ΑΠΟΦΑΔΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ
ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ-–ΒΙΣΩΝΙΓΑ–ΙΜΑΡΙΓΑ
ΣΗ 1εο / 25-1-2011 ΤΝΔΓΡΙΑΗ.
ην Πφξην Λάγνο Ν. Ξάλζεο, ζήκεξα 25 Ηαλνπαξίνπ 2011, εκέξα Σξίηε θαη ψξα
11:00 π.κ., ζε αίζνπζα ηνπ Κέληξνπ Πιεξνθφξεζεο Λίκλεο Βηζησλίδαο,
πξαγκαηνπνηήζεθε ε 1ε/2011 πλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (Γ..) ηνπ
Φνξέα Γηαρείξηζεο (Φ.Γ.) ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ–ΒΗΣΩΝΗΓΑ–ΗΜΑΡΗΓΑ (Δζληθφ
Πάξθν Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο & Θξάθεο), θαηφπηλ ηεο κε αξ. πξση. 3513 / 17-012011 έγγξαθεο πξφζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.., Γξ. Μάλνπ Κνπηξάθε.
Παξφληεο
ηα κέιε ηνπ Γ..:
 Γξ. Μάλνο Κνπηξάθεο Βηνιφγνο-Ηρζπνιφγνο Σαθηηθφο Δξεπλεηήο ΔΘΗΑΓΔ-ΗΝΑΛΔ,
Πξφεδξνο Γ..
 θ. Υατηίδεο Γεκήηξηνο, Πνιηηηθφο Μεραληθφο, εθπξφζσπνο Τπνπξγείνπ
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ.
 θ. Λίηζνο Δπάγγεινο Γήκαξρνο Αηγείξνπ, εθπξφζσπνο ησλ Ο.Σ.Α. Ν. Ρνδφπεο.
 θ. Μηραειίδεο άββαο Γήκαξρνο Νέζηνπ, εθπξφζσπνο ησλ Ο.Σ.Α. Ν. Καβάιαο.
 θ. Γεξεκαληδίδεο
Νηθφιανο εθπαηδεπηηθφο, εθπξφζσπνο Οηθνινγηθψλ Με



Κπβεξλεηηθψλ Οξγαλψζεσλ.
θ. Μπαιάζεο ηέιηνο Πξφεδξνο ηνπ Αιηεπηηθνχ θαη Ηρζπνηξνθηθνχ πλεηαηξηζκνχ
Βηζησλίδαο, εθπξφζσπνο ησλ παξαγσγηθψλ θνξέσλ ηεο πεξηνρήο.
θ. Οηθνλφκνπ Αζαλάζηνο ππάιιεινο ηεο Γ/λζεο Πεξηβαιινληηθνχ ρεδηαζκνχ
Σ.Γ.Φ.Π., εθπξφζσπνο ΤΠΔΚΑ.

ηα κέιε ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο :
 Δπηθ. Καζ. πιαίνο Γεψξγηνο, Πνιπηερληθή ρνιή Γ.Π.Θ.
 Δπηθ. Καζ. Γθατληαηδήο Γεψξγηνο, Πνιπηερληθή ρνιή Γ.Π.Θ.


θα Παλαγησηνπνχινπ
επηζηήκνλαο Γ..

Μαξία,

Γαζνιφγνο-Οξληζνιφγνο,

αλαπι.

εηδηθφο
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1ν Θέκα: Παξνπζίαζε δξάζεσλ 2010 θαη πξνγξακκαηηζκνχ 2011:
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ νκφθσλα ηελ έγθξηζε ησλ
πξνγξακκαηηζκέλσλ δξάζεσλ ηνπ Φ.Γ. γηα ην έηνο 2011.
2ν Θέκα: Έγθξηζε απνινγηζκνχ 2010, πξνυπνινγηζκνχ 2011.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. ζπκθψλεζαλ νκφθσλα γηα ηελ νξζή θαηαγξαθή ησλ
ζηνηρείσλ.
3ν Θέκα: Γλσκνδνηήζεηο επί κειεηψλ:
1. ΠΠΔ γηα ην έξγν ¨Αλφξπμε & Αμηνπνίεζε γεψηξεζεο πνιιαπιήο ρξήζεο
απφ ηελ ΔΑ ΞΑΝΘΗ¨ ζην αγξφθηεκα Δπιάινπ ηνπ Γ. Σνπείξνπ Ν.
Ξάλζεο.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. απνθάζηζαλ νκφθσλα ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο, κε ηηο εμήο
πξνυπνζέζεηο:


Σε ζεηηθή γλψκε ηεο Γ/λζεο Τδάησλ ηεο Πεξηθέξεηαο ΑΜΘ.,



Σελ θαηαγξαθή – θαη απνζηνιή ζην Φ.Γ. ηελ 1ε Ννεκβξίνπ έθαζηνπ έηνπο –
ησλ αληινχκελσλ πνζνηήησλ λεξνχ κε θαηάιιειν πδξνκεηξεηή, ζε εηδηθφ
βηβιίν ζεσξεκέλν απφ ηε Γ/λζε Τδάησλ Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ. θαη ηεο ζηάζκεο.

2. ΠΠΔ γηα ην έξγν ¨Αλφξπμε & άδεηα αμηνπνίεζεο λεξνχ γηα ρξήζε αλαςπρήο
απφ ηνλ Σζεγγειίδε Κσλ/λν¨ ζην αγξφθηεκα Πνηακηάο ηνπ Γ. Αβδήξσλ Ν.
Ξάλζεο.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. απνθάζηζαλ θαηά πιεηνςεθία ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο, κε ηηο
εμήο πξνυπνζέζεηο:


Ζ αξκφδηα ππεξεζία αθνχ εμεηάζεη ηε κε δπλαηφηεηα παξνρήο ησλ
απαηηνχκελσλ πνζνηήησλ λεξνχ απφ θνληηλέο δεκφζηεο γεψηξεζεηο (απφ
γεψηξεζε ηεο Ννκαξρίαο Ξάλζεο ζε απφζηαζε 700 κέηξσλ ε νπνία αληιεί
116.640 θ.κ. θαη ζε απφζηαζε 980 κέηξσλ κία δεχηεξε γεψηξεζε ηεο
Ννκαξρίαο Ξάλζεο κε εηήζηα απφιεςε 108.000 θ.κ.)

 Σνλ έιεγρν απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο θαηάζηαζεο ησλ λεξψλ ζην
επηδησθφκελν βάζνο άληιεζεο γηα θαηλφκελα πθαικχξσζεο.
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 Σε ζεηηθή γλψκε ηεο Γ/λζεο Τδάησλ ηεο Πεξηθέξεηαο ΑΜΘ.,


Σελ θαηαγξαθή – θαη απνζηνιή ζην Φ.Γ. ηελ 1ε Ννεκβξίνπ έθαζηνπ έηνπο –
ησλ αληινχκελσλ πνζνηήησλ λεξνχ κε θαηάιιειν πδξνκεηξεηή, ζε εηδηθφ
βηβιίν ζεσξεκέλν απφ ηε Γ/λζε Τδάησλ Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ. θαη ηεο ζηάζκεο.

3. ΜΠΔ γηα ην έξγν ¨Αλφξπμε θαη αμηνπνίεζε γεσζεξκηθήο γεψηξεζεο¨ απφ ην
Γήκν Νέζηνπ ζην αγξφθηεκα Δξαηεηλνχ ηνπ Γήκνπ Νέζηνπ ζην Ν.
Καβάιαο.
Αναβλήθηκε λόγω έλλειψηρ δεδομένων πος έππεπε να εξεηαζηούν από ηην
επιζηημονική επιηποπή.
4. ΜΠΔ γηα ην έξγν ¨Αμηνπνίεζε πθηζηάκελεο γεψηξεζεο¨ απφ ηνλ θ. Μπάηδην
Ισάλλε ζην αγξφθηεκα Μσζατθνχ ηνπ Γήκνπ Ιάζκνπ ζην Ν. Ρνδφπεο.
Αναβλήθηκε λόγω έλλειψηρ δεδομένων πος έππεπε να εξεηαζηούν από ηην
επιζηημονική επιηποπή.
5. ΜΠΔ γηα ην έξγν ¨Αμηνπνίεζε πθηζηάκελεο γεψηξεζεο¨ απφ ηνλ θ.
Γνθνχηδε Κσλ/λν ζην αγξφθηεκα Παιιαδίνπ ηνπ Γήκνπ Ιάζκνπ ζην Ν.
Ρνδφπεο.
Αναβλήθηκε λόγω έλλειψηρ δεδομένων πος έππεπε να εξεηαζηούν από ηην
επιζηημονική επιηποπή.

6. ΠΠΔ γηα ην έξγν ¨Ίδξπζε κνλάδαο αλαθχθισζεο ράξηηλσλ θηβσηίσλ¨
ηνπ θ. Παρνχκε Νηθφιανπ ζηε ζέζε αγξφθηεκα Παιιαδίνπ ηνπ Γήκνπ
Ιάζκνπ ζην Ν. Ρνδφπεο.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. απνθάζηζαλ νκφθσλα ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο.
7. ΠΠΔ γηα ην έξγν ¨Ίδξπζε κνλάδαο εξγαζηεξίνπ αινπκηλνζηδεξνθαηαζθεπψλ¨ ηνπ θ. Ραζίη Οιγνχ Δξζίλ ζηε ζέζε αγξφθηεκα
Κεληεηήο ηνπ Γήκνπ Σνπείξνπ ζην Ν. Ξάλζεο.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. απνθάζηζαλ νκφθσλα ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο κε ηηο εμήο
πξνυπνζέζεηο:


Σα ππνιείκκαηα απφ ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία λα πξνσζνχληαη ζε
αδεηνδνηεκέλε εηαηξεία αλαθχθισζεο.
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8. ΜΠΔ γηα ην έξγν ¨Ίδξπζε κνλάδαο θνπήο μχισλ γηα ηελ παξαγσγή
θαπζφμπισλ¨ ηνπ θ. Παξαζθεπφπνπινπ Θεφδσξνπ ζηε ζέζε αγξφθηεκα
Υξπζνχπνιεο ηνπ Γήκνπ Νέζηνπ ζην Ν. Καβάιαο.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. απνθάζηζαλ νκφθσλα ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο κε ηηο εμήο
πξνυπνζέζεηο:
I. Να κελ θαηαζθεπαζηεί βφζξνο γηα ηα ιχκαηα ηνπ πξνζσπηθνχ αιιά ε κνλάδα
λα ζπλδεζεί ζην απνρεηεπηηθφ δίθηπν ηνπ Γήκνπ Νέζηνπ δηφηη, δελ
επηηξέπεηαη ε χπαξμε ζηεγαλψλ βφζξσλ φηαλ ππάξρεη απνρεηεπηηθφ δίθηπν,
φπσο ζπκβαίλεη ζηνλ ελ ιφγσ δήκν.
II. Γηα ηνλ παξαπάλσ ιφγσ πξηλ ηελ αδεηνδφηεζε ηεο ελ ιφγσ κνλάδαο λα
θαηαηεζεί βεβαίσζε ζχλδεζεο κε ηε ΓΔΤΑΝ.
9. ΜΠΔ γηα ην έξγν ¨Πξαηήξην πγξψλ θαπζίκσλ ¨ ηνπ αξεγηαλλίδε & ία
Δ.Δ. ζην 2ν ρικ Υξπζνχπνιεο δηαζηαχξσζε Καβάιαο Ξάλζεο ζην Ν.
Καβάιαο.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. απνθάζηζαλ νκφθσλα ηελ έγθξηζε ηεο πξφηαζεο.
10. ΜΠΔ γηα ην έξγν ¨Δγθαηάζηαζε Γηαζπλδεδεκέλνπ Φσηνβνιηατθνχ
ηαζκνχ ηζρχνο 99.75 KW¨ απφ ηελ θα Αηζηθαθαλίδνπ Καιιηφπε ζην
αγξφθηεκα Μεηξηθνχ ηνπ Γήκνπ Αηγείξνπ ζην Ν. Ρνδφπεο».
Αναβλήθηκε λόγω έλλειψηρ δεδομένων πος έππεπε να εξεηαζηούν από ηην
επιζηημονική επιηποπή.
11. ΜΠΔ γηα ην έξγν ¨Δγθαηάζηαζε Γηαζπλδεδεκέλνπ Φσηνβνιηατθνχ
ηαζκνχ ηζρχνο 99 KW¨ απφ ηνλ θ. Πνιπηζάθε Θεφδσξνπ ζην
αγξφθηεκα Μεηξηθνχ ηνπ Γήκνπ Αηγείξνπ ζην Ν. Ρνδφπεο».
Αναβλήθηκε λόγω έλλειψηρ δεδομένων πος έππεπε να εξεηαζηούν από ηην
επιζηημονική επιηποπή.
12. ΜΠΔ γηα ην έξγν ¨Δγθαηάζηαζε Γηαζπλδεδεκέλνπ

Φσηνβνιηατθνχ

ηαζκνχ ηζρχνο 99 KW¨ απφ ηνλ θ. Πνιπηζάθε Υξήζηνπ ζην αγξφθηεκα
Μεηξηθνχ ηνπ Γήκνπ Αηγείξνπ ζην Ν. Ρνδφπεο».
Αναβλήθηκε λόγω έλλειψηρ δεδομένων πος έππεπε να εξεηαζηούν από ηην
επιζηημονική επιηποπή.
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13. ΜΠΔ γηα ην έξγν ¨Δγθαηάζηαζε Γηαζπλδεδεκέλνπ

Φσηνβνιηατθνχ

ηαζκνχ ηζρχνο 99 KW απφ ηνλ θ. Μπαθηξηδίδε Αξγχξε ζην αγξφθηεκα
Ικέξνπ ηνπ Γήκνπ Κνκνηελήο ζην Ν. Ρνδφπεο».
Αναβλήθηκε λόγω έλλειψηρ δεδομένων πος έππεπε να εξεηαζηούν από ηην
επιζηημονική επιηποπή.
14. ΜΠΔ γηα ην έξγν ¨Δγθαηάζηαζε Γηαζπλδεδεκέλνπ Φσηνβνιηατθνχ
ηαζκνχ ηζρχνο 100 KW¨ απφ ηνλ θ. Μαηζαίν Αξγπξφπνπιν ζηελ
πεξηνρή Μάλδξαο ηνπ Γήκνπ Αβδήξσλ ζην Ν. Ξάλζεο».
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ νκφθσλα ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο κε ηηο
εμήο πξνυπνζέζεηο:
 Γηα ιφγνπο αζθαιείαο ε πεξηκεηξηθή δψλε ππξνπξνζηαζίαο λα είλαη πιάηνπο
10 κέηξσλ.
 Να ππάξρεη δέζκεπζε φηη νη κεηξήζεηο (ζεξκνθξαζία, ηαρχηεηα αλέκνπ,
αθηηλνβνιία, παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θιπ) απφ ην κεηεσξνινγηθφ
ζηαζκφ πνπ ζα εγθαηαζηαζεί, λα απνζηέιινληαη θάζε εμάκελν ζην Φνξέα
Γηαρείξηζεο ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ.
 Μεηά ην πέξαο ηεο επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο λα ππάξρεη δέζκεπζε φηη ζα
απνκαθξπλζνχλ ηα κεηαιιηθά ζηεξίγκαηα θαη νη βάζεηο ηνπο (απφ νπιηζκέλν
ζθπξφδεκα).
 πζηήλεηαη, ε θαηαζθεπή κηθξήο επίγεηαο δεμακελήο ελφο θπβηθνχ κέηξνπ ζε
πξνζβάζηκν ζεκείν ηνπ γεπέδνπ θαη ηα θαηάιιεια ππξνζβεζηηθά κέζα γηα
ηελ αληηκεηψπηζε δηάδνζεο ππξθαγηάο πνπ ηπρφλ πξνθχςεη απφ ηα ζηνηρεία
ηεο Φσηνβνιηατθήο κνλάδνο. Όπσο επίζεο, ζπζηήλεηαη λα γίλεη
δελδξνθχηεπζε βφξεηα ηνπ γεπέδνπ κε απηφρζνλα είδε ρισξίδαο ηεο
πεξηνρήο.
15. ΜΠΔ γηα ην έξγν ¨Αμηνπνίεζε γεψηξεζεο αξδεπηηθήο ρξήζεο¨ απφ ηνλ θ.
Καξξά Θεφθηιν ζην αγξφθηεκα Γιπθνλεξίνπ ηνπ Γ. Κνκνηελήο Ν.
Ρνδφπεο.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. απνθάζηζαλ νκφθσλα ηελ έγθξηζε ηεο πξφηαζεο, κε ηηο εμήο
πξνυπνζέζεηο:
 Σε ζεηηθή γλψκε ηεο Γ/λζεο Τδάησλ ηεο Πεξηθέξεηαο ΑΜΘ.,
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 Σε κε άξδεπζε θαηά ηηο κεζεκβξηλέο ψξεο (κεηαμχ12:00 θαη 16:00) γηα λα
απνθεχγνληαη απψιεηεο λεξνχ ιφγσ εμάηκηζεο.


Σελ θαηαγξαθή – θαη απνζηνιή ζην Φ.Γ. ηελ 1ε Ννεκβξίνπ έθαζηνπ έηνπο –
ησλ αληινχκελσλ πνζνηήησλ λεξνχ κε θαηάιιειν πδξνκεηξεηή, ζε εηδηθφ
βηβιίν ζεσξεκέλν απφ ηε Γ/λζε Τδάησλ Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ. θαη ηεο ζηάζκεο
ζηηο παξαθάησ εκεξνκελίεο:
1)
2)
3)
4)
5)

ηελ 1ε Απξηιίνπ,
ηελ 1ε Μαΐνπ,
ηελ 1ε Ηνπλίνπ,
ηελ 1ε Ηνπιίνπ,
ηελ 1ε Απγνχζηνπ,

6) ηελ 1ε επηεκβξίνπ,
7) ηελ 1ε Οθησβξίνπ έθαζηνπ έηνπο.
 Σελ απνζηνιή ζην Φ.Γ., ζε εηήζηα βάζε – θαηά ηελ αξδεπηηθή πεξίνδνκεηξήζεσλ απφ ηε ρξεζηκνπνηνχκελε γεψηξεζε πνπ ζα αθνξά ηηο εμήο
παξακέηξνπο: ειεθηξηθή αγσγηκφηεηα, ph, κέηξεζε ζηάζκεο


Δπίζεο ν Φ.Γ. ζεκεηψλεη ηελ αλαγθαηφηεηα δηεξεχλεζεο δπλαηφηεηαο
άξδεπζεο ηεο θαιιηεξγνχκελεο έθηαζεο, κε ζχζηεκα ζηάγδελ άξδεπζεο.

4ν Θέκα: Γηαρεηξηζηηθά ζέκαηα.
Α) Οξηζκφο κειψλ θαη αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ ζηελ πξσηνβάζκηα θαη
δεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή ηαπιηζκψλ Ν. Ρνδφπεο
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ λα νξίζνπλ εθπξνζψπνπο ζηηο επηηξνπέο
ζηαπιηζκψλ Ν. Ρνδφπεο σο εμήο:
1) ΔΚΠΡΟΩΠΟ ΣΟΤ Φ.Γ. ΣΖΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΑΤΛΗΜΟΤ
ΝΟΜΟΤ ΡΟΓΟΠΖ:
ΣΑΚΣΙΚΟ ΜΔΛΟ
ΣΔΡΕΖ ΒΑΗΛΔΗΟ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
ΜΠΑΛΑΖ ΣΤΛΗΑΝΟ

2) ΔΚΠΡΟΩΠΟ ΣΟΤ Φ.Γ. ΣΖΝ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΑΤΛΗΜΟΤ
ΝΟΜΟΤ ΡΟΓΟΠΖ:
ΣΑΚΣΙΚΟ ΜΔΛΟ
ΠΑΠΟΤΓΖ ΑΘΑΝΑΗΟ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
ΥΑΪΣΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

Β) Οξηζκφο κειψλ θαη αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ ζηελ πξσηνβάζκηα θαη
δεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή ηαπιηζκψλ Ν. Καβάιαο
6

ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ λα νξίζνπλ εθπξνζψπνπο ζηηο επηηξνπέο
ζηαπιηζκψλ Ν. Καβάιαο σο εμήο:
1) ΔΚΠΡΟΩΠΟ ΣΟΤ Φ.Γ. ΣΖΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΑΤΛΗΜΟΤ
ΝΟΜΟΤ ΡΟΓΟΠΖ:
ΣΑΚΣΙΚΟ ΜΔΛΟ
ΕΛΑΣΗΝΖ ΠΑΥΑΛΗΟ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
ΓΔΡΡΔΝΣΡΟΤΠ ΥΑΝ

2) ΔΚΠΡΟΩΠΟ ΣΟΤ Φ.Γ. ΣΖΝ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΑΤΛΗΜΟΤ
ΝΟΜΟΤ ΡΟΓΟΠΖ:
ΣΑΚΣΙΚΟ ΜΔΛΟ
ΜΗΥΑΖΛΗΓΟΤ ΓΔΠΟΗΝΑ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
ΜΗΥΑΖΛΗΓΖ ΑΒΒΑ

Γ) Οξηζκφο κειψλ θαη αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ ζηελ πξσηνβάζκηα θαη
δεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή ηαπιηζκψλ Ν. Ξάλζεο
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ λα νξίζνπλ εθπξνζψπνπο ζηηο
επηηξνπέο ζηαπιηζκψλ Ν. Ξάλζεο σο εμήο:
1) ΔΚΠΡΟΩΠΟ ΣΟΤ Φ.Γ. ΣΖΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΑΤΛΗΜΟΤ
ΝΟΜΟΤ ΡΟΓΟΠΖ:
ΣΑΚΣΙΚΟ ΜΔΛΟ
ΠΑΠΟΤΓΖ ΑΘΑΝΑΗΟ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
ΓΔΡΜΑΝΣΕΗΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ

2) ΔΚΠΡΟΩΠΟ ΣΟΤ Φ.Γ. ΣΖΝ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΑΤΛΗΜΟΤ
ΝΟΜΟΤ ΡΟΓΟΠΖ:
ΣΑΚΣΙΚΟ ΜΔΛΟ
ΜΗΥΑΖΛΗΓΟΤ ΓΔΠΟΗΝΑ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
ΤΜΠΗΛΗΓΟΤ ΘΔΟΓΩΡΑ
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