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ΔΗΜΟΣ BΙΣΑΛΤΙΑΣ 

Απόσπασμα πρακτικού της  23ης/13-11-2019    ΤΑKΤIKΗΣ συνεδρίασης 
Δημοτικού Συμβουλίου  Δήμου Βισαλτίας 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

273/2019 

ΘΕΜΑ 
Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Ειδικής Υδρογεωλογικής 
Μελέτης στα πλαίσια περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου  με 
τίτλο :«Επέκταση σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής  ενέργειας 2.996 
ΜW με καύση βιοαερίου από την αναερόβια χώνευση 
γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων και ενσιρωμάτων το οποίο είναι 
εγκατεστημένο στο υπ΄αριθ.353 αγροτεμάχιο Νιγρίτας Δήμου 
Βισαλτίας». 

 
Στη Νιγρίτα, σήμερα 13-11-2019  και ώρα  18.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου 
Βισαλτίας συνήλθε σε δημόσια ΤΑΚΤIKΗ συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων 
Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από την αριθμ.πρωτ.13.290/08-11-2019 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 74  του Ν.4555/2018  (ΦΕΚ Α' 133/19-07-2018). 
           Υπήρξε νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο (27) μελών βρέθηκαν παρόντα 
αρχικά (25) και απόντα (2) και ονομαστικά οι: 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. ΜΠΑΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ,Πρόεδρος 
2. ΤΣΕΛΙΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ, Αντιπρόεδρος 
3. ΝΤΟΛΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ,Γραμματέας  
4. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
5. ΜΠΙΜΠΛΙΑΣ ΘΩΜΑΣ 
6. ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
7. ΒΑΔΑΡΛΗΣ ΒΑΪΟΣ 
8. ΒΑΔΙΚΟΛΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
9. ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 
10. ΑΔΑΜΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
11. ΨΑΡΡΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 
12. ΠΛΙΑΚΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ 
13. ΚΟΤΣΑΝΠΑΠΑΣ ΧΑΡΙΣΣΗΣ 
14. ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
15. ΜΠΑΛΤΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
16. ΜΑΛΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
17. ΡΑΚΙΤΖΗ ΤΙΜΟΘΕΑ 
18. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
19. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
20. ΣΑΜΑΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ  
21. ΠΛΑΣΤΗΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
22. ΤΖΙΑΓΚΑΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
23. ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ  
24. ΤΣΟΛΗΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΚΗΣ  
25. ΛΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΓΚΑΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
2. ΘΕΟΔΩΡΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  

 

ΑΔΑ: ΨΟΘΕΩ9Β-ΟΩ4



Στη συνεδρίαση παρέστη ο Δήμαρχος κ.  Αθανάσιος Μασλαρινός , που κλήθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της   παρ.6  του  άρθρου 74 του  Ν.4555/2018. 

   Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων και οι Πρόεδροι 
των Συμβουλίων Κοινοτήτων του Δήμου Βισαλτίας.  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν , Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας 
Αχινού κ.Κεμανιτζόγλου Α.,ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Δάφνης 
κ.Σίτσογλου Π.,ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Λευκοτόπου 
κ.Μπακιρτζίδης Π.,η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Αμπέλων κ.Γκούρμη 
Ε.,ο Πρόεδρος  του Συμβουλίου της Κοινότητας Βέργης κ.Βαρσαμούδης Η.,ο 
Πρόεδρος της Κοινότητας Λυγαριάς κ.Μαλιώκας Η., η Πρόεδρος του Συμβουλίου 
Κοινότητας Νικόκλειας  κ.Κουντούδη Δ., ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας 
Νιγρίτας κ.Πολυχρονίδης Ν. , ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Τερπνής 
κ.Μιχαλάκης Α.,ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Ευκαρπίας κ.Τσιάκαλος 
Χ., ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Ιβήρων κ.Δεληκωνσταντάς Ι. και ο 
Πρόεδρος της Κοινότητας Καστανοχωρίου κ.Μπουρμπούλας  Μ.    

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ-  

Ο δ.σ.κ.ΓΚΑΝΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ. προσήλθε κατά τη διάρκεια υποβολής  
ερωτήσεων προς το Δήμαρχο  και τους Αντιδημάρχους .    

 

Μετά τη διαπίστωση  απαρτίας  ο  κ. Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης . 
 

          Κηρύσσοντας ο  κ. Πρόεδρος   την έναρξη της συζήτησης   του 15ου  θέματος  
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  έδωσε το λόγο στον Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α.Β.και Δήμαρχο 
Βισαλτίας κ.ΜΑΣΛΑΡΙΝΟ Α.  ο  οποίος είπε τα εξής : 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Β.:Από το Τμήμα Παρακολούθησης και προστασίας Υδατικών 
Πόρων της Διεύθυνσης Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας της Γενικής Διεύθυνσης  
Χωρ/κής  και Περιφερειακής Πολιτικής της Α.Δ.Μ.Θ. διαβιβάστηκε το  υπ΄αριθ.πρωτ. 
55399/30-09-2019 έγγραφο   με θέμα : «Διαβίβαση  Ειδικής Υδρογεωλογικής Μελέτης 
στα πλαίσια περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου  με τίτλο :«Επέκταση σταθμού 
παραγωγής ηλεκτρικής  ενέργειας 2.996 ΜW με καύση βιοαερίου από την αναερόβια 
χώνευση γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων και ενσιρωμάτων το οποίο είναι 
εγκατεστημένο στο υπ΄αριθ.353 αγροτεμάχιο Νιγρίτας Δήμου Βισαλτίας» το οποίο  
αναφέρει : 
……………. 
Για το περιεχόμενο της Ειδικής Υδρογεωλογικής Μελέτης  απαιτείται εκτός από τη 
γνωμοδότηση  της οικείας Διεύθυνσης Υδάτων και οι γνωμοδοτήσεις της αρμόδιας 
Υπηρεσίας Υγείας της οικείας Περιφέρειας Περιφερειακής Ενότητας   και του οικείου 
Δήμου  οι οποίοι αποτελούν και τους αρμόδιους φορείς για τον πρωτοβάθμιο και 
δευτεροβάθμιο έλεγχο της ποιότητας του πόσιμου νερού. 
Μετά τα παραπάνω παρακαλούμε να γνωμοδοτήσετε επί του περιεχομένου της Ειδικής 
Υδρογεωλογικής Μελέτης.   
Κατόπιν του ανωτέρω εγγράφου και ελέγχου της   Υδρογεωλογικής Μελέτης από τους 
αρμοδίους της Δ.Ε.Υ.Α.Β. συντάχθηκε η υπ΄ αριθ. 4303/25-10-2019  γνωμοδότηση η 
οποία έχει ως εξής :  
Η παρούσα Υδρογεωλογική Μελέτη αφορά  την επέκταση στο υπ' αρ. 352 
αγροτεμάχιο Νιγρίτας του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 2.996MW με 
καύση βιοαερίου από την αναερόβια χώνευση γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων και 
ενσιρωμάτων το οποίο είναι εγκατεστημένο στο υπ' αρ. 353 αγροτεμάχιο Νιγρίτας Δ. 
Βισαλτίας. 

Για το παραπάνω έργο το οποίο είναι ήδη εγκατεστημένο και λειτουργεί, 
υπάρχει «Απόφαση Έγκρισης περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) (ΑΔΑ: ΨΟΩ04653Π8-
Σ57 / 2-11-2018) της Δ/σης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, της Γενικής Διεύθυνσης 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, «Σταθμός 
παραγωγής  ηλεκτρικής ενέργειας 2.996 MW με καύση βιοαερίου από την αναερόβια 
χώνευση γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων και ενσιρωμάτων» στα 352 & 353 
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Αγροτεμάχια Νιγρίτας Δήμου Βισαλτίας Π.Ε. Σερρών, και είναι ενδιαφέροντος της 
εταιρείας με δ.τ. «ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΝΙΓΡΙΤΑΣ Α.Ε.». 

Το έργο αφορά την εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
2,996 MW από βιοαέριο προερχόμενο από την αναερόβια χώνευση ζωικών 
αποβλήτων και φυτικών υπολειμμάτων - ενσιρωμάτων και πρόκειται για επέκταση 
υφιστάμενης λειτουργούσας μονάδας. 

Η μονάδα θα εγκατασταθεί σε υφιστάμενες και νέες κτιριακές εγκαταστάσεις, 
στα εκτός σχεδίου αγροτεμάχια υπ' αριθ. 352-353 του αγροκτήματος Νιγρίτας 
Δημοτικής Ενότητας Νιγρίτας του Δήμου Βισαλτίας Νομού Σερρών, συνολικού 
εμβαδού 36.025,90 τ.μ. Στο αγροτεμάχιο υπ' αριθ. 353 βρίσκεται εγκατεστημένη η ήδη 
λειτουργούσα από το 2016 μονάδα της εταιρεία «ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΝΙΓΡΙΤΑΣ Α.Ε.», 
που αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 0,998 MW, με καύση του 
βιοαερίου παραγόμενου από την αναερόβια χώνευση αποβλήτων και ενσιρωμάτων 
φυτών. 

Σύμφωνα με τη την παράγραφο 5. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ 
ΑΕΠΟ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ /ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ και 
συγκεκριμένα με την 5.3 υποπαράγραφο , ο φορέας του έργου θα πρέπει πριν την 
κατασκευή της νέας μονάδας (επέκταση) να υποβάλλει στη Δ/νση Υδάτων της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης Ειδική Υδρολογική Μελέτη. Οι 
όροι και οι προϋποθέσεις που θα τεθούν από την Δ/νση Υδάτων θεωρούνται 
δεσμευτικοί για την κατασκευή της επέκτασης του έργου. 

Η Ειδική Υδρογεωλογική Μελέτη του παραπάνω έργου αφού κατατέθηκε στο 
ΥΠ.ΕΝ., εστάλη στην αρμόδια Δ/νση Υδάτων Κ. Μακεδονίας και αφού ελέγθηκε 
εστάλη στον Δήμο για γνωμοδότηση διότι για το περιεχόμενο της Ειδικής 
Υδρογεωλογικής Μελέτης, απαιτείται εκτός της καθ' ύλη αρμόδιας της οικείας Δ/σης 
Υδάτων (Δ/ση Υδάτων Κ. Μακεδονίας), από την οποία απεστάλη η Υδρογεωλογική 
Μελέτη, και η γνωμοδότηση της  αρμόδιας Δ/νσης Υγείας της οικείας Περιφέρειας/ 
Περιφερειακής Ενότητας Σερρών καθώς και του Δήμου Βισαλτίας, οι οποίοι 
αποτελούν και τους αρμόδιους φορείς για τον πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο έλεγχο 
της ποιότητας του πόσιμου νερού. 
Ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, χωροθετείται εντός ζώνης 
ελεγχόμενης προστασίας ενεργής δημοτικής υδρευτικής γεώτρησης (Γεώτρηση 
Γερακούδα με συντεταγμένες Χ= 458565 και Ψ= 4530997) σύμφωνα με την 
απόφαση χορήγησης άδειας χρήσης νερού για την λειτουργία έργων υδροληψίας 
του υδρευτικού δικτύου των οικισμών Νιγρίτας - Ανθής (ΑΔΑ: ΨΟΦΗΟΡ1Υ-
Φ90). 

Εντός της προαναφερόμενης ζώνης προστασίας 500μ. περιμετρικά του έργου 
υδροληψίας απαγορεύεται η επέκταση υφιστάμενων εν δυνάμει ρυπογόνων 
δραστηριοτήτων, ενώ κατ' εξαίρεση μπορεί να εξεταστεί η επέκτασή τους κατόπιν 
υποβολής Ειδικής Υδρογεωλογικής Μελέτης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
Μέτρο Μ1180401 του Προγράμματος Μέτρων του Αναθεωρημένου Σχεδίου 
Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού .Διαμερίσματος 
Ανατολικής Μακεδονίας και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτη  Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων. 

Αντικείμενο της Ειδικής Υδρογεωλογικής Μελέτης αποτελεί η διερεύνηση και 
αξιολόγηση των υδρογεωλογιών συνθηκών στην ευρύτερη περιοχή της  Δ.Κ. Νιγρίτας 
του Δήμου Βισαλτίας με σκοπό την εγκατάσταση σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας σε απόσταση μικρότερη των 500m (145μ.) από τη γεώτρηση Γ2 
(Γερακούδα) της ΔΕΥΑ Βισαλτίας και περιλαμβάνει και ανάλυση τρωτότητας τού 
τοπικού υδροφορέα και ανάλυση κινδύνου με τις αντίστοιχες αναλύσεις ευαισθησίας 
και αβεβαιότητας με αναλυτική περιγραφή των βημάτων και των πρωτογενών 
δεδομένων που έχουν χρησιμοποιηθεί. 

Σύμφωνα λοιπόν με τα συμπεράσματα της Ειδικής Υδρογεωλογικής Μελέτης, 
διαπιστώνεται ότι η ενεργή δημοτική γεώτρηση ύδρευσης στην τοποθεσία 
«Γερακούδα» του αγροκτήματος Νιγρίτας, δεν φαίνεται να επηρεάζεται από την 
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επένδυση της "ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΝΙΓΡΙΤΑΣ Α.Ε." αλλά θα προτείναμε να τεθούν και οι 
παρακάτω όροι: 

1. Άμεση ενημέρωση της ΔΕΥΑ Βισαλτίας σε περίπτωση συμβάντος ή 
ατυχήματος στη μονάδα που θα επηρεάζει την ποιότητα του εδάφους και των 
υπόγειων υδάτων. 
2. Να εκτελούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα (κάθε τρίμηνο) μετρήσεις 
ποιότητας των υπόγειων υδάτων της περιοχής ως προς παραμέτρους οι οποίες 
αποτελούν δείκτες ανίχνευσης αλλαγών της ποιότητας του νερού, σε δείγματα τα 
οποία θα λαμβάνονται για τον έλεγχο ρύπανσης από σημεία που θα 
υποδεικνύονται από την ΔΕΥΑ Βισαλτίας και να κοινοποιούνται στη Δ.Ε.Υ.Α.Β. 
τα αποτελέσματα των μετρήσεων. 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ  των Δημοτικών Συμβούλων οι οποίοι 
εξέφρασαν τις αντιρρήσεις τους για τους κινδύνους που μπορεί να προκαλέσει  η 
επέκταση σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής  ενέργειας 2.996 ΜW με καύση βιοαερίου 
από την αναερόβια χώνευση γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων και ενσιρωμάτων, ο 
οποίος είναι εγκατεστημένος στο υπ΄αριθ.353 αγροτεμάχιο Νιγρίτας Δήμου Βισαλτίας,  
στην ενεργή δημοτική γεώτρηση ύδρευσης στην τοποθεσία «Γερακούδα» του 
αγροκτήματος Νιγρίτας. Επίσης  διατύπωσαν την άποψη ότι η γνωμοδότηση από την 
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε.Σερρών θα πρέπει να 
προηγείται  της γνωμοδότησης του Δημοτικού Συμβουλίου.Και  θα ήταν πιο συνετό να 
υποβληθεί εκ νέου στο Δημοτικό Συμβούλιο έχοντας και την σχετική   γνωμοδότηση 
από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας.  
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος  κάλεσε  το Δημοτικό Συμβούλιο : 
A)Να  γνωμοδοτήσει  θετικά  επί του περιεχομένου της Ειδικής Υδρογεωλογικής 
Μελέτης στα πλαίσια περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου "Επέκταση σταθμού 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 2.996MW με καύση βιοαερίου από την αναερόβια 
χώνευση γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων και ενσιρωμάτων το οποίο είναι 
εγκατεστημένο στο υπ' αρ. 353 αγροτεμάχιο Νιγρίτας Δ.Βισαλτίας"» καθότι η ενεργή 
δημοτική γεώτρηση ύδρευσης στην τοποθεσία «Γερακούδα» του αγροκτήματος 
Νιγρίτας, δεν φαίνεται να επηρεάζεται από την επένδυση της "ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΝΙΓΡΙΤΑΣ Α.Ε.". 
Β)Να συναινέσει  στην εκτέλεση του ως άνω έργου  με τους  παρακάτω όρους : 
1. Άμεση ενημέρωση της ΔΕΥΑ Βισαλτίας σε περίπτωση συμβάντος ή ατυχήματος 

στη μονάδα που θα επηρεάζει την ποιότητα του εδάφους και των υπόγειων υδάτων. 
2. Να εκτελούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα (κάθε τρίμηνο) μετρήσεις 

ποιότητας των υπόγειων υδάτων της περιοχής ως προς παραμέτρους οι οποίες 
αποτελούν δείκτες ανίχνευσης αλλαγών της ποιότητας του νερού, σε δείγματα τα 
οποία θα λαμβάνονται για τον έλεγχο ρύπανσης από σημεία που θα 
υποδεικνύονται από την ΔΕΥΑ Βισαλτίας και να κοινοποιούνται στη Δ.Ε.Υ.Α.Β. 
τα αποτελέσματα των μετρήσεων. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τον κ.Πρόεδρο και τον εισηγητή  και αφού 
έλαβε υπόψη του,  

 Το υπ΄αριθ.πρωτ. 55399/30-09-2019 έγγραφο  με θέμα : «Διαβίβαση  
Ειδικής Υδρογεωλογικής Μελέτης στα πλαίσια περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης του έργου  με τίτλο :«Επέκταση σταθμού παραγωγής 
ηλεκτρικής  ενέργειας 2.996 ΜW με καύση βιοαερίου από την 
αναερόβια χώνευση γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων και 
ενσιρωμάτων το οποίο είναι εγκατεστημένο στο υπ΄αριθ.353 
αγροτεμάχιο Νιγρίτας Δήμου Βισαλτίας» Τμήμα Παρακολούθησης και 
προστασίας Υδατικών Πόρων της Διεύθυνσης Υδάτων Κεντρικής 
Μακεδονίας της Γενικής Διεύθυνσης  Χωρ/κής  και Περιφερειακής 
Πολιτικής της Α.Δ.Μ.Θ., 

 Την Ειδική  Υδρογεωλογική  Μελέτη  , 
 Την υπ΄αριθ.πρωτ.4303/25-10-2019  γνωμοδότηση της Δ.Ε.Υ.Α.Β., 

και  μετά από διαλογική συζήτηση 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 
Δεν εγκρίθηκε η εισήγηση  του  προεδρείου για λήψη γνωμοδότησης επί του 
περιεχομένου της Ειδικής Υδρογεωλογικής Μελέτης στα πλαίσια περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης του έργου  με τίτλο :«Επέκταση σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής  
ενέργειας 2.996 ΜW με καύση βιοαερίου από την αναερόβια χώνευση 
γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων και ενσιρωμάτων το οποίο είναι εγκατεστημένο 
στο υπ΄ αριθ.353 αγροτεμάχιο Νιγρίτας Δήμου Βισαλτίας» . 
 
Παρόντες δημοτικοί Σύμβουλοι κατά τη λήψη της απόφασης είκοσι έξι(26). 
 
----Στη λήψη της απόφασης αυτής οι δ.σ.κ.κ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Ν. ΒΑΔΙΚΟΛΙΟΣ 
Θ.,ΑΔΑΜΟΥΔΗΣ Ι.,ΜΠΙΜΠΛΙΑΣ Θ.,ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ Α.,ΒΑΔΑΡΛΗΣ 
Β.,ΨΑΡΡΑΣ Λ.και ΜΠΑΚΑΛΟΥΔΗΣ Θ. ψήφισαν «ΝΑΙ» στην εισήγηση του 
προεδρείου .  

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό        273/2019  

Για την ακρίβεια των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 
Ο    Πρόεδρος    του   Δ.Σ.                                  Τα    Μέλη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΝΙΓΡΙΤΑ   14/11/2019     
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 
 

                                           ΒΑΔΙΚΟΛΙΟΣ Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ   
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