
ΠΡΑΚΤΙΚΟ   ΥΠ’  ΑΡΙΘ. 1/ 18.3.2022 

ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τ.Ο.Ε.Β. ΝΙΓΡΙΤΑΣ 

Στη Νιγρίτα σήμερα την  18η     του μηνός  ΜΑΡΤΙΟΥ του έτους 2022 ημέρα της 

εβδομάδος  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  και ώρα 10.00 π.μ. συνήλθαν  οι αντιπρόσωποι του 

Τ.Ο.Ε.Β ΝΙΓΡΙΤΑΣ στην Νιγρίτα και στην αίθουσα  «Αθανάσιος Κασακόγιας» 

του 2ου ορόφου του Δημοτικού Μεγάρου Νιγρίτας , ύστερα από  πρόσκληση 

του Διοικητικού συμβουλίου με αριθμό 140/10.3.2022 για συζήτηση και λήψη 

αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1ο : Πεπραγμένα Δ.Σ για το έτος 2021. 

2ο : Έγκριση ισολογισμού 31/12/2020 , Απολογισμού και 

Αποτελεσμάτων χρήσεως 2020. Έγκριση ισολογισμού 31/12/2021 , 

Απολογισμού και Αποτελεσμάτων χρήσεως 2021 

3ο :  Κανονισμός αρδεύσεως .  

4ο : Ημερομηνία έναρξης προσαυξήσεων – ύψος επιτοκίου.  

5ο:  Σύναψη βραχυπρόθεσμου δανείου ύψους 150.000,00 € από 

τραπεζικό ίδρυμα  στη Νιγρίτα για τις ανάγκες του Οργανισμού. 

6ο : Κίνητρο για εξόφληση παλαιών εισφορών 

7ο : Έγκριση Προϋπολογισμού χρήσεως 2022 και εξουσιοδότηση προς 

το Δ.Σ για τυχόν τροποποιήσεις κατά Κεφάλαιο και Άρθρο στα πλαίσια 

του συνολικού ύψους Εσόδων –Εξόδων .  

8ο : Διάφορες προτάσεις – Ανακοινώσεις 

Διαβάζεται ο κατάλογος των αντιπροσώπων και επί συνόλου  85  μελών 

βρίσκονται παρόντα   53  μέλη. 

Διαπιστωθείσης απαρτίας  αρχίζει η Συνεδρίαση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  της Γ.Σ. ορίζεται ο Πρόεδρος του Οργανισμού  κ. Χύτας 

Δημήτριος 

ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΣ :  Γιαννιώτης Αλέξανδρος του Δημητρίου   

ΨΗΦΟΛΕΚΤΕΣ :  Δάλλας Αλέξανδρος - Τζίκος Κωνσταντίνος  

Ο κ. Πρόεδρος της Γ.Σ. διαβάζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και αρχίζει 

η συζήτηση : 

1ο : Πεπραγμένα Δ.Σ για το έτος 2021. 

Παραβρέθηκαν και απεύθυναν χαιρετισμό ο Βουλευτής Σερρών κ. 

Κωνσταντίνος Μπούμπας ,ο Αντιπερειφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης του ν. 

Θεσσαλονίκης κ. Κεφαλάς Γεώργιος  , ο προϊστάμενος  Γενικής Διεύθυνσης 

ΠΚΜ κ. Γιάντσης Απόστολος , ο Διευθυντής της Τράπεζας Πειραιώς κ. 

Μαμάλιας Κωνσταντίνος καθώς και οι κ. Μπαρδάκης Νικόλαος και Χατζόγλου 

Νικόλαος εκ μέρους της ΔΑΟΚ Σερρών υπεύθυνοι για τον ΤΟΕΒ Νιγρίτας.  



Χαιρετισμό απευθύναν στο σώμα με επιστολή ο Βουλευτής Σερρών κ. Λευτέρης 

Αβραμάκης  και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων κ. Δημήτριος Παπαγιαννίδης.   

Ο κ. Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Δημήτριος Χύτας αναφέρετε  στις εργασίες που έκανε 

ο Οργανισμός όσον αφορά την ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

του Δικτύου κατά το έτος 2021 στην μεγάλη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος 

που παρατηρήθηκε κατά την φετινή αρδευτική περίοδο καθώς επίσης και στην 

μεγάλη κατανάλωση αρδευτικού ύδατος που ξεπέρασε κάθε προηγούμενο και 

την πρόθεση της Διοίκησης για καταλογισμό των υπερήμερων οφειλετών στη 

Δ.Ο.Υ . 

Ο κ. Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Δημήτριος Χύτας αναφέρθηκε στην υλοποίηση του 

προγράμματος σύστημα διαχείρισης  κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων  που 

πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2021 με απόλυτη επιτυχία. 

Έγινε αναφορά για την κατάθεση της μελέτης για την αντικατάσταση αγωγού 

μήκους δυο περίπου χιλιομέτρων εντός των ορίων του αντλιοστασίου Α12 που 

εντάχθηκε στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 με 

προϋπολογισμό 1.955.641,25 € .  

2ο : Έγκριση ισολογισμού 31/12/2020 , Απολογισμού και 

Αποτελεσμάτων χρήσεως 2020. Έγκριση ισολογισμού 31/12/2021 , 

Απολογισμού και Αποτελεσμάτων χρήσεως 2021 

Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το σώμα ότι λόγω της πανδημίας δεν 

πραγματοποιήθηκε η περσυνή Γ.Σ και θα πρέπει στην φετινή Γ.Σ να ζητηθεί η 

έγκριση του Ισολογισμού του Απολογισμού και των Αποτελεσμάτων χρήσεως 

2020. 

O   Λογιστής του Οργανισμού κ. Αθανάσιος Καρβουνάρης διαβάζει τον 

Ισολογισμό, Απολογισμό   και τα Αποτελέσματα χρήσης 2020 όπως εγκρίθηκαν 

με την υπ΄ αρίθ. 11/25.2.2021  απόφαση του Δ.Σ. και δίνει διευκρινίσεις όσον 

αφορά τα ΕΞΟΔΑ και ΕΣΟΔΑ που πραγματοποίησε ο Οργανισμός το 2020. 

Αναφορικά με την ανάλυση των ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ  2020 ο 

Οργανισμός κατέλειπε  ΘΕΤΙΚΟ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ   157.519,13  ΕΥΡΩ , και  το 

συνολικό ποσοστό ρευστοποίησης των αρδευτικών εισφορών ανέρχεται σε  

53,07  % 

Το διαθέσιμο ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ του Οργανισμού έχει ως κάτωθι:  

ΤΑΜΕΙΟ         2.822,79  € 

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ                120.407,56  € 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ      1.000,00 € 

ΧΡΕΩΣΤΕΣ                        1.642.474,40  € 

ΕΠΙΠΛΑ        7.783,48  € 



ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ      4.691,31  € 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΧ .ΕΓΚΑΤ.   49.079,61  € 

ΚΤΙΡΙΑ ,ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ    21.329,99  € 

ΟΙΚΟΠΕΔΑ        77.635,38  € 

Τα στοιχεία του  ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ  είναι: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ           1.763.975,33  € 

ΦΟΡΟΣ-ΤΕΛΗ       1.473,72  € 

ΑΣΦΛ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ      4.256,34  € 

Αφού δόθηκαν οι απαραίτητες διευκρινίσεις επί του Ισολογισμού-

Απολογισμού – Αποτελέσματα χρήσης 2020 ,ζητείται η δια μυστικής 

ψηφοφορίας έγκριση ή μη αυτών.  

Ακολουθεί  ονομαστική ψηφοφορία ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής .  

Ψήφισαν  τριάντα επτά  «49»   

Μετά την διαλογή των ψηφοδελτίων βρέθηκαν: 

Υπέρ της έγκρισης ( ΝΑΙ )  Σαράντα επτά  «47» 

Κατά της έγκρισης ( ΟΧΙ )  ένα «1»  

Άκυρα –Λευκά   ένα «1» 

Κατά συνέπεια ο Ισολογισμός –Απολογισμός – Αποτελέσματα χρήσης 2020  

εγκρίνονται με ψήφους  σαράντα επτά  (47)   υπέρ ,  ένα  (1)  κατά,  ως και ένα  

(1)  Άκυρο- Λευκό. 

O   Λογιστής του Οργανισμού κ. Αθανάσιος Καρβουνάρης διαβάζει τον 

Ισολογισμό, Απολογισμό   και τα Αποτελέσματα χρήσης 2021 όπως εγκρίθηκαν 

με την υπ΄ αρίθ. 1/8.3.2022  απόφαση του Δ.Σ. και δίνει διευκρινίσεις όσον 

αφορά τα ΕΞΟΔΑ και ΕΣΟΔΑ που πραγματοποίησε ο Οργανισμός το 2021. 

Αναφορικά με την ανάλυση των ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ  2021 ο 

Οργανισμός κατέλειπε  ΑΡΝΗΤΙΚΟ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ   163.703,18  ΕΥΡΩ , και  

το συνολικό ποσοστό ρευστοποίησης των αρδευτικών εισφορών ανέρχεται σε  

55,57  % 

Το διαθέσιμο ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ του Οργανισμού έχει ως κάτωθι:  

ΤΑΜΕΙΟ         3.468,33  € 

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ                       796,82  € 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ      1.000,00 € 

ΧΡΕΩΣΤΕΣ                        1.681.060,40  € 

ΕΠΙΠΛΑ        7.175,47  € 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ      4.193,11  € 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΧ .ΕΓΚΑΤ.   49.080,36  € 

ΚΤΙΡΙΑ ,ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ    19.925,82  € 

ΟΙΚΟΠΕΔΑ        77.635,38  € 

Τα στοιχεία του  ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ  είναι: 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ           1.921.494,46  € 

ΦΟΡΟΣ-ΤΕΛΗ       1.585,42  € 

ΑΣΦΛ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ      3.073,37  € 

ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (ΓΟΕΒ)        46.675,98 € 

ΔΕΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ                    33.491,00 € 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ                               1.718,64 € 

Αφού δόθηκαν οι απαραίτητες διευκρινίσεις επί του Ισολογισμού-

Απολογισμού – Αποτελέσματα χρήσης 2021 ,ζητείται η δια μυστικής 

ψηφοφορίας έγκριση ή μη αυτών.  

Ακολουθεί  ονομαστική ψηφοφορία ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής .  

Ψήφισαν  τριάντα επτά  «49»   

Μετά την διαλογή των ψηφοδελτίων βρέθηκαν: 

Υπέρ της έγκρισης ( ΝΑΙ )  Σαράντα επτά  «47» 

Κατά της έγκρισης ( ΟΧΙ )  ένα «1»  

Άκυρα –Λευκά   ένα «1» 

Κατά συνέπεια ο Ισολογισμός –Απολογισμός – Αποτελέσματα χρήσης 2020  

εγκρίνονται με ψήφους  σαράντα επτά  (47)   υπέρ ,  ένα  (1)  κατά,  ως και ένα  

(1)  Άκυρο- Λευκό. 

Η απόφαση να σταλεί στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 

της Π.Ε Σερρών τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής για  έγκριση. 

H   απόφαση  αυτή   πήρε   α/α   1/ 18.3.2022    Γ.Σ. 

3ο :  Κανονισμός αρδεύσεως .  

Ζητείται από το σώμα της Γενικής Συνέλευσης η έγκριση της υπ’ αρίθ. 

4/8.3.2022 απόφασης του Δ.Σ. με την οποία ο Κανονισμός άρδευσης που θα 

ισχύει για την αρδευτική περίοδο 2022 αποτελούμενος από 26 άρθρα 

παραμένει όπως έχει. 

Το σώμα της Γ.Σ. με ανάταση των χεριών εγκρίνει να παραμείνει ο Κανονισμός 

άρδευσης  που θα ισχύει για την αρδευτική περίοδο 2022 όπως έχει. 

Η απόφαση να σταλεί στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 

της Π.Ε Σερρών τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής για  έγκριση. 

H   απόφαση  αυτή   πήρε   α/α   2/ 18.3.2022    Γ.Σ. 

4ο : Ημερομηνία έναρξης προσαυξήσεων – ύψος επιτοκίου.  

Επί του θέματος ο κ. Πρόεδρος της Γ.Σ.  θέτει υπόψη των μελών της Γ.Σ  την 

υπ. αριθ. 5/8-3-2022 απόφαση του Δ.Σ του Οργανισμού: 

1.Τα μέλη του Οργανισμού που δεν θα έχουν εξοφλήσει τις αρδευτικές τους 

εισφορές  του τρέχοντος έτους  ή προηγουμένων ετών να επιβαρύνονται με  

προσαυξήσεις  από  1/1 του επομένου έτους. 

2.Το επιτόκιο της προσαύξησης  ορίζεται στο (πέντε τοις εκατό) 5,00 % από την 

ψήφιση του από την Γ.Σ  



Η Γενική Συνέλευση  μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων επί του 
θέματος προχωρεί σε ψηφοφορία δια ανατάσεως των χεριών και  

Αποφασίζει 
1.Τα μέλη του Οργανισμού που δεν θα έχουν εξοφλήσει τις αρδευτικές τους 
εισφορές  του τρέχοντος έτους  ή προηγουμένων ετών να επιβαρύνονται με  
προσαυξήσεις  από  1/1 του επομένου έτους. 
2.Το επιτόκιο της προσαύξησης  να είναι (πέντε τοις εκατό) 5,00 % από 

1/4/2020. 

3.Η απόφαση να σταλεί στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 

της Π.Ε Σερρών τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής για  έγκριση. 

H   απόφαση  αυτή   πήρε   α/α   3/ 18.3.2022    Γ.Σ. 

5ο:  Σύναψη βραχυπρόθεσμου δανείου ύψους 150.000,00 € από 

τραπεζικό ίδρυμα  στη Νιγρίτα για τις ανάγκες του Οργανισμού. 

Τίθεται υπόψη της Γενικής Συνελεύσεως η ανάγκη συνάψεως 

βραχυπροθέσμου δανείου  (Κεφαλαίου Κίνησης) ύψους 150.000,00 ευρώ από 

την Τράπεζα Πειραιώς για την αντιμετώπιση των δαπανών του 

Προϋπολογισμού χρήσεως 2022. 

Το δάνειο (Κ.Κ.) που θα συναφθεί, θα αναληφθεί όσο χρειάζεται τμηματικά 

ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες ανάγκες του Οργανισμού θα επιστραφεί δε 

στην Τράπεζα Πειραιώς  από Έσοδα εξ εισφορών. 

Ζητείται  από την  Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τη σύναψη βραχυπροθέσμου 

δανείου (Κ.Κ.) και να εξουσιοδοτηθεί ο Πρόεδρος και  ο Ταμίας του Οργανισμού 

για την υπογραφή της δανειστικής συμβάσεως. 

Η Γενική Συνέλευση    δια ανατάσεως των χεριών  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1 ) ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ την πρόταση περί συνάψεως βραχυπροθέσμου 

δανείου ( Κ.Κ.) του Τ.Ο.Ε.Β ΝΙΓΡΙΤΑΣ από την Τράπεζα Πειραιώς ύψους 

150.000,00 ευρώ για την αντιμετώπιση εξόδων του Προϋπολογισμού  χρήσεως 

2020. 

2) Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Οργανισμού κ. Δημήτριο Χύτα και τον Ταμία 

κ Γιαννιώτη Αλέξανδρο, ή κωλυομένων αυτών,  τον Αντιπρόεδρο κ. Χρήστο 

Βαρούτη 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. 

3)  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 (Κ.Κ.) 

H   απόφαση  αυτή   πήρε   α/α   4/ 18.3.2022    Γ.Σ. 

6ο : Κίνητρο για εξόφληση παλαιών εισφορών 

Επί του θέματος ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Πρόεδρος της Γ.Σ. προτείνει στα 
μέλη της Γ.Σ. : 



Να  δοθεί το κίνητρο της απαλλαγής όλων  των επιβαρύνσεων σε όλους τους 
οφειλέτες παλαιών χρήσεων εφόσον έως  31-5-2022  εξοφλήσουν εξ 
ολοκλήρου τις οφειλές των προς τον Οργανισμό. 
Η γενική Συνέλευση  μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων επί του 
θέματος προχωρεί σε ψηφοφορία δια ανατάσεως των χειρών και  
 

Αποφασίζει 
 
1) Εγκρίνει την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου 
2)Η απόφαση να σταλεί στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής της Π.Ε Σερρών τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής για  

έγκριση. 

H   απόφαση  αυτή   πήρε   α/α   5/ 18.3.2022    Γ.Σ. 

7ο : Έγκριση Προϋπολογισμού χρήσεως 2022 και εξουσιοδότηση προς 

το Δ.Σ για τυχόν τροποποιήσεις κατά Κεφάλαιο και Άρθρο στα πλαίσια 

του συνολικού ύψους Εσόδων –Εξόδων .  

Ο κ. Πρόεδρος της Γ.Σ.  διαβάζει τον Προϋπολογισμό  χρήσεως 2022 , όπως 

συντάχθηκε από το Δ.Σ. με την υπ’ αρίθ.3/ 8.3.2022 Α.Δ.Σ  

Το σύνολο των Εξόδων προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των  1.468.315,00 

€  και θα καλύψει δαπάνες: 

1)   Διοίκησης     228.480,00  € 

2)   Αποκατάστασης  Βλαβών    114.000,00  € 

3)   Συντήρησης     259.835,00  € 

4)   Λειτουργίας       68.500,00  € 

5)   Συντήρηση & Λειτουργία Αντλιοστασίων        33.500,00  € 

6)   ΔΕΗ Αντλιοστασίων              750.000,00  € 

7)   Ζημίες           8.000,00  € 

8)   Επιστροφές εισφορών         1.000,00  € 

9)   Μόνιμα Υλικά         5.000,00  € 

Το  σύνολο των Εξόδων θα αντιμετωπισθεί 

1) Δια γενικής εισφοράς στα αντλιοστάσια    Α9   –   Α13   με   64.200 στρεμ  Χ  

15,00 €  =  963.000,00  €  

2)  Έκτακτα  έσοδα   45.900,00  €   

α) αρδευόμενα από την  5Κ εκτός δικτύου 2.000  στρεμ. Χ 5,00  €   =  

10.000,00  €  

 β) αρδευόμενα από υδροληψία εκτός δικτύου  1.450 στρεμ. Χ  25,00 €  = 

36.250,00  € 

 γ) αρδευόμενα από υδροληψία εκτός δικτύου (ΓΟΕΒ)  300 στρεμ. Χ  25,00 €  

= 7.500,00  € 

   δ) αρδευόμενα εκτός δικτύου από το Αντλιοστάσιο του Αχινού στρεμ. 200 Χ 

20,00  €  =  4.000,00  € 

ε) Σε κτίσματα και αποθήκες εντός δικτύου  στρεμ.400  Χ  6,00 € = 2.400,00  € 

3) Λοιπά έσοδα - πρόστιμα  χρεωστών               60.000,00  € 



4) Ενίσχυση  από κεφάλαια του Οργανισμού  385.165,00 € 

Μετά την ανάλυση του Προϋπολογισμού και ανταλλαγή απόψεων από το σώμα 

της Γ.Σ. ζητείται η δια μυστικής ψηφοφορίας έκφραση της γνώμης των 

αντιπροσώπων επί της εγκρίσεως ή μη του Προϋπολογισμού όπως 

συντάχθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού   και   την 

παραχώρηση εξουσιοδοτήσεως προς το Διοικητικό  συμβούλιο για τυχόν 

τροποποιήσεις κατά Κεφάλαιο και Άρθρο στο ύψος Εσόδων – Εξόδων. 

Ακολουθεί  ψηφοφορία  ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής μετά την 

αναφώνηση του ονόματος.  Ψήφισαν  Σαράντα εννιά   «49»  

Μετά  την διαλογή των ψηφοδελτίων βρέθηκαν: 

Υπέρ  της έγκρισης ( ΝΑΙ )  σαράντα επτά   «47» 

Κατά  της έγκρισης  ( ΟΧΙ )  ένα « 1 » 

Λευκά  άκυρα ένα  « 1 » 

Συνεπώς ο Προϋπολογισμός χρήσεως 2022  με ψήφους υπέρ (ΝΑΙ )  

σαράντα επτά   «47», κατά (ΟΧΙ ) ένα « 1 » και λευκά άκυρα  ένα  «1» 

Εγκρίνεται 

Από το σώμα της Γενικής Συνελεύσεως όπως συντάχθηκε από το Διοικητικό 

Συμβούλιο του Οργανισμού στο ύψος Εξόδων 1.468.315,00  € με αρδευτική 

γενική εισφορά 15,00  Ευρώ ανά στρέμμα και παρέχεται η εξουσιοδότηση προς 

το Διοικητικό Συμβούλιο για τυχόν τροποποιήσεις στα πλαίσια του αυτού ύψους 

ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ. 

Η απόφαση να σταλεί στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 

της Π.Ε Σερρών τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής για  έγκριση. 

H   απόφαση  αυτή   πήρε   α/α   6/ 18.3.2022    Γ.Σ. 

8ο : Διάφορες προτάσεις – Ανακοινώσεις 

Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα  για συζήτηση  ο Πρόεδρος της Γ.Σ.  λύει την  
Συνεδρίαση  και το παρών πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΣ          ΟΙ ΨΗΦΟΛΕΚΤΕΣ 
 

 ΧΥΤΑΣ  Δ.            ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ    ΔΑΛΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

                                                                                 ΤΖΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

  

 


