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Προς
το Δημοτικό Συμβούλιο

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΘΕΜΑ: Χορήγηση αδείας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στον Σιδηρόπουλο
Ιωακείμ (Πλάτωνος 12).
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 3 του N. 3037/02 και της με αρ. 107414/1491/T&ΕΦ/26-11-03
Κοινής Απόφασης των Yπουργών Οικονομίας -Οικονομικών ΕΣ.Δ.Δ.Α-Δημόσιας Τάξης & Εμπορικής
Ναυτιλίας, η άδεια για τη λειτουργία επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου χορηγείται από τον
Δήμαρχο μετά από απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου.
Τα καταστήματα αυτά μπορεί να λειτουργούν είτε ως αμιγείς επιχειρήσεις προσφοράς υπηρεσιών
διαδικτύου, είτε ως "μικτές" τοιαύτες, όμως μόνον των καθοριζομένων στο άρθ. 37 της Α1β/8577/83
Υγειον. Δ/ξης καταστημάτων, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει.
Επίσης μπορεί να λειτουργούν και σε κύριες αίθουσες ξενοδοχείων, υπό την προϋπόθεση, πέραν των
άλλων ότι αυτές δεν θα επικοινωνούν άμεσα με δωμάτια ύπνου.
Για τη χορήγηση της αδείας απαιτείται να συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
A. Ο ενδιαφερόμενος :
I. Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
II. Να μην έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για τα αδικήματα που προβλέπονται στο εδάφιο α' της παρ. 2
του αρθ. 1 του Π.Δ/τος 180/79 (ΦΕΚ Α 46). Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει, αν παρήλθε 5ετία από την
έκτιση ή την παραγραφή ή την δια χάριτος άφεση της ποινής.
III. Να μην έχει αφαιρεθεί οριστικά η άδεια λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου
που έχει εκδοθεί επ' ονόματί του. Αν του έχει αφαιρεθεί, να έχουν παρέλθει τρία έτη από την ημερομηνία
έναρξης εκτέλεσης της ποινής.
Προκειμένου περί εταιρειών: Αν την άδεια αιτείται ανώνυμος εταιρεία οι προϋποθέσεις των ανωτέρω
εδαφίων πρέπει να συντρέχουν σε καθένα από τα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου και τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο.
Αν την άδεια αιτείται Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμος Εταιρεία ή Ετερόρρυθμος
Εταιρεία οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν σε καθένα από τους Εταίρους.
Προκειμένου περί Σωματείων:
Αν την άδεια αιτείται Σωματείο, οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις, πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο
του Προέδρου του, καθώς και του οριζόμενου από το Δ.Σ αυτού ως υπευθύνου για την τήρηση των
διατάξεων του Ν. 3037/2002 και της Κ.Υ.Α αυτής, το ονοματεπώνυμο του οποίου αναφέρεται ρητά στην
αίτηση για την χορήγηση της άδειας, την οποία συνυπογράφει και αυτός(υπεύθυνος). Η ισχύς της άδειας
αυτής παύει αυτοδικαίως στην περίπτωση απώλειας της ιδιότητας του Προέδρου, από το πρόσωπο στο
όνομα του οποίου εκδόθηκε η άδεια.
Οι ανωτέρω προϋποθέσεις απαιτούνται και για τους πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής
Ενωσης, ενώ προκειμένου περί αλλοδαπών απαιτείται επί πλέον η κατοχή ισχυρής άδειας παραμονής και
εργασίας ή άδειας άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας.
B. Ο χώρος για τον οποίο αιτείται η άδεια λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου
πρέπει:
I. Εφόσον διαθέτει περισσότερες από μία αίθουσες, να επικοινωνούν αυτές (αίθουσες) μεταξύ τους
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ελεύθερα και να μην μπορούν να απομονωθούν με οποιονδήποτε τρόπο, προκειμένου να είναι
ευεπιτήρητες.
II. Η κύρια είσοδος του χώρου, να είναι και η έξοδός του, να βρίσκεται επί δημόσιας οδού και να μην
υπάρχει άλλη είσοδος ή έξοδος που να οδηγεί σε άλλο ανεξάρτητο ιδιωτικό η δημόσιο χώρο, πλην της
εξόδου κινδύνου.
III. Εφόσον πρόκειται για "αμιγή επιχείρηση" αυτή να παρέχει αμιγώς υπηρεσίες διαδικτύου και να
είναι σε περιοχή στην οποία δεν απαγορεύεται η συγκεκριμένη χρήση γης.
IV. Στην κύρια είσοδο των επιχειρήσεων αυτών να αναρτάται υποχρεωτικά πινακίδα με την ένδειξη
"ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ", καθώς και με ταυτόσημη ένδειξη ξενόγλωσση,
εφόσον το επιθυμεί ο επιχειρηματίας.
Η άδεια λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου εκδίδεται από το δήμαρχο ή τον
πρόεδρο της κοινότητας, μετά από απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που
λαμβάνεται ύστερα από έλεγχο για την διαπίστωση της πληρότητας των δικαιολογητικών, το αργότερο
εντός τριάντα (30) ημερών από την πλήρη υποβολή τους.
Για τον έλεγχο, το οικείο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο λαμβάνει υπόψη του τις προϋποθέσεις της
παραγράφου 2 του άρθ. 1 της Κ.Υ.Α.
Μετά την απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της
κοινότητας εκδίδει την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου, εντός δέκα
(10) ημερών.
Με την από 9-10-2019 αίτησή του ο Σιδηρόπουλος Ιωακείμ του Ιωάννη ζητά τη χορήγηση έγκρισης
από το Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να λειτουργήσει επιχείρηση προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου
στο κατάστημά του καφετέρια, που βρίσκεται στην Βέροια κι επί της οδού Πλάτωνος 12, με την
εγκατάσταση δώδεκα (12) Η/Υ κι ενός (1) server και υπέβαλε:
a) Υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας ότι η οικοδομή στερείται κανονισμού και η
πλειοψηφία των ιδιοκτητών των στεγαζομένων στο ίδιο κτίριο κατοικιών δεν απαγορεύει την
λειτουργία επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου.
b) Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητος.
c) Φωτοαντίγραφο κάτοψης του καταστήματος & της υπ’ αρ.
1131656(ver.2)/18-10-2019
γνωστοποίηση λειτουργίας Κ.Υ.Ε.
d) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν έχει καταδικαστεί
τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθ. 1 παρ. 2 του ΠΔ
180/79 όπως αυτό ισχύει.
e) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν του έχει αφαιρεθεί
οριστικά κατά το παρελθόν εκδοθείσα επ' ονόματί του άδεια λειτουργίας επιχείρησης παροχής
υπηρεσιών διαδικτύου ή αν του έχει αφαιρεθεί οριστικά, ότι έχουν παρέλθει τρία έτη από την
ημερομηνία έναρξης έκτισης της ποινής.
f) Βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. για μεταβολή εργασιών (προσθήκη δραστηριότητας υπηρεσιών διαδικτύου).
g) Διπλότυπο είσπραξης 185 € από το Ταμείο του Δήμου (παράβολο για την άδεια).
h) Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δήμο.
Σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 642141(3546)/13-11-2019 γνωμοδότηση του Τμήματος
Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου Π.Ε. Ημαθίας, πληρούνται οι υγειονομικοί όροι για τη
λειτουργία επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στο εν λόγω κατάστημα, με την εγκατάσταση
δώδεκα (12) Η/Υ κι ενός (1) Server.
Υστερα από έλεγχο από όργανα της Δημοτικής Αστυνομίας για την συνδρομή ή όχι των λοιπών
προϋποθέσεων, συντάχθηκε η από 8-1-2020 βεβαίωση που επισυνάπτεται, σύμφωνα με την οποία:
Α) Ο χώρος για τον οποίο αιτείται η άδεια:
1. Βρίσκεται σε ισόγειο χώρο.
2. Δεν διαθέτει περισσότερες από μια αίθουσες.
3. η κύρια είσοδος του χώρου είναι και η έξοδός του και βρίσκεται σε απόσταση άνω των πενήντα
μέτρων από την κύρια είσοδο σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Ι. Ναών
κτλ.
Βρίσκεται επί δημόσιας οδού.
Δεν υπάρχει άλλη είσοδος ή έξοδος, που να οδηγεί σε άλλο ανεξάρτητο ιδιωτικό ή δημόσιο χώρο,
πλην της εξόδου κινδύνου.
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4. Στην κύρια είσοδο του καταστήματος υπάρχει πινακίδα με την ένδειξη «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ».
5. εντός της αίθουσας του καταστήματος είναι ανηρτημένες σε εμφανή σημεία δύο (2) τουλάχιστον
πινακίδες διαστάσεων 0,30Χ0,60 μ και με ευδιάκριτα κεφαλαία γράμματα με την ένδειξη
«ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ».
Β) Οι Η/Υ:
1. Είναι τοποθετημένοι σε εμφανή σημεία.
Εχουν την μορφή της εργοστασιακής τους παραγωγής, δηλαδή κεντρική μονάδα, οθόνη,
πληκτρολόγιο, ποντίκι. (Δεν επιτρέπεται να είναι τοποθετημένοι σε κουβούκλια και συνδεδεμένοι με
κονσόλες, χειριστήρια, κουμπιά κτλ.)
2. Δεν διαθέτουν κερματοδέκτες, κερματοδότες και οποιοδήποτε άλλο σύστημα εισαγωγής χρημάτων,
χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών κτλ.
3. Δεν γίνεται χρήση τηλεχειριστηρίου οποιουδήποτε είδους.
4. Είναι μεταξύ τους συνδεδεμένοι σε τοπικό δίκτυο (LAN).
Η πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι εφικτή απ’ όλους τους προς διάθεση Η/Υ του καταστήματος.
5. στο κατάστημα υπάρχουν εννέα (9) Η/Υ.
6. και ένας (1) Server.
Επειτα από έλεγχο της Υπηρεσίας διαπιστώθηκε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει η ισχύουσα
νομοθεσία για τη χορήγηση της αιτηθείσας άδειας.
Υστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση ή μη άδειας
λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στον Σιδηρόπουλο Ιωακείμ του Ιωάννη για το
κατάστημα που λειτουργεί στην οδό Πλάτωνος 12 στη Βέροια, με εννέα (9) Η/Υ κι έναν (1) server.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
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