
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4 / 30 . 6. 2021 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΤΟΕΒ ΝΙΓΡΙΤΑΣ 

 Στη Νιγρίτα σήμερα την  30η του μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ του έτους 2021 ημέρα της 
εβδομάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 12.00 π.μ. συνήλθαν τα νεοεκλεγέντα από την 
Γενική Συνέλευση της 26ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 μέλη, σε συνεδρίαση στα γραφεία του 
Οργανισμού στη Νιγρίτα, ύστερα από την υπ΄αρίθ. 285/28.6.2021 πρόσκληση του  
πλειοψηφούντος  συμβούλου κ. Βαρούτη Χρήστου με θέμα ημερήσιας διάταξης: 
ΘΕΜΑ 1ο : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΞΙΩΜΑΤΩΝ  
ΘΕΜΑ 2ο:  ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 
Στη συνεδρίαση παρίστανται τα νεοεκλεγέντα μέλη ήτοι οι κ.κ.. 
Βαρούτης Χρήστος ,Χύτας Δημήτριος , Γεωργόπουλος Δημήτριος , Δαλακούρας 
Ιωάννης , Γιαννιώτης Αλέξανδρος , Πέτρου Ευάγγελος.  
Απών :  Δάλλας Αλέξανδρος 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία αρχίζει η Συνεδρίαση. 
ΘΕΜΑ 1ον: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΞΙΩΜΑΤΩΝ 
Ο Λογιστής του Οργανισμού ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. ότι θα πρέπει να γίνει 
ψηφοφορία για κάθε αξίωμα χωριστά σύμφωνα με το καταστατικό. 
Στη συνέχεια δίδονται ψηφοδέλτια στα μέλη για να ψηφίσουν για κάθε αξίωμα 
χωριστά. 
Αφού έγινε η ψηφοφορία και η διαλογή των ψήφων, εκλέγονται στο κάθε αξίωμα οι 
παρακάτω: 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΧΥΤΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                          6  ψήφους 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:ΒΑΡΟΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                 6  ψήφους 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΕΤΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                    6  ψήφους 
ΤΑΜΙΑΣ:  ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ                     6  ψήφους 
ΜΕΛΗ  : ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΑΛΛΑΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
Και οι οποίοι αποδέχτηκαν το αξίωμά τους. 
Η Απόφαση αυτή πήρε α/α 26/30-6-2021 
ΘΕΜΑ 2ον: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 
Για την καλύτερη λειτουργία του Οργανισμού  με ομόφωνη απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου, συγκροτούνται οι παρακάτω  επιτροπές: 
1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΖΗΜΙΩΝ:  
      Πέτρου Ευάγγελος, Γεωργόπουλος Δημήτριος  και   Σούκια 
Αικατερίνη(Γεωπόνος) 
2. ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 

Γιαννιώτης Αλέξανδρος, Δαλακούρας Ιωάννης, Δημούδης Σωτήριος. 
3. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ – ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Γιαννιώτης Αλέξανδρος, Δαλακούρας Ιωάννης, Δημούδης Σωτήριος 

4. ΕΚΠΟΙΗΣΗ  ΚΑΙ  ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ  ΥΛΙΚΩΝ 
Βαρούτης Χρήστος, Δαλακούρας Ιωάννης, Σκέμπερης  Ευάγγελος 

Η Απόφαση αυτή πήρε α/α 27/30-6-2021 
Α.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ πως θα πρέπει να εξουσιοδοτηθούν μέλη 
του Δ.Σ για αναλήψεις χρημάτων, για υπογραφή σύμβασης βραχυπρόθεσμου 
δανείου για αναλήψεις προϊόντος δανείου και διάθεση αυτού σύμφωνα με τις 
ανάγκες  του Οργανισμού καθώς και  να αποδεχθούν κάθε υποχρέωση που 



προβλέπεται από το Καταστατικό και τις ειδικές διατάξεις της Τράπεζας Πειραιώς 
που έχουν σχέση με το ανωτέρω  δάνειο. 
Επίσης να οριστεί εκ νέου χρήστης της υπηρεσίας e-banking της τράπεζας Πειραιώς.   
Ο κ. Πρόεδρος  ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. ότι θα πρέπει να  εξουσιοδοτηθεί ο  
Πρόεδρος κ. Δημήτριος Χύτας ή ο ταμίας του Οργανισμού κ. Γιαννιώτης Αλέξανδρος 
του Δημητρίου ξεχωριστά ο καθένας για να προβαίνουν  σε αναλήψεις από το 
λογαριασμό όψεως από την τράπεζας Πειραιώς .  
Ο Πρόεδρος κ. Δημήτριος Χύτας  να παραλαμβάνει το μπλοκ  επιταγών να 
υπογράφει και να εκδίδει επιταγές για  λογαριασμό του Οργανισμού . 
Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Οργανισμού κ. Δημήτριο Χύτα και τον Ταμία κ 
Γιαννιώτης Αλέξανδρος του Δημητρίου , ή κωλυομένων αυτών,  τον Αντιπρόεδρο κ. 
Βαρούτη Χρήστο και τον   Γραμματέα κ. Ευάγγελο Πέτρου , όπως από κοινού 
υπογράψουν κάθε έγγραφο ή σύμβαση που αφορά το παραπάνω δάνειο (Κ.Κ.), την 
ανάληψη του προϊόντος του δανείου (Κ.Κ.) και την διάθεση αυτού σύμφωνα με τις 
ανάγκες  του Οργανισμού. 
Επίσης εξουσιοδοτεί τους ανωτέρω να αποδεχθούν κάθε υποχρέωση που 
προβλέπεται από το Καταστατικό και τις ειδικές διατάξεις της Τράπεζας Πειραιώς 
που έχουν σχέση με το ανωτέρω  δάνειο 
Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, μετά από συζήτηση και 
ανταλλαγή απόψεων ,   
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
1. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Οργανισμού  κ. Δημήτριο Χύτα   ή  τον ταμία του 
Οργανισμού κ. Γιαννιώτη Αλέξανδρο του Δημητρίου ξεχωριστά ο καθένας να 
μπορούν να προβαίνουν σε αναλήψεις από τον λογαριασμό όψεως ανεξαρτήτου 
ποσού στην τράπεζας Πειραιώς . 
2.Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Οργανισμού κ. Δημήτριο Χύτα  να παραλαμβάνει 
το μπλοκ  επιταγών, να υπογράφει και να εκδίδει επιταγές για λογαριασμό του ΤΟΕΒ 
ΝΙΓΡΙΤΑΣ. 
3.Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Οργανισμού κ. Δημήτριο Χύτα και τον Ταμία κ 
Γιαννιώτη Αλέξανδρο του Δημητρίου , ή κωλυομένων αυτών,  τον Αντιπρόεδρο κ. 
Βαρούτη Χρήστο και τον   Γραμματέα κ. Ευάγγελο Πέτρου , όπως από κοινού 
υπογράψουν κάθε έγγραφο ή σύμβαση που αφορά το παραπάνω δάνειο (Κ.Κ.), την 
ανάληψη του προϊόντος του δανείου (Κ.Κ.) και την διάθεση αυτού σύμφωνα με τις 
ανάγκες  του Οργανισμού. 
Επίσης εξουσιοδοτεί τους ανωτέρω να αποδεχθούν κάθε υποχρέωση που 
προβλέπεται από το Καταστατικό και τις ειδικές διατάξεις της Τράπεζας που έχουν 
σχέση με το ανωτέρω  δάνειο 
4. Ορίζεται εκ νέου χρήστης της υπηρεσίας e-banking της τράπεζας Πειραιώς ο 
ταμίας του Οργανισμού κ. Καραγιάννης Παναγιώτης. 
5. Να σταλεί η απόφαση στην τράπεζα Πειραιώς. 
Η Απόφαση αυτή πήρε α/α 28/30-6-2021 
Β.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ ότι το αντλιοστάσιο Β1 και το 
αντλιοστάσιο στην αποστραγγιστική τάφρο Τ8 του Αχινού εξυπηρετούν την 
αποστράγγιση της περιοχής Αχινού δικαιοδοσίας  Γ.Ο.Ε.Β Πεδιάδος Σερρών  και 
περιοχές δικαιοδοσίας Τ.Ο.Ε.Β Νιγρίτας. 
Ο Τ.Ο.Ε.Β Νιγρίτας για πολλά χρόνια τώρα καλύπτει όλα τα έξοδα συντήρησης και 
λειτουργίας των δυο αντλιοστασίων. 



Τα έξοδα τα οποία έγιναν τα τελευταία χρόνια τα επωμίζονται οι δυο Οργανισμοί 
ανάλογα με τα στρέμματα που εξυπηρετούνται.  
Για το Τ.Ο.Ε.Β Νιγρίτας εξυπηρετούνται περιοχές των αντλιοστασίων Α12 και Α13 
έκτασης 29.500 στρεμμάτων και για τον Γ.Ο.Ε.Β Πεδιάδος Σερρών  η περιοχή Αχινού 
έκτασης 19.700 στρεμμάτων. 
Το συνολικό ποσό των εξόδων που πληρώθηκαν από τον Τ.Ο.Ε.Β Νιγρίτας 
ανέρχεται στο ποσό των  218.455,59 € 
Αναλυτικά : 
Έξοδα  αντλιοστασίου τάφρου Τ8 Αχινού 
ΔΕΗ (2007-2020)            103.703,66 € 
Αγορά  αντλητικού συγκροτήματος 13.530,00 € 
Ηλεκτρολογικά υλικά + εργασίες      5.821,32 € 
Επισκευή αντλητικού συγκροτήματος    1.143,90 € 
ΔΕΗ αύξηση ισχύος      2.917,92 € 
Σύνολο               127.116,80 € 
Έξοδα  αντλιοστασίου Β1 
ΔΕΗ (2007-2020)         54.996,60 € 
Ηλεκτρολογικά υλικά+ εργασίες    16.499,99 € 
Επισκευές αντλητικού συγκροτήματος     4.842,20 € 
Αγορά μετασχηματιστή                           15.000,00 € 
Σύνολο         91.338,79 € 
Γενικό σύνολο     218.455,59 € 
Σύμφωνα με τις εξυπηρετούμενες εκτάσεις τα ποσά που αναλογούν στους δυο 
Οργανισμούς είναι : 
Για τον Τ.Ο.Ε.Β Νιγρίτας με εξυπηρετούμενη έκταση 29.500 στρεμμάτων το ποσό 
των 130.984.55 € 
Για τον Γ.Ο.Ε.Β Πεδιάδος Σερρών  με εξυπηρετούμενη έκταση 19.700 στρεμμάτων 
το ποσό των 87.471,04 € 
Μετά από διαλογική συζήτηση το Δ.Σ του Οργανισμού ,Ομόφωνα 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ    
Να ζητήσει για τελευταία φορά τα ποσά που αναλογούν από  το Γ.Ο.Ε.Β Πεδιάδος 
Σερρών  να εξοφληθούν ή να ρυθμιστούν εφόσον το επιθυμούν πριν αυτά 
αποσταλούν στη αρμόδια ΔΟΥ. 
Η απόφαση πρόταση ρύθμισης θα πρέπει να κοινοποιηθεί στον ΤΟΕΒ Νιγρίτας 
μέχρι 20/7/2021 
Σε περίπτωση μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος το Δ.Σ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΕΙ τον πρόεδρο 
όπως αποστείλει την οφειλή στην οικία Δ.Ο.Υ.   
Να σταλεί η απόφαση στον  Γ.Ο.Ε.Β Πεδιάδος Σερρών για ενημέρωση και 
εφαρμογή.  
Η Απόφαση αυτή πήρε α/α 29/30-6-2021 
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 
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