
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3 / 4.6.2021 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. Τ.Ο.Ε.Β ΝΙΓΡΙΤΑΣ 

       Στη Νιγρίτα σήμερα  την 4η  Ιουνίου  2021  ημέρα Παρασκευή ύστερα από 
πρόσκληση του Προέδρου με αριθ. πρωτ. 241/4-6-2021 καλεστήκαν  σε 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ  Συνεδρίαση (Σύμφωνα με την Π.Ν.Π αρ.φυλ.75/30/3/2020 
άρθρο 42/δυνατότητα τηλεδιάσκεψης) στις 4/6/2021  ημέρα Παρασκευή  και   
ώρα 10.00  π.μ.  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα 
ημερήσιας διάταξης :    
ΘΕΜΑ 1ο: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ   ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   
                  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ.                                         
 
ΘΕΜΑ 2ο: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2021 
 
ΘΕΜΑ 3ο: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ Γ.Σ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΗΣ. 
 
ΘΕΜΑ 4ο: ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ – ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 
ΘΕΜΑ 5ο : ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ 
 
ΘΕΜΑ 6ο : ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Δ. ΧΥΤΑΣ, Α. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ,Ε. ΠΕΤΡΟΥ, Η. 
ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ , Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ, Α. ΛΗΜΝΙΩΤΗΣ, Α. ΜΠΙΚΟΣ 
ΑΠΟΝΤΕΣ : ΚΑΝΕΝΑΣ 
ΘΕΜΑ 1ο: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ   ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   
                  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ. 
Διαβάζεται  το Πρακτικό της  προηγουμένης συνεδρίασης  υπ’ αρίθ.  2/ 25-2-
2021  επικυρώνεται και υπογράφεται από τα μέλη του Δ.Σ. 
Διαβάζεται το υπ. αριθ. 168/22-2-2021 έγγραφο του Γ.Ο.Ε.Β Πεδ. Σερρών. 
για κοινοποίηση απόφασης . 
Διαβάζεται το υπ. αριθ. 174/22-2-2021 έγγραφο του Γ.Ο.Ε.Β Πεδ. Σερρών 
έγγραφο για Απολογιστική χρέωση εισφοράς Δ.Σ & Λ χρήσης 2020.  
Διαβάζεται το υπ. αριθ. 4493/2-3-2021 έγγραφο της ΔΑΟΚ Σερρών για 
παράταση θητείας Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟΕΒ ,λόγω των έκτακτων μέτρων 
κατά της εξάπλωσης του κορωνοιου covid 19.  
Διαβάζεται το υπ. αριθ. 7059/31-3-2021 έγγραφο της ΔΑΟΚ Σερρών για 
προσλήψεις εποχικού προσωπικού. 
Διαβάζεται το υπ. αριθ. Χ194/6-4-2021 έγγραφο της ΔΑΟΚ Σερρών για 
διαβίβαση απόφασης του ΠΓΣΕΕ. 
Διαβάζεται το υπ. αριθ. 220717(2143)/15-4-2021 έγγραφο της Αυτοτελής 
Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας για σύγκλιση συντονιστικού οργάνου  
πολιτικής προστασίας με θέμα «Σχεδιασμός και δράσεις πολιτικής προστασίας 
για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών κατά 
την αντιπυρική περίοδο 2021» 
Διαβάζεται το υπ. αριθ. 395/21-4-2021 έγγραφο του Γ.Ο.Ε.Β Πεδ. Σερρών 
σχετικά με το προσωπικό λειτουργίας και συντήρησης αντλιοστασίων 
άρδευσης. 
Διαβάζεται το υπ. αριθ. 303/21-4-2021 έγγραφο του Γ.Ο.Ε.Β Πεδ. Σερρών 
σχετικά με απάντηση στο υπ. αριθ. 138/26.3.2021 έγγραφο του Οργανισμού. 



Διαβάζεται το υπ. αριθ. 418/27-4-2021 έγγραφο του Γ.Ο.Ε.Β Πεδ. Σερρών για 
κοινοποίηση απόφασης Δ.Σ Γ.Ο.Ε.Β Πεδ. Σερρών. 
Διαβάζεται το υπ. αριθ. 250716(2308)/28-4-2021  έγγραφο της Υποδιεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων της ΠΕ Σερρών για καθαρισμό οδικού δικτύου.   
Διαβάζεται το υπ. αριθ. 410/11-5-2021 της ΠΚΜ του γραφείου 
Αντιπεριφερειάρχη  Αγροτικής Ανάπτυξης για καταγραφή στοιχείων λειτουργίας 
ΟΕΒ της χώρας.  
Διαβάζεται το υπ. αριθ. 907/26.5.2021 έγγραφο του Μπενάκειου 
Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου σχετικά με την ανάλυση των πέντε δειγμάτων 
κενών περιεκτών φυτοπροστατευτικών προϊόντων.   
Διαβάζεται το υπ. αριθ. Χ2587/19-5-2021 έγγραφο της ΔΑΟΚ Σερρών για 
παράταση θητείας Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟΕΒ ,λόγω των έκτακτων μέτρων 
κατά της εξάπλωσης του κορωνοιου covid 19.   
Διαβάζεται το υπ. αριθ. 310948(2659) έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος ΠΕ Σερρών για ενημέρωση σχετικά με την υποβολή απόψεων 
σχετικά με απορρίψεις στερών αποβλήτων σε αγροτεμάχιο αγροκτήματος 
Βέργης. 
Διαβάζεται το υπ. αριθ. 311088(2660) έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος ΠΕ Σερρών για ενημέρωση σχετικά με την υποβολή απόψεων 
σχετικά με απορρίψεις στερών αποβλήτων σε αγροτεμάχιο αγροκτήματος 
Θερμών. 
Διαβάζεται το υπ. αριθ. Χ1092/3-6-2021 έγγραφο της ΔΑΟΚ Σερρών για 
αποστολή αιτήματος του Τ.Ο.Ε.Β Νιγρίτας για αποκατάσταση ζημιών 
Εγγειοβελτιωτικών Έργων από πλημμύρα.  
ΘΕΜΑ 2ο: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2021 

Ο κ. Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών του Δ.Σ τον Προϋπολογισμό του 
έτους 2021. Το συνολικό ύψους αυτού ανέρχεται σε 1.420.585,00 € και 
αναλύεται σε ομαδοποιημένες κατηγόριες ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ για την 
ευχέρεια της απορρόφησης των πιστώσεων  κατά την εκτέλεση αυτού . Ο 
Προϋπολογισμός καταρτίσθηκε με βάση τις ανάγκες του Οργανισμού για την 
νέα χρήση 2021  και την καλύτερη εξυπηρέτηση αυτού. 
Αναλυτικά 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ   261.200,00 € 
ΑΡΘΡΟ  1. ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  120.000,00 € 
     Η πίστωση αναφέρεται στο κόστος του Οργανισμού για την μισθοδοσία 
τεσσάρων υπαλλήλων του Οργανισμού  με ανάλυση : 

 1 Γραφέας              30.000,00 € 
    1 Γεωργοτεχνίτης  29.000,00 € 
    1 Λογιστής   24.000,00 € 
    1 Γραφέας             24.000,00 € 
    1 Γεωπόνος ΠΕ              13.000,00 € 
Αφορά την πρόσληψη Γεωπόνου ΠΕ με σύμβαση 8 μηνών για τις ανάγκες του 
Οργανισμού. 
ΑΡΘΡΟ 2    ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ Δ.Σ  2.000,00 € 
Η πίστωση αναφέρεται σε αποζημίωση Δ.Σ. Και  μετακινήσεις σε υπηρεσίες 
εντός και εκτός νομού για  θέματα του Οργανισμού . 
ΑΡΘΡΟ 3    ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ Γ.Σ    3.400,00 € 
Η πίστωση αναφέρεται σε 2  Γ Σ  των 85 αντιπροσώπων .  
ΑΡΘΡΟ 4    ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ   27.800,00 € 



Η πίστωση αναφέρεται : 
Α) Κοινόχρηστα    1.000,00 € 
Β) ΕΛΤΑ – ΟΤΕ – ΔΕΗ                9.200,00 € 
Γ) Χαρτικά είδη       2.000,00 € 
Δ) Δικηγορικά       5.000,00 € 
Ε) Εφημερίδες       1.000,00 € 
ΣΤ) Συντήρηση μηχανών γραφείου    1.000,00 € 
Ζ) Επιμίσθιο – προγράμματα Η/Υ    2.000,00 €  
Η) Δημόσιες σχέσεις     4.000,00 € 
Θ) Συνεργείο καθαρισμού γραφείων   2.000,00 € 
 Ι) Τεχνικός ασφαλείας                                600,00 € 
ΑΡΘΡΟ   5   ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΑΠΟ Δ.Ο.Υ.   5.000,00 € 
Η  πίστωση αυτή αναφέρεται στην παρακράτηση ποσών από την Δ.Ο.Υ. για 
εξόφληση  αρδευτικών εισφορών επισφαλών μελών.  
ΑΡΘΡΟ   6  ΤΟΚΟΙ  ΔΑΝΕΙΟΥ  5.000,00 € 
Η πίστωση αναφέρεται στους τόκους που θα καταβάλλει ο Οργανισμός για την 
εξόφληση του δανείου 
ΑΡΘΡΟ 7 ΑΓΟΡΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ 20.000,00€ 
Η πίστωση αφορά την αγορά αγροτεμαχίων τα οποία θα χρησιμοποιηθούν από 
τον Οργανισμό για εγκατάσταση φωτοβολταικών πάρκων. 
ΑΡΘΡΟ 8 ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ   20.000,00 € 
Η πίστωση αναφέρεται στην σύνταξη μελετών που θα υποβάλει ο ΤΟΕΒ 
Νιγρίτας για την χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 
2014-2020  
ΑΡΘΡΟ 9 ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΕΛΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 15.000,00€ 
Η πίστωση αναφέρεται στην υποχρέωση του Οργανισμού να καταβάλει κάθε 
έτος υπέρ του Πράσινου Ταμείου το αναλογούν Περιβαλλοντολογικό Τέλος 
ΑΡΘΡΟ10 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ 
ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ 35.000,00€ 
Η πίστωση αναφέρεται στην εφαρμογή προγράμματος για την διαχείριση των 
κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων σε συνεργασία με το 
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και αφορά έξοδα κατασκευής τοπικών 
σταθμών συλλογής, έξοδα υλικών συσκευασίας, έξοδα προσωπικού που 
επανδρώνουν τους σταθμούς και διάφορα άλλα έξοδα(έντυπο υλικό 
ενημέρωσης αναλώσιμα κ.α.) 
ΑΡΘΡΟ 11    ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ   8.000,00 € 
Η πίστωση αναφέρεται σε τυχόν έξοδα που ενδεχομένως θα προκύψουν τα 
οποία δεν προβλέφθηκαν στα άρθρα του Κεφαλαίου , ΔΙΟΙΚΗΣΗ. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ    115.000,00 € 
ΑΡΘΡΟ 1 . ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ  5.000,00 € 
Η πίστωση αναφέρεται σε έξοδα του εργοταξίου του Οργανισμού , αναλυτικά  
Α) ΔΕΗ – ΟΤΕ –ΥΔΡΕΥΣΗ   2.000,00 € 
Β) Συντήρηση Εργοταξίου     3.000,00 € 
ΑΡΘΡΟ 2     ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ    500,00 € 
Η πίστωση αναφέρεται στην κίνηση του γεωργικού ελκυστήρα  για τις ανάγκες 
του Οργανισμού ,συγκεκριμένα σε συντήρηση – ασφάλιστρα 500,00 €. 
ΑΡΘΡΟ 3    ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΒΛΑΒΩΝ   71.000,00 € 
α)Η πίστωση αναφέρεται σε ένα ηλεκτροσυγκολλητή για 8 μήνες,18.000,00 €  



β)Η πίστωση αναφέρεται σε ένα τεχνίτη Γεν. Καθηκόντων 8 μήν.18.000,00 € 
γ)Η πίστωση αναφέρεται στην εκμίσθωση σκαπτικού μηχανήματος  για τις 
ανάγκες του δικτύου ποσό 35.000,00 €  
ΑΡΘΡΟ 4    ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ   35.500,00 € 
Προϋπολογίζονται 2 εργάτες χ 5 μήνες για την αποκατάσταση βλαβών του 
δικτύου  και 8 εργάτες χ 2 μήνες για καθαρισμό των χόρτων κατά τους μήνες 
Ιούλιο – Αύγουστο. 
Αναλυτικά :  
α) 2 εργάτες χ 5 μήνες χ 25 ημερ χ 50,00 = 12.500,00 € 
β) 8 εργάτες χ 2 μήνες χ 25 ημερ χ 50,00 = 20.000,00 € 
γ) Υπερωρίες των ανωτέρω κυρίως όμως των εργατών για των καθαρισμό των 
χόρτων ,διότι εργάζονται σε τρεις βάρδιες , καθώς και εργασία Σαββάτου και 
Κυριακής υπολογίζεται ποσό 3.000,00 €. 
ΑΡΘΡΟ 5    ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ  3.000,00 € 
Η πίστωση αναφέρεται σε τυχόν έξοδα που ενδεχομένως θα προκύψουν τα 
οποία δεν προβλέφθηκαν στα άρθρα του κεφαλαίου ¨ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΒΛΑΒΩΝ ¨ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ   278.885,00 € 
Ο προϋπολογισμός συντήρησης καταρτίστηκε με την 8/5.1.2021 απόφαση  του 
Δ.Σ και εγκρίθηκε με το υπ. Αριθ. έγγραφο του . 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ    ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ    68.5000,00 € 
ΑΡΘΡΟ 1. ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ    27.000,00 €  
Προϋπολογίζονται : 
α) 3 Υδρον χ 6 μήνες  χ 25 ημέρες χ 55,00 € = 24.750,00 € για την σωστή 
αστυνόμευση και λειτουργία του δικτύου . 
β) Για εργασίες αργιών 2.250,00 € 
ΑΡΘΡΟ 2 ΚΙΝΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ   5.000,00 € 
Ασφάλεια-Τέλη-Συντήρηση  αυτοκινήτου FORD  4Χ4 
ΑΡΘΡΟ 3 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 35.000,00€ 
Η πίστωση αναφέρεται στην κατασκευή υπόγειων γραμμών που αποβλέπουν 
στην εξυπηρέτηση των μελών του Οργανισμού 
ΑΡΘΡΟ 4   ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ  1.500,00 € 
Για τυχόν έξοδα μη προβλεφθέντα που θα προκύψουν . 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ  33.000,00€  
ΑΡΘΡΟ  1   ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ    10.000,00 € 
Η πίστωση αναφέρεται στην ανάθεση σε τεχνικό γραφείο το οποίο διαθέτει     τις 
προϋποθέσεις για την συντήρηση – λειτουργία και αποκατάσταση 
ηλεκτρολογικών βλαβών  των 5 αντλιοστασίων . 
ΑΡΘΡΟ  2  ΑΓΟΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  15.000,00 € 
Η πίστωση αναφέρεται στην προμήθεια ανταλλακτικών (μηχανολογικά-
ηλεκτρολογικά) για τα αντλιοστάσια του Οργανισμού. 
ΑΡΘΡΟ 3 ΚΙΝΗΣΗ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ   5.000,00 € 
Έξοδα κίνησης και συντήρησης αυτοκινήτου FORD 4X2  
ΑΡΘΡΟ 4  ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ 1.500,00 € 
Αναφέρεται η πίστωση στην δαπάνη που απαιτείται για την 24ωρη 
παρακολούθηση από κάμερες των αντλιοστασίων μέσω ιδιωτικής εταιρίας 
φύλαξης. 
ΑΡΘΡΟ 5 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 1.500,00€ 



Αναφέρεται η πίστωση σε τυχόν έξοδα που ενδεχομένως θα προκύψουν τα 
οποία δεν προβλέφθηκαν στα άρθρα του ΚΕΦ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ.  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ   ΔΕΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ  650.000,00 € 
Αναφέρεται η πίστωση στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας των  
αντλιοστασίων του δικτύου. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ   ΖΗΜΙΕΣ    8.000,00 € 
Αναφέρεται σε ζημίες σε καλλιέργειες του δικτύου όπου ευθύνεται ο 
Οργανισμός . 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ     ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ   ΕΙΣΦΟΡΩΝ      1000,00 € 
Αναφέρεται σε επιστροφές εισφορών 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ    ΜΟΝΙΜΑ ΥΛΙΚΑ    5.000,00 € 
ΑΡΘΡΟ 1   ΕΠΙΠΛΑ – ΣΚΕΥΗ       1.000,00 € 
Αναφέρεται σε έπιπλα – σκεύη που θα χρειαστεί να προμηθευτεί ο Οργανισμός. 
ΑΡΘΡΟ 2   ΜΗΧΑΝΕΣ – ΟΡΓΑΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ   4.000,00 € 
Αναφέρεται η πίστωση σε μηχανές γραφείου που θα χρειαστεί να προμηθευτεί 
ο Οργανισμός . 
Κατά τα ανωτέρω το συνολικό ύψος των ΕΞΟΔΩΝ θα ανέλθει σε 1.390.585,00 
€ .Τα προϋπολογιζόμενα  έξοδα θα καλυφθούν από ΕΣΟΔΑ οι πηγές των 
οποίων αναλύονται. 
1. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ      963.000,00 € 
Επί αρδευόμενης έκτασης 64.200 στρεμμάτων περιοχών αντλιοστασίων Α9-
Α13 θα επιβληθεί γενική εισφορά 15,00 €/στρεμ δηλ. 64.200 χ15,00 € = 
963.000,00 € 
2. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ     45.900,00 € 
Αναφέρονται σε πρόστιμα που θα επιβάλει ο Οργανισμός στους καλλιεργητές 
επί της 5Κ  2.000 στρεμ χ 5,00 € = 10.000,00 € , επί αυτών που θα 
καλλιεργήσουν έξω από το δίκτυο με χρησιμοποίηση των νερών του δικτύου, 
από υδροληψία στρεμ. 1450 χ 18,00 € = 26.100,00 € ,επί αυτών που θα 
καλλιεργήσουν έξω από το δίκτυο με χρησιμοποίηση των νερών του δικτύου 
από υδροληψία στο αγρόκτημα Αχινού περιοχή δικαιοδοσίας ΓΟΕΒ πεδ 
Σερρών στρεμ 300χ18,00 € =5.400,00 €, επί αυτών που θα χρησιμοποιήσουν 
νερό από το αντλιοστάσιο ΑΧΙΝΟΥ στρεμ 200 χ 10,00 € = 2.000,00 € και τέλος 
σε παραγωγούς που έχουν κτίσματα – αποθήκες εντός δικτύου στρεμ. 400 χ 
6,00 € = 2.400,00 € . 
3. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ  60.000,00 € 
Υπολογίζουμε έσοδα από πρόστιμα αρδευτικών εισφορών , πρόστιμα 
κανονισμού άρδευσης   55.000,00 € και τέλος από διάφορα έσοδα 5.000,00 € 
Σύνολο των ανωτέρω εσόδων   60.000,00 € 
4. ΕΣΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Β. ΜΠΑΛΚΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ 
ΑΠΟ ΤΟΝ Τ.Ο.Ε.Β ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΗΤΣΙΟΥ 14.000,00 € 
Το έσοδο αφορά την πληρωμή της  μισθοδοσίας του κ. Β. Μπαλκαντζόπουλου 
από τον  Τ.Ο.Ε.Β Στρυμονικού – Δημητριτσίου για χρονικό διάστημα από 
1/1/2021 έως 15/06/2021 , λόγω απόσπασης του .    
Ο προϋπολογισμός του 2021 θα ενισχυθεί από ΚΕΦΑΛΑΙΑ του Οργανισμού  
( εισφορών προηγουμένων ετών ) στο ποσό των 337.685,00  €. 
Μετά την είσπραξη των ανωτέρω ποσών ο Προϋπολογισμός ΕΣΟΔΩΝ  του 
Οργανισμού ανέρχεται στο ύψος των 1.420.585,00 € και έτσι ο 



προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος με ΕΣΟΔΑ – ΕΞΟΔΑ ποσού  
1.420.585,00 €. 
Το Δ.Σ μετά την επεξεργασία των στοιχείων του Προϋπολογισμού , συζήτηση 
επί αυτών με γνώμονα την εξυπηρέτηση του Οργανισμού τόσο με την 
προετοιμασία του δικτύου για την συντήρηση και λειτουργία του αλλά και την 
εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών . 
Α   Π   Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι  
1) Κάνει δεκτή κατά πλειοψηφία την αναλυτική εισήγηση και κατ’ ακολουθία 
εγκρίνει τον Προϋπολογισμό ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ του Οργανισμού χρήσεως 
2021 στο ύψος των 1.420.585,00 € με γενική εισφορά 15,00 € / στρέμμα με 
ανάλυση ΕΞΟΔΩΝ κατά φορέων και  ΕΣΟΔΩΝ κατά πηγή όπως φαίνεται στον 
επισυναπτόμενο πίνακα του Προϋπολογισμού , αποτελεί δε αναπόσπαστο 
μέρος αυτής της απόφασης . 
Το μέλος του Δ.Σ κ. Αποστολάκης Γεώργιος δεν εγκρίνει από το Κεφ. 4 το 
άρθρο 3 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ύψος 35.000,00 € καθώς επίσης από το Κεφ. 1 
το άρθρο 10 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΝΩΝ ύψους 35.000,00 € και ψηφίζει 
κατά αυτών και συμφωνεί με τα υπόλοιπα Κεφάλαια και Άρθρα . 
2) Να σταλεί η απόφαση αυτή στην ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής  για θεώρηση. 
Η Απόφαση αυτή πήρε α/α 19/4-6-2021  
ΘΕΜΑ 3ο: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ Γ.Σ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΗΣ. 
Επί του θέματος το Δ.Σ. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Καθορίζει ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης την 26η Ιουνίου 2021 
ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα «Α. ΚΑΣΑΚΟΓΙΑΣ» του 
Δήμου Βισαλτίας στην Νιγρίτα με θέματα ημερήσιας διάταξης: 
1.Εκλογή 7/μελούς Διοικητικού Συμβουλίου 
2.Εκλογή Αντιπροσώπου στον  ΓΟΕΒ Πεδιάδας ΣΕΡΡΩΝ 
Σε περίπτωση που δεν θα υπάρχει απαρτία η Γενική Συνέλευση θα 
επαναληφθεί την ίδια ημέρα της επόμενης εβδομάδος ( 3.7.2021) στον ίδιο 
τόπο, και την ίδια ώρα, θα λογιστεί δε απαρτία οσαδήποτε μέλη παρευρεθούν. 
Υποψηφιότητες για την εκλογή 7/μελούς Διοικητικού Συμβουλίου και 
αντιπροσώπου παρά τον ΓΟΕΒ  Πεδιάδας ΣΕΡΡΩΝ θα κατατίθενται στα 
γραφεία του Οργανισμού μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι της 25ης Ιουνίου 2021 
ημέρα Παρασκευή. 
Η Απόφαση αυτή πήρε α/α 20/4-6-2021 
ΘΕΜΑ 4ο: ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ – ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Ο κ .Πρόεδρος ενημερώνει το Δ.Σ ότι προσλήφθηκαν η Αστερίου Βασιλική , ο 
Μπλιόγκαρας  Βασίλειος , ο Κρυστάλλης Δημήτριος στις 1/4/2021 ο 
Καλτσάς Ευάγγελος στις 2/4/2021 , ο Λίτος Γεώργιος και Λύκος Βασίλειος στις 
5/4/2021 , ο Τριανταφύλλου Κωνσταντίνος στις 6/4/2021 , ο Τζιόβας Δημήτριος 
στις 7/4/2021 , ο Μάνδρατζης Κωνσταντίνος στις 27/4/2021 και ο Μπάλιος 
Γεώργιος στις 25/5/2021 ενώ απολύθηκε ο Τζιμπιλής Φυλακτός στις 16/4/2021. 
Μετά από διαλογική συζήτηση το Δ.Σ του Οργανισμού ,Ομόφωνα 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Εγκρίνει τις παραπάνω προσλήψεις και την απόλυση στο χρόνο που έγιναν . 
Η Απόφαση αυτή πήρε α/α 21/4-6-2021 
ΘΕΜΑ 5ο : ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ 
Αφού  επικυρώθηκαν οι εκλογικοί κατάλογοι των τοπικών  συνελεύσεων για την 
ανάδειξη αντιπροσώπων  παρά την Γενική Συνέλευση το Δ.Σ.  



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Την κατάρτιση  προγράμματος  Τοπικών Συνελεύσεων για την ανάδειξη νέων 
αντιπροσώπων παρά τη Γενική Συνέλευση , κατά Δημοτικό διαμέρισμα όπου  
η μόνιμος κατοικία των μελών, ως κατωτέρω: 

ΔΗΜ. 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΧΩΡΟΣ  
ΕΚΛΟΓΩΝ 

ΩΡΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩ

ΠΩΝ 

ΑΝΘΗ  ΔΕΥΤΕΡΑ   7-6-2021 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ   8.00  - 10.00  6 

ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ  ΔΕΥΤΕΡΑ   7-6-2021 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 10.00 - 12.00  10 

ΘΕΡΜΑ  ΔΕΥΤΕΡΑ   7-6-2021 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 12.00 - 1400 1 

ΑΝΘΗ ΤΡΙΤΗ   8-6-2021 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 8.00 - 10.00  

ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ ΤΡΙΤΗ   8-6-2021 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 10.00 -12.00  

ΘΕΡΜΑ ΤΡΙΤΗ   8-6-2021 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 12.00 - 14.00  

ΒΑΜΒΑΚΟΥΣ
ΣΑ 

ΤΕΤΑΡΤΗ   9-6-2021 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  8.00 - 10.00 3 

ΠΕΠΟΝΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ   9-6-2021 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 10.00 - 12.00 3 

ΣΚΟΥΤΑΡΙ ΤΕΤΑΡΤΗ   9-6-2021 ΠΡΩΗΝ 
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 

12.00  - 14.00 5 

ΒΑΜΒΑΚΟΥΣ
ΣΑ 

ΠΕΜΠΤΗ 10-6-2021 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 8.00 - 10.00  

ΠΕΠΟΝΙΑ  ΠΕΜΠΤΗ 10 -6-2021 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  10.00 -12.00  

ΣΚΟΥΤΑΡΙ ΠΕΜΠΤΗ 10 -6-2021 ΠΡΩΗΝ 
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 

12.00 - 14.00  

ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11-6-
2021 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 8.00 -10.00 1 

ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11-6-
2021 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 10.00 -12.00 3 

ΝΕΟΣ 
ΣΚΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11-6-
2021 

ΟΡΦΕΑΣ 12.00 -14.00 6 

ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ ΣΑΒΒΑΤΟ 12-6-2021 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 8.00 -10.000  

ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 12-6-2021 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  10.00 - 12.00  

ΝΕΟΣ 
ΣΚΟΠΟΣ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 12-6-2021 ΟΡΦΕΑΣ 12.00 - 14.00  

ΑΧΙΝΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 14-6-2021 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  8.00 -10.00 6 

ΠΑΤΡΙΚΙ ΔΕΥΤΕΡΑ 14-6-2021 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 10.00 - 12.00 6 

ΧΟΥΜΝΙΚΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 14-6-2021 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  12.00 - 14.00 5 

ΑΧΙΝΟΣ ΤΡΙΤΗ 15-6-2021 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 8.00 - 10.00  

ΠΑΤΡΙΚΙ ΤΡΙΤΗ 15-6-2021 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  10.00 - 12.00  

ΧΟΥΜΝΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 15-6-2021 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 12.00 -14.00  

ΣΙΤΟΧΩΡΙ ΤΕΤΑΡΤΗ 16-6-2021 ΠΡΩΗΝ 
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 

8.00 -10.00 3 

ΤΕΡΠΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 16-6-2021 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 10.00 - 12.00 5 

ΣΙΤΟΧΩΡΙ ΠΕΜΠΤΗ 17-6-2021 ΠΡΩΗΝ 
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 

8.00 - 10.00  

ΤΕΡΠΝΗ ΠΕΜΠΤΗ 17-6-2021 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 10.00 -12.00  

ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΠΕΜΠΤΗ 17-6-2021 ΓΡΑΦΕΙΑ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

12.00 έως 
14.00  
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ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 -6-
2021 

» 10.00 έως  
13.00 

 

Εάν δεν υπάρξει απαρτία στην πρώτη συνέλευση, αυτή επαναλαμβάνεται την 
επομένη ημέρα, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και θεωρείται απαρτία 
παρόντων οσονδήποτε μελών. 
Η Απόφαση αυτή πήρε α/α 22/4-6-2021 
ΘΕΜΑ 6ο : ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
O κ. Πρόεδρος ενημερώνει το Δ.Σ λόγω έλλειψης προσωπικού μετά και την 
αδειοδότηση του υπαλλήλου του Οργανισμού κ. Αθανασίου Μαργιώλα 
προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί θα πρέπει να επιστρέψει στον Οργανισμό ο 
αποσπώμενος στο Τ.Ο.Ε.Β Στρυμονικού –Δημητριτσίου υπάλληλος του 
Οργανισμού κ. Βασίλειος Μπαλκαντζόπουλος και να αναλάβει καθήκοντα από 
15/6/2021 στο εργοτάξιο οπότε και αναστέλλετε η υπ. Αριθ.  5/5.1.2021 ΑΔΣ. 
Μετά από διαλογική συζήτηση το Δ.Σ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Κάνει δεκτή την εισήγηση του κ. Προέδρου ότι λόγω έλλειψης προσωπικού μετά 
και την αδειοδότηση του υπαλλήλου του Οργανισμού κ. Αθανασίου Μαργιώλα 
προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί να επιστρέψει στον Οργανισμό ο 
αποσπώμενος στο Τ.Ο.Ε.Β Στρυμονικού –Δημητριτσίου υπάλληλος του 
Οργανισμού κ. Βασίλειος Μπαλκαντζόπουλος και να αναλάβει καθήκοντα από 
15/6/2021 στο εργοτάξιο οπότε και αναστέλλετε η υπ. Αριθ. 5/5.1.2021 ΑΔΣ.  
1.Να σταλεί η απόφαση αυτή στην ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής . 
2.Να σταλεί στον Τ.Ο.Ε.Β Στρυμονικού – Δημητριτσίου. 
3.Να κοινοποιηθεί η απόφαση στον ενδιαφερόμενο. 
Η Απόφαση αυτή πήρε α/α 23/4-6-2021 
O κ. Πρόεδρος ενημερώνει το Δ.Σ ότι προκειμένου να γίνει η τροποποίηση της 
ΑΕΠΟ θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί από το ΔΣ προκειμένου να υπογράψει τα 
σχετικά έγγραφα με σκοπό την αντικατάσταση αγωγών άρδευσης. 
Μετά από διαλογική συζήτηση το Δ.Σ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Όπως εξουσιοδοτηθεί ο πρόεδρος, ως νόμιμος αντιπρόσωπος, να υπογράψει 
όλα τα απαραίτητα έγγραφα που αφορούν στην τροποποίηση ΑΕΠΟ 
λειτουργίας του υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου του ΤΟΕΒ Νιγρίτας, με σκοπό 
την αντικατάσταση αγωγών άρδευσης του.  
Η Απόφαση αυτή πήρε α/α 24/4-6-2021 
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ ότι κατά την αρδευτική περίοδο  
2020 οι εργαζόμενοι του Οργανισμού κκ Δημούδης Σωτήριος και Σκέμπερης 
Ευάγγελος εργάστηκαν για τις ανάγκες του Οργανισμού δείχνοντας 
υπερβάλλοντα ζήλο για  την εξυπηρέτηση των αγροτών μελών του . 
Προτείνει λοιπόν πέρα από τα συγχαρητήρια που έδωσε στους ίδιους για την 
προσφορά τους και για τις προσπάθειες τους να κρατήσουν το αρδευτικό δίκτυο 
σε υψηλή ετοιμότητα να τους ανταμείψει  προσφέροντας στον καθένα εφάπαξ 
το ποσό των χιλίων ευρώ συν το αναλογούντα φόρο ως ανταπόδοση των 
υπηρεσιών που πρόσφεραν κατά την αρδευτική περίοδο.  
Το Δ.Σ. μετά από ανταλλαγή απόψεων  
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Κάνει δεκτή την εισήγηση του κ. Προέδρου και οι εργαζόμενοι του Οργανισμού 
κκ Δημούδης Σωτήριος και Σκέμπερης Ευάγγελος να λάβουν  ο καθένας 
ξεχωριστά  εφάπαξ το ποσό των χιλίων ευρώ συν το αναλογούντα φόρο ως 



ανταπόδοση των υπηρεσιών που πρόσφεραν κατά την αρδευτική περίοδο 
χρήσης 2020  . 
Η Απόφαση αυτή πήρε α/α 25/4-6-2021 
 Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και το παρών 
Πρακτικό υπογράφεται από όλα τα μέλη του Δ.Σ. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ          ΤΑ ΜΕΛΗ 

  
 

ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ          Ε. ΠΕΤΡΟΥ                  Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ  
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