων. Στη
συνέχεια κατέθεσε στο Σώμα πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου
με την οποία προτείνεται
ο κλωβός της Λυγαριάς να παραχωρηθεί στον
Κυνηγετικό Σύλλογο Πύλης αν συμφωνηθεί ικανοποιητικό οικονομικό αντάλλαγμα.
Σε σχέση με τον κλωβό του Κλοκοτού ενημέρωσε το σώμα πως το παραχωρητήριο
γης από τον Δήμο Φαρκαδόνας είναι αορίστου χρόνου, αλλά και αυτός είναι
δύσκολο να χρησιμοποιηθεί γιατί αφενός μεν είναι εκτός των γεωγραφικών ορίων
ευθύνης του Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων και αφετέρου η οικονομική
κατάσταση του Συλλόγου δεν δίνει την δυνατότητα εκμετάλλευσής του.
Ενημέρωσε επίσης το Σώμα ότι το Διοικητικό Συμβούλίιο του Συλλόγου, προτείνει
για τον κλωβό του Κλοκοτού να μην υπάρξει καμία ιδιαίτερη απόφαση και να
εκτιμηθεί σε μελλοντική Γενική Συνέλευση ο τρόπος διαχείρισής του. Στη συνέχεια
ζήτησε και έλαβε το λόγο ο κ. Ρουσιαμάνης Χρήστος λέγοντας πως για τον κλωβό
Λυγαριάς υπήρχε απόφαση από τον Δήμο Πύλης να παραδοθεί η γη πάνω στην
οποία είναι εγκαταστημένες οι εγκαταστάσεις του κλωβού. Στη συνέχεια ανάφερε
πως τα θηράματα αν δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για απελευθέρωση πρέπει να
φιλοξενηθούν στους κλωβούς, με τον Πρόεδρο να τον διακόπτει θέτοντάς του την
ερώτηση πόσο καιρό έχει που δεν χρησιμοποιείται ο κλωβός της Λυγαριάς και ο κ.
Ρουσιαμάνη Χρήστο να απαντά πως δεν χρησιμοποιήθηκε τα τελευταία τρία
χρόνια. Ευθύς αμέσως ζήτησε και έλαβε τον λόγο ο Γεν. Γραμματέας του Συλλόγου
κ. Αναγνώστου Βάιος και απευθυνόμενος στα μέλη της προηγούμενης Διοίκησης
έθεσε το ερώτημα για το αν ήταν στις προθέσεις τους η δημιουργία μικτού
κλωβού προσαρμογής θηραμάτων στη θέση Δριβενίτσα της Τ.Κ. Παλαιοκάστρου
και αν ναι, με τι πόρους θα υλοποιούνταν η πρόθεσή τους, αφού ο Σύλλογος δεν
διαθέτει πλέον τα απαιτούμενα κεφάλαια. Απαντώντας ο κ. Μηλίτσης Πέτρος,
πρώην Πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων αποδέχθηκε πως ήταν στις
προθέσεις τους η κατασκευή νέου κλωβού προκειμένου να φιλοξενηθούν όλα τα
θηράματα μαζί χωρίς να απαντήσει στο δεύτερο μέρος της ερώτησης που αφορά
τους οικονομικούς πόρους. Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο κ. Καραντώνης Μάνος ο
οποίος τόνισε πως δεν είναι δυνατή η συμβίωση διαφορετικών θηραμάτων σε
ενιαίο χώρο.
Εξαντλημένης της συζήτησης επί του συζητούμενου θέματος ο Πρόεδρος
έθεσε σε ψηφοφορία, η οποία διεξήχθη με ανάταση των χεριών, την πρότασή του
Διοικητικού Συμβουλίου, όπως ο ίδιος την ανέπτυξε και η Συνέλευση αποφάσισε με
ευρεία πλειοψηφία την παραχώρηση του κλωβού της Λυγαριάς στον Κυνηγετικό
Σύλλογο
Πύλης με την προϋπόθεση καταβολής ικανοποιητικού οικονομικού
ανταλλάγματο και επιπλέον εξουσιοδοτείται το Δ.Σ. του Κυνηγετικού Συλλόγου
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Τρικάλων να ορίσει αυτό, με απόφασή του,
προκειμένου να ολοκληρωθεί η παραχώρηση.

το ύψος του ανταλλάγματος

Θέμα 5: Λήψη απόφασης για απαγόρευση θήρας ορισμένου χρόνου
Παλαιοπύργου, Αρδανίου, Ράξας, Χαϊδεμένης κ.λ.π.
Λαμβάνοντας το λόγο ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στην εγκεκριμένη μελέτη
για την επανεγκατάσταση της πεδινής πέρδικας που έχει εκπονηθεί από το
Δασαρχείο Τρικάλων και που για την υλοποίησή της χρειάζεται να υπάρξει
απαγόρευση θήρας για ορισμένο χρόνο οριοθετούμενη στην περιοχή των Τ.Κ.
Παλαιοπύργου, Αρδανίου, Ράξας, Χαιδεμένης κ.λ.π.. Στη συνέχεια ενημέρωσε το
Σώμα ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου αποφάσισε να προτείνει προς τη
Γενική Συνέλευση
τη λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης στο αρμόδιο
δασαρχείο Τρικάλων, προκειμένου να υπάρξει απαγόρευση θήρας στην
οριοθετημένη, από την ως άνω αναφερόμενη μελέτη, περιοχή για την υλοποίηση
της και την επανεγκατάσταση της πεδινής πέρδικας. Προς στιγμή δημιουργήθηκε
ένταση και εκφράστηκαν διαφωνίες και ο λόγος δόθηκε στον εκπρόσωπο του
Δασαρχείου Τρικάλων κ. Παππά Δημήτριο. Ο κ. Παππάς λαμβάνοντας το λόγο
τόνισε πως για να γίνει η επιστροφή της πεδινής πέρδικας στον τόπο μας
χρειάζεται να υπάρξει απαγόρευση του κυνηγιού, για ορισμένο χρόνο στην
οριοθετημένη περιοχή. Συνεχίζοντας ο κ. Παππάς ενημέρωσε ότι οι οριοθετημένες
Ζ.Ε.Σ. θα μείνουν έξω από την περιοχή απαγόρευσης. Στη συνέχεια έλαβε τον λόγο
ο κ. Παπαγεωργίου Ευάγγελος και απευθυνόμενος στον κ. Παππά ζήτησε να ληφθεί
μέριμνα για την περίπτωση στην οποία η περιοχή απαγόρευσης λειτουργήσει ως
αποκλειστικός βιότοπος διαβίωσης αγριογούρουνων με ότι αυτό συνεπάγεται για
μια περιοχή καθαρά αγροτική με εκμεταλλεύσεις κυρίως καλαμποκιού. Τελευταίος
έλαβε τον λόγο ο κ. Ρουσιαμάνης Χρήστος και ανέφερε ότι η σημερινή Διοίκηση
είναι “κουβεντιαστή” με το Δασαρχείο και ότι πρέπει να δημιουργούμε
περισσότερες ζώνες για να φέρουμε κοντά τους κυνηγούς.
Εξαντλημένης της συζήτησης επί αυτού του θέματος το λόγο έλαβε ο
Πρόεδρος ο οποίος είπε πως οι απαγορεύσεις είναι ένα μεγάλο θέμα αλλά θα
πρέπει να δημιουργούμε και συνθήκες προστασίας της πανίδας. Η πεδινή πέρδικα
πρέπει να επιστρέψει στον τόπο της και αυτό θα γίνει με το να εξαλείψουμε αυτά
που την απομάκρυναν. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε σε ψηφοφορία, η οποία
διεξήχθη με ανάταση των χεριών, την πρότασή του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως
ο ίδιος την ανέπτυξε και η Συνέλευση αποφάσισε με ευρεία πλειοψηφία, δια
ανατάσεως των χειρών, την υποβολή πρότασης προς στο αρμόδιο δασαρχείο
Τρικάλων προκειμένου να υπάρξει απαγόρευση θήρας ορισμένου χρόνου, έως πέντε
(5) χρόνια, στην οριοθετημένη, από την εγκεκριμένη μελέτη για την
επανεγκατάσταση της πεδινής πέρδικας, περιοχή.

Θέμα 6ο : Ανανέωση απαγόρευσης θήρας ορισμένου χρόνου Φωτάδας.
Λαμβάνοντας τον λόγο ο Πρόεδρος ενημέρωσε ότι στις 19-8-2017 λήγει
η απαγόρευση θήρας ορισμένου χρόνου στην οριοθετημένη περιοχή 2.000
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στρεμμάτων μεταξύ των Τ.Κ. Φωτάδας, Βαλομανδρίου και Ρογγίων των Δήμων
Τρικκαίων και Πύλης. Τόνισε ότι στην περιοχή αυτή βρίσκεται και ο κλωβός
προσαρμογής πτερωτών θηραμάτων του Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων. Στη
συνέχεια ενημέρωσε το Σώμα ότι το Διοικητικό
Συμβούλιο του Συλλόγου
αποφάσισε να προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση τη λήψη απόφασης για υποβολή
πρότασης προς στο αρμόδιο δασαρχείο Τρικάλων, προκειμένου να υπάρξει
ανανέωση της ισχύουσας απαγόρευσης θήρας ορισμένου χρόνου, εώς πέντε (5)
έτη. Ακολούθως τον λόγο ζήτησε και έλαβε ο κ. Ρουσιαμάνης Χρήστος, ο οποίος
πρότεινε επί του θέματος αυτού να μειωθεί ο χώρος της απαγόρευσης θήρας μόνο
στην Τ.Κ. Φωτάδας.
Εξαντλημένης της συζήτησης επί αυτού του θέματος ο Πρόεδρος
έθεσε, τόσο την πρόταση την πρότασή του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως ο ίδιος
την ανέπτυξε όσο και την πρόταση του κ. Ρουσιαμάνη Χρήστου, σε ψηφοφορία και
η Συνέλευση με ευρεία πλειοψηφία, δια ανατάσεως των χεριών, αποφάσισε την
υποβολή πρότασης προς στο αρμόδιο δασαρχείο Τρικάλων, προκειμένου να υπάρξει
ανανέωση της ισχύουσας απαγόρευσης θήρας ορισμένου χρόνου, για πέντε (5)
χρόνια σε έκταση 2.000 στρεμμάτων στις θέσεις Αμπέλια, Ψαρωκώστινα,
Μυρμηγκιάρα των περιοχώ Φωτάδας και Βαλομανδρίου καθώς και στις θέσεις
Καλύβα Μπούτσια, πομόνα Σακελάρη της περιοχής Ρογγίων και όπως αυτή
οροθετήθηκε με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 4994/154823/6-8-2012 απόφαση της Γενικής
Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος και η οποία
έλαβε ΑΔΑ :Β4Γ7ΟΡ10-ΑΗΙ.

Θέμα 7ο : Κατάργηση Ζ.Ε.Σ. Χρυσαυγής.
Λαμβάνοντας τον λόγο ο Πρόεδρος και μετά την ανάγνωση του θέματος
έδωσε τον λόγο στον κ. Μεσιακάρη Απόστολο ο οποίος αναπτύσσοντας το θέμα,
ενημέρωσε το Σώμα ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου αποφάσισε να
προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση τη λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης
προς στο αρμόδιο δασαρχείο Τρικάλων για κατάργηση της υπάρχουσας Ζ.Ε.Σ
Χρυσαυγής.
Η πρόταση τέθηκε σε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με
ευρεία πλειοψηφία, με ανάταση των χεριών, την υποβολή πρότασης προς το
αρμόδιο Δασαρχείο Τρικάλων για κατάργηση της Ζ.Ε.Σ Χρυσαυγής.

Θέμα 8ο :
Χρυσαυγής.

Δημιουργία

νέας

Ζ.Ε.Σ.

Παλαιοπύργου-Ζηλευτής-

Λαμβάνοντας τον λόγο ο Πρόεδρος και μετά την ανάγνωση του θέματος
έδωσε τον λόγο στον κ. Μεσιακάρη Απόστολο ο οποίος αναπτύσσοντας το θέμα
ενημέρωσε το Σώμα ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου αποφάσισε να
προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση τη λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης
προς στο αρμόδιο δασαρχείο Τρικάλων για δημιουργία νέας Ζ.Ε.Σ. στην περιοχή
Παλαιοπύργου-Ζηλευτής-Χρυσαυγής.
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Η πρόταση τέθηκε σε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση αποφάσισε μ’
ευρεία πλειοψηφία, με ανάταση των χεριών, την υποβολή πρότασης στο αρμόδιο
Δασαρχείο Τρικάλων για την δημιουργία νέας Ζ.Ε.Σ στην περιοχή ΠαλαιοπύργουΖηλευτής-Χρυσαυγής.

Θέμα 9ο : Εισηγήσεις – προτάσεις από τα μέλη.
Λαμβάνοντας τον λόγο ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη την κατάθεση
προτάσεων σχετικών με την εύρυθμη λειτουργία του Συλλόγου. Το λόγο ζήτησε
και έλαβε ο κ. Ρουσιαμάνης Χρήστος, ο οποίος εισηγήθηκε την υποβολή πρότασης
αρμοδίως για τη δημιουργία ζώνης εκπαίδευσης με παράλληλη απαγόρευση του
κυνηγιού εντός των γεωγραφικών ορίων του Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων.
Η πρόταση τέθηκε σε ψηφοφορία και εγκρίθηκε, δια ανατάσεως των χεριών,
ομόφωνα.
Εξαντλημένης της ημερήσιας διάταξης και μη υπάρχουσας άλλης πρότασης
από μέλος της Γενικής Συνέλευσης ο Πρόεδρος ανακοίνωσε την λήξη της
συνεδρίασης.
Προς πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού
διαβάστηκε και βεβαιώθηκε η ακρίβεια των αναφερομένων σ’ αυτό, υπογράφεται
ως έχει από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου και Πρόεδρο
της παρούσας Γενικής Συνέλευσης κ. Τραγάνη Σταύρο και τον Γενικό Γραμματέα
του Συλλόγου κ. Αναγνώστου Βάιο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο

Σελίδα 14 από 14

