A ΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 3/2006 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 83/2006
Περίληψη
Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχείρησης
προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στη «Διεύρυνση
Α.Ε.».
Σήμερα 6 Φεβρουαρίου του έτους 2006 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και
ώρα 20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 2-2-2006 γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Δημαρχιακούς Παρέδρους
και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.)
και 8 του Ν. 2539/97.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 31 μελών βρέθηκαν παρόντα 24 μέλη.
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Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Κ. Μιχαηλίδης

Απόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης
Π. Ποταμόπουλος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης
συζήτηση προσήλθε ο κ. Μ. Γαβρίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 80/2006
απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Γεωργιάδης, Γ.
Τροχόπουλος.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 81/2006
απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Γαβρίδης, Γ.
Ορφανίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 86/2006
απόφασης προσήλθε ο κ. Γ. Τροχόπουλος.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 87/2006
απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Κουρουζίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 90/2006
απόφασης αποχώρησε ο κ. Β. Γιαννουλάκης.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 91/2006
απόφασης προσήλθε ο κ. Β. Γιαννουλάκης.
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 100/2006
απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.

Ο σύμβουλος Αντώνιος Τσιάρας δήλωσε κώλυμα και αποχώρησε από την
αίθουσα.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 23-1-2006 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου Νικολάου Κεχαγιόγλου, που έχει ως εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.3037/02 και της με αριθ.
1107414/1491/Τ & Ε/26-11-03 Κοινής Απόφασης των Υπουργών ΟικονομίαςΟικονομικών-ΕΣ.Δ.Δ.Α-Δημόσιας Τάξης & Εμπορικής Ναυτιλίας, η άδεια για τη
λειτουργία επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου χορηγείται από το
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 άρθρο 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:
1.Ο ενδιαφερόμενος:
Ι. Να έχει συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας του.
Π. Να μην έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για τα αδικήματα που προβλέπονται
στο εδάφιο α' της παρ. 2 του άρθρου 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.
ΙΠ. Να μην έχει αφαιρεθεί οριστικά η άδεια λειτουργίας επιχείρησης
προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου που έχει εκδοθεί επ' ονόματι 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 οριζομένου 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 Ένωσης, ενώ προκειμένου περί αλλοδαπών απαιτείται επί πλέον η
κατοχή ισχυρής άδειας παραμονής και εργασίας ή άδειας άσκησης ανεξάρτητης
οικονομικής δραστηριότητας.

Β. Ο χώρος για τον οποίο απαιτείται η άδεια λειτουργίας επιχείρησης
προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου πρέπει:
Ι. Να βρίσκεται σε ισόγειο χώρο.
II. Εφόσον διαθέτει περισσότερες από μία αίθουσες, να επικοινωνούν αυτές
(αίθουσες) μεταξύ τους ελεύθερα και να μην μπορούν να απομονωθούν με
οποιονδήποτε τρόπο, προκειμένου να είναι ευεπιτήρητες.
ΠΙ. Η κύρια είσοδος του χώρου, να είναι και η έξοδος του, να βρίσκεται επί
δημοσίας οδού και να μην υπάρχει άλλη είσοδος ή έξοδος που να οδηγεί σε άλλο
ανεξάρτητο ιδιωτικό ή δημόσιο χώρο, πλην της εξόδου κινδύνου.
IV. Εφόσον πρόκειται για «αμιγή επιχείρηση» αυτή να παρέχει αμιγώς
υπηρεσίες διαδικτύου και να είναι σε περιοχή στην οποία δεν απαγορεύεται η
συγκεκριμένη χρήση γης.
V. Στην κύρια είσοδο των επιχειρήσεων αυτών να αναρτάται υποχρεωτικά
πινακίδα με την ένδειξη «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΓΩΝ
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
τους τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του αρθ. 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 23-1-06 αίτησή της η Διεύρυνση Α.Ε., ζητά την χορήγηση
έγκρισης από το Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να λειτουργήσει επιχείρηση
προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου, στο κατάστημά της, κυλικείο σε αίθουσα
BOWLING , που βρίσκεται στην Βέροια και επί της οδού Τρύφωνος αρ. 6, με την
εγκατάσταση 20 (είκοσι) Η/Υ, ύστερα από αλλαγή του προέδρου του Δ.Σ. της Α.Ε.
και υπέβαλε:
α. 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 ίδρυση και λειτουργία επιχείρησης προσφοράς
υπηρεσιών διαδικτύου.
β.Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητος.
γ.Φωτ/φο κάτοψης του καταστήματος και άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.
δ.Βεβαίωση Δ.Ο. Υ. περί ενάρξεως ασκήσεων επιτηδεύματος.
ε. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να 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.
στ. Αντίγραφα ποινικού μητρώου για δικαστική χρήση.
ζ)Φωτ/φο του αρ. 7427/12-7-05 Φ.Ε.Κ.
Ύστερα από έλεγχο από όργανα της Δ. Αστυνομίας, για την συνδρομή των
προϋποθέσεων συντάχθηκε η από 23-1-06 βεβαίωση η οποία επισυνάπτεται.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει
τη χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου
στην πιο πάνω Α.Ε.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος:Ποιοι συμφωνούν με την εισήγηση;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 14 σύμβουλοι:
Β. Γιαννουλάκης, Σ. Παναγιωτίδης, Ν. Κεχαγιόγλου, Ε. Δημούλα, Ε. Γουναράς, Ι.
Ακριβόπουλος, Μ. Τσιαμήτρου – Καραχατζή, Θ. Σιδηρόπουλος, Χ. Τζήκα –
Μπατσαρά, Μ. Σακαλής, Χ. Φουρνιάδης, Χ. Ντόβας, Κ. Χιονίδης Γ. Μιχαηλίδης.
Κατά της πρότασης αυτής ψήφισαν οι σύμβουλοι Ι. Κουρουζίδης, Α.
Δελαβερίδης.
Λευκή ψήφο έδωσαν οι σύμβουλοι Χ. Ουσουλτζόγλου – Γεωργιάδου, Α.
Παπαστεργίου, Α. Τσιάρας, Η. Σοφιανίδης.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 23-1-2006 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Ν. Κεχαγιόγλου.
2.- Την από 23-1-2006 αίτηση της «Διεύρυνση Α.Ε.», με την οποία ζητάει τη
χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στο
κατ/μά της «κυλικείο σε αίθουσα Bowling» που βρίσκεται στη Βέροια και στην οδό
Τρύφωνος αρ. 6 με την εγκατάσταση είκοσι (20) Η/Υκαι υπέβαλλε τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά.
3.- Την από 23-1-2006 βεβαίωση της Ειδικής Υπηρεσίας του Δήμου, σύμφωνα με την
οποία διαπιστώθηκε ότι:
α. Η επιχείρηση προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου λειτουργεί σε ισόγειο χώρο.
β. Δεν διαθέτει περισσότερες από μία (1) αίθουσες που επικοινωνούν μεταξύ τους.
γ. Η κύρια είσοδος του χώρου είναι και η έξοδός του, βρίσκεται επί της δημοσίας
οδού Τρύφωνος αρ. 6 και δεν υπάρχει άλλη είσοδος ή έξοδος, που να οδηγεί σε άλλο
ανεξάρτητο ιδιωτικό ή δημόσιο χώρο, πλην της εξόδου κινδύνου.
δ. Ο αριθμός των εγκατεστημένων Η/Υ ανέρχεται σε είκοσι (20) πλήρη συστήματα.
4.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
5.- Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3037/02, του άρθρου 37 της Α1β/8577/83
Υγειονομικής διάταξης καθώς και της αρ. 1107414/1491Τ & Ε.Φ./26-11-03 κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονομίας-Οικονομικών, ΕΣ.Δ.Δ.Α & Δημόσιας Τάξης.
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Εγκρίνει τη χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών
διαδικτύου στην εταιρεία «Διεύρυνση Α.Ε.» εντός του καταστήματός της «κυλικείο
σε αίθουσα Bowling», που βρίσκεται στη Βέροια επί της οδού Τρύφωνος αρ. 6, με
την εγκατάσταση είκοσι (20) πλήρων συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Ο σύμβουλος Αντώνιος Τσιάρας επανήλθε στην αίθουσα.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 83 / 2006
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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Κ. Μιχαηλίδης

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 20-2-2006
Ο Δήμαρχος
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