
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                  
ΔΗΜΟΣ BΙΣΑΛΤΙΑΣ 

Απόσπασμα πρακτικού της  17ης/23-09-2019    ΤΑKΤIKΗΣ συνεδρίασης 
Δημοτικού Συμβουλίου  Δήμου Βισαλτίας 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

   214/2019 

ΘΕΜΑ 
Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς 
Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Βισαλτίας με την επωνυμία 
«ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ». Ορισμός 
Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 
Στη Νιγρίτα, σήμερα 23-09-2019   και ώρα  19.00  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου 
Βισαλτίας συνήλθε σε δημόσια ΤΑΚΤIKΗ συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων 
Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από την αριθμ.πρωτ.10676/19-09-2019 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 (18) και απόντα (9) και ονομαστικά οι: 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. ΜΠΑΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ,Πρόεδρος 
2. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
3. ΜΠΙΜΠΛΙΑΣ ΘΩΜΑΣ 
4. ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
5. ΒΑΔΑΡΛΗΣ ΒΑΪΟΣ 
6. ΒΑΔΙΚΟΛΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
7. ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 
8. ΑΔΑΜΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
9. ΨΑΡΡΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 
10. ΠΛΙΑΚΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ 
11. ΚΟΤΣΑΝΠΑΠΑΣ ΧΑΡΙΣΣΗΣ 
12. ΜΑΛΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
13. ΤΣΕΛΙΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 
14. ΝΤΟΛΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
15. ΠΛΑΣΤΗΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
16. ΤΖΙΑΓΚΑΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
17. ΤΣΟΛΗΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΚΗΣ    
18. ΛΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ       

 
ΑΠΟΝΤΕΣ 

 
1. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
2. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
3. ΓΚΑΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
4. ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 
5. ΘΕΟΔΩΡΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
6. ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
7. ΜΠΑΛΤΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
8. ΡΑΚΙΤΖΗ ΤΙΜΟΘΕΑ  
9. ΣΑΜΑΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ  

 

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 Κοινότητας Αχινού κ.Κεμανιτζόγλου Α., η Πρόεδρος της 
Κοινότητας Ζερβοχωρίου κ.Βασιλειάδου Σ. ,ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Κοινότητας 
Λευκοτόπου κ.Μπακιρτζίδης Π., η Πρόεδρος του Συμβουλίου Κοινότητας Νικόκλειας  
κ.Κουντούδη Δ.,η Πρόεδρος του Συμβουλίου Κοινότητας Ανθής κ.Μανούγκα Π. και ο 
Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Νιγρίτας κ.Πολυχρονίδης Ν.    
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ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ-  

Η δ.σ.κ.ΡΑΚΙΤΖΗ Τ. προσήλθε μετά την   ψηφοφορία  για το κατεπείγον 
των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων .    

Ο δ.σ.κ.ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Χ. προσήλθε μετά την   ψηφοφορία  για το 
κατεπείγον των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων .    

Ο δ.σ.κ.ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Ν. προσήλθε μετά την   ψηφοφορία  για το 
κατεπείγον των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων .    

Ο δ.σ.κ.ΜΠΑΛΤΗΡΑΣ Ι. προσήλθε μετά την   ψηφοφορία  για το 
κατεπείγον των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων .    

Ο δ.σ.κ.ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ Α. προσήλθε μετά την   ψηφοφορία  για το κατεπείγον 
των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων .   

Ο δ.σ.κ.ΜΑΥΡΙΔΗΣ Γ. προσήλθε μετά την   ψηφοφορία  για το κατεπείγον 
των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων .   

Ο δ.σ.κ.ΓΚΑΝΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ. προσήλθε μετά την   ψηφοφορία  για το 
κατεπείγον των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων .   

Η δ.σ.κ.ΘΕΟΔΩΡΟΥΔΗ Α. προσήλθε μετά την   ψηφοφορία  για το 
κατεπείγον των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων .   

 
Μετά τη διαπίστωση  απαρτίας  ο  κ. Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης . 
Στη συνέχεια ο  κ. Πρόεδρος    πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της 
ημερήσιας διάταξης θέτει για συζήτηση ΕΚΤΟΣ ημερήσιας το  παρακάτω θέμα:  

ΘΕΜΑ 1ο Ε.Η.Δ: Εκλογή αντιπροσώπου του Δήμου Βισαλτίας στον ΣΔΙΠΕ για την 
τετραετία  01-09-2019 έως 31-12-2023 σύμφωνα με το άρθρο 246 του Ν.3463/2006, 
τις διατάξεις του Ν.3852/2010 και του Ν.4623/2019. 
Εισηγητής  : Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μπακαλούδης Θ. 
Στη συνέχεια το λόγο πήρε η επικεφαλής της παράταξης «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ 
ΒΙΣΑΛΤΙΑ» κ.ΠΛΙΑΚΟΥ Ε. η οποία θέτει για συζήτηση ΕΚΤΟΣ ημερήσιας το  
παρακάτω θέμα:   
ΘΕΜΑ 2ο  Ε.Η.Δ: Απομάκρυνση κλωβού από το Γυμνάσιο –Λύκειο Νιγρίτας .   
Εισηγήτρια  : Η επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης κ.Πλιάκου Ε. 
 
Ακολούθησε ψηφοφορία για το κατεπείγον των θεμάτων    ως εξής : 

ΘΕΜΑ 1ο Ε.Η.Δ. :Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ   να συζητηθεί με την διαδικασία του 
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ και πριν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.        

ΘΕΜΑ 2ο Ε.Η.Δ. :Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ   να συζητηθεί με την διαδικασία του 
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ και πριν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.        

          Κηρύσσοντας ο  κ. Πρόεδρος   την έναρξη της συζήτησης   του 10 ου         
θέματος  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. 
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ Ν.  ο  οποίος είπε τα εξής : 
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ  : Με την προηγούμενη αριθμ. 64/2011 απόφασή του το Δημοτικό 
Συμβούλιο  Βισαλτίας ενέκρινε τη σύσταση ενιαίας Κοινωφελούς Δημοτικής 
Επιχείρησης στον Δήμο Βισαλτίας με την επωνυμία : «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΔΗΜΟΥ  ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ».  Βάσει της συστατικής πράξης η 
επιχείρηση διοικείται από  (7) επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου 
ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το Δημοτικό Συμβούλιο με την 
ακόλουθη διάκριση: 

• Τέσσερις (4) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου εκ των οποίων ο ένας θα 
προέρχεται από τη μειοψηφία. 

• Ένας (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής. 
• Δύο (2) είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου που διαθέτουν εμπειρία ή γνώσεις 

σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης. 
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Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προστίθεται και ένας (1) 
εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση, αν αυτή απασχολεί 
περισσότερους από είκοσι (20) εργαζόμενους, που υποδεικνύεται από την γενική 
συνέλευση των εργαζομένων. Στην περίπτωση αυτή μειώνεται κατά έναν (1) ο  
αριθμός των δημοτών-κατοίκων, του Δήμου Βισαλτίας, χωρίς αλλαγή της 
συστατικής πράξης. 
   Ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου θα ορίζεται με 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Βισαλτίας.  

Η  θητεία του Διοικητικού  Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού 
Συμβουλίου. 
Σε συνέχεια των ανωτέρω διατάξεων καθώς και των διατάξεων του άρθρου 6 του 
Ν.4623/2019 και του άρθρου 10 του Ν.4625/2019  το Τμήμα Νομικών Προσώπων 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου εσωτερικών  απέστειλε  την 
αριθ.102/63900/13-09-2019 εγκύκλιο  με θέμα :Συγκρότηση των διοικητικών 
συμβουλίων των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. α΄και β΄ βαθμού προκειμένου οι 
Δημοτικές αρχές να  ενημερωθούν σχετικά .  
Ειδικότερα με την εκλογή και την εγκατάσταση  της νέας Δημοτικής Αρχής , καλείται 
το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί εκ νέου : 
α)στον ορισμό  των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς 
Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Βισαλτίας με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ».  
β)στον ορισμό  του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου . 
Όπου στις διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών 
πράξεων, προβλέπεται ο ορισμός μελών στη διοίκηση των νομικών προσώπων των 
δήμων και των περιφερειών, καθώς και των συνδέσμων τους, κατά συγκεκριμένη 
αναλογία, τα τρία πέμπτα (3/5) των μελών, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του 
διοικητικού συμβουλίου, με τους αναπληρωτές τους, υποδεικνύονται από τον δήμαρχο 
ή τον περιφερειάρχη, αντίστοιχα, και τα δύο πέμπτα (2/5) από τις λοιπές παρατάξεις 
(παρ.1 άρθρο 6 Ν.4623/19). 
Κατά συνέπεια λοιπόν από τα επτά (7) μέλη του συμβουλίου ο Δήμαρχος θα ορίσει τα 
πέντε (5). 
Τέλος κατά τον ορισμό των μελών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι διατάξεις του 
άρθρου  6 παρ. 1 τουΝ.2839/2000, όσο αφορά την εκπροσώπηση του κάθε φύλλου σε 
ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 1/3 των μελών του. 
Στη συνέχεια είπε τα εξής :προτείνω τους τρεις (3) αιρετούς της παράταξης του 
Δημάρχου τους κ.κ.ΨΑΡΡΑ ΛΕΩΝΙΔΑ.,ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟ ΑΡΓΥΡΙΟ   και 
ΒΑΔΑΡΛΗ ΒΑΪΟ  με αναπληρωτές τους αντίστοιχα τους δ.σ. της παράταξης του 
Δημάρχου κ.κΜΠΙΜΠΛΙΑ ΘΩΜΑ ,ΑΔΑΜΟΥΔΗ ΙΩΑΝΝΗ  και ΒΑΔΙΚΟΛΙΟ 
ΘΕΟΔΩΡΟ. 
Προτείνω  από τις παρατάξεις της μειοψηφίας  την κ.ΠΛΑΣΤΗΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ  
δημοτική Σύμβουλο από την παράταξη «ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΤΟΠΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ»   με αναπληρώτρια της αντίστοιχα  την κ. 
ΘΕΟΔΩΡΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ δημοτική Σύμβουλο από την παράταξη « Δήμος 
Βισαλτίας πρΟΤΑγωνιστής»   .  
 Όσον αφορά στους δύο (2) δημότες ο αριθμός τους μειώνεται σε έναν (1) και 
προστίθεται στην θέση του άλλου ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων στην 
επιχείρηση επειδή αυτή απασχολεί περισσότερους από είκοσι (20) εργαζόμενους  
Ειδικότερα προτείνεται η δημότισσα κ.ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ με 
αναπληρώτρια της τη δημότισσα κ. ΚΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ . 

 Ως εκπρόσωπος των εργαζομένων ορίζεται η κ.ΜΙΧΑΗΛΟΥΔΗ ΧΑΪΔΩ  με 
αναπληρώτριά της την κ.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ   
 Ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνω τον δ.σ κ.ΨΑΡΡΑ 
ΛΕΩΝΙΔΑ  και ως Αντιπρόεδρο τον δ.σ.κ. ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟ ΑΡΓΥΡΙΟ. 

Ως εκπρόσωπος  του  Ελληνικού  Ορειβατικού  Συλλόγου  Νιγρίτας ως 
κοινωνικό φορέα της περιοχής   τον κ.ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΑΔΑΜ με αναπληρωτή του τον 
κ.ΖΑΠΡΟΥΔΗ ΙΩΑΝΝΗ. 
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Στη συνέχεια  ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να πάρει απόφαση: 
α)Να ορίσει  ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  της «ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ του ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ» τους  κάτωθι : 
1.- κ.ΨΑΡΡΑ ΛΕΩΝΙΔΑ  , δημοτικό σύμβουλο της παράταξης του Δημάρχου , 
αναπληρούμενος από τον κ.ΜΠΙΜΠΛΙΑ ΘΩΜΑ , επίσης δημοτικό σύμβουλο της 
παράταξης του Δημάρχου,  
2.- κ.ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟ ΑΡΓΥΡΙΟ δημοτικό σύμβουλο της παράταξης του Δημάρχου  
αναπληρούμενος  από τον  κ. ΑΔΑΜΟΥΔΗ ΙΩΑΝΝΗ   επίσης δημοτικό σύμβουλο 
της παράταξης του Δημάρχου,  
3.- κ.ΒΑΔΑΡΛΗ ΒΑΪΟ δημοτικό σύμβουλο της παράταξης του Δημάρχου  
αναπληρούμενος  από τον κ. ΒΑΔΙΚΟΛΙΟ ΘΕΟΔΩΡΟ  επίσης δημοτικό σύμβουλο 
της παράταξης του Δημάρχου,  
4. κ.ΠΛΑΣΤΗΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ δημοτική  σύμβουλο της  παράταξης «ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ 
ΤΟΠΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ»   της κ.Ρακιτζή Τ.,  
αναπληρούμενη από την  κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  δημοτική   σύμβουλο  
της παράταξης « Δήμος Βισαλτίας πρΟΤΑγωνιστής» του κ.Τζιάγκαλου Α.. 
5.-κ.ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ  δημότισσα, με γνώσεις στο αντικείμενο της 
επιχείρησης, αναπληρούμενη από την κ. ΚΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ , επίσης δημότισσα, 
6.- κ. ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΑΔΑΜ ,εκπρόσωπο του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου 
Νιγρίτας αναπληρούμενος από τον κ. ΖΑΠΡΟΥΔΗ ΙΩΑΝΝΗ  , επίσης εκπρόσωπο 
του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Νιγρίτας.  
7.-κ. ΜΙΧΑΗΛΟΥΔΗ ΧΑΪΔΩ   εκπρόσωπο των εργαζομένων στην επιχείρηση, 
αναπληρούμενη από την κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ.  
Β) Να ορίσει από τα παραπάνω μέλη: 
α) τον κ.ΨΑΡΡΑ ΛΕΩΝΔΙΑ , δημοτικό σύμβουλο της παράταξης του Δημάρχου , ως 
Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβούλιου της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  
β) τον κ.ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟ ΑΡΓΥΡΙΟ , δημοτικό σύμβουλο της παράταξης του 
Δημάρχου , ως Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 

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

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

 τις διατάξεις του άρθρου 109 του Ν. 3852/2010, 
 του άρθρου 255 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006), 
 τις διατάξεις του άρθρ. 6 παρ. 1 του Ν.2839/2000, 
 την παρ. 1 άρθρο 6  του Ν. 4623/2019, 
 το υπ΄αριθ.680/19-09-2019 έγγραφο της Κοινωφελούς Επιχείρησης 

Δήμου Βισαλτίας, 
 τις διατάξεις της  παρ. 10 του άρθρου 74 του   Ν.4555/2018  (ΦΕΚ Α' 

133/19-07-2018), 
 τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», 

και  μετά από διαλογική συζήτηση 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Α)Ορίζει ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  της «ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ του ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ» τους  κάτωθι : 
1.- κ.ΨΑΡΡΑ ΛΕΩΝΙΔΑ, δημοτικό σύμβουλο της παράταξης του Δημάρχου , 
αναπληρούμενος από τον κ.ΜΠΙΜΠΛΙΑ ΘΩΜΑ , επίσης δημοτικό σύμβουλο της 
παράταξης του Δημάρχου.  
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2.- κ.ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟ ΑΡΓΥΡΙΟ δημοτικό σύμβουλο της παράταξης του Δημάρχου  
αναπληρούμενος  από τον  κ. ΑΔΑΜΟΥΔΗ ΙΩΑΝΝΗ   επίσης δημοτικό σύμβουλο 
της παράταξης του Δημάρχου.  
3.- κ.ΒΑΔΑΡΛΗ ΒΑΪΟ δημοτικό σύμβουλο της παράταξης του Δημάρχου  
αναπληρούμενος  από τον κ. ΒΑΔΙΚΟΛΙΟ ΘΕΟΔΩΡΟ  επίσης δημοτικό σύμβουλο 
της παράταξης του Δημάρχου.  
4. κ.ΠΛΑΣΤΗΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ δημοτική  σύμβουλο της παράταξης  «ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ 
ΤΟΠΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ»   της κ.Ρακιτζή Τ.,  
αναπληρούμενη από την  κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  δημοτική   σύμβουλο  
της παράταξης « Δήμος Βισαλτίας πρΟΤΑγωνιστής» του κ.Τζιάγκαλου Α. 
5.-κ.ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ  δημότισσα, με γνώσεις στο αντικείμενο της 
επιχείρησης, αναπληρούμενη από την κ. ΚΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ , επίσης δημότισσα. 
6.- κ. ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΑΔΑΜ ,εκπρόσωπο του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου 
Νιγρίτας αναπληρούμενος από τον κ. ΖΑΠΡΟΥΔΗ ΙΩΑΝΝΗ  , επίσης εκπρόσωπο 
του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Νιγρίτας.  
7.-κ. ΜΙΧΑΗΛΟΥΔΗ ΧΑΪΔΩ   εκπρόσωπο των εργαζομένων στην επιχείρηση, 
αναπληρούμενη από την κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ.  
Β)Ορίζει από τα παραπάνω μέλη: 
α) τον κ.ΨΑΡΡΑ ΛΕΩΝΔΙΑ , δημοτικό σύμβουλο της παράταξης του Δημάρχου , ως 
Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβούλιου της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.  
β) τον κ.ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟ ΑΡΓΥΡΙΟ , δημοτικό σύμβουλο της παράταξης του 
Δημάρχου , ως Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 
Γ)Η θητεία  των μελών  του  Διοικητικού  Συμβουλίου της  «ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ  ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ»  ταυτίζεται με την θητεία του Δημοτικού 
Συμβουλίου.  
Δ)Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες. 
 
Παρόντες δημοτικοί Σύμβουλοι κατά τη λήψη της απόφασης  είκοσι έξι(26). 
 
---Στη  λήψη της απόφασης αυτής ο δ.σ.κ.ΛΑΓΙΟΣ ψήφισε  ως εξής : 
«ΠΑΡΩΝ» για τον ορισμό των μελών του Δ.Σ. και «ΠΑΡΩΝ» για τον ορισμό  
Προέδρου και Αντιπροέδρου . 
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). 

 
Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό         214/2019 

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΝΙΓΡΙΤΑ   24/09/2019     

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

                                           ΜΑΣΛΑΡΙΝΟΣ  Δ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
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