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ΑΠΟΦΑΣΗ 140/2013

Θέμα: Έγκριση εκμίσθωσης άδειας περιπτέρου

Ο Δήμαρχος Αγιάς

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. των άρθρων 1και 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-πρ. Καλλικράτης»,
2. του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010 ) με τίτλο «ενίσχυση της
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των Κυβερνητικών,
Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα «Διαύγεια» και άλλες
διατάξεις καθώς και τις εγκυκλίους ΔΙΣΚΠΟ /Φ8/οικ16752/22-7-2010 και 20868/29-92010 του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκεντρωμένης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με
τις οποίες περιέχονται οδηγίες για την εφαρμογή του προγράμματος «Διαύγεια» από 15-32011,
3. του άρθρου 94 παρ. 6 του Ν.3852/2010 με το οποίο μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα της
εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων
στους νέους Δήμους,
4. του Ν.Δ.1044/1971περί τροποποίησης , συμπλήρωσης και αντικατάστασης του Α.Ν.
1324/49 ‘’περί προστασίας και αποκατάστασης των αναπήρων πολέμου οπλιτών και
θυμάτων πολέμου που κυρώθηκε με το Νόμο 1487/50’’, όπως τώρα ισχύει
5. του Ν. 1043/80 ‘’περί τροποποίησης ,συμπλήρωσης και αντικατάστασης διατάξεων της περί
αναπήρων και θυμάτων πολέμου ισχύουσας νομοθεσίας
6. του Ν.3648/29.02.2008 –Ρυθμίσεις θεμάτων αναπήρων πολέμου , προσωπικού Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας και λοιπές διατάξεις
7. του άρθρου 82 ΚΕΦ Β του Ν3883/24.09.2010 περί προστασίας αναπήρων και θυμάτων
πολέμου και λοιπές διατάξεις
8. Το Ν.3919/2011 <<Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας , κατάργηση αδικαιολόγητων
περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων>>,
9. Την υποπαράγραφο ΣΤ2 του πρώτου άρθρου του Ν.4093/2012 <<Εγκριση Μεσοπρόθεσμου
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013/2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του
Ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016>>
περί ρυθμίσεων για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης των κοινόχρηστων χώρων και
κτιρίων των ΟΤΑ και των Ν.Π.Δ.Δ αυτών έναντι ανταλλάγματος,
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10. της με αρ.πρωτ 2102/30-05-2007 Απόφαση Αντινομάρχη Λάρισας σύμφωνα με την οποία
μεταβιβάζεται η άδεια εκμετάλλευσης περιπτέρου του Βασιλείου Ρόπλου Α.Π στην Μαρία
Χα Βασιλείου Ρόπλου λόγω θανάτου του πιο πάνω δικαιούχου ,
11. την με αρ. πρωτ. 17513/18-11-2013 αίτηση της Ρόπλου Μαρίας Θ.Π , κατοίκου Αγιάς ,
με την οποία αιτείται την έγκριση εκμίσθωσης άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου που
βρίσκεται στην Αγιά Λάρισας , γιατί αδυνατεί την αυτοπρόσωπη εκμετάλλευσή του για
λόγους γήρατος ,
12. Το από 05/11/2013 ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης του εν λόγω περιπτέρου.
13. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου

Αποφασίζουμε

Εγκρίνεται η εκμίσθωση άδειας περιπτέρου , που βρίσκεται στην Αγιά Λάρισας , από την
Ρόπλου Μαρία κάτοικο Αγιάς με ΑΦΜ 111253398 , στην Τσιάρα Σεβαστή κάτοικο Αγιάς
Λάρισας με ΑΦΜ 111290357 για το χρονικό διάστημα επτά (7) ετών και από 05/11/2013 έως
04/11/2020, γιατί αδυνατεί την αυτοπρόσωπη εκμετάλλευσή του για λόγους γήρατος .
Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου και εφόσον το δικαίωμα δεν μεταβιβάζεται σε
μέλος της οικογένειας , η κατάθεση των ενοικίων θα γίνεται ο από το μισθωτή μετά την
παρέλευση τριμήνου στο Ταμείο Αρωγής Αναπήρων & Θυμάτων Πολέμου , σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.Δ 1044/1971.
Η παρούσα απόφαση αναρτάται υποχρεωτικά σε εμφανές σημείο του περιπτέρου για τον
ευχερή έλεγχο της νομιμότητας λειτουργίας τούτου από τις αρμόδιες αρχές .
Η μισθώτρια , Κα Τσιάρα Σεβαστή υποχρεούται να απευθυνθεί στη Δ/νση Υγειονομικού
Ελέγχου της Περιφέρειας Θεσσαλίας προκειμένου να του χορηγηθεί άδεια πώλησης
τυποποιημένων παγωτών ,καραμελοποιίας –σοκολατοποιίας σύμφωνα με το άρθρο 47 της
Υγειονομικής Διάταξης Α1β/8577/1983 όπως αντικαταστάθηκε με την Υ1γ/Γ.Π/οικ
96967/08-10-2012.
Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται σε κάθε ενδιαφερόμενο άσκηση προσφυγής
ενώπιον του ελεγκτή νομιμότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227 και 238 του
Ν.3852/2010 εντός της αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση
της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε
γνώση αυτής .
Ύστερα από τα ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται, αναρτάται στο διαδίκτυο,
δημοσιοποιείται από την ιστοσελίδα του Δήμου Αγιάς και κοινοποιείται αρμοδίως.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ

Αντώνης Γκουντάρας
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