ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ

ΑΓΗΑ, 9/10/2018

ΛΟΚΟ ΙΑΡΗΑ

Αρ. Πρωη.: 474

ΓΖΚΟ ΑΓΗΑ
Απόθαζη Γημάρτοσ για διακοπή λειηοσργίας Θαηαζηήμαηος
Αριθ. Απόθαζης: 469
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. Σιρ ςπ΄άπιθμ. 1020/2297/1α/13-01-1993 και 1020/2297/2α/12-10-1993 Άδεια λειηοςπγίαρ
καθενείος με διενέπγεια ηεσνικών παιγνίυν, ιδιοκηηζίαρ ΓΟΤΡΓΙΩΣΗ ΣΑΤΡΟΤ ηος Αποζηόλος
πος βπίζκεηαι ζηην ΓΚ Αγιάρ
7. Σο ςπ’ απιθ. 1020/2297/6/01-10-2018 έγγπαθο ηος ΑΣ Αγιάρ
8. Σo ςπ΄άπιθμ. 8079/5-10-18 έγγπαθό μαρ για ηςσόν ανηιππήζειρ
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
1. Σην διακοπή λειηοςπγίαρ ηος καηαζηήμαηορ με ηιρ ςπ΄άπιθμ. 1020/2297/1α/13-01-1993 και
1020/2297/2α/12-10-1993 Άδειερ λειηοςπγίαρ καθενείος με διενέπγεια ηεσνικών παιγνίυν,

ιδιοκηηζίαρ

ΓΟΤΡΓΙΩΣΗ ΣΑΤΡΟΤ ηος Αποζηόλος πος βπίζκεηαι ζηην ΓΚ Αγιάρ για διάζηημα για διάζηημα δέκα (10)
ημεπών από ηην ΓΔΤΣΔΡΑ 15 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2018 και ώπα 14:00 μμ έυρ ηην Πέμπηη 25 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2018.
2. O ιδιοκηήηηρ ηος ανυηέπυ καηαζηήμαηορ ή ο νόμιμορ εκππόζυπορ αςηού καλείηαι από ηην επίδοζη
ηηρ παπούζαρ 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.
3. Σο καηάζηημα δύναηαι να επαναλειηοςπγήζει μεηά ηην πάποδο ηος ανυηέπος σπόνος πποζυπινήρ
διακοπήρ λειηοςπγίαρ.
4. 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) ΓΟΤΡΓΙΩΣΗ ΣΑΤΡΟ ηος Αποζηόλος

Ο ΑΛΣΗΓΖΚΑΡΥΟ ΓΔ ΑΓΗΑ
ΚΤΡΙΖ ΒΑΗΙΔΗΟ

