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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών Παρασκευή 28.01.2022 ώρα 17:00. 

                

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 31.01.2022  

Αριθμ. πρωτ.: 808 

Διεύθυνση: Σοφ. Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 

email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

4/2022 
από το πρακτικό της δια τηλεδιάσκεψης 2ης/ 28.01.2022 τακτικής συνεδρίασης  

του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με χρήση της εφαρμογής Zoom 

 

 

Θέμα  :  Υποβολή Αίτησης Στήριξης στο Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.4  του ΠΑΑ 2014-2020 της 

πράξης/έργο: «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση του υφιστάμενου αγροτικού δρόμου “Ανάβρα-Νεοχώρι” του 

Δήμου Αγιάς», ένταξη της στο υπό εκπόνηση επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου Αγιάς και βεβαίωση για το 

ιδιοκτησιακό καθεστώς του χώρου που καταλαμβάνει η προτεινόμενη πράξη/έργο. 

 

 

Σήμερα Παρασκευή 28.01.2022, ώρα 14:00, συνήλθε με τηλεδιάσκεψη σε τακτική συνεδρίαση το 

Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, με τη χρήση της εφαρμογής zoom, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου  

591/24.01.2022 (ημερομηνία γνωστοποίησης 24.01.2022) πρόσκληση του Προέδρου του, σύμφωνα με το 

άρθρο 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’), η οποία 

κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 (άρθρο 10) του Ν.4682/2020, και σύμφωνα με την ΚΥΑ   Δ1α/ΓΠ.οικ. 

3608/21.01.2022 (ΦΕΚ 155/21.01.2022 τεύχος Β'). 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 

1. Αργυρούλης Ιωάννης (Πρόεδρος)  

2. Αγγελάκας Ιωάννης 3. Αναστασίου Ιωάννης 

4. Γαλλής Γεώργιος 5. Γιάνναρος Γεώργιος 

6. Ευσταθίου Ηλίας (Γραμματέας) 7. Κασίδας Ιωάννης 

8. Κορδίλας Δημήτριος 9. Καφετσιούλης Απόστολος 

10. Κρανιώτης Ευάγγελος 11. Μπαλταγιάννη - Σοφολόγη Σοφία 

12. Μπατζιόλας Ζάχος 13. Μπελιάς Αντώνιος 

14. Ντάγκας Νικόλαος 15. Ολύμπιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος) 

16. Σκαρκάλης Χρήστος 17. Σμυρλής Βασίλειος 

18. Σωτηρίου Βασίλειος 19. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

20. Τσιντζιράκος Ιωάννης 21. Τσιαγκάλης Νικόλαος 

22. Τσιώνης Αστέριος  

Απόντες 

23. Αλεξανδρίδου Βασιλική 24. Καλαγιάς Γρηγόριος 

25. Κατσιάβας Αστέριος 26. Μακροβασίλης Βασίλειος 

27. Μπαρμπέρης Πέτρος  

που δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και συμμετείχε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
https://www.dimosagias.gr/municipality/dimotiko-symvoylio/
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Στη συνεδρίασε συμμετείχαν οι Πρόεδροι και Εκπρόσωποι των Κοινοτήτων:  Γκούμας Μιχαήλ 

(Αετολόφου), Κούκας Γεώργιος (Αγιάς), Δολμές Ευάγγελος (Δήμητρας), Καραφέριας Αχιλλέας 

(Ανατολής), και Νάστου Ευαγγελία (Μαρμαρίνης).  

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος 

Ιωάννης Μπουρνάκας. 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

 

Με το άρθρου 67 παρ.7 του Ν.3852/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ορίζονται τα εξής: 

«7. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα 

τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος, η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και η οικονομική επιτροπή και η 

επιτροπή ποιότητας ζωής. Το δημοτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση - 

εισήγηση του προέδρου ή του δημάρχου ή συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης και χωρίς συζήτηση, 

με την πλειοψηφία των παρόντων μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη 

είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι' αυτό πριν από την έναρξη της συζήτησης των 

θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Κατά προτεραιότητα και πάντα μετά τον δήμαρχο εκφράζουν τις απόψεις 

τους οι επικεφαλής των παρατάξεων, σύμφωνα με τη σειρά εκλογής.» 

 

Εν τω μεταξύ έχει προκύψει ένα ακόμη θέμα, το οποίο θεωρείται κατά την κρίση μου κατεπείγον και αφορά 

στην Υποβολή Αίτησης Στήριξης στο Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.4  του ΠΑΑ 2014-2020 της 

πράξης/έργο: «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση του υφιστάμενου αγροτικού δρόμου “Ανάβρα-Νεοχώρι” του 

Δήμου Αγιάς», ένταξη της στο υπό εκπόνηση επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου Αγιάς και βεβαίωση για το 

ιδιοκτησιακό καθεστώς του χώρου που καταλαμβάνει η προτεινόμενη πράξη/έργο. 

 

H  πρόσκληση του μέτρου 4.3.4 δημοσιεύτηκε στις 24 Δεκεμβρίου του 2021. Η υπηρεσία μας ολοκλήρωσε 

τις ΠΠΔ στις 27 Ιανουαρίου του 2022 και προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης και των γνωμοδοτήσεων από τους άλλους φορείς για την υποβολή της πρότασης απαιτείται 

και η λήψη απόφασης από το ΔΣ σύμφωνα με την εισήγηση. Η ημερομηνία λήξης υποβολής των 

προτάσεων είναι: 28/02/2022. 

 

Θεωρώ ότι θα πρέπει να τεθεί πρώτο αυτό το θέμα προς συζήτηση, παρά το ότι δε συμπεριλαμβάνεται στην 

ημερήσια διάταξη, λόγω της κατεπείγουσας φύσης. 

 

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά. 

 

Το δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

- την εισήγηση του προέδρου,  

- τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», σύμφωνα με τις 

οποίες αποφασίσθηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη μορφή του κατεπείγοντος,  

- το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να 

συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του  

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  
 

Τη συζήτηση του θέματος που αφορά στη συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με στην Υποβολή 

Αίτησης Στήριξης στο Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.4  του ΠΑΑ 2014-2020 της πράξης/έργο: 

«Βελτίωση – ασφαλτόστρωση του υφιστάμενου αγροτικού δρόμου “Ανάβρα-Νεοχώρι” του Δήμου 

Αγιάς», ένταξη της στο υπό εκπόνηση επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου Αγιάς και βεβαίωση για το 

ιδιοκτησιακό καθεστώς του χώρου που καταλαμβάνει η προτεινόμενη πράξη/έργο, λόγω της κατεπείγουσας 

ανάγκης. 

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 
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Θέμα  : Υποβολή Αίτησης Στήριξης στο Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.4  του ΠΑΑ 2014-2020 της 

πράξης/έργο: «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση του υφιστάμενου αγροτικού δρόμου “Ανάβρα-Νεοχώρι” του 

Δήμου Αγιάς», ένταξη της στο υπό εκπόνηση επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου Αγιάς και βεβαίωση για το 

ιδιοκτησιακό καθεστώς του χώρου που καταλαμβάνει η προτεινόμενη πράξη/έργο. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αντώνης Ν. Γκουντάρας, που ανέφερε τα εξής: 

 

Η Μονάδα Δημόσιων Υποδομών & Παρεμβάσεων της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του ΠΑΑ 2014-2020 

του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων δημοσίευσε την αριθμ. πρωτ.: 5474/23-12-2021 

(ΑΔΑ:943Θ4653ΠΓ-9Ν3) Πρόσκληση με τίτλο: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και 

κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» στο πλαίσιο του Μέτρου 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.4 του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 με την οποία καλεί τους παρακάτω δυνητικούς 

δικαιούχους: 

Α) Δήμους 

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο 

πλαίσιο του Μέτρου 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.4 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και 

κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του ΠΑΑ 2014-2020. 

 

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν δράσεις που περιλαμβάνουν την 

κατασκευή έργων πρόσβασης σε γεωργική γη ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση με υποχρεωτική την 

ασφαλτόστρωση ή την τσιμεντόστρωση καθώς και εργασίες βελτίωσης των υφιστάμενων αγροτικών 

δρόμων.  

  

Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη: 

1) Το Ν.2539/4-12-97 (ΦΕΚ-224 Α΄): Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

2) Το Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010): Νέα Αρχιτεκτονική  της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης. 

3) Τις διατάξεις του άρθρου 75, παράγραφος 13 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α114/30-06-2006). 

4) Την αριθμ. 11625/69354/23-06-2011 (ΦΕΚ Β1584/30-06-2011) Απόφαση της Γενικής Γραμματέως της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας με θέμα: «Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής 

Υπηρεσίας Δ. Αγιάς», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 5567/53338/28-04-2020 (ΦΕΚ Β΄ 1790/28-04-

2020) Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας. 

5) Τις διατάξεις του Ν 4412/2016, Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών Δημόσιες 

Συμβάσεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

6) Το άρθρο 94 παρ. 5.2 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο ‘στις αρμοδιότητες των Δήμων 

περιλαμβάνονται εκτός των άλλων οι αρμοδιότητες μελέτης και εκτέλεσης έργων τεχνικής υποδομής, 

τοπικής σημασίας, που αφορούν στη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία και ιδίως αυτών που 

σχετίζονται με την αγροτική οδοποιία, την κατασκευή λιμνοδεξαμενών, τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων 

και τα εγγειοβελτιωτικά έργα. 

7) Τη θεωρημένη Συνοπτική Τεχνική Έκθεση που συνέταξε το τμήμα Περιβάλλοντος & Πολιτικής 

Προστασίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς.  

 

Εισηγούμαστε να εγκρίνετε: 

 

1. Την υποβολή της Αίτησης στήριξης για την ένταξη και υλοποίηση του έργου/πράξη: «Βελτίωση – 

ασφαλτόστρωση του υφιστάμενου αγροτικού δρόμου “Ανάβρα-Νεοχώρι” του Δήμου Αγιάς», στο 

Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.4 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές 

εκμεταλλεύσεις» του ΠΑΑ 2014-2020. 

2. Τη δέσμευση ότι, για την ένταξη της ανωτέρω πράξης/έργου με τίτλο: «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση 

του υφιστάμενου αγροτικού δρόμου “Ανάβρα-Νεοχώρι” του Δήμου Αγιάς» στο υπό εκπόνηση 

Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δ. Αγιάς δεδομένου ότι η σκοπιμότητα της προτεινόμενης πράξης είναι: 

•  η βελτίωση της προσβασιμότητας στις αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις,  

• η βελτίωση της λειτουργικότητας της υφιστάμενης αγροτικής οδού και  
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• η αύξηση της οδικής ασφάλειας των αγροτών, των κτηνοτρόφων καθώς και των οδηγών ΙΧ 

αυτοκινήτων  

και αποτελεί άμεση προτεραιότητα για τον Δήμο Αγιάς, διότι έχει ως αποτέλεσμα την βελτίωση των 

συνθηκών εργασίας και την μείωση του κόστους παραγωγής των αγροτικών και κτηνοτροφικών 

προϊόντων, την συγκράτηση των νέων στα χωριά μας, και την βιωσιμότητα και αειφορία της ελληνικής 

υπαίθρου.  

 

3. Τη βεβαίωση ότι, ο χώρος που καταλαμβάνει η προτεινόμενη πράξη/έργο: «Βελτίωση – 

ασφαλτόστρωση του υφιστάμενου αγροτικού δρόμου “Ανάβρα-Νεοχώρι”  του Δήμου Αγιάς», είναι 

υφιστάμενος αγροτικός δρόμος εντός των αγροκτημάτων της κοινότητας Ανάβρας και της κοινότητας 

Καστρίου του Δ. Αγιάς, ανήκει σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά, στην ιδιοκτησία του Δήμου Αγιάς 

και δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις εκτάσεων για την κατασκευή της πράξης/έργου του θέματος. 

 

4. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Αγιάς, Αντώνη Ν. Γκουντάρα, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου 

Αγιάς, για την συμπλήρωση και υποβολή της Αίτησης Στήριξης και κάθε απαιτούμενου 

δικαιολογητικού της πράξης/έργου: «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση του υφιστάμενου αγροτικού δρόμου 

“Ανάβρα-Νεοχώρι” του Δήμου Αγιάς», στο Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.4 «Βελτίωση 

πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του ΠΑΑ 2014-2020.  

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη: 

- την εισήγηση του Δημάρχου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 75, παράγραφος 13 του ν. 3463/06 (Α΄ 114) «Δημοτικός και Κοινοτικός 

Κώδικας.», 

- τις διατάξεις του ν.2539/ (Α΄ 224): «Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.», 

- τις διατάξεις των άρθρων 65 και 94 παρ. 5.2 του ν.3852/10 (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική  της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.», 

- τις διατάξεις του ν. 4412/2016, (Α΄ 147): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).», 

- την αριθμ. πρωτ.: 5474/23-12-2021 (ΑΔΑ:943Θ4653ΠΓ-9Ν3) Πρόσκληση της Μονάδας Δημόσιων 

Υποδομών & Παρεμβάσεων της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του ΠΑΑ 2014-2020 του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων δημοσίευσε με τίτλο: «Βελτίωση πρόσβασης σε 

γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» στο πλαίσιο του Μέτρου 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 

4.3.4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, 

- την αριθμ. 11625/69354/23-06-2011 (ΦΕΚ Β1584/30-06-2011) Απόφαση της Γενικής Γραμματέως 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας με θέμα: «Έγκριση Οργανισμού 

Εσωτερικής Υπηρεσίας Δ. Αγιάς», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 5567/53338/28-04-2020 (ΦΕΚ 

Β΄ 1790/28-04-2020) Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς 

Ελλάδας, 

- τη θεωρημένη Συνοπτική Τεχνική Έκθεση που συνέταξε το τμήμα Περιβάλλοντος & Πολιτικής 

Προστασίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς, 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
1. Εγκρίνουμε την υποβολή Αίτησης στήριξης για την ένταξη και υλοποίηση του έργου/πράξη: «Βελτίωση 

– ασφαλτόστρωση του υφιστάμενου αγροτικού δρόμου “Ανάβρα-Νεοχώρι” του Δήμου Αγιάς», στο 

Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.4 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές 

εκμεταλλεύσεις» του ΠΑΑ 2014-2020. 

 

2. Δεσμευόμαστε ότι, για την ένταξη της ανωτέρω πράξης/έργου με τίτλο: «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση 

του υφιστάμενου αγροτικού δρόμου “Ανάβρα-Νεοχώρι” του Δήμου Αγιάς» στο υπό εκπόνηση 

Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δ. Αγιάς δεδομένου ότι η σκοπιμότητα της προτεινόμενης πράξης είναι: 

https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/943%CE%984653%CE%A0%CE%93-9%CE%9D3
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• η βελτίωση της προσβασιμότητας στις αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις,  

• η βελτίωση της λειτουργικότητας της υφιστάμενης αγροτικής οδού και  

• η αύξηση της οδικής ασφάλειας των αγροτών, των κτηνοτρόφων καθώς και των οδηγών ΙΧ 

αυτοκινήτων  

και αποτελεί άμεση προτεραιότητα για τον Δήμο Αγιάς, διότι έχει ως αποτέλεσμα την βελτίωση των 

συνθηκών εργασίας και την μείωση του κόστους παραγωγής των αγροτικών και κτηνοτροφικών 

προϊόντων, την συγκράτηση των νέων στα χωριά μας, και την βιωσιμότητα και αειφορία της ελληνικής 

υπαίθρου. 

  

3. Βεβαιώνουμε ότι, ο χώρος που καταλαμβάνει η προτεινόμενη πράξη/έργο: «Βελτίωση – 

ασφαλτόστρωση του υφιστάμενου αγροτικού δρόμου “Ανάβρα-Νεοχώρι” του Δήμου Αγιάς», είναι 

υφιστάμενος αγροτικός δρόμος εντός των αγροκτημάτων της κοινότητας Ανάβρας και της Κοινότητας 

Καστρίου του Δ. Αγιάς, ανήκει σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά, στην ιδιοκτησία του Δήμου Αγιάς 

και δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις εκτάσεων για την κατασκευή της πράξης/έργου του θέματος. 

 

4. Εξουσιοδοτούμε το Δήμαρχο Αγιάς, Αντώνη Ν. Γκουντάρα, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου Αγιάς, 

για την συμπλήρωση και υποβολή της Αίτησης Στήριξης και κάθε απαιτούμενου δικαιολογητικού της 

πράξης/έργου: «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση του υφιστάμενου αγροτικού δρόμου “Ανάβρα-Νεοχώρι” 

του Δήμου Αγιάς», στο Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.4 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και 

κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του ΠΑΑ 2014-2020.  

 

5. Την αποστολή της παρούσας στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αγιάς για τις 

επιπλέον ενέργειες. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 4/2022. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Ιωάννης Αργυρούλης  
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