
 

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΟΙΡΑΣΘΑ 

ΜΟΛO ΚΑΡΘΑ 

ΔΗΛΟ ΑΓΘΑ    

               

                       ΑΓΘΑ,  5/3/2020                            

             Αρ.Πρφτ:36

  

Α Π Ο Φ Α  Η   33/2020 

ΘΕΛΑ:   ΕΙΛΘΘΩΗ ΣΟΤ ΔΘΙΑΘΩΛΑΣΟ ΕΙΛΕΣΑΚΚΕΤΗ ΠΕΡΘΠΣΕΡΟΤ 

                                   Ο ΔΗΛΑΡΥΟ ΑΓΘΑ 

Έτοντας σπόυη: 

1. Σηο δηαηάμεηο 

α) ησλ άξζξσλ 1, 2, 65, 58 ηνπ Ν.3852/10  «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ η. Α΄/87/7-6-10) 

β) ηνπ άξζξνπ 6 παξ.1 ηνπ Ν.3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α/2010) κε ηίηιν ελίζρπζε ηεο 

δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ Κπβεξλεηηθώλ Γηνηθεηηθώλ 

θαη Απηνδηνηθεηηθώλ  νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν Πξόγξακκα Γηαύγεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο θαζώο θαη ηηο εγθπθιίνπο ΓΙΚΠΟ/Φ8/νηθ16752/22-10-10 θαη 20868/29-9-10 

ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ Απνθεληξσκέλεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, κε ηηο νπνίεο 

παξέρνληαη νδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ΓΙΑΤΓΔΙΑ από 13/3/2011 

γ) ηνπ άξζξνπ 94 παξ. 6 πεξ. 34 ηνπ λ. 3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87),  

δ) ηνπ λ.δ. 1044/1971 (ΦΔΚ Α' 245),πεξί ηξνπνπνίεζεο , ζπκπιήξσζεο θαη αληηθαηάζηαζεο 

ηνπ Α.Ν. 1324/49 ‘’πεξί πξνζηαζίαο θαη απνθαηάζηαζεο ησλ αλαπήξσλ πνιέκνπ νπιηηώλ θαη 

ζπκάησλ πνιέκνπ πνπ θπξώζεθε κε ην Νόκν 1487/50’’, όπσο ηώξα ηζρύεη   

ε) ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ λ. 4257/2014 (ΦΔΚ Α' 93), 

ζη) ηελ εγθύθιην ηνπ ΤΠΔ κε αξηζκό 38/ 23463/6-6-2014 

2.Σελ ππ' αξηζκ. 722/6-06-2005 απόθαζε Αληηλνκάξρε Λάξηζαο κε ζέκα «Υνξήγεζε άδεηαο 

εθκεηάιιεπζεο ρεξεύνληνο πεξηπηέξνπ» ζηελ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΚΔΡΑΙΝΑ Υα Αζαλαζίνπ ΘΤΜΑ 

ΠΟΛΔΜΟΤ    

3.Σελ από 07/01/2020 ΑΡ.ΓΗΛΩΗ 28409877 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΜΙΘΩΗ 

ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ ηνπ ελ ιόγσ πεξηπηέξνπ, κεηαμύ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΚΔΡΑΙΝΑ ηνπ Γεσξγίνπ 

θαη ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΙΑ ηνπ Λάκπξνπ    

4. Σελ αίηεζε κε αξηζκ. πξση. 2295/05-03-2020 ηεο ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΚΔΡΑΙΝΑ ηνπ Γεσξγίνπ κε 

ηελ νπνία αηηείηαη ηελ έγθξηζε εθκίζζσζεο άδεηαο εθκεηάιιεπζεο πεξηπηέξνπ πνπ βξίζθεηαη 

ζηελ θεληξηθή πιαηεία ηεο θνηλόηεηαο Οκνιίνπ, γηαηί αδπλαηεί ηελ απηνπξόζσπε 

εθκεηάιιεπζή ηνπ γηα ιόγνπο γήξαηνο  , 

5. Σα ινηπά ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ 

 
Α Π Ο Φ Α  Θ Ζ Ο Τ Λ Ε 

Γηαπηζηώλνπκε ηελ εθκίζζσζε ηνπ δηθαηώκαηνο εθκεηάιιεπζεο ηνπ πεξηπηέξνπ πνπ 

βξίζθεηαη ζηελ πιαηεία Οκνιίνπ, από ηελ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΚΔΡΑΙΝΑ Υα Αζαλαζίνπ,  θάηνηθν 

Οκνιίνπ κε ΑΦΜ 042743621,  ζηελ  ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΙΑ ηνπ Λάκπξνπ   

θάηνηθν  Οκνιίνπ κε ΑΦΜ 048323324 γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα ηξηώλ (3) εηώλ ήηνη από 

7/01/2020 έσο 06/01/2023, δηόηη αδπλαηεί ηελ απηνπξόζσπε εθκεηάιιεπζή ηνπ ιόγσ 

γήξαηνο.   

 

ε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ δηθαηνύρνπ, νη θιεξνλόκνη απηνύ, εθόζνλ ππάξρνπλ, ή ν 

κηζζσηήο ππνρξενύληαη λα αλαγγείινπλ εληόο (1) ελόο κελόο ην ζάλαην απηνύ ζηνλ νηθείν 

δήκν. Οη ζπκβάζεηο κίζζσζεο πνπ δελ έρνπλ ιήμεη εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ κέρξη ηε ιήμε 

ηνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ δηάδνρνη, ηπρόλ κίζζσζε ζπλερίδεηαη κέρξη ηε ιήμε 

ηεο, θαηόπηλ αηηήκαηνο ηνπ κηζζσηή θαη ηα κηζζώκαηα θαη ηέιε ηεο πεξηόδνπ απηήο 

θαηαβάιινληαη ζηνλ νηθείν δήκν.  

 

 

ΑΔΑ: 6ΕΝΗΩ6Ι-ΥΗΜ



Η κηζζώηξηα ππνρξενύηαη λα απεπζπλζεί ζηελ αξκόδηα θαηά ηόπνπο Γ/λζε Τγείαο ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Λάξηζαο γηα λα ηεο ρνξεγεζεί άδεηα πώιεζεο εηδώλ ηξνθίκσλ θαη 

πνηώλ. ηελ αλσηέξσ άδεηα ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ηα πξνο πώιεζε ηππνπνηεκέλα 

ηξόθηκα θαη πνηά, όπσο πξντόληα ζνθνιαηνπνηίαο, θαξακεινπνηίαο, κπηζθνηνπνηίαο, 

εγθπηησκέλα ή εκθηαισκέλα αλαςπθηηθά θαη πνηά, εκθηαισκέλα λεξά, ρπκνί, ηππνπνηεκέλα 

γαιαθηνθνκηθά (πιελ ηπξνθνκηθώλ), δειέ, ηππνπνηεκέλα ζάληνπηηο, παγσηά θαη 

ζπζθεπαζκέλνο θαθέο, γαξηδάθηα, παηαηάθηα θαη ηα όκνηα. 

Δπίζεο επηηξέπεηαη ε πώιεζε ηνπηθώλ ηππνπνηεκέλσλ πξντόλησλ, πιελ δσηθώλ ζύκθσλα κε 

ηα νξηδόκελα ζηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία ήηνη, παξ.5 άξζξν 13 Τγ. Γηάηαμε 

Τ1γ/Γ.Π/νηθ.47829/21.06.2017 (ΦΔΚ 2161/23.06.2017 ηεύρνο Β') θαη ηελ εγθύθιην  ηνπ 

Τπ.Τγείαο κε αξηζκό 5/ Τ1γ/ΓΠ/νηθ.45936/21.05.2013 

Καηά ηεο απόθαζεο απηήο επηηξέπεηαη ζε θάζε ελδηαθεξόκελν άζθεζε πξνζθπγήο 

ελώπηνλ ηνπ ειεγθηή λνκηκόηεηαο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 227 θαη 238 ηνπ 

Ν.3852/2010 εληόο ηεο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15) εκεξώλ από ηε δεκνζίεπζε 

ηεο απόθαζεο ή ηελ αλάξηεζή ηεο ζην δηαδίθηπν ή από ηελ θνηλνπνίεζή ηεο ή αθόηνπ έιαβε 

γλώζε απηήο . 

 

Η παξνύζα απόθαζε αλαξηάηαη ππνρξεσηηθά ζε εκθαλέο ζεκείν ηνπ πεξηπηέξνπ γηα ηνλ 

επρεξή έιεγρν ηεο λνκηκόηεηαο ιεηηνπξγίαο ηνύηνπ από ηηο αξκόδηεο αξρέο . 

 

Η παξνύζα απόθαζε ζα έρεη ηζρύ κέρξη λεόηεξεο λνκνζεηηθήο ξύζκηζεο.  

 

Ύζηεξα από ηα αλσηέξσ ζπληάρζεθε ε παξνύζα ππνγξάθεηαη, αλαξηάηαη ζην δηαδίθηπν, 

δεκνζηνπνηείηαη από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Αγηάο θαη θνηλνπνηείηαη αξκνδίσο. 

 

 

Δζσηεξηθή δηαλνκή                                                          Ο ΔΗΛΑΡΥΟ ΑΓΘΑ 

(ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΗΜΑ ΣΟΠΙΚΗ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ) 
 

 

         ΑΜΣΩΜΗ Μ. ΓΙΟΤΜΣΑΡΑ 
 

 

 

1 Γηα πθηζηάκελεο άδεηεο πνπ εθδόζεθαλ θαη' εθαξκνγή ηνπ λ. 1044/1971 

https://dimosnet.gr/blog/laws/�����-13-���������-iii-������������-�����/
https://dimosnet.gr/blog/laws/�����-13-���������-iii-������������-�����/
https://dimosnet.gr/blog/laws/�����-13-���������-iii-������������-�����/
https://dimosnet.gr/blog/laws/��-������-���-5-�1������-4593621-05-2013/
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