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Έτοντας σπόυη:
Σηο δηαηάμεηο
1) ηνπ άξζξνπ 94 παξ. 6 πεξ. 34 ηνπ λ. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87),
2) ηνπ λ.δ. 1044/1971 (ΦΕΚ Α' 245),πεξί ηξνπνπνίεζεο , ζπκπιήξωζεο θαη αληηθαηάζηαζεο
ηνπ Α.Ν. 1324/49 ‘’πεξί πξνζηαζίαο θαη απνθαηάζηαζεο ηωλ αλαπήξωλ πνιέκνπ νπιηηώλ θαη
ζπκάηωλ πνιέκνπ πνπ θπξώζεθε κε ην Νόκν 1487/50’’, όπωο ηώξα ηζρύεη
5) ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ λ. 4257/2014 (ΦΕΚ Α' 93),
ζη) ηελ εγθύθιην ηνπ ΤΠΕ κε αξηζκό 38/ 23463/6-6-2014
6) Την πεξίπη.10 ηεο ππνπαξ. Σ.2 ηνπ άξζξνπ πξώηνπ ηνπ Ν.4093/12, όπωο ζπκπιεξώζεθε
από ηελ παξ.2β ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ν.4325/15
7) ηελ εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Ε.Δ.Α. 16/18990/4-6-2015
8)Σελ ππ' αξηζκ. 1065/287/12-6-1996
άδεηα εθκεηάιιεπζεο πεξηπηέξνπ ηεο Γεωξγίαο
Παπαϊωάλλνπ Υα Κωλ/λνπ ιόγω κεηαβίβαζεο
9) Σελ απόθαζε δεκάξρνπ 237/2014 πεξί εθκίζζωζεο ηνπ δηθαηώκαηνο εθκεηάιιεπζεο
πεξηπηέξνπ
10)Σν από 12/04/2017 ηδηωηηθό ζπκθωλεηηθό κίζζωζεο ηνπ ελ ιόγω πεξηπηέξνπ, δεόληωο
ππνγεγξακκέλν από ηνπο ζπκβαιιόκελνπο ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΤ ηνπ Αζαλαζίνπ, θαηνίθνπ
Αγηνθάκπνπ θαη ηνπ Σζαθκάθε Κωλ/λνπ ηνπ Δεκεηξίνπ, θαηνίθνπ Λάξηζαο
11) Σελ αίηεζε κε αξηζκ. πξωη. 3841/10-05-2017 ηεο Παπαηωάλλνπ Γεωξγίαο Υήξαο
Κωλ/λνπ κε ηελ νπνία αηηείηαη ηελ έγθξηζε παξάηαζεο εθκίζζωζεο άδεηαο εθκεηάιιεπζεο
πεξηπηέξνπ πνπ βξίζθεηαη ζηνλ Αγηόθακπν γηαηί αδπλαηεί ηελ απηνπξόζωπε εθκεηάιιεπζή
ηνπ γηα ιόγνπο γήξαηνο
12. Σα ινηπά ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ
ΑΠΟΦΑΘΖΟΤΛΕ
Δηαπηζηώλνπκε ηελ παξάηαζε ηεο εθκίζζωζεο ηνπ δηθαηώκαηνο εθκεηάιιεπζεο ηνπ
πεξηπηέξνπ (ππ΄άξηζκ 237/14 Απόθαζε Δεκάξρνπ) πνπ βξίζθεηαη ζηνλ Αγηόθακπν από ηελ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΤ Υήξα Κωλ/λνπ, θάηνηθν Αγηνθάκπνπ κε ΑΦΜ 076614801 ζηνλ
Κωλ/λν Σζαθκάθε ηνπ Δεκεηξίνπ, θάηνηθν Λάξηζαο κε ΑΦΜ 059972317 γηα ρξνληθό δηάζηεκα
επηπιένλ ηξηώλ (3) εηώλ ήηνη από 14-11-21 (ιήμε πξνεγνύκελεο εθκίζζωζεο) έωο
14/11/2024, δηόηη αδπλαηεί ηελ απηνπξόζωπε εθκεηάιιεπζή ηνπ ιόγω γήξαηνο.
ε πεξίπηωζε ζαλάηνπ ηνπ δηθαηνύρνπ, νη θιεξνλόκνη απηνύ, εθόζνλ ππάξρνπλ, ή ν
κηζζωηήο ππνρξενύληαη λα αλαγγείινπλ εληόο (1) ελόο κελόο ην ζάλαην απηνύ ζηνλ νηθείν
δήκν. Οη ζπκβάζεηο κίζζωζεο πνπ δελ έρνπλ ιήμεη εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ κέρξη ηε ιήμε
ηνπο. ηελ πεξίπηωζε πνπ δελ ππάξρνπλ δηάδνρνη, ηπρόλ κίζζωζε ζπλερίδεηαη κέρξη ηε ιήμε
ηεο, θαηόπηλ αηηήκαηνο ηνπ κηζζωηή θαη ηα κηζζώκαηα θαη ηέιε ηεο πεξηόδνπ απηήο
θαηαβάιινληαη ζηνλ νηθείν δήκν.
Η κηζζώηξηα ππνρξενύηαη ζύκθωλα κε ην άξζξν 15 ηνπ Ν.Δ.1044/71, όπωο
ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν. 1043/1980 (ΦΕΚ 87/1980 ηεύρνο Α') λα απεπζπλζεί
ζηελ αξκόδηα θαηά ηόπνπο Δ/λζε Τγείαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Ελόηεηαο Λάξηζαο γηα λα ηεο
ρνξεγεζεί άδεηα πώιεζεο εηδώλ ηξνθίκωλ θαη πνηώλ. ηελ αλωηέξω άδεηα ζα πξέπεη λα
αλαγξάθνληαη ηα πξνο πώιεζε ηππνπνηεκέλα ηξόθηκα θαη πνηά, ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ θαη
απηώλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 6 ηνπ Ν. 1043/80(ΦΕΚ Α'87) ζύκθωλα κε ηελ
πγεηνλνκηθή δηάηαμε Τ1γ/Γ.Π/νηθ 96967/08-10-2012.

Καηά ηεο απόθαζεο απηήο επηηξέπεηαη ζε θάζε ελδηαθεξόκελν άζθεζε πξνζθπγήο
ελώπηνλ ηνπ ειεγθηή λνκηκόηεηαο, ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηωλ άξζξωλ 227 θαη 238 ηνπ
Ν.3852/2010 εληόο ηεο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15) εκεξώλ από ηε δεκνζίεπζε
ηεο απόθαζεο ή ηελ αλάξηεζή ηεο ζην δηαδίθηπν ή από ηελ θνηλνπνίεζή ηεο ή αθόηνπ έιαβε
γλώζε απηήο .
Η παξνύζα απόθαζε αλαξηάηαη ππνρξεωηηθά ζε εκθαλέο ζεκείν ηνπ πεξηπηέξνπ γηα
ηνλ επρεξή έιεγρν ηεο λνκηκόηεηαο ιεηηνπξγίαο ηνύηνπ από ηηο αξκόδηεο αξρέο .
Η παξνύζα απόθαζε ζα έρεη ηζρύ κέρξη λεόηεξεο λνκνζεηηθήο ξύζκηζεο.
Εζωηεξηθή δηαλνκή
(ΑΤΣΟΣΕΛΕ ΣΜΗΜΑ ΣΟΠΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ)
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ΑΜΣΩΜΗ Μ. ΓΙΟΤΜΣΑΡΑ

1
2

Γηα πθηζηάκελεο άδεηεο πνπ εθδόζεθαλ θαη' εθαξκνγή ηνπ λ. 1044/1971
Γηα ηηο παξαρωξήζεηο πνπ ζπληεινύληαη κεηά ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ λ.4257/2014

