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ΘΕΜΑ 
Υποστήριξη Καμπάνιας με Τίτλο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ 
ΕΛΛΑΔΑ » και Έκδοση ψηφίσματος του Δήμου Βισαλτίας  για την 
ονομασία του κράτους των Σκοπίων. 
 

 
Στη Νιγρίτα, σήμερα  19-01-2018    και ώρα 19.30  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο 
Δήμου Βισαλτίας συνήλθε σε δημόσια ΤΑΚΤIKΗ συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από την αριθμ.πρωτ.532/15-01-2018 
έγγραφη πρόσκληση της  Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 
           Υπήρξε νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο (27) μελών βρέθηκαν παρόντα αρχικά 
(25 ) και απόντα (2) και ονομαστικά οι: 

 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
1. ΛΟΥΚΑΝΗ –ΠΑΝΤΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 

Πρόεδρος  
2. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
3. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ  
4. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
5. ΚΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
6. ΚΛΗΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   
7. ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
8. ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
9. ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
10. ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

      11. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
12. ΣΕΛΙΑΜΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ 
13. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ  
14. ΤΣΕΡΒΙΣΤΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 

      15. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΣ 
16. ΨΑΡΡΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 
17. ΒΑΔΑΡΛΗΣ ΒΑΪΟΣ  
18. ΒΑΡΟΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
19 .ΓΚΟΥΓΚΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
20. ΔΟΒΑΣ ΧΑΡΙΣΗΣ 
21. ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
22. ΚΟΤΣΑΝΠΑΠΑΣ ΧΑΡΙΣΣΗΣ 
23. ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
24. ΜΠΑΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΩΜΑΣ  
25. ΤΕΡΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ 

 
1.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ    
2.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Στη συνεδρίαση παρέστη η Δήμαρχος, Αγνή Δουβίτσα, που κλήθηκε σύμφωνα 
με τη παρ.6 άρθ.67 Ν.3852/2010. 
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   Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών 
Κοινοτήτων του Δήμου Βισαλτίας. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ,η Πρόεδρος της 
Τ.Κ. Νικόκλειας κ. Κουντούδη Δ., η Πρόεδρος της Τ.Κ. Λυγαριάς κ.Διβανίδου Π.,ο 
Πρόεδρος της Δ.Κ.Νιγρίτας Κ.Αυλογιάρης Ν. , ο Πρόεδρος της Δ.Κ.Τερπνής 
Δρουμπλής Γ.   και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Κοβούσογλου Θ.   

Μετά τη διαπίστωση  απαρτίας  η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .   

             Κηρύσσοντας η  κ. Πρόεδρος   την έναρξη της συζήτησης   του 1ου  και 
μοναδικού   θέματος     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ έδωσε το λόγο στη Δήμαρχο 
Βισαλτίας κ.ΔΟΥΒΙΤΣΑ Α . η  οποία έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα 
εξής : 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ  : Με το αριθ. Πρωτ. 79/15-12-2017 έγγραφό της η Πανελλήνια 
Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων μας ενημερώνει ότι: 
 «Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων (ΠΟΠΣΜ) σε 
συνεργασία με τις Παμμακεδονικές Ενώσεις του Εξωτερικού και με την υποστήριξη 
πολλών οργανώσεων εντός Ελλάδος ξεκίνησε καμπάνια ευαισθητοποίησης των 
πολιτών στο θέμα της ονομασίας του κρατιδίου των Σκοπίων, το οποίο αναμένεται να 
λυθεί οριστικά στο άμεσο μέλλον (όπως διαβεβαιώνει ο ΥΠΕΞ κ. Ν. Κοτζιάς). Η 
έναρξη της καμπάνιας με τίτλο: «Μακεδονία σημαίνει Ελλάδα» πραγματοποιήθηκε με 
επίσκεψη στον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο, στον 
οποίο εκφράστηκαν οι ανησυχίες του μακεδονικού Ελληνισμού για την έκβαση των 
διαπραγματεύσεων που αφορούν στην αναγγελθείσα οριστική λύση της ονομασίας του 
κρατιδίου των Σκοπίων. Σο μεγάλο ενδιαφέρον της ΠΟΠΣΜ (ως πολιτιστικοί 
Σύλλογοι) για το εν λόγω θέμα πηγάζει από τη συσχέτιση της ονομασίας του κρατιδίου 
των Σκοπίων με φαινόμενα αλλοίωσης της γνήσιας Μακεδονικής Παράδοσης σε όλο 
το εύρος της Μακεδονίας, με προφανή στόχο την απόδειξη ύπαρξης (δήθεν) 
μακεδονικής εθνότητας και γλώσσας. Στην Κεντροδυτική Μακεδονία εμφανίστηκαν 
δήθεν «παραδοσιακά» μουσικά συγκροτήματα που παίζουν με βουλγαροσκοπιανή 
χροιά και τραγουδούν στην αντίστοιχη γλώσσα , την οποία αποκαλούν «μακεδονική», 
η οποία αντικατέστησε τα κατά τόπους γλωσσικά ιδιώματα και πλέον θεωρείται από 
μεγάλο μέρος της νεολαίας (εσφαλμένα) ως η γλώσσα των προγόνων τους. Στην 
Ανατολική Μακεδονία διεξήχθησαν και διεξάγονται (δήθεν) επιστημονικές μελέτες 
επί της Μακεδονικής Παράδοσης που έχουν σαφή κατεύθυνση προς την απόδειξη της 
σλαβικής καταγωγής των ντόπιων. Σε αυτό το πλαίσιο έχουμε χρέος να διαφυλάξουμε 
την Αλήθεια, την Ιστορική μνήμη και τη διαχρονική σταθερότητα στην περιοχή 
αποδεχόμενοι μια ονομασία για το κρατίδιο των Σκοπίων που θα αντιπροσωπεύει την 
εθνολογική σύσταση του κρατιδίου των Σκοπίων και ΔΕ ΘΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ τον όρο 
«Μακεδονία». Στόχος της καμπάνιας είναι να δοθεί ένα ισχυρό διαπραγματευτικό 
εφόδιο (η βούληση των Ελλήνων πολιτών) στο Ελληνικό ΥΠΕΞ για να πετύχει το 
καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, με σεβασμό στην Ιστορία και μέριμνα για μελλοντική 
σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό θα γίνει σε πρώτη φάση με την 
ευαισθητοποίηση μεγάλου αριθμού πολιτών, με δημιουργία κατά τόπους 
ενημερωτικών συναντήσεων και τη συλλογή υπογραφών , μέσω της ιστοσελίδας 
www.onomasia.gr ,η οποία κατασκευάστηκε αποκλειστικά γι αυτόν τον σκοπό. Οι 
υπογραφές αφορούν στην αποστολή ψηφίσματος προς τον Πρωθυπουργό για τήρηση 
της απόφασης του συμβουλίου πολιτικών αρχηγών του 1992 περί ΜΗ ΧΡΗΣΗΣ  επ  ́
ουδενί ΤΟΥ ΟΡΟΥ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ». Η προσπάθεια συλλογής υπογραφών θα 
διαρκέσει μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2018. Σε επόμενη φάση θα ακολουθήσουν 
στοχευόμενες ενέργειες αξιοποίησης των συγκεντρωθέντων υπογραφών με την 
πολιτική ηγεσία της χώρας,  
                                                                ΕΠΕΙΔΗ 
 η χρήση του όρου «Μακεδονία» σε γεωγραφικό προσδιορισμό (ΠΧ ΑΝΩ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ή ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ) δημιουργεί σαφείς συνθήκες 
αλυτρωτισμού εκ μέρους των Σκοπίων, υπονοώντας ότι υπάρχει και ΚΑΤΩ και 
ΝΟΤΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, 
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 η χρήση του όρου «Μακεδονία» σε χρονολογικό προσδιορισμό (Π.Χ. ΝΕΑ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ) προϋποθέτει ότι υπάρχει και ΠΑΛΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ κι ότι οι 
Μακεδόνες μετοίκησαν στη ΝΕΑ κάτι το οποίο ΔΕ συμβαίνει, 
 η χρήση του όρου «Μακεδονία» σε ως συνθετικό σε μία λέξη (Π.Χ. 
ΣΛΑΒΟΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ή ΝΟΒΑΜΑΚΕΔΟΝΙΑ) υποδηλώνει ότι ΚΑΙ  οι σλάβοι είναι 
Μακεδόνες ενώ ΟΥΔΕΜΙΑ σχέση έχουν εθνολογικά με αυτήν την καταγωγή, 
 η εθνολογική σύνθεση του κρατιδίου των Σκοπίων περιλαμβάνει μεγάλο ποσοστό 
πολιτών που: (α) δηλώνουν Αλβανοί, (β) αιτούνται την έκδοση Βουλγαρικού 
διαβατηρίου, ενώ μόλις ένα μικρό ποσοστό πολιτών δηλώνουν «Μακεδόνες»   
                                                    ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ  
την έκδοση απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για στήριξη της καμπάνιας με τίτλο 
«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΛΛΑΔΑ». Αποτελεί την ύστατη προσπάθεια για 
έκφραση της λαϊκής βούλησης και ύψιστο δημοκρατικό δικαίωμα που θα 
συνεπικουρήσει στη λήψη της σωστής απόφασης σε αυτό το μείζον εθνικό θέμα.» 

Ενημερωθήκαμε ότι τα συμβούλια της Κ.Ε.Δ.Ε. και της ΠΕΔ , όπως και της 
Ομοσπονδίας Μακεδονικών Ενώσεων και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας  
Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδονίας προχώρησαν σε έκδοση ψηφισμάτων   σχετικά 
με το μείζον θέμα  που ανέκυψε και πάλι για τη χώρα  μας , αυτό της ονομασίας του 
κράτους των Σκοπίων .Ήδη   τα Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων της χώρας το ένα 
μετά το άλλο προβαίνουν με τη σειρά τους σε έκδοση αντίστοιχων ψηφισμάτων , στο 
σύνολο των οποίων θα αποσταλεί μέχρι τις αρχές Φεβρουαρίου στον Πρόεδρο  της 
Δημοκρατίας , στον Πρόεδρο της Ελληνικής Κυβέρνησης και σε όλους τους 
πολιτικούς αρχηγούς. 
Επειδή θεωρούμε ότι η ονομασία των  Σκοπίων είναι κορυφαίο και κρίσιμο εθνικό 
θέμα και κάθε άλλη θέση της Ελληνικής Κυβέρνησης από εκείνη των Πολιτικών 
αρχηγών υπό του προέδρου της Δημοκρατίας του 1992 , που καθιστούσε 
απαγορευτική τη χρήση του ονόματος Μακεδονίας από τα Σκόπια είναι αντίθετη με τη 
θέληση του συνόλου του Ελληνικού λαού και ιδιαίτερα εμάς των Μακεδόνων 
προτείνουμε την έκδοση και ψήφιση από το σώμα σχετικού ψηφίσματος , το οποίο να 
έχει ως εξής : 

ΨΗΦΙΣΜΑ 
Του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βισαλτίας 

«Η ονομασία του Κράτους των Σκοπίων συνιστά μείζον εθνικό ζήτημα που απαιτεί 
οριστική λύση , ακλόνητα ευθυγραμμισμένη με την ιστορική πραγματικότητα , που 
δεν  είναι άλλη από το ότι η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ είναι μία και είναι ΕΛΛΗΝΙΚΗ. 

 Αναγνωρίζουμε το δικαίωμα του κράτους των  Σκοπίων να εισέλθει στους 
διεθνείς Οργανισμούς της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και του ΝΑΤΟ με βασική 
προϋπόθεση να μην ονομαστεί ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ αλλά μία ονομασία που είναι 
συμβατή με την ιστορία και τον πολιτισμό του κράτους αυτού . 

 Δηλώνουμε ότι δεν πρέπει να υπάρξει υποχώρηση από την παλιά  εθνική θέση 
που καθιστά απαγορευτική τη χρήση του ονόματος ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ και κάθε 
παράγωγό του από το κράτος των Σκοπίων . 

 Καλούμε την Κυβέρνηση καθώς και τους πολιτικούς Αρχηγούς και Βουλευτές 
όλων των κομμάτων , όπως διαφυλάξουν τα εθνικά συμφέροντα και την εθνική 
αξιοπρέπεια .» 

Στη συνέχεια  το λόγο πήρε ο δ.σ. κ.ΤΕΡΖΙΔΗΣ  Χ. που είπε τα εξής :Από ότι 
γνωρίζουμε αυτό το θέμα απασχολεί την Ελληνική κοινωνία πάνω από 25 χρόνια .Ο 
τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται είτε  λέγεται ΚΕΔΕ  είτε λέγεται ΠΕΔ Κεντρικής 
Μακεδονίας με τέτοια ελαφρότητα το όνομα είναι αδιαπραγμάτευτο και τελειώσαμε. 
Λέει μία ρήση μη σου τύχει κακός γείτονας. Το πρόβλημα της Ελληνικής Κοινωνίας 
είναι αν το λένε Μακεδονία των Σκοπίων ή οτιδήποτε άλλο .Αυτό είναι το θέμα ;Αυτό 
απασχολεί τους συγκεκριμένους που λέγεται ΝΑΤΟ και  Ε.Ε. τα θηρία που 
σκοτώνονται για τα μεγάλα συμφέροντα .Αλλά να δούμε την πραγματικότητα μετά 
από 25 χρόνια , όλα τα κόμματα σχεδόν έχουν υιοθετήσει την πρόταση που εξέφραζε 
τότε το Κ.Κ.Ε. με γεωγραφικό προσδιορισμό όχι στον αλυτρωτισμό ,διαφύλαξη των 
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συνόρων και την ακεραιότητα της χώρας .Τι σημαίνει  αυτό αν δεν τα διαφυλάξουμε 
αυτά μετά έρχεται η ρήση του Βούλγαρου για το Σέρβο που σκοτώσανε προχθές:  μία 
σφαίρα φέρνει έναν πόλεμο. Πρέπει να σοβαρευτούμε. Ποιος διαπραγματεύεται αν η 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ είναι ελληνική ή όχι. Κανένας .Κάποιοι άλλοι θέλουνε. Και πρέπει  να 
μπούμε σε μία τέτοια λογική που θα εμφανίσουμε ως υπέρτατο το σωβινισμό, τον 
ρεβανσισμό  ,το ρατσισμό . 
Προτείνω να περάσει :1.ΟΧΙ στον αλυτρωτισμό ,2.Διαφύξαξη των συνόρων με 
ακεραιότητα της χώρας και αυτής και της άλλης όποιας είναι δίπλα ,3.Να 
διαφυλάξουμε την ύπαρξή μας  με τους γείτονες  όπως βρίσκονται  ,4.Όνομα αποδεκτό 
από όλες τις πλευρές ,5.Ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό.      
 
Καλείται λοιπόν το Δημοτικό  Συμβούλιο να αποφασίσει τα εξής : 
1. Στηρίζει την καμπάνια με τίτλο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΛΛΑΔΑ», που 
αποτελεί την ύστατη προσπάθεια για έκφραση της λαϊκής βούλησης και ύψιστο 
δημοκρατικό δικαίωμα που θα συνεπικουρήσει στη λήψη της σωστής απόφασης σε 
αυτό το μείζον εθνικό θέμα. 
2.  Εκδίδει το ακόλουθο ψήφισμα : 

ΨΗΦΙΣΜΑ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ 

 
 «Η ονομασία του Κράτους των Σκοπίων συνιστά μείζον εθνικό ζήτημα που απαιτεί 
οριστική λύση , ακλόνητα ευθυγραμμισμένη με την ιστορική πραγματικότητα , που 
δεν  είναι άλλη από το ότι η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ είναι μία και είναι ΕΛΛΗΝΙΚΗ. 

 Αναγνωρίζουμε το δικαίωμα του κράτους των  Σκοπίων να εισέλθει στους 
διεθνείς Οργανισμούς της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και του ΝΑΤΟ με βασική 
προϋπόθεση να μην ονομαστεί ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ αλλά μία ονομασία που είναι 
συμβατή με την ιστορία και τον πολιτισμό του κράτους αυτού . 

 Δηλώνουμε ότι δεν πρέπει να υπάρξει υποχώρηση από την παλιά  εθνική θέση 
που καθιστά απαγορευτική τη χρήση του ονόματος ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ και κάθε 
παράγωγό του από το κράτος των Σκοπίων . 

 Καλούμε την Κυβέρνηση καθώς και τους πολιτικούς Αρχηγούς και Βουλευτές 
όλων των κομμάτων , όπως διαφυλάξουν τα εθνικά συμφέροντα και την εθνική 
αξιοπρέπεια .»  

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

σχετικά. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την κ. Πρόεδρο  και την εισηγήτρια , 

έλαβε υπόψη του: 
1. Την εισήγηση της κ. Δημάρχου,  
2. Τις διατάξεις των άρθρων 64 & 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)  
3.Το αριθ. Πρωτ. 79/15-12-2017 έγγραφο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων,  

και  μετά από διαλογική συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   
 
Α)Στηρίζει την καμπάνια με τίτλο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΛΛΑΔΑ», που 
αποτελεί την ύστατη προσπάθεια για έκφραση της λαϊκής βούλησης και ύψιστο 
δημοκρατικό δικαίωμα που θα συνεπικουρήσει στη λήψη της σωστής απόφασης σε 
αυτό το μείζον εθνικό θέμα.  
Β) Εκδίδει το ακόλουθο ψήφισμα : 

ΨΗΦΙΣΜΑ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ 

«Η ονομασία του Κράτους των Σκοπίων συνιστά μείζον εθνικό ζήτημα που απαιτεί 
οριστική λύση , ακλόνητα ευθυγραμμισμένη με την ιστορική πραγματικότητα , που 
δεν  είναι άλλη από το ότι η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ είναι μία και είναι ΕΛΛΗΝΙΚΗ. 

ΑΔΑ: 6Ν3ΑΩ9Β-ΡΔ4



 Αναγνωρίζουμε το δικαίωμα του κράτους των  Σκοπίων να εισέλθει στους 
διεθνείς Οργανισμούς της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και του ΝΑΤΟ με βασική 
προϋπόθεση να μην ονομαστεί ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ αλλά μία ονομασία που είναι 
συμβατή με την ιστορία και τον πολιτισμό του κράτους αυτού . 

 Δηλώνουμε ότι δεν πρέπει να υπάρξει υποχώρηση από την παλιά  εθνική θέση 
που καθιστά απαγορευτική τη χρήση του ονόματος ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ και κάθε 
παράγωγό του από το κράτος των Σκοπίων . 

 Καλούμε την Κυβέρνηση καθώς και τους πολιτικούς Αρχηγούς και Βουλευτές 
όλων των κομμάτων , όπως διαφυλάξουν τα εθνικά συμφέροντα και την εθνική 
αξιοπρέπεια .»  

Παρόντες δημοτικοί Σύμβουλοι κατά τη λήψη της απόφασης είκοσι πέντε (25). 
 
-----Στη λήψη της απόφασης αυτής ο δ.σ.κ.ΤΕΡΖΙΔΗΣ Χ. ψήφισε «ΟΧΙ». 

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό      3/2018  

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΝΙΓΡΙΤΑ   22/01/2018 
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
                                           ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ   
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