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Έρνληαο ππόςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 75,80,86,ηνπ λ. 3463/2006 (Α 114) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη
Κνηλνηήησλ
2. Σελ πεξίπη. δ’ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 58 θαη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.3852/2010
3. Tελ ππ΄άξηζκ. 183/2014 απόθαζε Γεκάξρνπ Αγηάο πεξί Οξηζκνύ Αληηδεκάξρσλ θαη
κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ
4. Σηο δηαηάμεηο ηεο Τ1γ/Γ.Π/νηθ. 96967/08.10.2012 (ΦΔΚ 2718/08.10.2012 ηεύρνο Β’) Τγεηνλνκηθήο
Γηάηαμεο
5. Σηο Γηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 180/79 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη
6. Σηο δηαηάμεηο ηεο ΚΤΑ ΓΗΑΓΠ/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 (ΦΔΚ 3106/09.12.2013 ηεύρνο Β’)
7. Σελ εγθύθιην Τπ. Τγείαο εγθ. 2/Τ1 γ/Γ. Π/νηθ.4476/14.01.2013
8. Σελ ππ’ άξηζκ. 829/6-2-17 αίηεζε ηνπ ΥΑΣΕΑΚΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ηνπ Αλαζηαζίνπ, θαηνίθνπ ΓΚ
Αγηάο, κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά
9. Σελ ππ΄αξηζ. 1188/15-02-2017 γλσκνδόηεζε ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Γεκόζηαο Τγείαο & Κνηλσληθήο
Μέξηκλαο ΠΔ Λάξηζαο, ζύκθσλα κε ηελ νπνία πιεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο ηεο Τ1γ/Γ.Π/νηθ.
96967/08.10.2012 (ΦΔΚ 2718/08.10.2012 ηεύρνο Β’) Τγεηνλ. Γηάηαμεο, κε αξηζκό εηζεξρνκέλνπ
εγγξάθνπ 1053/15-02-17 ζηνλ Γήκν Αγηάο
10. Σα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ, απνθαζίδνπκε:
ΧΟΡΗΓΟΥΜΕ
ηνλ ΥΑΣΕΑΚΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ Αλαζηαζίνπ, θάηνηθν ΓΚ Αγηάο, άδεηα ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο
κε ηίηιν « ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΜΑΕΗΚΖ ΔΣΗΑΖ κε πξνζθνξά πξόρεηξνπ γεύκαηνο (Κπιηθείν εληόο 1ν
Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Αγηάο) » πνπ βξίζθεηαη ζηελ ΓΚ Αγηάο κέζα ζε λόκηκν θηίζκα όπσο θαίλεηαη
ζην ζρεδηάγξακκα θαηόςεσο θαη ζηελ άδεηα αλέγεξζεο ηεο νηθνδνκήο, πνπ ππνβιήζεθε ζηελ
ππεξεζία καο, κε ηνλ όξν λα ζπκκνξθώλεηαη ζπλέρεηα θαη κε αθξίβεηα ζηνπο Νόκνπο Καλνληζκνύο - Γηαηάμεηο πνπ αθνξνύλ ην αληηθείκελν απηό θαη ηδηαίηεξα ηνπ Τγεηνλνκηθνύ
Καλνληζκνύ, ε παξάβαζε ησλ νπνίσλ ζα επηθέξεη ηηο πξνβιεπόκελεο από ηελ ηζρύνπζα
λνκνζεζία πνηληθέο θαη δηνηθεηηθέο θπξώζεηο, δηαηεξνπκέλνπ ηνπ δηθαηώκαηνο αλάθιεζεο ηεο
παξνύζεο ζε πεξίπησζε θαηαζηξαηήγεζεο ησλ ζρεηηθώλ

δηαηάμεσλ θαη θαλνληζηηθώλ

απνθάζεσλ
Σν θαηάζηεκα ζα ιεηηνπξγεί ζε σθέιηκν ρώξν αίζνπζαο ( σθέιηκνύ θαηά ηελ έλλνηα ηεο
Τ1γ/Γ.Π/νηθ. 96967/08.10.2012 Τγεηνλνκηθήο Γηάηαμεο) όπσο απηό θαίλεηαη ζην εγθεθξηκέλν από

ηελ Τγεηνλνκηθή Τπεξεζία ζρεδηάγξακκα κε εκεξνκελία ζεώξεζεο 20/12/2016, πνπ ηεξείηαη ζηνλ
νηθείν θάθειν ηεο ππεξεζίαο καο.
Ο θάηνρόο ηεο ζα ζπκκνξθώλεηαη πξνο ηηο εθάζηνηε ηζρύνπζεο

Τγεηνλνκηθέο -Γεκνηηθέο -

Αγνξαλνκηθέο - Σνπξηζηηθέο - Αζηπλνκηθέο θαη ινηπέο ζρεηηθέο κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θαηαζηήκαηνο
δηαηάμεηο.
Ζ άδεηα είλαη πξνζσπηθή θαη ακεηαβίβαζηε θαη ζα αθνξά ην νίθεκα θαη ηνπο ρώξνπο γηα ηνπο
νπνίνπο εθδόζεθε.
Να ηνπνζεηεζεί ζε πιαίζην θαη λα αλαξηεζεί, καδί κε έλα ζρεδηάγξακκα ηνπ θαηαζηήκαηνο ζε
εκθαλέο κέξνο απηνύ.
Ζ άδεηα απηή ηζρύεη επ' αόξηζην εθόζνλ ε δηάξθεηα ηεο εθκίζζσζεο είλαη ζε ηζρύ.
ΑΓΗΑ, 15/02/2017
ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ
1. Γ/λζε Τγείαο ΠΔ ΛΑΡΗΑ
2. Αζη. Σκήκα Αγηάο
3. Γ.Ο.Τ. Α΄ΛΑΡΗΑ
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