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ΑΠΟΦΑΗ 36/2017
Ο Δήμανπμξ Αγηάξ
ζέμα : «Ακάθιεζε άδεηαξ παναγςγμύ πςιεηή ιασθώκ αγμνώκ»
Έπμκηαξ οπόρε:
 Σηξ δηαηάλεηξ ηςκ άνζνςκ 1, 2, 65, 58 ημο Μ.3852/10 «Μέα Ανπηηεθημκηθή ηεξ
Αοημδημίθεζεξ θαη ηεξ Απμθεκηνςμέκεξ Δημίθεζεξ – Πνόγναμμα Ιαιιηθνάηεξ» (ΦΕΙ η.
Α΄/87/7-6-10)
 Σηξ μεηαβηβαδόμεκεξ ανμμδηόηεηεξ ημο άνζνμο 94,
παν.6, εδάθημ 32 ημο
Μ.3852/10 (ΦΕΙ η.Α’/87/7-6-10) «πνόζζεηεξ ανμμδηόηεηεξ» μεηαλύ άιιςκ, ε
πμνήγεζε παναγςγηθώκ αδεηώκ γηα κα πςιμύκ μη παναγςγμί ηα πνμσόκηα ημοξ ζηηξ
Κασθέξ αγμνέξ
μεηαβηβάδεηαη ζηηξ ανμμδηόηεηεξ ηςκ Δήμςκ θαη ημ οπ΄άνηζμ.
1786/2-2-11 ημο Δήμμο Αγηάξ πνμξ ημκ Δήμμ Κανηζαίςκ με ζέμα «Δημηθεηηθή
οπμζηήνηλε γηα ηεκ άζθεζε πνόζζεηςκ ανμμδημηήηςκ ημο Δήμμο ζύμθςκα με ηεκ
εγθύθιημ 3/2011 ημο ΤΠΕ», ζύμθςκα με ημ μπμίμ δεκ μεηαβηβάδεηαη ε ανμμδηόηεηα
«έθδμζε θαη ακακέςζε αδεηώκ παναγςγώκ-πςιεηώκ Κασθώκ Αγμνώκ»
 Σηξ δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 282, παν.1 εδάθημ α ημο Μ3852/10 (ΦΕΙ η.Α’/87/7-610), ‘’γηα ηηξ ανμμδηόηεηεξ ηςκ Μμμανπηαθώκ Αοημδημηθήζεςκ, πμο πενηένπμκηαη ζηηξ
πενηθένεηεξ ημο πανόκημξ κόμμο θαη ζημοξ δήμμοξ, ακηηζημίπςξ, θαη γηα ηηξ μπμίεξ μη
δηαηάλεηξ κόμςκ θαη θακμκηζηηθώκ πνάλεςκ, πμο ηηξ μνημζεημύκ, πνμβιέπμοκ, ςξ
ανμόδηα όνγακα άζθεζήξ ημοξ ημ Μμμάνπε, ημ Μμμανπηαθό ομβμύιημ θαη ηεκ
Μμμανπηαθή Επηηνμπή, από ηεκ έκανλε άζθεζεξ ηςκ ζπεηηθώκ ανμμδημηήηςκ, γηα μεκ
ηηξ πενηθένεηεξ ςξ ανμόδηα όνγακα άζθεζήξ ημοξ μ πενηθενεηάνπεξ, ημ πενηθενεηαθό
ζομβμύιημ θαη ε μηθεία μηθμκμμηθή επηηνμπή ηεξ πενηθένεηαξ, γηα δε ημοξ δήμμοξ μ
δήμανπμξ, ημ δεμμηηθό ζομβμύιημ θαη ε μηθεία επηηνμπή’’.
 Σηξ δηαηάλεηξ ημο Μ.4264/14 (ΦΕΙ 118/15.05.2014 ηεύπμξ Α΄)
 Σεκ οπ΄ανηζμ. 1328/ 23-02-2017 αίηεζε ημο θ. ΜΑΣΟΤ ΙΩΜ/ΜΟΤ ημο
Απμζηόιμο (ΑΦΛ:033517736) θαημίθμο ΣΙ Λανμανίκεξ, με ηεκ μπμία δεηά ηεκ
ακάθιεζε ηεξ οπ΄άνηζμ 1637/87 άδεηαξ παναγςγμύ ιασθώκ αγμνώκ (εθδμζείζα από
ηεκ πνώεκ Μμμανπηαθή Αοημδημίθεζε Κάνηζαξ), ιόγς παύζεξ δναζηενηόηεηαξ
ΑΠΟΦΑΘΖΟΤΛΕ
Ακαθαιμύμε ηεκ άδεηα παναγςγμύ πςιεηή ιαηθώκ Αγμνώκ θ. ΜΑΣΟΤ ΙΩΜ/ΜΟΤ
ημο Απμζηόιμο (ΑΦΛ:033517736) θαημίθμο ΣΙ Λανμανίκεξ, με ανηζμό 1637/87
(εθδμζείζα από ηεκ πνώεκ Μμμανπηαθή Αοημδημίθεζε Κάνηζαξ) ιόγς παύζεξ
δναζηενηόηεηαξ
Αθμύ ζοκηάπζεθε ε πανμύζα οπμγνάθεηαη, ακανηάηαη ζημ πνόγναμμα «Δη@ύγεηα»,
ζηεκ ηζημζειίδα ημο Δήμμο Αγηάξ θαη θμηκμπμηείηαη ανμμδίςξ.
Ο ΔΗΛΑΡΥΟ
Ακηώκεξ Μ. Γθμοκηάναξ

