
 

 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 

ΛΟΚΟ ΙΑΡΗΑ 
ΓΖΚΟ ΑΓΗΑ         ΑΓΗΑ, 07/04/2021 
    Αρ. πρωη.: 76 

                                        
Α Π Ο Φ Α  Ζ  74/2021 

Ο ΓΖΚΑΡΥΟ ΑΓΗΑ 
ΘΔΚΑ: Ανάκληζη άδειας εκμεηάλλεσζης περιπηέροσ 

ηης ΡΟΠΙΟΤ ΚΑΡΗΑ (Υήρα Βαζιλείοσ) ηοσ Εήζη  

 
Έρνληαο ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 θαη 58 ηνπ Λ.3852/2010 (ΦΔΘ 87/Α/2010) «Λέα Αξρηηεθηνληθή 
ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-πξ. Θαιιηθξάηεο», 

 
2. ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 1 ηνπ Λ.3861/2010 (ΦΔΘ 112/Α/2010 ) κε ηίηιν «ελίζρπζε ηεο 
δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ Θπβεξλεηηθώλ, Γηνηθεηηθώλ 

θαη Απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν Πξόγξακκα «Γηαύγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο θαζώο 
θαη ηηο εγθπθιίνπο ΓΗΘΠΟ /Φ8/νηθ16752/22-7-2010 θαη 20868/29-9-2010 ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθώλ Απνθεληξσκέλεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, κε ηηο νπνίεο πεξηέρνληαη 
νδεγίεο γη ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο «Γηαύγεηα» από 15-3- 2011, 
 

3. ηνπ άξζξνπ 94 παξ. 6 ηνπ Λ.3852/2010 κε ην νπνίν κεηαβηβάδεηαη ε αξκνδηόηεηα ηεο 
εθαξκνγήο ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο γηα ηε ρνξήγεζε αδεηώλ εθκεηάιιεπζεο πεξηπηέξσλ 

ζηνπο λένπο Γήκνπο, 
 
4. ηνπ Λ.Γ.1044/1971, όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ζπκπιεξώζεθαλ κε ηηο όκνηεο ηνπ 

Λ.1043/1980 θαη ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ Λ.3421/2005, ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ λ. 4257/2014 (ΦΔΘ Α' 
93), 

 
5. ηελ εγθύθιην ηνπ ΤΠΔ κε αξηζκό 38/ 23463/6-6-2014  
 

6. ηελ ππ' αξηζκ. 2102/30-05-2007 απόθαζε Αληηλνκάξρε κε ζέκα «Κεηαβίβαζε άδεηαο 
εθκεηάιιεπζεο πεξηπηέξνπ ηνπ Βαζηιείνπ Ρόπινπ ΑΠ ζηην Καρία Υα Βαζιλείοσ Ρόπλοσ  

ιόγσ ζαλάηνπ ηνπ δηθαηνύρνπ 
 
7. ην από 18/03/2021 Πηζηνπνηεηηθό Οηθ. θαηάζηαζεο, κε αξηζκό Γεκνηνινγίνπ ηνπ Γήκνπ 

Αγηάο 1156,  ηεο  ΡΟΠΙΟΤ ΚΑΡΗΑ ηνπ Εήζε ρήξα Βαζηιείνπ, κε εκ. ζαλάηνπ απηήο 
12/03/2021, ρσξίο δηθαηνύρνπο (ζύδπγν θαη ηέθλα)   

 
 

Αποθαζίζοσμε 

 
Αλαθαινύκε ηελ ππ΄άξηζκ. 2102/30-05-2007 απόθαζε Αληηλνκάξρε (πξώελ ΛΑ ΙΑΡΗΑ) 

άδεηαο εθκεηάιιεπζεο πεξηπηέξνπ (από κεηαβίβαζε ηνπ ζαλόληνο ζπδύγνπ ηεο) ηεο ΡΟΠΙΟΤ 

ΚΑΡΗΑ ηνπ Εήζε , ρήξα Βαζηιείνπ , από 12/03/2021, ιόγσ ζαλάηνπ απηήο ρσξίο δηθαηνύρνπο 

θαη ε πθηζηάκελε κίζζσζε κε κηζζώηξηα ηελ  θ. Σζηάξα Υξηζηίλα ηνπ Ζιία, θάηνηθν  Αγηάο  

Ιάξηζαο, ζπλερίδεηαη κέρξη ηε ιήμε ηεο ήηνη 10/12/2025, θαη ηα κηζζώκαηα θαη ηέιε ηεο 

πεξηόδνπ απηήο θαηαβάιινληαη ζηνλ Γήκν Αγηάο 

                                                                     Ο ΓΖΚΑΡΥΟ ΑΓΗΑ  
   Ανηώνης Λ. Γκοσνηάρας 

 


