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ΘΕΜΑ: Χορήγηση θερινής άδειας λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τόμος Α΄/ 7-6-2010 ) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2) Την υπ’ αριθμ. 61/30-12-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης περί άσκησης πρόσθετων αρμοδιοτήτων που ασκούνται από
τους Δήμους της χώρας από την 1η Ιανουαρίου 2011, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
94 παρ. 6 αριθ.33 του Ν. 3852/2010.
3) Το άρθρο 11 του Ν.Δ. 1044/71, όπως αυτό τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε από το Ν.
1043/80 και 1416/84, με τους οποίους ορίζονται οι διαδικασίες και οι όροι χορήγησης των
αδειών του θέματος.
4) Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3648/2008 (ΦΕΚ 38/29-02-2008 τεύχος Α΄)
5) Το με αριθμ. Υ1β/4641/1-9-1995 έγγραφο του Υπ. Υγείας Πρόνοιας και τις σχετικές
εγκυκλίους του Υπ. εσωτερικών περί πώλησης τσιγάρων από καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος.
6) Το με αριθμ. Φ443.2/42/134510/Σ2518/7-11-2000 έγγραφο του ΥΠΕΘΑ – ΔΗΠΕΘΑ.
7) Τις σχετικές οδηγίες και εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και του ΥΠΕΘΑ –
ΔΗΠΕΘΑ επί του θέματος.
8) Την υπ’ αριθμ. 122/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας με την
οποία καθορίστηκε ο αριθμός των αδειών του θέματος
9) Την με αριθμ. 69/2012/8084/27-04-2012 απόφαση του Δημάρχου του Δήμου Σιθωνίας, με την
οποία καθορίστηκε ο αριθμός των αδειών του θέματος στις Δημοτικές και Τοπικές
Κοινότητες του Δήμου Σιθωνίας, καθώς και η χρονική διάρκεια των εν λόγω αδειών.
10) Την υπ’ αριθμ.986/Φ.1137155/3110/10-05-2012 αίτηση του Μελίσση Δημητρίου του
Κωνσταντίνου, για το κατάστημα που διαθέτει, καθώς και τα συνημμένα δικαιολογητικά, για
τη χορήγηση σ’ αυτόν θερινής άδειας πώλησης τσιγάρων.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
α) Χορηγούμε Θερινή Άδεια Λιανικής Πώλησης Τσιγάρων στον ΜΕΛΙΣΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του
Κωνσταντίνου, την οποία θα εκμεταλλευτεί σε ειδικά διαμορφωμένη θέση – κλειστή –
ξεχωριστή και ανεξάρτητη του χώρου για τον οποίο εκδόθηκε η άδεια του καταστήματός του,
( Παντοπωλείο – Πρατήριο Άρτου) εντός κάμπινγκ «ΜΕΛΙΣΣΗΣ» , που αυτός διατηρεί στην
παραλία Συκιάς της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, του Δήμου Σιθωνίας και επί ποινή
ανάκλησης της παρούσας άδειας στην περίπτωση που διαπιστωθεί η συστέγαση των
τσιγάρων με είδη υγειονομικού ενδιαφέροντος.
β. Ο ενδιαφερόμενος καλείται να τηρεί τα παραπάνω και να πωλεί τα καπνοβιομηχανικά προϊόντα
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
γ. Η παρούσα ισχύει από 01-06-2012 μέχρι 30-09-2012 και η πώληση τσιγάρων πέραν της
χρονικής αυτής περιόδου θα είναι παράνομη.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΖΙΤΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

