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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
/2016
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 13 παρ.11 του Β.Δ 24-9/20-10-1958, όπως αντικατ. από το άρθρο 3 του Ν.1080/80 που ορίζει
ότι: «Ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητος χορηγεί την άδεια χρήσεως κοινοχρήστου δημοτικού ή
κοινοτικού χώρου, μη δυναμένη να εξικνείται πέραν του ημερολογιακού έτους.»
2. Tις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.1 και 7, του άρθρου 22 παρ.1, 2, 3 και 4, του άρθρου 26 παρ.2 και 3, του
άρθρου 27 και του άρθρου 29 παρ.1του ν.4264/2014 (Α΄118): «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων
εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις»,
3. Την υπ’ αριθ. 955/01.03.2016 (ΑΔΑ: 6ΑΝΨ7ΛΡ-ΒΡ6) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας σχετικά
με τον αριθμό των αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και του καταβαλλόμενου τέλους στο Δήμο
Αγιάς,
4. Την υπ’ αριθ. 7/2016 (ΑΔΑ: 6Γ61Ω6Ι-ΚΒΝ) απόφασή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: «Καθορισμός
θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου «καντίνα» σε συγκεκριμένο χώρο για το έτος 2016»,
5. Την υπ’ αριθμ. 51/2016 (ΑΔΑ: ΩΩΘ0Ω6Ι-4ΣΟ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα:
«Καθορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο Δήμο Αγιάς για το έτος 2016», που ελέγχθηκε
και κρίθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθμ. 5703/65105/28.04.2016 (ΑΔΑ: Ω0ΩΚΟΡ10-02Κ) απόφαση του
Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας,
6. Το συννημένο τοπογραφικο του Αγρ.Τοπογράφου Μηχανικού ΒΑΛΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης
7. Την απόφαση 85/2016 ΔΣ περί «Χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου - καντίνες για το έτος
2016»
8. Την υπ΄αριθμ. 1016/49/248-α/2016 γνωμοδότηση του Α.Τ. Αγιάς ότι συναινεί με την άσκηση της
στάσιμης δραστηριότητας (καντίνα) στην θέση Ακτή Παπακώστα
9. Την υπ΄άριθμ. 11899/8-12-2016 Δημοτική Ενημερότητα του Δήμου Αγιάς. (άρθρο 285 ΔΚΚ)
10. Την καταβολή του τέλους χρήσης χώρου με αριθμό διπλοτύπου 3230/8-12-16
Αποφασίζουμε
να χορηγήσουμε Άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου στην τοποθεσία Ακτή Παπακώστα έκτασης 20 τ.μ. στον
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Κων/νου με ΑΦΜ 029813960 για να την χρησιμοποιήσει για ΆΣΚΗΣΗ
ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΑΝΤΙΝΑ).
Το τέλος χρήσης, σύμφωνα με τα όσα ορίστηκαν στις σχετικές αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου,
ανέρχεται στο ποσό των 1000 ευρώ / έτος.
Η παρούσα άδεια ανακαλείται υποχρεωτικώς υπό του δημάρχου ή προέδρου της κοινότητος εντός δεκαημέρου
από της εγγράφου ειδοποιήσεως του υπό της αστυνομικής αρχής, ότι συντρέχουν λόγοι ασφαλείας της
κυκλοφορίας πεζών ή οχημάτων ή ένεκα ληφθέντων μέτρων παρά δημοσίας, δημοτικής ή κοινοτικής αρχής.
Η τοιαύτη ανάκληση συνεπάγεται επιστροφή μόνο του καταβληθέντος ποσού τέλους που αντιστοιχούσε στη
χρονική περίοδο για την οποία ανακλήθηκε η χορηγηθείσα άδεια, καθοριζομένου δι’αποφάσεως του δημοτικού
ή κοινοτικού συμβουλίου (άρθρο 13 παρ.7 του Β.Δ 24-9/20-10-1958, όπως αντικατ. από το άρθρο 3 του
Ν.1080/80.)
Ο Δήμαρχος Αγιάς
Αντώνης Ν. Γκουντάρας

