
 

 

 

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΟΙΡΑΣΘΑ                  

ΜΟΛΟ ΚΑΡΘΑ        Αγηά, 28 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2019 

ΔΗΛΟ ΑΓΘΑ        Αν. Πνςη.: 351 

        

 

ΑΠΟΦΑΗ 348/2019 

Ο Δήμανπμξ Αγηάξ 

ζέμα : «Ακάθιεζε άδεηαξ παναγςγμύ πςιεηή ιασθώκ αγμνώκ» 

Έπμκηαξ οπόρε: 

 Σηξ δηαηάλεηξ ηςκ άνζνςκ 1, 2, 65, 58 ημο Μ.3852/10  «Μέα Ανπηηεθημκηθή ηεξ 

Αοημδημίθεζεξ θαη ηεξ Απμθεκηνςμέκεξ Δημίθεζεξ – Πνόγναμμα Ιαιιηθνάηεξ» (ΦΕΙ η. 

Α΄/87/7-6-10) 

 Σηξ μεηαβηβαδόμεκεξ ανμμδηόηεηεξ ημο άνζνμο 94,  παν.6, εδάθημ 32 ημο Μ.3852/10 (ΦΕΙ 

η.Α’/87/7-6-10) «πνόζζεηεξ ανμμδηόηεηεξ» μεηαλύ άιιςκ, ε πμνήγεζε  παναγςγηθώκ 

αδεηώκ γηα κα πςιμύκ μη παναγςγμί ηα πνμσόκηα ημοξ ζηηξ Κασθέξ αγμνέξ  μεηαβηβάδεηαη ζηηξ 

ανμμδηόηεηεξ ηςκ Δήμςκ θαη ημ οπ΄άνηζμ. 1786/2-2-11 ημο Δήμμο Αγηάξ πνμξ ημκ Δήμμ 

Κανηζαίςκ με ζέμα «Δημηθεηηθή οπμζηήνηλε γηα ηεκ άζθεζε πνόζζεηςκ ανμμδημηήηςκ ημο 

Δήμμο ζύμθςκα με ηεκ εγθύθιημ 3/2011 ημο ΤΠΕ», ζύμθςκα με ημ μπμίμ δεκ 

μεηαβηβάδεηαη ε ανμμδηόηεηα «έθδμζε θαη ακακέςζε αδεηώκ παναγςγώκ-πςιεηώκ Κασθώκ 

Αγμνώκ» 

 Σηξ δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 282, παν.1 εδάθημ α ημο Μ3852/10 (ΦΕΙ η.Α’/87/7-6-10), ‘’γηα 

ηηξ ανμμδηόηεηεξ ηςκ Μμμανπηαθώκ Αοημδημηθήζεςκ, πμο πενηένπμκηαη ζηηξ πενηθένεηεξ ημο 

πανόκημξ κόμμο θαη ζημοξ δήμμοξ, ακηηζημίπςξ, θαη γηα ηηξ μπμίεξ μη δηαηάλεηξ κόμςκ θαη 

θακμκηζηηθώκ πνάλεςκ, πμο ηηξ μνημζεημύκ, πνμβιέπμοκ, ςξ ανμόδηα όνγακα άζθεζήξ ημοξ ημ 

Μμμάνπε, ημ Μμμανπηαθό ομβμύιημ θαη ηεκ Μμμανπηαθή Επηηνμπή, από ηεκ έκανλε άζθεζεξ 

ηςκ ζπεηηθώκ ανμμδημηήηςκ, γηα μεκ ηηξ πενηθένεηεξ ςξ ανμόδηα όνγακα άζθεζήξ ημοξ μ 

πενηθενεηάνπεξ, ημ πενηθενεηαθό ζομβμύιημ θαη ε μηθεία μηθμκμμηθή επηηνμπή ηεξ πενηθένεηαξ, 

γηα δε ημοξ δήμμοξ μ δήμανπμξ, ημ δεμμηηθό ζομβμύιημ θαη ε μηθεία επηηνμπή’’. 

 Σηξ δηαηάλεηξ ημο Μ. 4497/17 (ΦΕΙ 171/13.11.2017 ηεύπμξ Α') θαη ηηξ ηνμπμπμηήζεηξ αοημύ 

 Σεκ οπ΄ανηζμ. 8551/ 28-08-201 αίηεζε- οπεύζοκε δήιςζε  ημο ΣΑΚΑΛΘΥΑ 

ΣΤΚΘΑΜΟΤ ημο Δεμεηνίμο  (ΑΦΛ: 111286565) θαημίθμο ΔΙ ΑΓΘΑ, με ηεκ μπμία δεηά 

ηεκ ακάθιεζε ηεξ οπ΄άνηζμ 31/2013 άδεηαξ παναγςγμύ ιασθώκ αγμνώκ εθδμζείζα από ημκ 

Δήμμ Αγηάξ ιόγς αιιαγήξ δναζηενηόηεηαξ 

ΑΠΟΦΑΘΖΟΤΛΕ 

 

Ακαθαιμύμε ηεκ οπ΄άνηζμ 31/2013 άδεηα παναγςγμύ πςιεηή Κασθώκ Αγμνώκ, εθδμζείζα από 

ημκ Δήμμ Αγηά, ημο ΣΑΚΑΛΘΥΑ ΣΤΚΘΑΜΟΤ ημο Δεμεηνίμο (ΑΦΛ: 111286565) θαημίθμο 

ΔΙ ΑΓΘΑ ιόγς αιιαγήξ δναζηενηόηεηαξ 

 

 

Ο ΔΗΛΑΡΥΟ 

 

 

Ακηώκεξ Μ. Γθμοκηάναξ 

 


