ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ' αριθ. 7 / 2013 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας
Αριθμός Απόφασης : 19 / 2013.
Περίληψη

Αναβολή λήψης απόφασης επί του θέματος : Οριστική
αφαίρεση της άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς
υπηρεσιών διαδικτύου του ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
(Καφετέρια – Θερμοπυλών 9 , Βέροια)
Σήμερα στις 29-04-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ., συνήλθε σε Έκτατη Συνεδρίαση
η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 25-04-2013 γραπτή
πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με τα άρθρο
75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 5 μέλη.
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Παρόντες
Θεόφιλος Κορωνάς
Βασίλειος Παπαδόπουλος
Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης
Θωμάς Αγγελίνας
Κυριάκος Παναγιωτίδης

Απόντες
Μαρία Παπαϊωάννου
Γεώργιος Κάκαρης
Αναστάσιος Βασιάδης
Δημητρούλα Γκέκα

Τα πρακτικά της Επιτροπής τηρήθηκαν από τον υπάλληλο Γεώργιο Καρατζούλα.
Κατά την συζήτηση του 6ου θέματος παρών ήταν ο καταστηματάρχης κ. Σιδηρόπουλος Δημ.
και ο εκπρόσωπός του κ. Γκαβαϊσές.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, εξέθεσε στην
Επιτροπή ότι:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 80 παρ. 5 του Ν. 3463/8-6-06 η αρμοδιότητα για την
χορήγηση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας όλων των καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος ανήκει στους Δήμους και τις Κοινότητες, ενώ με την παρ. 6 του ίδιου άρθ.
ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την ανάκληση, αφαίρεση και προσωρινή αφαίρεση των αδειών
και την σφράγιση των πιο πάνω καταστημάτων.
Βάσει των διατάξεων του άρθ. 73 παρ. 1α του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα αρχιτεκτονική
της αυτοδιοίκησης & της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής αποφασίζει πλέον κατ’ αρμοδιότητα για την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση
της αδείας ίδρυσης & λειτουργίας καταστημάτων, επιχειρήσεων και λοιπών δραστηριοτήτων
αρμοδιότητας του Δήμου.
Ακόμη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 3 της Κ.Υ.Α. 1107414/1491/ΤΕΦ/03 (ΦΕΚ 1827
Β'/8-12-03):
«1. Οι άδειες λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου αφαιρούνται
προσωρινά για διάστημα 10-60 ημερών από την υπηρεσία που τις χορήγησε, στις εξής
περιπτώσεις:
α. Σε περίπτωση απομόνωσης αιθουσών μεταξύ τους, εφόσον ο χώρος διαθέτει
περισσότερες από μια αίθουσες.
β. Σε περίπτωση δημιουργίας και άλλης μη προβλεπόμενης εισόδου ή εξόδου που οδηγεί σε
ιδιωτική κατοικία ή άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο.

γ. Σε περίπτωση προσθήκης ηλεκτρονικών υπολογιστών πέραν του αναφερομένου στην
άδεια λειτουργίας αριθμού.
δ. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων των εδαφίων (α΄) έως και (ζ΄) της παραγράφου
3, του άρθρου 1, δηλαδή:
“3. Για την εγκατάσταση και λειτουργία των Η/Υ πρέπει να πληρούνται οι κάτωθι
προϋποθέσεις και όροι λειτουργίας:
α. Οι εγκατεστημένοι στα καταστήματα αυτά Η/Υ πρέπει να είναι τοποθετημένοι σε εμφανή
σημεία, με τη μορφή της εργοστασιακής τους παραγωγής, δηλαδή κεντρική μονάδα Η/Υ, οθόνη,
πληκτρολόγιο, «ποντίκι». Δεν επιτρέπεται να είναι τοποθετημένοι σε κουβούκλια και συνδεδεμένοι
με κονσόλες, χειριστήρια, κουμπιά (πλήκτρα) κ.λπ.
β. Δεν επιτρέπεται η χρήση άλλων «κωδικών πρόσβασης» (passwords) σε προγράμματα που
είναι εγκατεστημένα στους Η/Υ, εκτός αυτών του Server, οι οποίοι είναι ευκρινώς καταχωρημένοι σε
«ειδικό βιβλίο», το οποίο τηρεί στο χώρο του καταστήματος ο επιχειρηματίας ή ο προσωρινά
υπεύθυνος και το παραδίδει στα ελεγκτικά όργανα, κατά τη διάρκεια και τη διαδικασία του ελέγχου.
γ. Δεν επιτρέπεται η χρήση προγραμμάτων που αποκρύπτουν, διαγράφουν ή τροποποιούν
αρχεία (files) ή φακέλους (folders) του Η/Υ.
δ. Οι Η/Υ δεν επιτρέπεται να διαθέτουν κερματοδέκτες, κερματοδότες και οποιοδήποτε άλλο
σύστημα εισαγωγής χρημάτων, χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών κ.λπ.
ε. Δεν επιτρέπεται η χρήση τηλεχειριστηρίου (telecontrol) οποιουδήποτε είδους.
στ. Δεν επιτρέπεται η διεξαγωγή παιγνίων σε Internet ή Intranet Sites που διαθέτουν παίγνια.
ζ. Όλοι οι Η/Υ θα πρέπει να είναι μεταξύ τους συνδεδεμένοι σε τοπικό δίκτυο (LAN). Η
πρόσβαση στο διαδίκτυο θα πρέπει να είναι εφικτή από όλους τους προς διάθεση Η/Υ της
επιχείρησης.”
Στις περιπτώσεις που η άδεια έχει χορηγηθεί από τους Ο.Τ.Α., για την προσωρινή αφαίρεση
δεν απαιτείται απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.
2. Τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα εφόσον διαπιστώσουν τα ανωτέρω θα υποβάλλουν τη
σχετική έκθεση βεβαίωσης παράβασης (ελέγχου) στην Υπηρεσία τους, η οποία υποχρεούται εντός
δέκα (10) ημερών να ενημερώσει την αρχή η οποία εξέδωσε την άδεια. Η αρχή που εξέδωσε την
άδεια υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών να προβεί στη σφράγιση των ηλεκτρονικών
υπολογιστών, εάν πρόκειται για μικτό κατάστημα και στη σφράγιση τόσο των υπολογιστών όσο και
του καταστήματος, εάν πρόκειται για αμιγές κατάστημα προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου. Η
απόφαση προσωρινής αφαίρεσης της άδειας κοινοποιείται στον ιδιοκτήτη του καταστήματος, στον
οποίο δίδεται προθεσμία δέκα (10) ημερών για την απομάκρυνση των ευρισκομένων εντός του
καταστήματος ευαλλοίωτων προϊόντων και την τακτοποίηση άλλων εκκρεμοτήτων της επιχείρησης.
3. Οι άδειες λειτουργίας των επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου
ανακαλούνται ΟΡΙΣΤΙΚΑ όταν:
α. Τα πρόσωπα, στο όνομα των οποίων χορηγήθηκαν αυτές, στερηθούν έστω και ένα των
προσόντων (προϋποθέσεων) που απαιτούνται για την αρχική χορήγησή τους.
β. Εντός των καταστημάτων αυτών γίνεται χρήση, διακίνηση ή εμπορία ναρκωτικών.
γ. Οι παραβάσεις των εδαφίων (α΄) έως και (δ΄) της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου διαπραχθούν καθ' υποτροπή.
δ. Παραβιασθούν οι, λόγω προσωρινής αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας των επιχειρήσεων
αυτών, τεθείσες προς τούτο σφραγίδες στους Η/Υ ή στο κατάστημα.
Για την ανάκληση της άδειας εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παρ. 2 του
παρόντος άρθρου.
4. Στην περίπτωση επιβολής της διοικητικής ποινής προσωρινής αφαίρεσης της άδειας, όπως
προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ μεταβίβαση της άδειας
λειτουργίας πριν την παρέλευση του χρόνου της επιβληθείσης προσωρινής αφαίρεσης.
5. Στις περιπτώσεις που για παραβάσεις της παρούσας απόφασης και του Ν. 3037/2002,
αφαιρείται οριστικά η άδεια λειτουργίας των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, ΔΕΝ
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η χορήγηση όμοιας άδειας στο ίδιο πρόσωπο για ένα έτος και για ίδιο κατάστημα
πριν την παρέλευση τριμήνου από την έναρξη εκτέλεσής της.»

Ο Σιδηρόπουλος Δημήτριος του Ιωάννη λειτουργεί επιχείρηση προσφοράς υπηρεσιών
διαδικτύου στη Βέροια και στην οδό Θερμοπυλών 9 με την υπ’ αρ. πρωτ. 1212/4-3-2004 άδεια
λειτουργίας που χορηγήθηκε από το Δήμο Βεροίας.
Σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 1020/21376/14-α/4-2-2013 έγγραφο του Τμήματος Ασφαλείας
Βεροίας, σε έλεγχο που διενεργήθηκε στις 6-1-2013 και ώρα 20:30 στη Βέροια και στην οδό
Θερμοπυλών 9 στο κατάστημα καφετερία με προσφορά υπηρεσιών διαδικτύου, διαπιστώθηκε ότι
είχαν εγκατασταθεί έντεκα (11) Η/Υ σε αίθουσα στον υπόγειο χώρο του καταστήματος αντί για έξι
(6) Η/Υ που ορίζει η άδεια λειτουργίας του στον ισόγειο χώρο.
Για το λόγο αυτό, με το υπ’ αρ. πρωτ. 14979/20-3-2013 έγγραφό μας κλήθηκε ο
καταστηματάρχης εντός πέντε ημερών να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του σχετικά με την εις
βάρος του διαδικασία.
Έχοντας υπ’ όψη τα παραπάνω και τις από 28-3-2013 αντιρρήσεις του καταστηματάρχη,
εκδόθηκε η υπ’ αρ. 751/13 με αρ. πρωτ. 16167/11-4-2013 απόφαση Δημάρχου για προσωρινή
αφαίρεση της αδείας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου και σφράγιση των
Η/Υ για δέκα (10) ημέρες.
Θα πρέπει ακόμη να επισημάνουμε ότι και στο παρελθόν, σύμφωνα με το υπ’ αρ.
1020/21376/12-α/14-6-2012 έγγραφο του Τμήματος Ασφαλείας Βεροίας, σε έλεγχο που είχε
διενεργηθεί στο επίμαχο κατάστημα στις 9-5-2012 και ώρα 01:00 είχε διαπιστωθεί αύξηση του
αριθμού των ηλεκτρονικών υπολογιστών από έξι (6) σε είκοσι (20). Για το λόγο αυτό μάλιστα είχε
εκδοθεί η υπ’ αρ. 2072/2012 με αρ. πρωτ. 35807/16-7-2012 απόφαση Δημάρχου για προσωρινή
αφαίρεση της υπ’ αρ. πρωτ. 1212/4-3-2004 αδείας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς
υπηρεσιών διαδικτύου που χορηγήθηκε στον Σιδηρόπουλο Δημήτριο του Ιωάννη, για το
ευρισκόμενο επί της οδού Θερμοπυλών 9 στη Βέροια κατάστημά του, λόγω βεβαίωσης προσθήκης
ηλεκτρονικών υπολογιστών πέραν του αναφερομένου στην άδεια λειτουργίας αριθμού τους, για
χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών, στις 30-7-2012.
Κατόπιν αυτών κι επειδή θεωρείται ότι ο Σιδηρόπουλος Δημήτριος είναι υπότροπος για τις
ως άνω βεβαιωθείσες παραβάσεις, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθ. 3 παρ. 3 της Κ.Υ.Α.
1107414/1491/ΤΕΦ/2003 (ΦΕΚ 1827 Β') παρακαλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να
αποφασίσει σχετικά με την οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης προσφοράς
υπηρεσιών διαδικτύου που του είχε χορηγηθεί για το κατάστημά του που βρίσκεται στη Βέροια και
στην οδό Θερμοπυλών 9. Συνημμένα υποβάλλονται φωτοαντίγραφα όλων των σχετικών
εγγράφων.
Καταστηματάρχης : Ξεκίνησα ανακαίνιση στο κατάστημά μου. Την πρώτη φορά είχα μόνο
περισσότερες οθόνες. Θεωρώ ότι δεν είμαι υπότροπος για τις παραβάσεις που αναφέρονται. Λόγω
συγκυριών δεν μπόρεσα να κάνω επέκταση της άδειας, κάτι που υλοποιώ αυτόν τον καιρό. Είναι
θέμα ημερών να ολοκληρωθούν οι εργασίες και θα καταθέσω νέα αίτηση για παροχή υπηρεσιών
διαδικτύου για περισσότερους ηλεκτρονικούς υπολογιστές .
Γκαβαϊσες: Πράγματι ο κ. Σιδηρόπουλος είχε το πρώτο του γράψιμο πριν ένα χρόνο
περίπου. Οι παραβάσεις για την πρασιά της οικοδομής και το υπόγειο του καταστήματος έχουν
τακτοποιηθεί από άποψη πολεοδομίας. Υπάρχει μια καθυστέρηση από την Πυροσβεστική
Υπηρεσία όσο αφορά το πιστοποιητικό πυρασφάλειας. Σε λίγες μέρες θα ολοκληρώσουμε τις
παρεμβάσεις που υπέδειξε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, θα εκδοθεί το πιστοποιητικό πυρασφάλειας
και θα κατατεθεί νέα αίτηση για παροχή υπηρεσιών διαδικτύου για περισσότερους ηλεκτρονικούς
υπολογιστές. Παράκλησή μας είναι να δοθεί λίγες μέρες αναβολή διότι σε αντίθετη περίπτωση η
ποινή αφαίρεσης της άδειας παροχής υπηρεσιών διαδικτύου θα είναι εξαντλητική. Άλλωστε ο
καταστηματάρχης δεν ήταν πλήρως ενημερωμένος για τις επιπτώσεις της παράβασης του
μεγαλύτερου αριθμού των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Θεωρούσε ότι υπήρχε η ίδια αντιμετώπιση
όπως οι παραβάσεις των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και εκτίμησε ότι δεν υπήρχε
πρόβλημα καθώς αυτή ήταν η δεύτερη φορά προσωρινής αφαίρεσης της άδειας παροχής
υπηρεσιών διαδικτύου
Πρόεδρος : Ο κ. Σιδηρόπουλος λοιπόν θέτει θέμα αναβολής λήψης απόφασης για το θέμα
αφαίρεσης ή μη της άδειας παροχής υπηρεσιών διαδικτύου που κατέχει. Δεδομένου ότι σήμερα
απουσιάζει ο Νομικός Σύμβουλος κ. Μακρυγιάννης Αθανάσιος, και υπάρχει χρονικό περιθώριο
μέχρι παρέλευσης
του εικοσαημέρου προτείνω την αναβολή λήψης απόφασης για το
συγκεκριμένο θέμα προκειμένου κατά την συζήτησή του στο προσεχές συμβούλιο της Επιτροπής

Ποιότητας Ζωής να παρίσταται και ο
αναβολής συζήτησης του θέματος.

Νομικός Σύμβουλος του Δήμου. Ποιοι είναι υπέρ της

Υπέρ της αναβολής συζήτησης του θέματος ψήφισαν όλα τα μέλη της επιτροπής.
Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :
1.

Την εισήγηση και πρόταση του Προέδρου.

2.

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.

3.

Τις διατάξεις του αρθ. 73 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄)
Αποφασίζει Ομόφωνα

Την αναβολή λήψης απόφασης επί του 6ου θέματος :¨Οριστική αφαίρεση της άδειας
λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου του Σιδηρόπουλου Δημητρίου
(Καφετέρια- Θερμοπυλών 9, Βέροια) προκειμένου στην προσεχή συνεδρίαση της Ε.Π.Ζ. να
παρίσταται και ο νομικός Σύμβουλος του Δήμου.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 19 / 2013.
................................................................…………………….……………………………………….….....
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το
πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Θεόφιλος Κορωνάς

ΤΑ ΜΕΛΗ
Βασίλειος Παπαδόπουλος
Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης
Αγγελίνας Θωμάς
Κυριάκος Παναγιωτίδης

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 23-05-2013
Η Δήμαρχος
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

