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             Αρ.Πρφτ:9

       Α Π Ο Φ Α  Η   7/2022 
ΘΕΛΑ: ΕΙΛΘΘΩΗ ΣΟΤ ΔΘΙΑΘΩΛΑΣΟ ΕΙΛΕΣΑΚΚΕΤΗ ΠΕΡΘΠΣΕΡΟΤ 

                                   Ο ΔΗΛΑΡΥΟ ΑΓΘΑ 

Έτοντας σπόυη: 

 

1. Σηο δηαηάμεηο 

 

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

Απνθεληξωκέλεο 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 ππνρξεωηηθή αλάξηεζε λόκωλ θαη πξάμεωλ ηωλ Κπβεξλεηηθώλ Γηνηθεηηθώλ 

θαη Απηνδηνηθεηηθώλ  νξγάλωλ 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 Δζωηεξηθώλ Απνθεληξωκέλεο 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 , ζπκπιήξωζεο θαη αληηθαηάζηαζεο 

ηνπ Α.Ν. 1324/49 ‘’πεξί πξνζηαζίαο θαη απνθαηάζηαζεο ηωλ αλαπήξωλ πνιέκνπ νπιηηώλ θαη 

ζπκάηωλ πνιέκνπ πνπ θπξώζεθε κε ην Νόκν 1487/50’’, όπωο 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΄άξηζκ. 5074/21-10-2005 Απόθαζε Αληηλνκάξρε Λάξηζαο κε ηελ νπνία 

κεηαβηβάζηεθε ε άδεηα εθκεηάιιεπζεο πεξηπηέξνπ ηνπ ΓΑΓΑΣΙΟΤ ΓΔΧΡΓΙΟΤ Α.Π. ζηελ 

Αλδξνκάρε Υα Βαζηιείνπ Γαγάηζηνπ ιόγω ζαλάηνπ ηνπ πην πάλω δηθαηνύρνπ   

 

3.Σν από 14/01/2022 ηδηωηηθό ζπκθωλεηηθό κίζζωζεο ηνπ ελ ιόγω πεξηπηέξνπ, δεόληωο 

ππνγεγξακκέλν από ηνπο ζπκβαιιόκελνπο Αλδξνκάρε Υα Βαζηιείνπ Γαγάηζηνπ θαηνίθνπ 

Λάξηζαο θαη Πιαηζά Γεκεηξίνπ ηνπ Γεωξγίνπ, θαηνίθνπ Λάξηζαο 

 

4. Σελ ππ΄άξηζκ. απόθαζε Γ  158/2021 πεξί  Μεηαηόπηζεο πεξηπηέξνπ πνπ βξίζθεηαη ζηνλ 

νηθηζκό Βειίθαο ηεο Κνηλόηεηαο Μειηβνίαο, απέλαληη από ηελ πηηζαξία Γθνπληάξα, ην νπνίν 

αλήθεη ζηελ ΑΝΓΡΟΜΑΥΗ ΓΑΓΑΣΙΟΤ ρήξαο Βαζηιείνπ, ζε λέα ζέζε θαη ζπγθεθξηκέλα 

απέλαληη από ην Κηίξην ηωλ Ηιεθηξνιόγωλ, θαηόπηλ αηηήζεωο ηεο δηθαηνύρνπ. 

 

5.Σελ αίηεζε κε αξηζκ. πξωη. 538/21-01-2022 ηεο Αλδξνκάρεο Υα Βαζηιείνπ Γαγάηζηνπ 

θάηνηθνπ Λάξηζαο κε ηελ νπνία αηηείηαη ηελ έγθξηζε εθκίζζωζεο άδεηαο εθκεηάιιεπζεο 

πεξηπηέξνπ πνπ βξίζθεηαη ζηνλ νηθηζκό Βειίθαο, ηεο Κ Μειηβνίαο ζηελ ζέζε απέλαληη από ην 

Κηίξην ηωλ Ηιεθηξνιόγωλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην ζεκείν κε ζπληεηαγκέλεο ΔΓΑ Υ: 

402473.85-402473.45 και Φ: 4399721.19 – 4399728.47  γηαηί αδπλαηεί ηελ απηνπξόζωπε 

εθκεηάιιεπζή ηνπ γηα ιόγνπο γήξαηνο 

 

5. Σα ινηπά ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ 

 

 

 

ΑΔΑ: Ψ4ΙΓΩ6Ι-5ΔΧ



Α Π Ο Φ Α  Θ Ζ Ο Τ Λ Ε 

Γηαπηζηώλνπκε ηελ εθκίζζωζε ηνπ δηθαηώκαηνο εθκεηάιιεπζεο ηνπ πεξηπηέξνπ πνπ 

βξίζθεηαη πνπ βξίζθεηαη ζηνλ νηθηζκό Βειίθαο, ηεο Κ Μειηβνίαο ζηελ ζέζε απέλαληη από ην 

Κηίξην ηωλ Ηιεθηξνιόγωλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην ζεκείν κε ζπληεηαγκέλεο ΔΓΑ Υ: 

402473.85-402473.45 και Φ: 4399721.19 – 4399728.47 από ηελ Αλδξνκάρε Υα Βαζηιείνπ 

Γαγάηζηνπ θάηνηθν Λάξηζαο ζηνλ Πιαηζά Γεκήηξην ηνπ Γεωξγίνπ, θάηνηθν Λάξηζαο γηα ην 

ρξνληθό δηάζηεκα δέθα (10) εηώλ ήηνη από 14/01/2022 έωο 13/01/2032, δηόηη αδπλαηεί ηελ 

απηνπξόζωπε εθκεηάιιεπζή ηνπ ιόγω γήξαηνο.   

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

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

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

ηνπο. ηελ πεξίπηωζε πνπ δελ ππάξρνπλ δηάδνρνη, ηπρόλ κίζζωζε ζπλερίδεηαη κέρξη ηε ιήμε 

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

θαηαβάιινληαη ζηνλ νηθείν δήκν.  

Η κηζζώηξηα ππνρξενύηαη ζύκθωλα κε ην άξζξν 15 ηνπ Ν.Γ.1044/71, όπωο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν. 1043/1980 (ΦΔΚ 87/1980 ηεύρνο Α') λα απεπζπλζεί 

ζηελ αξκόδηα θαηά ηόπνπο Γ/λζε Τγείαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Λάξηζαο γηα λα ηεο 

ρνξεγεζεί άδεηα πώιεζεο εηδώλ ηξνθίκωλ θαη πνηώλ. ηελ αλωηέξω άδεηα ζα πξέπεη λα 

αλαγξάθνληαη ηα πξνο πώιεζε ηππνπνηεκέλα ηξόθηκα θαη πνηά, ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ θαη 

απηώλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 6 ηνπ Ν. 1043/80(ΦΔΚ Α'87) ζύκθωλα κε ηελ 

πγεηνλνκηθή δηάηαμε Τ1γ/Γ.Π/νηθ 96967/08-10-2012. 

Καηά ηεο απόθαζεο απηήο επηηξέπεηαη ζε θάζε ελδηαθεξόκελν άζθεζε πξνζθπγήο 

ελώπηνλ ηνπ ειεγθηή λνκηκόηεηαο, ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηωλ άξζξωλ 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 ππνρξεωηηθά 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.  

 

 

Δζωηεξηθή δηαλνκή                                                          Ο ΔΗΛΑΡΥΟ ΑΓΘΑ 

(ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΗΜΑ ΣΟΠΙΚΗ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ) 
 

 

         ΑΜΣΩΜΗ Μ. ΓΙΟΤΜΣΑΡΑ 
 

 

 

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

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000198_N0000025796_N0000002880_S0000014369
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003629_S0000096404
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