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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 07/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
Αριθμ.Απόφ. 143/2016

ΘΕΜΑ : Χαρακτηρισμός θέματος, μη συμπεριλαμβανομένου στην ημερήσια
διάταξη ως κατεπείγοντος προς συζήτηση και που αφορά στην: ¨Χορήγηση άδειας
για λειτουργία επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στον Πατσίδη
Παναγιώτη του Θεοχάρη ¨

Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 27 Ιουλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα
20.00΄ (8.00 μ.μ.) συνεδρίασε τακτικά το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου με αριθμό 18190/19-7-2016, που δόθηκε στον καθένα δημοτικό σύμβουλο και σε Προέδρους
Τοπικών Διαμερισμάτων χωριστά,
σύμφωνα με τα άρθρα 67 του Ν.3852/2010 και του άρθρ. 95 του
Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ).
Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μπίνου Δημητρίου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., πως υπήρχε
νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών παραβρέθηκαν παρόντα εικοσιτέσσερα (24)
μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

12345678910111213141516-

Σωτηριάδης Συμεών - Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Ουργαντζόγλου Απόστολος
Αβραμίκας Στέφανος
Κετικίδης Ιωάννης
Χουρσόγλου Χρήστος
Μπάτσης Χρήστος
Γούδης Γεώργιος
Σαββίδης Γεώργιος
Τσιμτσιρίδης Γεώργιος
Βέσκος Δημήτριος
Χατζηγιαννίδης Γεώργιος
Δόντσος Χρήστος
Γεωργίου Χρήστος
Ρώσσης Ιωάννης
Ζαχαριάδης Κων/νος
Πασόης Δημήτριος

17- Παρούτογλου Νικόλαος
18- Νικολαϊδης Κωνσταντίνος
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19- Θεοδωρίδης Αναστάσιος

20- Ιωαννίδης Ιωάννης
21- Μπαγκή Αικατέρινη
22- Ασβεστόπουλος Δημήτριος
23- Αμπάρη Γεωργία

24- Κόγιος Ανδρέας
ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1- Ζιάκα – Βαλιανάτου Μαρία-Κωνσταντίνα
2- Καλδερεμτζή Δέσποινα
3- Μπογδάνης Μιχαήλ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

1. Ταρασίδης Γρηγόριος – Δημοτικής Κοινότητας Αριδαίας
2. Ματζηρίδης Βασίλειος-Τοπικής Κοινότητας Βορεινού

3. Καμαριέρης Κρυστάλλης – Τοπικής Κοινότητας Δωροθέας
4. Χατζηανδρέου Νικόλαος-Τοπικής Κοινότητας Εξαπλατάνου

5. Ουργαντζόγλου Ιωάννης- Τοπικής Κοινότητας Θηριόπετρας
6. Βένου Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Ίδας
7. Μποτσφαρης Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Λουτρακίου
8.
9.
10.
11.

Αλεξίου Σοφία-Τοπικής Κοινότητας Λυκοστόμου
Αντωνίου Ιωάννης-Τοπικής Κοινότητας Μεγαπλατάνου
Μπαρμπαγιάννης Ιωάννης-Τοπικής Κοινότητας Πιπεριάς
Γιουρούκη Μαρία-Τοπικής Κοινότητας Προμάχων

12. Μήντσης Νικόλαος- Τοπικής Κοινότητας Σωσάνδρας
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, δεκαοκτώ (18),
οι οποίοι προσκλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρ. 67 του Ν.3852/2010.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η δημοτική υπάλληλος Θεοδωρίδου Κ. Μεταμόρφη, για την τήρηση
των πρακτικών.
Τα έξι (6) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, ομόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθούν πριν τα θέματα
ημερήσιας διάταξης.
Παρόντες στην συνεδρίαση ήταν και οι Ειδικοί Συνεργάτες του Δημάρχου, κα Χατζηπαντελιάδου
Ειρήνη, κ. Μπίνος Αναστάσιος και κ. Μπελιοβάνης Πολυχρόνης.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κα Καλδερεμτζή Δέσποινα και κ. Μπογδάνης Μιχαήλ, απουσίαζαν
δικαιολογημένα από τη συνεδρίαση.
Οι κ.κ. Κόγιος Ανδρέας, Νικολαϊδης Κων/νος, Θεοδωρίδης Αναστάσιος και Χουρσόγλου Χρήστος
αποχώρησαν από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση των προ ημερησίας διάταξης θεμάτων
ου
Μετά την ψήφιση του 14 θέματος ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Ιωαννίδης Ιωάννης.
ο
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 06 θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής :
Με την παρ. 7 του άρθρ. 67 του Ν. 3852/2010 ορίζονται τα εξής :
«7. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα
τα θέματα που προτείνει ο Δήμαρχος, η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και η οικονομική επιτροπή και η
επιτροπή ποιότητας ζωής. Το δημοτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρότασηεισήγηση του προέδρου ή του Δημάρχου ή συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης και χωρίς συζήτηση,
με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο

2

ΑΔΑ: 7ΣΚΟΩΨΩ-ΘΔΓ

στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση για αυτό με την ίδια
πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Κατά προτεραιότητα
και πάντα μετά το Δήμαρχο εκφράζουν τις απόψεις τους οι επικεφαλείς των παρατάξεων, σύμφωνα με τη σειρά
εκλογής.»
Βάσει των ανωτέρω πριν τη συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος Δ.Σ. ζήτησε από το Σώμα
την λήψη επείγουσας απόφασης που αφορά στη «Χορήγηση άδειας για λειτουργία επιχείρησης προσφοράς
υπηρεσιών διαδικτύου στον Πατσίδη Παναγιώτη του Θεοχάρη » .
Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση και όπως
ειδικότερα στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά αναγράφεται,
και αφού έλαβε υπόψη του
• την παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010

•

το περιεχόμενο του προαναφερόμενου θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια
διάταξη, πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του
Αποφασίζει ομόφωνα
Την συζήτηση του θέματος ¨Χορήγηση άδειας για λειτουργία επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών
διαδικτύου στον Πατσίδη Παναγιώτη του Θεοχάρη ¨ Από τη στιγμή που το Δημοτικό Συμβούλιο με την
απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του αποφάσισε ότι το εν λόγω θέμα, το οποίο δεν ήταν
γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, θα αποφασίσει επί του συγκεκριμένου θέματος επίσης με
την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του.
Και κατόπιν ο πρόεδρος πρότεινε στο Σώμα την χορήγηση άδειας για λειτουργία επιχείρησης προσφοράς
υπηρεσιών διαδικτύου στον Πατσίδη Παναγιώτη του Θεοχάρη .
Σχετική είναι και η από 27/07/2016 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, η όποια έχει ως
εξής:
«ΘΕΜΑ: Άδεια για λειτουργία επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου
Η άδεια για λειτουργία επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου προβλέπεται από τις διατάξεις του
άρθρου 3 του Ν. 3037/02 χορηγείται από τον οικείο Δήμο, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εντός
30 ημερών από την πλήρη υποβολή των δικαιολογητικών όπως ορίζει η 1107414/1491/τεφ/03/Υ.Α. άρθρο 2 παρ
3.
Τα καταστήματα αυτά μπορεί να λειτουργούν είτε ως αμιγείς επιχειρήσεις προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου
είτε ως μικτές ,αυτές μπορεί να λειτουργούν μόνον εντός των καθοριζόμενων στο άρθρο 37 της Α1β/8577/83. Υγ
διάταξης όπως ισχύει σήμερα.
Αναφορικά με την περίπτωση του Πατσίδη Παναγιώτη του Θεοχάρη πρόκειται για μικτή επιχείρηση που θα
λειτουργήσει εντός του καταστήματος <<ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ>> πού βρίσκεται στην Αριδαία και στην οδό Κύπρου 46
του Δήμου Αλμωπίας και λειτουργεί με την υπ. Αριθ.
14450/19/13-07-2016 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. Για
τον έλεγχο το δημοτικό συμβούλιο λαμβάνει υπόψη του, τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2,άρθρου 1 της
1107414/1491/τεφ/ 03.Υ.Α και της υπ. αριθ. 2144/2009 απόφασης του ΣτΕ.
Α. Ο ενδιαφερόμενος:
ο
Ι. Να έχει συμπληρώσει το 18 έτος της ηλικίας του.
ΙΙ. Να μην καταδικαστεί τελεσίδικα για τα αδικήματα που προβλέπονται στο εδάφιο α της παραγράφου 2 του
1 του Π.Δ 180/79 (ΦΕΚ Α 46). Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει ,εάν παρήλθε 5ετία από την έκτιση ή την
παραγραφή ή την δια χάριτος άφεση της ποινής.
ΙΙΙ. Να μην του έχει αφαιρεθεί ΟΡΙΣΤΙΚΑ η άδεια λειτουργίας επιχείρησης προσφορά υπηρεσιών διαδικτύου
που είχε εκδοθεί επί 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 (Α.Ε) οι
προϋποθέσεις των ανωτέρω εδαφίων πρέπει να συντρέχουν σε καθένα από τα μέλη του Διοικητικού της
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Συμβουλίου, και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Αν την άδεια αιτείται Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνη (Ε.Π.Ε),
Ομόρρυθμος Εταιρεία (Ο.Ε) ή Ετερόρρυθμος Εταιρεία.(Ε.Ε),οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις πρέπει να
συντρέχουν σε καθένα από τους Εταίρους. Προκειμένου περί Σωματείων :Αν την άδεια αιτείται Σωματείου, 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 νόμου 3037/2002,και της ΚΥΑ
αυτής, το
Ονοματεπώνυμο του οπoίου αναφέρεται ρητά στην αίτηση για τη 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 (Κ.Μ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης(Ε.Ε ),ενώ προκειμένου περί αλλοδαπών,
απαιτείται επιπλέον η κατοχή ισχυρής άδειας παραμονής και άδειας εργασίας ή άδειας άσκησης ανεξάρτητης
οικονομικής δραστηριότητας.
Β. Ο χώρος για τον οποίο απαιτείται η άδεια λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου
πρέπει:
Ι. Διαθέτει περισσότερες από μια αίθουσες ΟΧΙ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ (υπάρχει πατάρι) και επικοινωνούν αυτές
μεταξύ τους ελεύθερα, προκειμένου να είναι ευεπιτήρητες.
ΙΙ. Η κύρια είσοδος του χώρου, είναι και η έξοδός του, βρίσκεται επί δημοσίας οδού και υπάρχει άλλη είσοδος
ή έξοδος, που να οδηγεί σε άλλο ανεξάρτητο ιδιωτικό ή δημόσιο χώρο πλην της κύριας εισόδου βάσει της
έγκρισης της πυροσβεστικής (9-6-2016)
ΙΙΙ. Πρόκειται για αμιγή επιχείρηση ΟΧΙ .
ΙV. Στην κύρια είσοδο της επιχείρησης αυτής υπάρχει αναρτημένη πινακίδα με την ένδειξη <ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ> ΝΑΙ.
Σημ.: Κατά δήλωση του ιδιοκτήτη (Υ.Δ.) έλειπε ένας Η/Υ για σέρβις.
Γ. Δικαιολογητικά:
α. Αίτηση, με δύο πρόσφατες φωτογραφίες ,στην οποία αναφέρεται η ακριβής διεύθυνση, το είδος του
καταστήματος, αίθουσας ή χώρου γενικά στον οποίο πρόκειται να εγκατασταθούν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και
το πλήθος αυτών (15) συν Σέρβερ για το οποίο ζητείται η άδεια. Προκειμένου περί πολυκατοικίας, αντίγραφο του
κανονισμού της από τον οποίο να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται η λειτουργία καταστήματος ή αίθουσας
προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου. Εάν δεν υπάρχει κανονισμός της πολυκατοικίας υπεύθυνη δήλωση του
διαχειριστή του καταστήματος του αυτοκινήτου, από την οποία να προκύπτει ότι επιτρέπεται η λειτουργία
καταστήματος ή αίθουσες προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου.
β. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας.
γ. Βεβαίωση της αρμόδιας Δ. Ο .Υ περί ενάρξεως ασκήσεως επιτηδεύματος ή μεταβολής.
δ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986,στην οποία να δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν του έχει αφαιρεθεί
<ΟΡΙΣΤΙΚΑ> κατά το παρελθόν εκδοθείσα επ ονόματι του άδεια λειτουργίας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών
διαδικτύου ή αν του έχει αφαιρεθεί <ΟΡΙΣΤΙΚΑ >,ότι έχουν παρέλθει τρία έτη από την ημερομηνία έναρξης
έκτισης της ποινής αυτής.
Παρακαλώ να χορηγηθεί άδεια λειτουργίας προσφοράς διαδικτύου.»
Επίσης για το θέμα αυτό υπάρχει η από 27-07-2016 σχετική Έκθεση Επιτροπής Ελέγχου καταστημάτων
προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου, που έχει συσταθεί στο Δήμο μας με την αριθ.199/2014 Α.Δ.Σ. ,σύμφωνα με
το άρθρο 70 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ 87/Γ.Α 07.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
Κατόπιν ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, κάλεσε τα μέλη να εγκρίνουν την χορήγηση άδειας για λειτουργία
επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στον Πατσίδη Παναγιώτη. του Θεοχάρη
Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη του:
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● τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.3037/2002, το άρθρο 2 παρ.3 όπως ορίζει η
1107414/1491/τεφ/03 Υ.Α., άρθρο 2 παρ.3
● την υπ. αρ. 14450/19/13-07-2016 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος,
● την αίτηση του κ. Πατσίδη Παναγιώτη του Θεοχάρη
● την από 27-07-2016 Έκθεση Επιτροπής Ελέγχου Καταστημάτων Προσφοράς Υπηρεσιών
Διαδικτύου.
● Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3463/2006 και του Ν.3852/2010 και κατόπιν διαλογικής
συζήτηση έτσι όπως καταγράφηκε στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της με αριθμ. 07/2016
συνεδρίασης Δ.Σ.

Αποφασίζει ομόφωνα
1) Εγκρίνει τη χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου, με
δεκαπέντε (15) ηλεκτρονικούς υπολογιστές, συν το server, που προβλέπεται από τις διατάξεις του
άρθρου 3 του Ν. 3037/2002, κατόπιν της από 27-07-2016 σχετικής Έκθεσης Επιτροπής Ελέγχου
καταστημάτων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου Δήμου Αλμωπίας, εντός του καταστήματος
«ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» του κ. «ΠΑΤΣΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΘΕΟΧΑΡΗ», το οποίο λειτουργεί βάσει
της υπ΄ αριθμ. 14450/19/13-07-2015 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος στην οδό Κύπρου
46 στην Αριδαία του Δήμου Αλμωπίας .
2) Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Αλμωπίας για όλες τις περαιτέρω ενέργειες υλοποίησης της παρούσας απόφασης.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 143/2016
……………………………………………………………………………………………………………
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
(υπογραφή)
(υπογραφές)
Ακριβές Απόσπασμα
Αριδαία 27-7-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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