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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών: Τρίτη 23/10/2018 ώρα 21:30. 

                

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 24.10.2018  

Αριθμ. πρωτ.: 8632 

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά 

Ταχ/κος Κώδικας: 40003  

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 

Τηλεομοιοτυπία: 2494350320 

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

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

162/2018 
από το πρακτικό της 12

ης
/ 23.10.2018 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

 

Θέμα 2
ο
 : Υποβολή αίτησης ένταξης στον Άξονα Προτεραιότητας: «Δράσεις για τη βελτίωση της 

αγροτικής οδοποιίας», με τίτλο: «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές 

εκμεταλλεύσεις» του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» στην Πρόσκληση ΙV του 

Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμ. πρωτ. 40411/2-8-2018 για τη χρηματοδότηση του έργου: 

«Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Μελιβοίας». 

 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Τρίτη 23.10.2018, ώρα 15:00 (3:00 μ.μ.), 

συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό 

πρωτοκόλλου 848719.10.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Σωτηρίου Μάρκου, που δημοσιεύθηκε 

στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 4071/2012 και στον 

ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους 

Προέδρους - Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 

67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013. 

 

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

είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 
1. Μάρκου Σωτήριος, Πρόεδρος  

2. Αγγελακόπουλος Ρίζος 3. Αναστασίου Ιωάννης 

4. Αργυρούλης Ιωάννης 5. Βατζιάς Αντίγονος 

6. Γιάνναρος Γεώργιος 7. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 

8. Γιαννουλέα Χριστίνα 9. Ζιούλη Αναστασία 

10. Καλαγιάς Γρηγόριος 11. Κούκας Γεώργιος 

12. Μασούρας Γεώργιος 13. Λέτσιος Βασίλειος 

14. Ολύμπιος Αθανάσιος 15. Ριζούλης Στέφανος 

16. Σιμούλης Θωμάς 17. Σκαρκάλης Χρήστος 

18. Σκαπέτης Αντώνιος
1
 19. Σμυρλής Βασίλειος 

20. Σουλιώτης Θεόδωρος 21. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

22. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 23. Τσιώνης Αστέριος 

Απόντες 

24. Κασίδας Ιωάννης 25. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 

26. Μπάτσικας Βασίλειος 27. Μπεϊνάς Αντώνιος 

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

                                                 
1 Προσήλθε στη συζήτηση του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-dimotikou-symbouliou.html
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και 

Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι: Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), Λάμπρου 

Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου) και Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

Επίσης παραβρέθηκαν οι Υπηρεσιακοί Παράγοντες: Ιωάννης Σπανός και Δημήτριος Παπακώστας. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης 

Μπουρνάκας. 

 

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

 

Θέμα 2
ο
 : Υποβολή αίτησης ένταξης στον Άξονα Προτεραιότητας: «Δράσεις για τη βελτίωση της 

αγροτικής οδοποιίας», με τίτλο: «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές 

εκμεταλλεύσεις» του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» στην Πρόσκληση ΙV του 

Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμ. πρωτ. 40411/2-8-2018 για τη χρηματοδότηση του έργου: 

«Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Μελιβοίας». 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αντώνη Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα 

εξής: 

 

Το Τμήμα Αναπτυξιακών προγραμμάτων και διαχείρισης του Υπουργείου Εσωτερικών εξέδωσε την με 

αριθμό 40411/2-8-2018  Πρόσκληση IV με την οποία καλούνται οι δυνητικοί δικαιούχοι, ήτοι οι Δήμοι της 

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

χρηματοδοτηθούν στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας: «Δράσεις για τη 

βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας», με τίτλο: «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές 

εκμεταλλεύσεις». 

 

Η συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη προς διάθεση για την ένταξη πράξεων ανέρχεται σε 200.000.000,00 

ευρώ. 

 

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης θα χρηματοδοτηθούν έργα που αφορούν στην επέκταση και βελτίωση της 

πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και συμβάλλουν στην επίτευξη των κάτωθι 

στόχων: 

 Μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση των 

γεωργικών μηχανημάτων, καθώς και ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων.  

 Εξασφάλιση της εύκολης και ασφαλούς προσπελασιμότητας στις γεωργικές και κτηνοτροφικές 

εκμεταλλεύσεις, στις αγροτικές περιοχές, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, με την παράλληλη 

βελτίωση και εκσυγχρονισμό των καλλιεργητικών μεθόδων, που αναμένεται να συμβάλλει στη 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εκμεταλλεύσεων, με θετικές επιπτώσεις στο αγροτικό 

εισόδημα.  

 

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της πρόσκλησης οι προτεινόμενες πράξεις θα αφορούν υλοποίηση σε εκτός 

σχεδίου περιοχή και δεν θα αφορούν σε δρόμους που εξυπηρετούν τη γενική κυκλοφορία και αποτελούν 

μέρος του ευρύτερου οδικού δικτύου, γεγονός το οποίο θα πρέπει να βεβαιώνεται από το δυνητικό 

δικαιούχο και επίσης δεν περιλαμβάνονται δρόμοι χαρακτηρισμένοι ως δασικοί. 

 

Επιπλέον δε, απαιτείται δήλωση του δυνητικού δικαιούχου από την οποία να προκύπτει ότι η εδαφική 

λωρίδα που καταλαμβάνει η υφιστάμενη αγροτική οδός ανήκει στην ιδιοκτησία του και δεν απαιτούνται 

απαλλοτριώσεις ιδιωτικών εκτάσεων για την κατασκευή του έργου.  

 

Για την υποβολή της αίτησης ένταξης απαιτείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα 

επισυναφθεί ως απαραίτητο δικαιολογητικό κατά την υποβολή της πρότασης στο Υπουργείο Εσωτερικών.  
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Σύμφωνα δε με τις προϋποθέσεις που τίθενται στην πρόσκληση, οι προτεινόμενες πράξεις θα πρέπει να 

προβλέπονται στο σχετικό δημοτικό σχεδιασμό, ήτοι στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου. Για την 

εξέταση του κριτηρίου υποβάλλεται από το δυνητικό δικαιούχο σχετικό απόσπασμα του επιχειρησιακού 

προγράμματος. Επίσης, στην περίπτωση που δεν έχει εκπονηθεί επιχειρησιακό πρόγραμμα ή που σε 

αυτό δεν περιλαμβάνεται η προτεινόμενη πράξη, γίνεται αποδεκτή η υποβολή απόφασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου, με την οποία θα δεσμεύεται για την ένταξη της πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, όταν 

αυτό εκπονηθεί/τροποποιηθεί. Η Απόφαση αυτή θα εκδίδεται μετά από εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας 

του δυνητικού δικαιούχου στην οποία θα αναλύεται η σκοπιμότητα της προτεινόμενης πράξης..  

 

Στις άμεσες προοπτικές του Δήμου είναι η στήριξη της αγροτικής οικονομίας της περιοχής και η τόνωση 

του αγροτικού εισοδήματος. Στο συγκεκριμένο στόχο θα συμβάλλει τα μέγιστα μια σειρά παρεμβάσεων για 

τη βελτίωση των υποδομών πρόσβασης προς τις αγροτικές καλλιέργειες και τις κτηνοτροφικές 

εγκαταστάσεις της περιοχής.  

 

Για το σκοπό αυτό, με την υπ’ αριθ. 140/2018 (ΑΔΑ: Ω98ΞΩ6Ι-2ΦΡ) απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», στην Πρόσκληση ΙV του 

Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμ. πρωτ. 40411/2-8-2018, για τη χρηματοδότηση του έργου: «Βελτίωση 

αγροτικής οδοποιίας Δήμου Αγιάς», συνολικού προϋπολογισμού 868.000,00 ευρώ (με το ΦΠΑ), που 

περιλαμβάνει τα εξής υποέργα:  

1. «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Κ. Αγιάς» συνολικού προϋπολογισμού 550.000,00 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και 

2. «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Νερομύλων» συνολικού προϋπολογισμού 318.000,00 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Εν συνεχεία, συντάχθηκε ο φάκελος υποβολής πρότασης με το σύνολο των απαιτούμενων από την 

πρόσκληση δικαιολογητικών και υποβλήθηκε η υπ’ αριθ. 7457/14-09-2018 αίτηση στήριξης προς 

αξιολόγηση στο αρμόδιο Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Διαχείρισης  Π.Δ.Ε. του Υπουργείου 

Εσωτερικών. 

 

Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με την πρόσκληση κάθε δυνητικός δικαιούχος υποβάλλει μία (1) αίτηση 

χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα με ελάχιστο αιτούμενο προϋπολογισμό κύριου υποέργου 200.000,00€ 

και ανώτατο προϋπολογισμό 700.000,00€ (προ ΦΠΑ). Διευκρινίζεται δε ότι στην περίπτωση που 

υπερβαίνεται το ποσό και το έργο δηλώνεται ότι χρηματοδοτείται από άλλη πηγή χρηματοδότησης, θα 

πρέπει πρώτα να απορροφηθούν οι πόροι του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» και στη συνέχεια να 

χρησιμοποιηθούν οι πόροι των υπολοίπων πηγών χρηματοδότησης του Δήμου. 

 

Το προτεινόμενο έργο: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Μελιβοίας» αφορά στην ασφαλτόστρωση 

υφιστάμενων χωματόδρομων που οδηγούν σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην Δ.Ε. 

Μελιβοίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 17/2017 μελέτη που εκπονήθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών 

του Δήμου Αγιάς και συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της υπ’ αριθ. 40411/2-8-2018 Πρόσκλησης ΙV 

του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών.  

 

Η υπ’ αριθ. 17/2017 μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθ. 136/2017 

(ΑΔΑ: 7Τ7ΓΩ6Ι-Ι32) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη: 

 Την με αριθμό 40411/2-8-2018 Πρόσκληση IV του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» του Υπουργείου 

Εσωτερικών, 

 Την ανάγκη για τη βελτίωση των υποδομών προσπελασιμότητας στις γεωργικές και κτηνοτροφικές 

εκμεταλλεύσεις στην Τ.Κ. Μελιβοίας, 

 Την υπ’ αριθ. 17/2017 εγκεκριμένη μελέτη του έργου: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. 

Μελιβοίας»,  

 Την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου για την ένταξη της πράξης στο υπό εκπόνηση 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου, στην οποία αναλύεται η σκοπιμότητα της προτεινόμενης 

πράξης, 
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εισηγούμαι με απόφασή σας 

Α. Να εγκρίνετε την υποβολή αίτησης ένταξης στον Άξονα Προτεραιότητας: «Δράσεις για τη βελτίωση της 

αγροτικής οδοποιίας», με τίτλο: «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές 

εκμεταλλεύσεις» του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» στην Πρόσκληση ΙV του Υπουργείου 

Εσωτερικών με αριθμ. πρωτ. 40411/2-8-2018 για τη χρηματοδότηση του Υποέργου 3: «Βελτίωση 

αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Μελιβοίας», συνολικού προϋπολογισμού 690.000,00 ευρώ (με το ΦΠΑ), στο 

πλαίσιο της υποβληθείσας πρότασης για την υλοποίηση της πράξης: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας 

Δήμου Αγιάς», ο προϋπολογισμός της οποίας διαμορφώνεται σε 1.558.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ). 

 

Β. Να βεβαιώσετε ότι το Υποέργο 3: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Μελιβοίας» δεν αφορά 

στήριξη σε δρόμους που εξυπηρετούν τη γενική κυκλοφορία και αποτελούν μέρος του ευρύτερου οδικού 

δικτύου. 

 

Γ. Να βεβαιώσετε ότι το Υποέργο 3: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Μελιβοίας» υλοποιείται σε 

ήδη διανοιγμένη αγροτική οδό (υφιστάμενο χωματόδρομο) και κατά συνέπεια δεν απαιτούνται 

απαλλοτριώσεις ιδιωτικών εκτάσεων για την εκτέλεση του έργου. 

 

Δ. Να δεσμευτείτε ότι το Υποέργο 3: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Μελιβοίας» αποτελεί μέρος 

του δημοτικού σχεδιασμού και θα ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Αγιάς, όταν αυτό 

εκπονηθεί. 

 

Ε. Να βεβαιώσετε ότι η οικονομική διαφορά που προκύπτει, δεδομένου ότι το ποσό χρηματοδότησης από 

το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» δεν επαρκεί για την εξασφάλιση του συνολικού απαιτούμενου ποσού για 

τον προτεινόμενο προϋπολογισμό της πράξης: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Αγιάς»,  θα 

καλυφθεί από πόρους του Δήμου Αγιάς. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη : 

- την εισήγηση του Δημάρχου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Α΄87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- την υπ’ αριθ. 140/2018 (ΑΔΑ: Ω98ΞΩ6Ι-2ΦΡ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα: 

«Υποβολή αίτησης ένταξης στον Άξονα Προτεραιότητας: «Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής 

οδοποιίας», με τίτλο: «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» 

του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» στην Πρόσκληση ΙV του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμ. 

πρωτ. 40411/2-8-2018 για τη χρηματοδότηση του έργου: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου 

Αγιάς», 

- την υπ’ αριθ. 136/2017 (ΑΔΑ: 7Τ7ΓΩ6Ι-Ι32) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα: 

«Έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. 

Μελιβοίας» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του», 

- την με αριθμό 40411/2-8-2018  Πρόσκληση IV, του Τμήματος Αναπτυξιακών προγραμμάτων και 

διαχείρισης του Υπουργείου Εσωτερικών, 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Α. Εγκρίνουμε την υποβολή αίτησης ένταξης στον Άξονα Προτεραιότητας: «Δράσεις για τη βελτίωση της 

αγροτικής οδοποιίας», με τίτλο: «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές 

εκμεταλλεύσεις» του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» στην Πρόσκληση ΙV του Υπουργείου 

Εσωτερικών με αριθμ. πρωτ. 40411/2-8-2018 για τη χρηματοδότηση του Υποέργου 3: «Βελτίωση 

αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Μελιβοίας», συνολικού προϋπολογισμού 690.000,00€ (με το ΦΠΑ), στο πλαίσιο 

της υποβληθείσας πρότασης για την υλοποίηση της πράξης: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου 

Αγιάς», ο προϋπολογισμός της οποίας διαμορφώνεται σε 1.558.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ). 
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Β. Βεβαιώνουμε ότι το Υποέργο 3: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Μελιβοίας» δεν αφορά στήριξη 

σε δρόμους που εξυπηρετούν τη γενική κυκλοφορία και αποτελούν μέρος του ευρύτερου οδικού δικτύου. 

 

Γ. Βεβαιώνουμε ότι το Υποέργο 3: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Μελιβοίας» υλοποιείται σε ήδη 

διανοιγμένη αγροτική οδό (υφιστάμενο χωματόδρομο) και κατά συνέπεια δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις 

ιδιωτικών εκτάσεων για την εκτέλεση του έργου. 

 

Δ. Δεσμευόμαστε ότι το Υποέργο 3: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Μελιβοίας» αποτελεί μέρος 

του δημοτικού σχεδιασμού και θα ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Αγιάς, όταν αυτό 

εκπονηθεί. 

 

Ε. Βεβαιώνουμε ότι η οικονομική διαφορά που προκύπτει, δεδομένου ότι το ποσό χρηματοδότησης από το 

πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» δεν επαρκεί για την εξασφάλιση του συνολικού απαιτούμενου ποσού για τον 

προτεινόμενο προϋπολογισμό της πράξης: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Αγιάς»,  θα καλυφθεί 

από πόρους του Δήμου Αγιάς. 

 

ΣΤ. Εξουσιοδοτούμε το Δήμαρχο Αγιάς Αντώνη Γκουντάρα, νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, για την 

υπογραφή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων για την ολοκληρωμένη σύνταξη του φακέλου 

υποβολής αίτησης χρηματοδότησης και για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την ένταξη και υλοποίηση 

του προτεινόμενου έργου.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 162/2018. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Σωτήριος Μάρκου  
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