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ΑΠΟΦΑΣΗ 372/2015
θέμα : «Άδεια λειτουργίας (τοποθέτησης) καντίνας στην θέση 3 μετά την ξύλινη πεζογέφυρα και βορειοδυτικά
του ερείσματος στη θέση Φάρος στην ΤΚ Στομίου (εντός νέου αιγιαλού)»
Ο Αντιδήμαρχος Ευρυμενών
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Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 65, 58 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α΄/87/7-6-10)
Tην υπ΄άριθμ. 183/2014 απόφαση Δημάρχου περί Ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων
Τις ειδικότερες διατάξεις του ν. 2971/2001 (Α’ 285)
Το άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033/2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 328) περί Απευθείας
παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας
ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)
Α' βαθμού.
Την Α1γ/ΓΠ/οικ.96967/12 ΥΓ.Δ. (ΦΕΚ2718/8-10-12)
Την παράγραφο Α, της υπ' αριθ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.71459/30-7-2013 εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας.
Το
υπ΄άριθμ.
έγγραφο
7427
(+7418)/31-3-2014
του
ΥπεςΓεν. Δ/νση Τ.Α./Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ
Το υπ΄άριθμ. έγγραφο
17614 / 20-06-2013 Υπες – Γεν. Δ/νση Οικ. Υπηρεσιών

Δ/νση Οικονομικών Τ.Α. - Τμήμα περιουσίας

9. Το υπ΄άριθμ. 5962/5-10-2015 έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της
Περιφέρειας Θεσσαλίας

10. Την υπ΄άριθμ. 8044/10-8-2015 αίτηση της ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΡΓΥΡΩ του Διονυσίου, κατοίκου Στομίου,
με ΑΦΜ: 046764029 με όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Εγκρίνουμε τη χορήγηση άδειας λειτουργίας –τοποθέτησης της Επιχείρησης παρασκευής ή και προσφοράς
τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους (ρυμουλκούμενη καντίνα) στην ΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΑΡΓΥΡΩ του Διονυσίου με αριθμό αναγνωρίσεως (πλαισίου) Η336680560 και με προσφερόμενα είδη: καφές
και διάφορα ροφήματα, αναψυκτικά, χυμοί, ποτά, εμφιαλωμένα νερά, παγωτά, τοστ και σάντουιτς, σε
μισθωμένο χώρο, εμβαδού 15 τμ, στην θέση 3 μετά την ξύλινη πεζογέφυρα και βορειοδυτικά του ερείσματος
στη θέση Φάρος στην ΤΚ Στομίου (εντός νέου αιγιαλού) με τον όρο να συμμορφώνεται συνέχεια και με
ακρίβεια στους Νόμους – Κανονισμούς – Διατάξεις που αφορούν το αντικείμενο αυτό και ιδιαίτερα του
Υγειονομικού Κανονισμού, η παράβαση των οποίων θα επιφέρει τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα
νομοθεσία ποινικές και διοικητικές κυρώσεις, διατηρούμενου του δικαιώματος ανάκλησης της παρούσης σε
περίπτωση καταστρατήγησης των σχετικών διατάξεων και κανονιστικών αποφάσεων.
Η παρούσα είναι προσωπική και πρέπει να βρίσκεται συνέχεια αναρτημένη σε εμφανές σημείο της καντίνας και
ισχύει έως 30/4/2016.
Κοιν. ΑΤ ΡΑΨΑΝΗΣ
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ
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