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1) Επικαιροποίηση των στοιχείων του μητρώου όλων των μελών μας, δημιουργία ατομικών 

καρτελών και αποστολή ενημερωτικής επιστολής. 

2) Πρόσληψη γραμματέα με σύμβαση έργου 2 x 4μηνης διάρκειας για τον παραπάνω σκοπό. 

3) Μετεγκατάσταση του γραφείου στο κτίριο του πρώην ΕΠΑ.Λ. έπειτα από παραχώρηση του 

Δήμου και εξοπλισμός του με τα απαραίτητα έπιπλα και συσκευές (τηλέφωνο, φαξ, κ.α.). 

4) Επίσκεψη μελών του Δ.Σ. στη μελετήτρια μηχανικό του Συνεταιρισμού κα Τιμοσίδου 

Αλεξανδράκη Ελένη στην Καβάλα μαζί με τον δήμαρχο Προσοτσάνης, όπου έγινε   ενημέρωση 

σχετικά με την πληρότητα του φακέλου μας και τον καθορισμό των επόμενων ενεργειών μας. 

Επισημάνθηκε ότι θα απαιτηθούν ορισμένες επικαιροποιήσεις, συμπληρώσεις και διορθώσεις 

στις μελέτες μας. 

5) Επιλέχτηκε ο χωροτάκτης μηχανικός (έπειτα από κατάθεση δύο προσφορών από μελετητικά 

γραφεία) για τη σύνταξη των τευχών διακήρυξης της χωροταξικής μελέτης του Δήμου με έξοδα 

του Συνεταιρισμού. Πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο γραφείο του δημάρχου με τον μελετητή 

για τον καθορισμό των επόμενων ενεργειών του Δήμου και του Συνεταιρισμού. Αναμένεται 

απάντηση από το ΥΠΕΚΑ, στο έγγραφο του Δήμου που αφορά την έκταση της χωροταξικής 

μελέτης και κατόπιν θα προχωρήσουμε στην υπογραφή της σύμβασης. 

6) Ήρθαμε σε συνεννόηση με τον κτηνοτρόφο Χουσμεκιάρη Αντώνιο για την απομάκρυνση του 

ποιμνιοστασίου του από την έκταση του Συνεταιρισμού, μέχρι το τέλος του καλοκαιριού 2014, 

ενώ πλήρωσε τα έξοδα για την διοικητική αποβολή που του κάναμε στο παρελθόν. Όσον αφορά 

τους άλλους κτηνοτρόφους Γεώργιο & Αλέξανδρο Μουράτη εκδικάστηκε η αγωγή μας και 

αναμένουμε να καθαρογραφτεί η απόφαση για να επιδοθεί και να εκτελεστεί η αποβολή τους. 

7) Ετοιμάσαμε την τροποποίηση του καταστατικού σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νέας 

νομοθεσίας και σας το καταθέτουμε εκ νέου προς ψήφιση, γιατί την πρώτη φορά μας 

επιστράφηκε πίσω από το Υπουργείο Οικονομικών με σημαντικές διορθώσεις. 

8) Αξιοποίηση του ταμειακού υπολοίπου σε προθεσμιακό λογαριασμό με το υψηλότερο δυνατό 

επιτόκιο. 

9) Αναβάθμιση ιστοσελίδας για ενημέρωση των μελών μας. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

Αραμπατζής Ιωάννης 


