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ΘΕΜΑ 
Έγκριση της Τεχνικής Έκθεσης  για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: 
« Διαχείριση των Ογκωδών Αποβλήτων και των ΑΕΚΚ του Δήμου 
Βισαλτίας» και καθορισμός του τρόπου διενέργειας της υπηρεσίας.  
 

 
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  

 

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.  
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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 8ου  θέματος  
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ.ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ Ν.  ο  
οποίος είπε τα εξής : 
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ: Σύμφωνα με   το άρθρο   178 του Ν.4635/ Α΄ 167/301-2019  
αντικατάσταση  του άρθρου 61 του Ν.3979/2011 (Α 138) ορίζεται το εξής: 
Η παράγραφος 1 του άρθρου 61 του ν. 3979/2011 αντικαθίσταται, ως εξής: 
«Άρθρο 61 
Σύναψη δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, συντήρησης χώρων 
πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού: 
1. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί, κατά την κρίση του, να αποφασίζει για τη σύναψη 
δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) για την 
εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων 
και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών 
κτιρίων, συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού. Με την απόφαση 
καθορίζονται ιδίως, το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η 
περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται.». 
Υποβλήθηκε η Τεχνική Έκθεση   για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Διαχείριση των 
Ογκωδών Αποβλήτων και των ΑΕΚΚ του Δήμου Βισαλτίας» που συντάχθηκε από το 
Τμήμα Τεχνικών Έργων  του Δήμου μας και  θεωρήθηκε στις 05-11-2019   
προϋπολογισμού  δαπάνης 2.454,00 € με  Φ.Π.Α. 24% . 

Σύμφωνα με τους κανονισμούς του Χ.Υ.Τ.Α. Παλαιοκάστρου τα ογκώδη απόβλητα 
όπως έπιπλα, στρώματα, ξύλα κ.λπ. πριν οδηγηθούν για διάθεση  σε αυτόν πρέπει 
υποχρεωτικά να υποστούν διαλογή και κατόπιν να τεμαχιστούν σε σπαστήρα. Επίσης, 
τα Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) πρέπει να 
υπόκεινται σε εναλλακτική διαχείριση, σύμφωνα με τους όρους της με αριθμό 
36259/1757/Ε103 ΚΥΑ(ΦΕΚ 1312/Β΄/24-08-2010) με θέμα «Μέτρα, όροι και 
πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, 
κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» όπως ισχύει σήμερα.  
Λόγω έλλειψης τεχνογνωσίας και τεχνικών μέσων από την πλευρά του Δήμου 
Βισαλτίας είναι  απαραίτητο τις εργασίες αυτές, ενδεικτικού προϋπολογισμού 
2.454,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α να τις αναλάβει ιδιώτης (οικονομικός 
φορέας) , ο οποίος θα έχει ειδική άδεια  μεταφοράς και διάθεσης τέτοιων αποβλήτων.  

Σκοπός της παραπάνω ανάθεσης είναι η επίτευξη της συνολικής αντιμετώπισης των 
θεμάτων διαχείρισης των ογκωδών και ΑΕΚΚ. Έτσι τα Ογκώδη και τα ΑΕΚΚ που 
απορρίπτονται ανεξέλεγκτα από πολίτες θα συλλέγονται από τον ανάδοχο με την 
βοήθεια και τις υποδείξεις του Δήμου είτε μέσα σε ειδικούς κάδους (containers) είτε με 
οχήματα του αναδόχου, θα μεταφέρονται στις εγκαταστάσεις του και θα 
αξιοποιούνται, θα ανακυκλώνονται, ώστε να διατίθενται με αποδεκτά περιβαλλοντικό 
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τρόπο σε κατάλληλες εγκαταστάσεις. Επίσης θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο, με 
υπόδειξη του Δήμου και σε διάφορα σημεία οικισμών, ειδικοί κάδοι (containers) των 
οκτώ κυβικών. Με αυτό τον τρόπο ο Δήμος θα δημιουργήσει σημεία όπου οι πολίτες 
θα μπορούν να αποθέσουν τα Ογκώδη και τα ΑΕΚΚ που παράγουν και να 
σταματήσουν  την ανεξέλεγκτη ρίψη των απορριμμάτων αυτών σε σημεία όπου 
απαγορεύεται.  

Ο Ανάδοχος θα μεταφέρει με δικά του οχήματα τα Ογκώδη Απόβλητα και ΑΕΚΚ 
από χώρους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου που θα του υποδεικνύονται από 
την Υπηρεσία. Επιπλέον υποχρεούται να επεξεργαστεί το σύνολο των ΑΕΚΚ που 
παραλαμβάνει, αφού ο Χ.Υ.Τ.Α. Παλαιοκάστρου δε δέχεται ΑΕΚΚ σε καμία μορφή. 
Σε ότι αφορά στα ογκώδη απορρίμματα ο ανάδοχος αφού τα επεξεργαστεί κατάλληλα, 
μεταφέρει το υπόλειμμα στο χώρο του Χ.Υ.Τ.Α Παλαιοκάστρου εντός κατάλληλων 
containers.  

 Η δαπάνη θα βαρύνει τις Δημοτικές πιστώσεις οικονομικού έτους 2019. 
 Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  118 

του Ν.4412/2016 μετά από πρόσκληση εκδήλωσης  ενδιαφέροντος όπου θα 
συμμετέχουν Ο.Φ. που έχουν την απαιτούμενη άδεια  που αναφέρεται στο 
άρθρο 5 της Γενικής και Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. Ο ενδεικτικός 
προϋπολογισμός περιέχει τις απαραίτητες εργασίες που θα πρέπει να μπορεί 
να κάνει ο ανάδοχος και την τιμή μονάδας για κάθε εργασία .Δεν υπάρχουν 
συγκεκριμένες ποσότητες για τις εργασίες αυτές , γιατί είναι αδύνατον να 
προβλεφτούν ή να υπολογιστούν,αφού εξαρτώνται από το είδος των 
συγκεκριμένων απορριμμάτων των δημοτών.     

Η εργασία περιλαμβάνει:  
 Μεταφορά ογκωδών και ΑΕΚΚ από το Δήμο Βισαλτίας στις 

εγκαταστάσεις του αναδόχου για περαιτέρω επεξεργασία. 
 Διαλογή και επεξεργασία ΑΕΚΚ. Ο ανάδοχος υποχρεούται να 

ανακυκλώνει ή να αξιοποιεί το 100% της παρεληφθείσας ποσότητας 
υλικών.  

 Διαλογή και επεξεργασία των ογκωδών απορριμμάτων (Κωδικοί Ε.Κ.Α.: 
20 03 07, 20 02) για να αποκτήσουν την μορφή που απαιτεί ο Χ.Υ.Τ.Α. (το 
μήκος εκάστου τεμαχίου δε θα είναι μεγαλύτερο από επτά εκατοστά) και 
μεταφορά των επεξεργασμένων ογκωδών απορριμμάτων, σε κατάλληλα 
container κλειστού τύπου ή ανοιχτού τύπου τα οποία μετά την πλήρωσή 
τους θα καλύπτονται πλήρως, για απόρριψη στον χώρο του Χ.Υ.Τ.Α 
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ανακυκλώνει ή να 
αξιοποιεί κατ΄ ελάχιστον το 30% της παρεληφθείσας μηνιαίας ποσότητας 
ογκωδών απορριμμάτων.    

 Αξιοποίηση και ανακύκλωση των ΑΕΚΚ (Κωδικοί Ε.Κ.Α.: 17 01, 17 02,  
17 04, 17 05,  17 08, 17 09), σύμφωνα με τους όρους της με αριθμό 
36259/1757/Ε103 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1312/Β΄/24-08-2010) με θέμα «Μέτρα, όροι 
και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από 
εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)». 

 Μεταφορά του υπολείμματος (έως 70%) ογκωδών απορριμμάτων από τις 
εγκαταστάσεις του αναδόχου προς το ΧΥΤΑ Παλαιοκάστρου με οχήματα 
της εταιρίας του αναδόχου. (Το κόστος διάθεσης του ΧΥΤΑ αποτελεί 
ευθύνη του Δήμου Βισαλτίας) 

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο: 
1.Να διαπιστώσει  την αναγκαιότητα της υπηρεσίας που αφορά την Διαχείριση των 
Ογκωδών Αποβλήτων και των ΑΕΚΚ του Δήμου Βισαλτίας. 
2.Να εγκρίνει την Τεχνική Έκθεση   για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Διαχείριση 
των Ογκωδών Αποβλήτων και των ΑΕΚΚ του Δήμου Βισαλτίας» που συντάχθηκε από 
το Τμήμα Τεχνικών Έργων  του Δήμου μας και  θεωρήθηκε στις 05-11-2019   
προϋπολογισμού  δαπάνης 2.454,00 € με  Φ.Π.Α. 24% . 
3.Να εγκρίνει την απευθείας ανάθεση σε ιδιώτη της υπηρεσίας «Διαχείριση των 
Ογκωδών Αποβλήτων και των ΑΕΚΚ του Δήμου Βισαλτίας». 
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Σκοπός της παραπάνω ανάθεσης είναι η επίτευξη της συνολικής αντιμετώπισης των 
θεμάτων διαχείρισης των ογκωδών και ΑΕΚΚ. Έτσι τα Ογκώδη και τα ΑΕΚΚ που 
απορρίπτονται ανεξέλεγκτα από πολίτες θα συλλέγονται από τον ανάδοχο με την 
βοήθεια και τις υποδείξεις του Δήμου είτε μέσα σε ειδικούς κάδους (containers) είτε με 
οχήματα του αναδόχου, θα μεταφέρονται στις εγκαταστάσεις του και θα 
αξιοποιούνται, θα ανακυκλώνονται, ώστε να διατίθενται με αποδεκτά περιβαλλοντικό 
τρόπο σε κατάλληλες εγκαταστάσεις. Επίσης θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο, με 
υπόδειξη του Δήμου και σε διάφορα σημεία οικισμών, ειδικοί κάδοι (containers) των 
οκτώ κυβικών. Με αυτό τον τρόπο ο Δήμος θα δημιουργήσει σημεία όπου οι πολίτες 
θα μπορούν να αποθέσουν τα Ογκώδη και τα ΑΕΚΚ που παράγουν και να 
σταματήσουν  την ανεξέλεγκτη ρίψη των απορριμμάτων αυτών σε σημεία όπου 
απαγορεύεται.  
4.Στον προϋπολογισμό εσόδων-εξόδων  του Δήμου Βισαλτίας  οικονομικού   έτους 
2019 και στον Κ.Α.Ε. 20.6277.02 υπάρχει πίστωση ποσού 2.454,00 €   με τίτλο 
«Διαχείριση των Ογκωδών Αποβλήτων και των ΑΕΚΚ του Δήμου Βισαλτίας». 

Στη συνέχεια η κ. Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο ν’ αποφασίσει 
σχετικά. 

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

 Το άρθρο 178 του Ν.4635/ Α΄ 167/301-2019  αντικατάσταση  του άρθρου 61 
του Ν.3979/2011 (Α 138), 

 Την από 05-11-2019 Τεχνική Έκθεση  για την παροχή της υπηρεσίας   
«Διαχείριση των Ογκωδών Αποβλήτων και των ΑΕΚΚ του  Δήμου Βισαλτίας» 

 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 , 
 Την εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό εσόδων-εξόδων  του Δήμου 

Βισαλτίας  οικονομικού   έτους 2019 και στον Κ.Α.Ε. 20.6277.02, 
 Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 74 του   Ν.4555/2018  (ΦΕΚ Α' 133/19-

07-2018), 
και μετά από διαλογική συζήτηση 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ   

 
Α)Διαπιστώνει  την αναγκαιότητα  της υπηρεσίας που αφορά την Διαχείριση των 
Ογκωδών Αποβλήτων και των ΑΕΚΚ του Δήμου Βισαλτίας. 
Β)Εγκρίνει την Τεχνική Έκθεση   για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Διαχείριση των 
Ογκωδών Αποβλήτων και των ΑΕΚΚ του Δήμου Βισαλτίας» που συντάχθηκε από το 
Τμήμα Τεχνικών Έργων  του Δήμου μας και  θεωρήθηκε στις 05-11-2019   
προϋπολογισμού  δαπάνης 2.454,00 €   με  Φ.Π.Α. 24% . 
Γ)Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση σε ιδιώτη της υπηρεσίας «Διαχείριση των 
Ογκωδών Αποβλήτων και των ΑΕΚΚ του Δήμου Βισαλτίας». 
Σκοπός της παραπάνω ανάθεσης είναι η επίτευξη της συνολικής αντιμετώπισης των 
θεμάτων διαχείρισης των ογκωδών και ΑΕΚΚ. Έτσι τα Ογκώδη και τα ΑΕΚΚ που 
απορρίπτονται ανεξέλεγκτα από πολίτες θα συλλέγονται από τον ανάδοχο με την 
βοήθεια και τις υποδείξεις του Δήμου είτε μέσα σε ειδικούς κάδους (containers) είτε με 
οχήματα του αναδόχου, θα μεταφέρονται στις εγκαταστάσεις του και θα 
αξιοποιούνται, θα ανακυκλώνονται, ώστε να διατίθενται με αποδεκτά περιβαλλοντικό 
τρόπο σε κατάλληλες εγκαταστάσεις. Επίσης θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο, με 
υπόδειξη του Δήμου και σε διάφορα σημεία οικισμών, ειδικοί κάδοι (containers) των 
οκτώ κυβικών. Με αυτό τον τρόπο ο Δήμος θα δημιουργήσει σημεία όπου οι πολίτες 
θα μπορούν να αποθέσουν τα Ογκώδη και τα ΑΕΚΚ που παράγουν και να 
σταματήσουν  την ανεξέλεγκτη ρίψη των απορριμμάτων αυτών σε σημεία όπου 
απαγορεύεται.  
Δ)Στον προϋπολογισμό εσόδων-εξόδων  του Δήμου Βισαλτίας  οικονομικού   έτους 
2019 και στον Κ.Α.Ε. 20.6277.02 υπάρχει πίστωση ποσού 2.454,00 €   με τίτλο 
«Διαχείριση των Ογκωδών Αποβλήτων και των ΑΕΚΚ του Δήμου Βισαλτίας». 
Ε)Εξουσιοδοτεί τον κ.Δήμαρχο για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες. 

ΑΔΑ: Ω6Η1Ω9Β-ΝΥΤ



 
Παρόντες δημοτικοί Σύμβουλοι κατά τη λήψη της απόφασης  είκοσι δύο (22). 
 
Οι  δ.σ.κ.κ. ΒΑΔΙΚΟΛΙΟΣ Θ.,ΠΛΙΑΚΟΥ Ε.,ΤΣΟΛΗΣ Μ.και ΜΠΑΛΤΗΡΑΣ Ι. . 
απουσίαζαν   κατά τη συζήτηση και τη λήψη  απόφασης του ανωτέρω θέματος. 
 
--------Στη λήψη της απόφασης αυτής ο δ.σ.κ.ΛΑΓΙΟΣ Γ ψήφισε «ΠΑΡΩΝ.(Με την 
εξής αιτιολόγηση: Συμφωνεί με τη Διαχείριση των Ογκωδών Αποβλήτων και των 
ΑΕΚΚ του Δήμου Βισαλτίας γιατί αποτελεί πρόβλημα που πρέπει να επιλυθεί .Όμως ο 
Δήμος θα πρέπει να   παρέχει τις υπηρεσίες  αυτές με ιδία μέσα  και  να  μην 
επιβαρύνεται οικονομικά ο Δημότης.) Λήφθηκε υπόψη μόνο για το σχηματισμό της 
απαρτίας και δεν υπολογίστηκε  στην καταμέτρηση  των θετικών και αρνητικών 
ψήφων (σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 74 του   Ν.4555/2018  (ΦΕΚ Α' 133/19-
07-2018)». 
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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   

ΑΔΑ: Ω6Η1Ω9Β-ΝΥΤ
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