INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2020.01.23 10:04:29
EET
Reason:
Location: Athens
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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην ππ’ αξηζ. 2/2020 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
Αξ. απφθ. 18/2020
Πεξίιεςε
Έγθξηζε ρνξήγεζεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο
πξνζθνξάο ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ ζηελ Elena Grancharova
ήκεξα 20 Ηανοσαρίοσ ηνπ έηνπο 2020 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεσηέρα θαη ψξα 18:00
ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Βέξνηαο, Μεηξνπφιεσο 46, ζην Γεκαξρείν, χζηεξα απφ ηελ κε
εκεξνκελία 16-1-2020 γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πνπ δφζεθε ζ’ φινπο ηνπο πκβνχινπο,
ηνπο Πξνέδξνπο Κνηλνηήησλ θαη ζηνλ Γήκαξρν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ
λ.3852/2010, φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ.4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε
απφ ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη παξαβξίζθεηαη ν Γήκαξρνο θαη φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, αθνχ
επί ζπλφινπ 41 κειψλ βξέζεθαλ παξφληα 37 κέιε:
Παρόνηες
Απόνηες
1) Ζ. Σζηθιίδεο, 2) Β. Παπαδφπνπινο, 3) .Αζιάλνγινπ, 4) Κ. Γ.Γνπιηίδεο, Υ.Κειεζίδεο,
Ρίδνο, 5) Θ.Θενδσξίδεο, 6) .Γηακάληεο, 7) Β.Λπθνζηξάηεο, 8) Γ.Σζαλαθηζίδεο, Α.Σζαρνπξίδεο
Κ. Γξεγνξηάδεο, 9) Λ.Αθξηβφπνπινο, 10) Θ. Κνξσλάο, 11) Α.
Λαδαξίδεο, 12) Α.ηδεξφπνπινο, 13)Α.Γέιιαο, 14)Λ.Αζιαλίδεο,
15)Γ.Μπαηζαξά,
16)
.
Σδήκα,
17)
Δ.Κειεζίδεο,
18)Κ.Βαζηιεηάδεο, 19) Κ.Παινπθίδεο, 20) Γ.Ππξηλφο,
21)Υ.Σζηνχληαο, 22)Ν.Λαδφπνπινο, 23) Π.Παπιίδεο, 24) Μ.
νπκειίδεο, 25) Γ.Μηραειίδεο, 26) Ν.Αγγέινπ, 27)
Β.ηεθαλφπνπινο, 28) Α.Μαξθνχιεο, 29) Κ.Σξνρφπνπινο, 30)
.ηνπγηάλλνο, 31)Κ.Θενδσξίδεο, 32) Π.Μνπρηάξε, 33)
Α.πκεσλίδνπ, 34) Γ.Ράιιε, 35) Γ.Γεκεξηδίδεο, 36)
Γ.Μειηφπνπινο, 37) Η.Σζαλαμίδεο.

Παρόνηες πρόεδροι και εκπρόζωποι Κοινοηήηων
Γ.Σζηινγηάλλεο, .Παπά, Η.ηδεξφπνπινο, Α.Καξαβαζίιεο, Η.Καξαγηάλλεο, Κ.Βχδαο, Ζ.Καξακήηζνο

Απόνηες πρόεδροι & εκπρόζωποι Κοινοηήηων
.Κσηζηαληήο, Μ.Παπαδνπνχινπ, Δ.Υεηκσλφπνπινο, Α.Εεζηφπνπινο, Ζ.νθηαλίδεο, Η.Βνξγηαηδίδεο,
Γ.Ληιηφπνπινο, Κ. Σδήκαο, Α. Σζηθιίδεο, Υ.Κεραΐδεο, Γ.Δπηεξηάδεο, Α. Σζαπξάλεο, Υ.Βελεηηθίδεο, Η.Υεηκψλαο,
Υ. Σζαλαζίδεο, Γ.ίηαο, Δ.Παγνχξαο, Π. Πνηακφπνπινο, Α.Πηηνχιηαο, Μ. Λακπξηαλίδεο, Υ.Κεθηέο

ημείωζη: 1) Καηά ηελ πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο ζπδήηεζε απνρψξεζαλ νη θ.θ. Π.Μνπρηάξε, Ν.Αγγέινπ, Ν.Λαδφπνπινο,
Β.ηεθαλφπνπινο, Α.Μαξθνχιεο, .ηνπγηάλλνο
2) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 6/2020 απφθαζεο απνρψξεζε ν θ. Α.ηδεξφπνπινο θαη πξνζήιζε ν θ..ηνπγηάλλνο
3) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 11/2020 απφθαζεο απνρψξεζε ν θ. Γ.Μειηφπνπινο θαη πξνζήιζε ν θ.Α.Μαξθνχιεο
4) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 14/2020 απφθαζεο πξνζήιζε ν θ. Γ.Μειηφπνπινο
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ηε ζπλέρεηα ν πξφεδξνο, εηζεγνχκελνο ην 13ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε
ππφςε ηνπ ζπκβνπιίνπ ην απφ 14-1-2020 εηζεγεηηθφ ζεκείσκα ηνπ αληηδεκάξρνπ νηθνλνκηθψλ
ηπιηαλνχ Αζιάλνγινπ, πνπ έρεη σο εμήο:
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζ. 3 ηνπ N. 3037/02 θαη ηεο κε αξ.
107414/1491/T&ΔΦ/26-11-03 Κνηλήο Απφθαζεο ησλ Yπνπξγψλ Οηθνλνκίαο -Οηθνλνκηθψλ
Δ.Γ.Γ.Α-Γεκφζηαο Σάμεο & Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, ε άδεηα γηα ηε ιεηηνπξγία επηρείξεζεο
πξνζθνξάο ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ ρνξεγείηαη απφ ηνλ Γήκαξρν κεηά απφ απφθαζε ηνπ νηθείνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
Σα θαηαζηήκαηα απηά κπνξεί λα ιεηηνπξγνχλ είηε σο ακηγείο επηρεηξήζεηο πξνζθνξάο
ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ, είηε σο "κηθηέο" ηνηαχηεο, φκσο κφλνλ ησλ θαζνξηδνκέλσλ ζην άξζ. 37
ηεο Α1β/8577/83 Τγεηνλ. Γ/μεο θαηαζηεκάησλ, φπσο απηή εθάζηνηε ηζρχεη.
Δπίζεο κπνξεί λα ιεηηνπξγνχλ θαη ζε θχξηεο αίζνπζεο μελνδνρείσλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε,
πέξαλ ησλ άιισλ φηη απηέο δελ ζα επηθνηλσλνχλ άκεζα κε δσκάηηα χπλνπ.
Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο αδείαο απαηηείηαη λα ζπληξέρνπλ νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
A. Ο ελδηαθεξφκελνο :
I. Να έρεη ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ.
II. Να κελ έρεη θαηαδηθαζηεί ηειεζίδηθα γηα ηα αδηθήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζην εδάθην α'
ηεο παξ. 2 ηνπ αξζ. 1 ηνπ Π.Γ/ηνο 180/79 (ΦΔΚ Α 46). Ζ απαγφξεπζε απηή δελ ηζρχεη, αλ
παξήιζε 5εηία απφ ηελ έθηηζε ή ηελ παξαγξαθή ή ηελ δηα ράξηηνο άθεζε ηεο πνηλήο.
III. Να κελ έρεη αθαηξεζεί νξηζηηθά ε άδεηα ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο πξνζθνξάο ππεξεζηψλ
δηαδηθηχνπ πνπ έρεη εθδνζεί επ' νλφκαηί ηνπ. Αλ ηνπ έρεη αθαηξεζεί, λα έρνπλ παξέιζεη ηξία έηε
απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο εθηέιεζεο ηεο πνηλήο.
Πξνθεηκέλνπ πεξί εηαηξεηψλ: Αλ ηελ άδεηα αηηείηαη αλψλπκνο εηαηξεία νη πξνυπνζέζεηο
ησλ αλσηέξσ εδαθίσλ πξέπεη λα ζπληξέρνπλ ζε θαζέλα απφ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο
πκβνπιίνπ θαη ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν.
Αλ ηελ άδεηα αηηείηαη Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο, Οκφξξπζκνο Δηαηξεία ή
Δηεξφξξπζκνο Δηαηξεία νη πξναλαθεξφκελεο πξνυπνζέζεηο πξέπεη λα ζπληξέρνπλ ζε θαζέλα απφ
ηνπο Δηαίξνπο.
Πξνθεηκέλνπ πεξί σκαηείσλ:
Αλ ηελ άδεηα αηηείηαη σκαηείν, νη πξναλαθεξφκελεο πξνυπνζέζεηο, πξέπεη λα ζπληξέρνπλ
ζην πξφζσπν ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ, θαζψο θαη ηνπ νξηδφκελνπ απφ ην Γ. απηνχ σο ππεπζχλνπ γηα
ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3037/2002 θαη ηεο Κ.Τ.Α απηήο, ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ
νπνίνπ αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ αίηεζε γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο άδεηαο, ηελ νπνία ζπλππνγξάθεη θαη
απηφο(ππεχζπλνο). Ζ ηζρχο ηεο άδεηαο απηήο παχεη απηνδηθαίσο ζηελ πεξίπησζε απψιεηαο ηεο
ηδηφηεηαο ηνπ Πξνέδξνπ, απφ ην πξφζσπν ζην φλνκα ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ε άδεηα.
Οη αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο απαηηνχληαη θαη γηα ηνπο πνιίηεο θξαηψλ - κειψλ ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο, ελψ πξνθεηκέλνπ πεξί αιινδαπψλ απαηηείηαη επί πιένλ ε θαηνρή ηζρπξήο
άδεηαο παξακνλήο θαη εξγαζίαο ή άδεηαο άζθεζεο αλεμάξηεηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο.
B. Ο ρψξνο γηα ηνλ νπνίν αηηείηαη ε άδεηα ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο πξνζθνξάο ππεξεζηψλ
δηαδηθηχνπ πξέπεη:
I. Να βξίζθεηαη ζε ηζφγεην ρψξν.
II. Δθφζνλ δηαζέηεη πεξηζζφηεξεο απφ κία αίζνπζεο, λα επηθνηλσλνχλ απηέο (αίζνπζεο)
κεηαμχ ηνπο ειεχζεξα θαη λα κελ κπνξνχλ λα απνκνλσζνχλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν,
πξνθεηκέλνπ λα είλαη επεπηηήξεηεο.
III. Ζ θχξηα είζνδνο ηνπ ρψξνπ, λα είλαη θαη ε έμνδφο ηνπ, λα βξίζθεηαη επί δεκφζηαο νδνχ θαη
λα κελ ππάξρεη άιιε είζνδνο ή έμνδνο πνπ λα νδεγεί ζε άιιν αλεμάξηεην ηδησηηθφ ε δεκφζην
ρψξν, πιελ ηεο εμφδνπ θηλδχλνπ.
IV. Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα "ακηγή επηρείξεζε" απηή λα παξέρεη ακηγψο ππεξεζίεο δηαδηθηχνπ
θαη λα είλαη ζε πεξηνρή ζηελ νπνία δελ απαγνξεχεηαη ε ζπγθεθξηκέλε ρξήζε γεο.
V. ηελ θχξηα είζνδν ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ λα αλαξηάηαη ππνρξεσηηθά πηλαθίδα κε ηελ
έλδεημε "ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ", θαζψο θαη κε ηαπηφζεκε
έλδεημε μελφγισζζε, εθφζνλ ην επηζπκεί ν επηρεηξεκαηίαο.
Ζ άδεηα ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο πξνζθνξάο ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ εθδίδεηαη απφ ην
δήκαξρν ή ηνλ πξφεδξν ηεο θνηλφηεηαο, κεηά απφ απφθαζε ηνπ νηθείνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ
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ζπκβνπιίνπ, πνπ ιακβάλεηαη χζηεξα απφ έιεγρν γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο πιεξφηεηαο ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ, ην αξγφηεξν εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ πιήξε ππνβνιή ηνπο.
Γηα ηνλ έιεγρν, ην νηθείν δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ ζπκβνχιην ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηηο
πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζ. 1 ηεο Κ.Τ.Α.
Μεηά ηελ απφθαζε ηνπ νηθείνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ν δήκαξρνο ή ν
πξφεδξνο ηεο θνηλφηεηαο εθδίδεη ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο πξνζθνξάο ππεξεζηψλ
δηαδηθηχνπ, εληφο δέθα (10) εκεξψλ.
Δμάιινπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο α)ηεο αξ. 529/07 απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ θαη β)ηνπ άξζ. 5 ηεο αξ. 455/95 απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ " Καλνληζκφο
ρνξήγεζεο αδεηψλ ζε θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη ιεηηνπξγίαο πεδνδξφκσλ"
φπσο ε ππνπαξάγξαθνο ΗΗΗ απηνχ αληηθαηαζηάζεθε κε ηηο ππ’ αξ. 353/96 & 101α/98 φκνηεο,
απαγνξεχεηαη ε ρνξήγεζε αδεηψλ εγθαηάζηαζεο ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ θάζε είδνπο (αθφκε
θαη ηερληθψλ) ζε φιν ην κήθνο ησλ νδψλ Κνληνγεσξγάθε & Έιιεο θαζψο θαη ζηηο πεξηνρέο ησλ
παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ ηεο Κπξηψηηζζαο θαη ηεο παιαηάο εβξατθήο ζπλνηθίαο.
Γηα ηελ πεξηνρή ηνπ πεδνδξνκεκέλνπ εκπνξηθνχ θέληξνπ απαγνξεχεηαη ε ρνξήγεζε
αδεηψλ εγθαηάζηαζεο ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ θάζε είδνπο, νη ηπρφλ ρνξεγεζείζεο άδεηεο
αλαλεψλνληαη θαηά ρξήζε. ηα πθηζηάκελα ζήκεξα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο
ρνξεγνχληαη νη άδεηεο θαηά ρξήζε.
Με ηελ απφ 25-11-2019 αίηεζή ηεο ε Grancharova Elena ηνπ Ivanνλ, δεηά ηελ ρνξήγεζε
έγθξηζεο απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη επηρείξεζε πξνζθνξάο
ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ ζην θαηάζηεκά ηεο θαθεηέξηα, πνπ βξίζθεηαη ζηελ Βέξνηα θη επί ηεο νδνχ
Κεληξηθήο 14 κε ηελ εγθαηάζηαζε έμη (6) Ζ/Τ θαη ελφο (1) server θαη ππέβαιε:
a) Τπεχζπλε δήισζε ηεο ελδηαθεξνκέλεο φηη ζηελ νηθνδνκή φπνπ ζηεγάδεηαη ην
θαηάζηεκα δελ ππάξρνπλ θαηνηθίεο – νξηδφληηεο ηδηνθηεζίεο, δελ ππάξρεη δηαρεηξηζηήο θαη
θαλνληζκφο θαη δελ απαγνξεχεηαη ε ιεηηνπξγία επηρείξεζεο πξνζθνξάο ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ ζ’
απηφ.
b) Φσηναληίγξαθν ηαπηφηεηαο θαη βεβαίσζε εγγξαθήο πνιίηε θξάηνπο – κέινπο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο.
c) Φσηναληίγξαθν θάηνςεο ηνπ θαηαζηήκαηνο & ηεο αξ. πξση. 25401/12-7-2016 άδεηαο
ίδξπζεο & ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο αλαςπρήο (θαθεηέξηα) ζηε Βέξνηα θαη ζηελ νδφ Κεληξηθήο
14.
d) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ηεο ελδηαθεξνκέλεο φηη δελ έρεη θαηαδηθαζηεί
ηειεζίδηθα γηα θαλέλα απφ ηα αδηθήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζ. 1 παξ. 2 ηνπ
ΠΓ 180/79 φπσο απηφ ηζρχεη, ε νπνία επηβεβαηψζεθε.
e) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, ζηελ νπνία δειψλεη ππεχζπλα φηη δελ ηεο έρεη
αθαηξεζεί νξηζηηθά θαηά ην παξειζφλ εθδνζείζα επ' νλφκαηί ηεο άδεηα ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο
πξνζθνξάο ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ.
f) Βεβαίσζε ηεο Γ.Ο.Τ. γηα κεηαβνιή εξγαζηψλ (πξνζζήθε δξαζηεξηφηεηαο ππεξεζηψλ
δηαδηθηχνπ).
g) Γηπιφηππν είζπξαμεο 185 € απφ ην Σακείν ηνπ Γήκνπ (παξάβνιν γηα ηελ άδεηα).
h) Απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο γηα ρξέε πξνο ην Γήκν.
i) χκθσλα κε ηελ ππ’ αξ. πξση. 2917/19-8-2019 βεβαίσζε πεξί ρξήζεσλ γεο, ε
δξαζηεξηφηεηα «πξνζθνξά ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ εληφο πθηζηάκελεο θαθεηέξηαο» ζην Ο.Σ. 86
ηνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ ηεο Βέξνηαο επηηξέπεηαη.
j) χκθσλα
κε
ην
ππ’
αξ.
πξση.
ΤΠΠΟΑ/ΓΓΑΠΚ/ΔΦΑΖΜΑ/ΣΑΔΜ/628348/451315/7955/399/9-1-2019 έγγξαθν ηεο Δθνξείαο
Αξραηνηήησλ Ζκαζίαο, δελ ππάξρεη αληίξξεζε γηα ηε ιεηηνπξγία επηρείξεζεο πξνζθνξάο
ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ ζην ελ ιφγσ θαηάζηεκα, κε ηελ πξνυπφζεζε λα αθαηξεζεί ε ηξηγσληθή
νγθψδεο βάζε πάλσ ζηελ νπνία είλαη ηνπνζεηεκέλεο δχν πηλαθίδεο ζήκαλζεο ηνπ θαηαζηήκαηνο,
ηα θσηηζηηθά, ε θζαξκέλε ηέληα, ε εμσηεξηθή κνλάδα θιηκαηηζηηθνχ θαη ινηπέο εμσηεξηθέο
εγθαηαζηάζεηο, θαζψο θαη λα ζνβαηηζηνχλ θαη λα ρξσκαηηζηνχλ νη φςεηο (ε επηινγή ησλ
ρξσκάησλ λα γίλεη ζε ζπλελλφεζε κε ηελ Δθνξεία Αξραηνηήησλ Ζκαζίαο) εληφο δχν κελψλ. Ζ κε
ηήξεζε ησλ φξσλ απηψλ ζπληζηά αηηία αλάθιεζεο ηεο ζεηηθήο γλσκνδφηεζεο θαη θαη’ επέθηαζε
ηελ αλάθιεζε ηεο αδείαο ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο πξνζθνξάο ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ, αιιά θαη
ηεο αδείαο ίδξ. & ιεηηνπξγίαο θαθεηέξηαο.
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k) χκθσλα κε ηελ ππ’ αξ. πξση. 2664/12-7-2016 γλσκνδφηεζε ηνπ Σκήκαηνο
Πεξηβαιινληηθήο Τγηεηλήο θαη Τγεηνλνκηθνχ Διέγρνπ Π.Δ. Ζκαζίαο, πιεξνχληαη νη πγεηνλνκηθνί
φξνη γηα ηε ιεηηνπξγία επηρείξεζεο πξνζθνξάο ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ ζην ελ ιφγσ θαηάζηεκα.
Ύζηεξα απφ έιεγρν απφ φξγαλα ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο, γηα ηελ ζπλδξνκή ή φρη ησλ
πξνυπνζέζεσλ, ζπληάρζεθε ε απφ 8-1-2020 βεβαίσζε πνπ επηζπλάπηεηαη, ζχκθσλα κε ηελ
νπνία:
Α) Ο ρψξνο γηα ηνλ νπνίν αηηείηαη ε άδεηα:
1. Βξίζθεηαη ζε ηζφγεην ρψξν.
2. Γελ δηαζέηεη πεξηζζφηεξεο απφ κηα αίζνπζεο.
3. Ζ θχξηα είζνδνο ηνπ ρψξνπ είλαη θαη ε έμνδφο ηνπ θαη βξίζθεηαη ζε απφζηαζε άλσ ησλ
πελήληα κέηξσλ απφ ηελ θχξηα είζνδν ζρνιείσλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο,
Η. Ναψλ θηι.
Βξίζθεηαη επί δεκνζίαο νδνχ.
Γελ ππάξρεη άιιε είζνδνο ή έμνδνο, πνπ λα νδεγεί ζε άιιν αλεμάξηεην ηδησηηθφ ή
δεκφζην ρψξν.
4. ηελ θχξηα είζνδν ηνπ θαηαζηήκαηνο ππάξρεη πηλαθίδα κε ηελ έλδεημε «ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ
ΠΡΟΦΟΡΑ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ».
5. Δληφο ηεο αίζνπζαο ηνπ θαηαζηήκαηνο είλαη αλεξηεκέλεο ζε εκθαλή ζεκεία δχν (2)
ηνπιάρηζηνλ πηλαθίδεο δηαζηάζεσλ 0,30Υ0,60 κ θαη κε επδηάθξηηα θεθαιαία γξάκκαηα κε ηελ
έλδεημε «ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ Ζ ΤΝΟΜΟΛΟΓΖΖ ΟΠΟΗΟΤΓΖΠΟΣΔ ΣΟΗΥΖΜΑΣΟ».
Β) Οη Ζ/Τ:
1. Δίλαη ηνπνζεηεκέλνη ζε εκθαλή ζεκεία.
Έρνπλ ηελ κνξθή ηεο εξγνζηαζηαθήο ηνπο παξαγσγήο, δειαδή θεληξηθή κνλάδα, νζφλε,
πιεθηξνιφγην, πνληίθη. (Γελ επηηξέπεηαη λα είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζε θνπβνχθιηα θαη ζπλδεδεκέλνη
κε θνλζφιεο, ρεηξηζηήξηα, θνπκπηά θηι.)
2. Γελ δηαζέηνπλ θεξκαηνδέθηεο, θεξκαηνδφηεο θαη νπνηνδήπνηε άιιν ζχζηεκα εηζαγσγήο
ρξεκάησλ, ρξεσζηηθψλ ή πηζησηηθψλ θαξηψλ θηι.
3. Γελ γίλεηαη ρξήζε ηειερεηξηζηεξίνπ νπνηνπδήπνηε είδνπο.
4. Δίλαη κεηαμχ ηνπο ζπλδεδεκέλνη ζε ηνπηθφ δίθηπν (LAN).
Ζ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν είλαη εθηθηή απ’ φινπο ηνπο πξνο δηάζεζε Ζ/Τ ηνπ
θαηαζηήκαηνο.
5. ζην θαηάζηεκα ππάξρνπλ ΔΞΗ (6) Ζ/Τ.
6. θαη ΔΝΑ (1) Server.
Έπεηηα απφ έιεγρν ηεο Τπεξεζίαο δηαπηζηψζεθε φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ
ζέηεη ε ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηε ρνξήγεζε ηεο αηηεζείζαο άδεηαο.
Ύζηεξα απφ ηα παξαπάλσ παξαθαιείηαη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην λα εγθξίλεη ηε ρνξήγεζε
ή κε αδείαο ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο πξνζθνξάο ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ ζηελ πην πάλσ.
Καη θάιεζε ην ζπκβνχιην λ’ απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Σν Γ.. κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε:
1.- Σν απφ 14-1-2020 εηζεγεηηθφ ζεκείσκα ηνπ αληηδεκάξρνπ νηθνλνκηθψλ ηπιηαλνχ
Αζιάλνγινπ.
2.- Σελ απφ 25-11-2019 αίηεζε ηεο Elena Grancharova, κε ηελ νπνία δεηάεη ηε ρνξήγεζε άδεηαο
ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο πξνζθνξάο ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ ζην θαηάζηεκά ηνπ «ΚΑΦΔΣΔΡΗΑ»
πνπ βξίζθεηαη ζηε Βέξνηα επί ηεο νδνχ Κεληξηθήο 14 κε ηελ εγθαηάζηαζε έμη (6) Ζ/Τ, ελφο (1)
server θαη ππέβαιιε ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά.
3.- Σν απφ 8/1/2020 έγγξαθν ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο, ζχκθσλα κε ην νπνίν δηαπηζηψζεθε φηη:
α. Βξίζθεηαη ζε ηζφγεην ρψξν
β. Γελ δηαζέηεη πεξηζζφηεξεο απφ κία (1) αίζνπζεο. Δίλαη επεπηηήξεηεο
γ. Ζ θχξηα είζνδνο ηνπ ρψξνπ είλαη θαη ε έμνδφο ηνπ θαη δελ ππάξρεη άιιε είζνδνο ή έμνδνο, πνπ
λα νδεγεί ζε άιιν αλεμάξηεην ηδησηηθφ ή δεκφζην ρψξν, πιελ ηεο εμφδνπ θηλδχλνπ.
δ. Ο αξηζκφο ησλ εγθαηεζηεκέλσλ Ζ/Τ αλέξρεηαη ζε έμη (6) πιήξε ζπζηήκαηα θαη έλαλ (1) server,
ηα νπνία είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε εκθαλή ζεκεία, έρνπλ ηε κνξθή ηεο εξγνζηαζηαθήο ηνπο
παξαγσγήο, δελ πεξηθιείνληαη απφ δηαρσξηζηηθά πεηάζκαηα, δελ δηαζέηνπλ θεξκαηνδέθηεο,
θεξκαηνδφηεο ή νπνηνδήπνηε άιιν ζχζηεκα εηζαγσγήο ρξεκάησλ, δε γίλεηαη ρξήζε
ηειερεηξηζηεξίνπ νπνηνπδήπνηε είδνπο θαη είλαη κεηαμχ ηνπο ζπλδεκέλνη ζε ηνπηθφ δίθηπν (LAN).
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4.- Σν κε αξ. πξση. 638/Φ.700.5/1122/21-2-2012 πηζηνπνηεηηθφ ππξνπξνζηαζίαο
5.- Σν ππ’ αξηζ. 3740Α/7-8-2019 Γηπιφηππν Δίζπξαμεο ηνπ Δηδηθνχ Σακείνπ Γ. Βέξνηαο.
6.- Σελ κε αξ. πξση. 25401/12-7-2016 απφθαζε Γεκάξρνπ Βέξνηαο
7.- Σν κε αξ. πξση. 2664/12-7-2016 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Τγηεηλήο &
Τγεηνλνκηθνχ Διέγρνπ ηεο Π.Δ. Ζκαζίαο.
8.- Σν απφ 9-1-2019 έγγξαθν ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Ζκαζίαο
9.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ.3852/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 72 ηνπ
λ.4555/2018, ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ. 3852/2010, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ.
4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε απφ ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019, ηνπ άξζξνπ ηνπ
άξζξνπ 3 ηνπ λ.3037/02 θαη ηεο αξ. 107414/1491Σ & Δ.Φ./26-11-03 θνηλήο απφθαζεο ησλ
Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο-Οηθνλνκηθψλ, Δ.Γ.Γ.Α & Γεκφζηαο Σάμεο.
Απνθαζίδεη Οκφθσλα
Δγθξίλεη ηε ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο πξνζθνξάο ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ
ζηελ Elena Grancharova εληφο ηνπ θαηαζηήκαηφο ηεο «ΚΑΦΔΣΔΡΗΑ», πνπ βξίζθεηαη ζηε Βέξνηα
επί ηεο νδνχ Κεληξηθήο 14, κε ηελ εγθαηάζηαζε έμη (6) πιήξσλ ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθψλ
ππνινγηζηψλ θαη ελφο (1) server.
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Ζ απφθαζε έιαβε αχμ. αξηζκφ 18 / 2020
.............................................................................................……….................................
Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχζεθε ε ζπλεδξίαζε
ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθεθε σο εμήο:
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Αριζηομένης Λαζαρίδης
ΣΑ ΜΔΛΖ

ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ

Σζηθιίδεο
Παπαδφπνπινο
Αζιάλνγινπ
Ρίδνο
Θενδσξίδεο
Γηακάληεο
Λπθνζηξάηεο
Γξεγνξηάδεο
Αθξηβφπνπινο
Κνξσλάο
ηδεξφπνπινο
Γέιιαο
Αζιαλίδεο
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Σδήκα
Κειεζίδεο
Βαζηιεηάδεο
Παινπθίδεο
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Αγγέινπ
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Μαξθνχιεο
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Θενδσξίδεο
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Ράιιε
Γεκεξηδίδεο
Μειηφπνπινο
Σζαλαμίδεο
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Παπά
ηδεξφπνπινο
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Βχδαο
Καξακήηζνο

Ακριβές απόζπαζμα
Βέροια 23-1-2020
Ο Γήμαρτος
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