ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ

ΑΓΗΑ, 3/09/2018

ΛΟΚΟ ΙΑΡΗΑ

Αρ. Πρωη.:417

ΓΖΚΟ ΑΓΗΑ
Απόθαζη Γημάρτοσ για προζωρινή διακοπή λειηοσργίας Θαηαζηήμαηος
Αριθ. Απόθαζης: 412/2018
Ο Γήμαρτος Αγιάς
αθού έλαβε ςπότη
1. Σιρ παπ.6, 7 και 7Α ηος άπθπος 80 ηος Ν.3463/06 (ΦΔΚ114/η.α/2006)
«Κύπυζη ηος Κώδικα Γήμυν και Κοινοηήηυν»
2. Σιρ διαηάξειρ ηος Π.Γ. 180/79 (ΦΔΚ 46/η.α./1979) “Πεπί ηυν οπών
λειηοςπγίαρ

καηαζηημάηυν

πυλήζευρ

οινοπνεςμαηυδών

ποηών

και

κένηπυν διαζκέδαζηρ πυρ ηποποποιήθηκε με ηα Π.Γ. 231/89, 457/90,
282/98, 257/2001, 264/03.
3. Σιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 11 παπ. 2 ηος Ν.2307/1995
4. Σην ςπ΄άπιθμ. απόθαζη δημάπσος 230/2018 με θέμα : Σποποποίηζη και
ζςμπλήπυζη ηηρ ΑΓ 37/2017 (ΑΓΑ:7Ξ1ΓΩ6Ι-ΥΥΘ)
5. Σην παπ. 1 άπθπο 15 ΚΤΑ οικ. 16228/17.05.2017 (ΦΔΚ 1723/18-05-2017
Σεύσορ Β)
6. ηην ςπ΄άπιθμ. 1070708.000/4.7.2018 Γνυζηοποίηζηρ καηαζηήμαηορ και
σπήζηρ

μοςζικών

οπγάνυν,

ιδιοκηηζίαρ

ΜΠΑΣΙΚΑ

ΝΙΚΟΛΔΣΑ

πος

βπίζκεηαι ζηον οικιζμό Βελίκαρ, ΣΚ Μελιβοίαρ
7. Σο ςπ’ απιθ.

4369/20-7-2018 έγγπαθο ηηρ Γ/νζηρ Γημόζιαρ Τγείαρ και

Κοιν. Μέπιμναρ ΠΔ Λάπιζαρ
8.

Σην ςπ΄άπιθμ. 6797/24-8-2018 έγγπαθό ηηρ για καηάθεζη απότευν
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
1. Σην πποζυπινή διακοπή λειηοςπγίαρ ηος καηαζηήμαηορ με απιθμό
1070708.000/4.7.2018

Γνυζηοποίηζηρ

καηαζηήμαηορ

και

σπήζηρ

μοςζικών οπγάνυν, ιδιοκηηζίαρ ΜΠΑΣΙΚΑ ΝΙΚΟΛΔΣΑ πος βπίζκεηαι
ζηον οικιζμό Βελίκαρ, ΣΚ Μελιβοίαρ
2. Σο καηάζηημα θα παπαμείνει κλειζηό από ηην ΣΡΙΣΗ 18 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ
2018 και ώπα 11:00 πμ έυρ όηος ηακηοποιηθούν οι αναθεπόμενερ
παπαηηπήζειρ ζηο ςπ’ απιθ.

4369/20-7-2018 έγγπαθο ηηρ Γ/νζηρ

Γημόζιαρ Τγείαρ και Κοιν. Μέπιμναρ ΠΔ Λάπιζαρ με νεόηεπο έγγπαθο
αςηήρ.
3. O ιδιοκηήηηρ ηος ανυηέπυ καηαζηήμαηορ ή ο νόμιμορ εκππόζυπορ
αςηού καλείηαι να απομακπύνει από ηο καηάζηημα ηα εςπαθή και

εςαλλοίυηα πποφόνηα και να ηακηοποιήζει ηςσόν άλλερ εκκπεμόηηηερ.
Δπίζηρ καλείηαι να παπίζηαηαι καηά ηην ημέπα ηηρ ππαγμαηοποίηζηρ ηηρ
ζθπάγιζηρ ηος καηαζηήμαηορ.
4. Σο καηάζηημα δύναηαι να επαναλειηοςπγήζει μεηά ηην πάποδο ηος
ανυηέπος σπόνος πποζυπινήρ διακοπήρ λειηοςπγίαρ.
5. Η παπούζα να επιδοθεί με αποδεικηικό άμεζα ζηον ιδιοκηήηη ηος
ανυηέπυ καηαζηήμαηορ ή ζηον νόμιμο εκππόζυπορ αςηού
ε περίπηωζη παραβίαζης ηης ζθράγιζης και θέζης ηοσ καηαζηήμαηος ζε
λειηοσργία πριν από ηην πάροδο ηοσ ανωηέρω τρονικού διαζηήμαηος
προζωρινής διακοπής λειηοσργίας, η λειηοσργία θα διακοπή οριζηικά.
Κοινοποίηζη: α) ΑΣ ΑΓΙΑ
β) ΜΠΑΣΙΚΑ ΝΙΚΟΛΔΣΑ
γ) Γ/ΝΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΜΔΡΙΜΝΑ ΠΔ ΛΑΡΙΑ
Ο ΑΛΣΗΓΖΚΑΡΧΟ ΓΔ ΚΔΙΗΒΟΗΑ
ΒΑΗΙΔΗΟ ΙΔΣΗΟ

