ΑΔΑ: 4ΑΣΠΩ6Ι-ΒΜ4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

Αγιά, 22 Ιουνίου 2011
Αρ. πρωτ.: 82

ΑΠΟΦΑΣΗ 81 /2011

Θέμα: Χορήγηση προσωρινής άδειας λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων
και ειδών μονοπωλίου για τη θερινή περίοδο 2011 στον κ. Πάνο Γεώργιο

Ο Δήμαρχος Αγιάς

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. των άρθρων 1και 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-πρ. Καλλικράτης»,
2. του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010 ) με τίτλο «ενίσχυση της
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των Κυβερνητικών,
Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα «Διαύγεια» και άλλες
διατάξεις καθώς και τις εγκυκλίους ΔΙΣΚΠΟ /Φ8/οικ16752/22-7-2010 και 20868/29-92010 του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκεντρωμένης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με
τις οποίες περιέχονται οδηγίες γι την εφαρμογή του προγράμματος «Διαύγεια» από 15-32011,
3. του άρθρου 94 παρ. 6 του Ν.3852/2010 με το οποίο μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα της
εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων
στους νέους Δήμους,
4. του Ν.Δ.1044/1971, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις όμοιες του
Ν.1043/1980 και του άρθρου 86 του Ν.3421/2005,
5. της με αρ. πρωτ 6818/013-05-2011 αίτηση του Πάνου Γεωργίου κατοίκου Τ.Κ Καρίτσας
Δ.Ε Ευρυμενών Δ. Αγιάς , με την οποία ζητά τη χορήγηση άδειας λιανικής πώλησης
τσιγάρων στο κατάστημά του <<ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ>> , που βρίσκεται στην Τ.Κ Καρίτσας
οικισμός Κόκκινο Νερό , ως και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά ,που προβλέπονται για
τη χορήγηση της άδειας αυτής ,
6. το αριθμ. 119/25-5-2011 έγγραφο της Ένωσης Αναπήρων & Θυμάτων Πολέμου Λάρισας &
Περιχώρων , σύμφωνα με το οποίο μας ενημερώνει ότι επαφίεται στην κρίση μας για τη
χορήγηση της ανωτέρω άδειας ,
7. το αριθμ.3277/14-06-2011 έγγραφο της Δ/σης Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας της
Περιφέρειας Θεσσαλίας σύμφωνα με το οποίο διαπιστώνεται ,έπειτα από αυτοψία αρμοδίων
υπαλλήλων της Υπηρεσίας στο κατάστημα του αιτούντος, ότι αυτό είναι υγειονομικού
ενδιαφέροντος και από τη διαμόρφωση του χώρου για την πώληση καπνοβιομηχανικών
προϊόντων δεν τροποποιούνται οι υγειονομικοί όροι λειτουργίας του καταστήματος ,
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8. την αυξημένη τουριστική κίνηση της περιοχής κατά τους θερινούς μήνες ,

Αποφασίζουμε
Χορηγούμε
στον
Πάνο
Γεώργιο
προσωρινή
άδεια λιανικής πώλησης
καπνοβιομηχανικών προϊόντων και ειδών μονοπωλίου για τη θερινή περίοδο 2011 στο
κατάστημά του <<ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ>> , που βρίσκεται στην Καρίτσα οικισμός Κόκκινο Νερό Δ.Ε
Ευρυμενών Δ. Αγιάς , με τον όρο ότι τα προϊόντα αυτά δεν θα τοποθετούνται σε προθήκες
εντός του καταστήματος και θα πωλούνται αποκλειστικά από το χώρο που δημιουργήθηκε στο
κατάστημα.
Η άδεια χορηγείται με τους όρους και τους περιορισμούς του άρθρου 12 Ν.Δ 1044/71 ως αυτό
αντικαταστάθηκε και ισχύει σήμερα και ανακαλείται σε περίπτωση μεταβολής των
προϋποθέσεων σύμφωνα με τις οποίες χορηγήθηκε.
Η ισχύς της παρούσης άρχεται τριάντα (30) ημέρες μετά την επίδοση.
Ύστερα από τα ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται, αναρτάται στο διαδίκτυο,
δημοσιοποιείται από την ιστοσελίδα του Δήμου Αγιάς και κοινοποιείται αρμοδίως.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αντώνης Ν. Γκουντάρας
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