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ΑΔΕΙΑ

ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ( Καντίνας)
Ο Δήμαρχος Αγιάς
Έχοντας υπόψη
1. Την με αριθμό πρωτ.6725/12-5-2011 αίτηση της Αγγελικής Διαμαντή του Νικολάου, κάτοικο
Στομίου,
2. Την με αριθμό πρωτ.1963/2010 έγγραφη γνωμοδότηση της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Τμήμα
περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου Λάρισας.
3. Την αριθμ.1/19-3-2010 προσωρινή άδεια του Δήμου Ευρυμενών
4. Την αριθμ.200/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς «χορήγηση αδειών άσκησης
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου».
5. Το Ν.Δ.1397/1973 «περί συμβουλίων και επιτροπών» αρμοδιότητας του Υπουργείου Κοινωνικών
Υπηρεσιών και την Α1β 8577/1983 υγειονομική διάταξη.
6. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 73 του Ν.3852/2010
7. Τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 80 του Ν.3463/2006
8. Τις διατάξεις του Ν.2323/95 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3190/2003 (ΦΕΚ 249/τ.α/2003) και
του Π.Δ.254/2005 (ΦΕΚ 307/τ.α/2005) «ρύθμιση υπαίθριου εμπορίου (στάσιμου και πλανόδιου)

ΧΟΡΗΓΟΥΜΕ
Στην Διαμαντή Αγγελική του Νικολάου και της Δέσποινας, κάτοικο Στομίου, άδεια άσκησης
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (καντίνας) με αριθμό πλαισίου 12007 στην θέση «Πλατιά Άμμο» της
Τ.Κ. Καρίτσας, Δ.Ε. Ευρυμενών, Δήμου Αγιάς, και σε ιδιωτικό χώρο.
Επιτρέπεται να προσφέρει τα παρακάτω είδη:
Καφέ και διάφορα ροφήματα, γλυκίσματα που μπορούν να προσφέρονται στο χέρι τοποθετημένα
στο χαρτί, (κωκ, αμυγδαλωτά, κέϊκ, σιροπιαστά και άλλα ομοειδή), τυποποιημένα παγωτά, σάντουιτς,
πίτσες, αναψυκτικά, ποτά, μπύρες και σουβλάκια.
Θα συμμορφώνεται προς τις εκάστοτε ισχύουσες Υγειονομικές – Δημοτικές – Αγορανομικές –
Τουριστικές – Αστυνομικές και λοιπές σχετικές με την λειτουργία του καταστήματος διατάξεις, να
φέρει κόσμια και καθαρή ενδυμασία και να διατηρεί το μέσον (καντίνα) σε καθαρή κατάσταση.
Η παράβαση των όρων τούτων καθώς και της ΥΔ Α1β/8577/83 συνεπάγεται εκτός της ποινικής
δίωξης και την αφαίρεση της άδειας λειτουργίας
Η παρούσα άδεια είναι προσωπική, δεν μεταβιβάζεται, να βρίσκεται συνέχεια αναρτημένη σε
εμφανές σημείο της καντίνας και ισχύει για τρία έτη δηλαδή έως 18 Μαρτίου 2013.ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
• Δ/νση Δημόσιας Υγείας Λάρισας
• Α.Τ. Ραψάνης
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