
 

 
EΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΟΙΡΑΣΘΑ      

ΜΟΛΟ ΚΑΡΘΑ                    

ΔΗΛΟ ΑΓΘΑ           
 

          ΑΠΟΦΑΗ ΔΗΛΑΡΥΟΤ  

  ΘΕΛΑ: Ονηζμόξ Υνεζηώκ ημο Πιενμθμνηαθμύ οζηήμαημξ γηα ημ οπαίζνημ εμπόνημ» 

 
    

Έπμκηαξ οπόρε:    

1. Σηξ δηαηάλεηξ ημο "N.3852/10 (ΦΕΙ 87/07.06.2010 ηεύπμξ Α'): Μέα Ανπηηεθημκηθή ηεξ Αοημδημίθεζεξ θαη 

ηεξ Απμθεκηνςμέκεξ Δημίθεζεξ - Πνόγναμμα Ιαιιηθνάηεξ." 

2. Σηξ δηαηάλεηξ ημο Μ.3584/2007 «Ιώδηθα Ιαηάζηαζεξ Δεμμηηθώκ θαη Ιμηκμηηθώκ Τπαιιήιςκ» 

3. Σμκ ΟΕΤ ημο Δήμμο Αγηάξ (ΦΕΙ 1584/30-06-2011)θαζώξ θαη ηηξ ηνμπμπμηήζεηξ αοημύ 

4. Σμ άνζνμ 58 «Πιενμθμνηθό ύζηεμα» ημο κόμμο  4497/2017 (ΦΕΙ Α΄ 171) «Άζθεζε οπαίζνηςκ 

εμπμνηθώκ δναζηενημηήηςκ, εθζογπνμκηζμόξ ηεξ επημειεηενηαθήξ κμμμζεζίαξ θαη άιιεξ δηαηάλεηξ», όπςξ αοηό 

ηνμπμπμηήζεθε με ημ άνζνμ 25 ημο κόμμο 4712/ 2020 (ΦΕΙ Α’ 146) «Δηοπενεζηαθή Λμκάδα Ειέγπμο Αγμνάξ, 

νύζμηζε ηεξ μηθμκμμηθήξ δναζηενηόηεηαξ, ακηημεηώπηζε ημο πανάκμμμο εμπμνίμο, πνόζηημα γηα ηε δηαθίκεζε θαη 

εμπμνία απμμημεηηθώκ/ παναπμηεμέκςκ πνμσόκηςκ, νύζμηζε ζεμάηςκ γηα ηε βημμεπακία, ηηξ ηδηςηηθέξ 

επεκδύζεηξ, ηηξ ζομπνάλεηξ δεμόζημο θαη ηδηςηηθμύ ημμέα, ηεκ ένεοκα, ηεκ θαηκμημμία θαη ημ Οηθμκμμηθό 

Επημειεηήνημ ηεξ Ειιάδμξ θαη ιμηπέξ δηαηάλεηξ» 

5.Σμ οπ΄ανηζμ. έγγναθμ : 91574 - 03/09/2020 ημο Τπμονγείμο Ακάπηολεξ θαη Επεκδύζεςκ ηεξ Γεκηθήξ 

Γναμμαηείαξ Εμπμνίμο θαη Πνμζηαζίαξ Ιαηακαιςηή 

                 ΑΠΟΦΑΘΖΟΤΛΕ 

Ακαθμνηθά με ημ Οιμθιενςμέκμ Πιενμθμνηαθό ύζηεμα Πενηθενεηαθήξ Αοημδημίθεζεξ (ΟΠΠΑ) ημο άνζνμο 

58 «Πιενμθμνηθό ύζηεμα» ημο κόμμο  4497/2017 (ΦΕΙ Α΄ 171) «Άζθεζε οπαίζνηςκ εμπμνηθώκ 

δναζηενημηήηςκ, εθζογπνμκηζμόξ ηεξ επημειεηενηαθήξ κμμμζεζίαξ θαη άιιεξ δηαηάλεηξ», όπςξ αοηό 

ηνμπμπμηήζεθε με ημ άνζνμ 25 ημο κόμμο 4712/ 2020 (ΦΕΙ Α’ 146) «Δηοπενεζηαθή Λμκάδα Ειέγπμο Αγμνάξ, 

νύζμηζε ηεξ μηθμκμμηθήξ δναζηενηόηεηαξ, ακηημεηώπηζε ημο πανάκμμμο εμπμνίμο, πνόζηημα γηα ηε δηαθίκεζε θαη 

εμπμνία απμμημεηηθώκ/ παναπμηεμέκςκ πνμσόκηςκ, νύζμηζε ζεμάηςκ γηα ηε βημμεπακία, ηηξ ηδηςηηθέξ 

επεκδύζεηξ, ηηξ ζομπνάλεηξ δεμόζημο θαη ηδηςηηθμύ ημμέα, ηεκ ένεοκα, ηεκ θαηκμημμία θαη ημ Οηθμκμμηθό 

Επημειεηήνημ ηεξ Ειιάδμξ θαη ιμηπέξ δηαηάλεηξ», μ Δήμμξ Αγηάξ, ΠΕ Κάνηζαξ μνίδεη ςξ πνήζηεξ ημο 

οζηήμαημξ γηα ηεκ παναθμιμύζεζε ηςκ πμνεγμύμεκςκ αδεηώκ οπαίζνημο εμπμνίμο, ηεκ ακακέςζε αοηώκ θαη 

ηεκ θαηαπώνηζε ζημ ύζηεμα ηςκ ιασθώκ αγμνώκ, ημοξ θάηςζη :   

1. (όκμμα): Μηθόιαμξ 

         (επίζεημ):Ιαναθένηαξ 

         (παηνώκομμ) :Γεώνγημξ  

         (ΑΔΣ): Ι 717809 

         (ΑΦΛ): 051914891 

         (πέζε Ενγαζίαξ): Τπάιιειμξ Δήμμο Αγηάξ ΣΕ Σεπκμιόγςκ Δαζμπόκςκ 

         (ηει.): 2494024513, 6906567415 

         (e-mail): nikolaos.karaferias@0559.syzefxis.gov.gr 

2.  (όκμμα): ΕΚΕΜΗ 

         (επίζεημ):ΙΑΣΘΙΑ 

         (παηνώκομμ) :ΘΩΑΜΜΗ  

         (ΑΔΣ): Φ 288461 

         (ΑΦΛ): 071139234 

          (πέζε Ενγαζίαξ):   Πνμσζηαμέκε ημο Αοημηειμύξ ημήμαημξ Σμπηθήξ   

 μηθμκμμηθήξ ακάπηολεξ ημο Δήμμο Αγηάξ ΠΕ9 Γεςπόκςκ 

          (ηει.): 2494024513, 6947087724 

          (e-mail): eleni.katsika@0559.syzefxis.gov.gr 

 

         Ο  ΔΗΛΑΡΥΟ ΑΓΘΑ 

                                                                   ΑΜΣΩΜΗ Μ. ΓΙΟΤΜΣΑΡΑ 

Αγηά, 09/09/2020 

Ανηζμόξ Πνςη.    :  267 

Ανηζμόξ απόθαζεξ :  264 
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