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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 1ο πρακτικό της τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης, της 14ης
Ιανουαρίου 2019.
Αριθ. απόφασης 5

Περίληψη
Λήψη απόφασης για «χορήγηση άδειας προσφοράς
υπηρεσιών διαδικτύου, όπως προβλέπεται από τις
διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3037/02».

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 30 Αυγούστου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.30
μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την
αριθ.πρωτ.21012/16-7-2018 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της (Αντιδημάρχου Ξάνθης) Δέσποινα
Παρτσαλίδου, όπου επιδόθηκε κανονικά στον καθένα από τα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75
του Ν. 3852/10, προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν
σχετικές αποφάσεις.
Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 14 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00
μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την
αριθ.πρωτ.644/10-1-2019 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της (Αντιδημάρχου Ξάνθης) Δέσποινας
Παρτσαλίδου, όπου επιδόθηκε κανονικά στον καθένα από τα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75
του Ν. 3852/10, προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν
σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη
δηλαδή :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1.Παρτσαλίδου Δέσποινα (πρόεδρος)
1. Γουναρίδης Στυλιανός
2. Ιγιαννίδης Στέφανος
2. Χαριτωνίδου Ειρήνη
3. Κυριακίδης Αλέξανδρος
3. Χασάν Ογλού Ορχάν
4. Λομβαρδέας Μιχαήλ
5. Σδρέβανος Μαρίνος
6. Φανουράκης Εμμανούηλ
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Η Πρόεδρος Δέσποινα Παρτσαλίδου κήρυξε την έναρξη της τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής και εισηγούμενη το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της επιτροπής την
αριθ.πρωτ.564/09-01-2019 εισήγηση του Τμήματος Αδειοδοτησεων & Εμπορικών Δραστηριοτήτων
η οποία έχει ως εξής:
Σχετικά:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.3037/02, σύμφωνα με το οποίο για τη λειτουργία επιχείρησης προσφοράς
υπηρεσιών διαδικτύου απαιτείται ειδική άδεια του Δήμου ή της Κοινότητας στην περιφέρεια του οποίου
βρίσκεται το κατάστημα.
2. Την υπ’ αριθ. 1107414/1491/ Τα & Ε.Φ./ 26-11-2003 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών, Εσωτερικών-Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής
Ναυτιλίας, «περί καθορισμού των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας και των δικαιολογητικών για τη
χορήγηση αδειών λειτουργίας προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010.
4. Την αριθ. 364/2011 απόφαση του Δημοτ. Συμβουλίου Ξάνθης σχετικά με την μεταβίβαση αρμοδιότητος
χορήγηση άδειας παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 της K.Y.A. οικ. 16228/18-05-2017 (ΦΕΚ 1723/18-05-2017 τεύχος Β')
«Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων
Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων».
6. Την από 14-11-2018 αίτηση και το σχετικό φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την χορήγηση
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας «Επιχείρηση προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου» από τον παρακάτω
ενδιαφερόμενο:
 ΠΑΡΣΟΝΟΓΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ του Εμμανουήλ στην οδό Ανθ. Μιλτιάδου Γεωργίου 24 στην
Ξάνθη - Αριθ. Υπολογιστών: είκοσι τέσσερις (-24-)
Οι όροι για την χορήγηση της άδειας λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου,
προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 1 της Κ.Υ.Α. 1107414/1491/ΤΕΦ/26-11-2003 (ΦΕΚ1827/08-122003 τεύχος Β’) όπως ισχύουν και χορηγείται από τον οικείο Δήμο στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το
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κατάστημα. Τα καταστήματα αυτά μπορεί να λειτουργούν είτε ως «αμιγείς» επιχειρήσεις προσφοράς
υπηρεσιών διαδικτύου, είτε ως «μικτές» επιχειρήσεις, τηρώντας τις διατάξεις της Απόφασης του Υπ. Υγείας
Υ1γ/Γ.Π./οικ. 47829/23.06.2017 (ΦΕΚ 2161/23-06-2017 τεύχος Β’).
Σύμφωνα δε με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 1 της ανωτέρω Κ.Υ.Α., για τη χορήγηση της άδειας
καταστήματος παροχής υπηρεσιών διαδικτύου απαιτείται να συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. Ο ενδιαφερόμενος να έχει συμπληρώσει το 18 έτος της ηλικίας του.
2. Να μην έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για τα αδικήματα που προβλέπονται στο εδάφιο α της παρ.2
του άρθρου 1 του Π.Δ. 180/1979 (ΦΕΚ Α 46).
3. Να μην του έχει αφαιρεθεί ΟΡΙΣΤΙΚΑ η άδεια λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών
διαδικτύου που είχε εκδοθεί επ’ονόματι του. Αν την άδεια αιτείται Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
(Ε.Π.Ε.), Ομόρρυθμος Εταιρεία (Ο.Ε.) ή Ετερόρρυθμος Εταιρεία (Ε.Ε.): οι προαναφερόμενες
προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν σε καθένα από τους Εταίρους.
4. Ο χώρος για τον οποίο αιτείται η άδεια, εφόσον διαθέτει περισσότερες από μία αίθουσες, αυτές να
επικοινωνούν μεταξύ τους ελεύθερα και να μην μπορούν να απομονωθούν με οποιονδήποτε τρόπο,
προκειμένου να είναι ευεπιτήρητες.
5. 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 ή δημόσιο χώρο, πλην
της εξόδου κινδύνου.
6. Στην κύρια είσοδο της επιχείρησης να αναρτάται υποχρεωτικά πινακίδα με την ένδειξη
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΔΙΚΤΥΟΥ», καθώς και με ταυτόσημη ένδειξη
ξενόγλωσση εφόσον το επιθυμεί ο επιχειρηματίας.
Η άδεια λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου εκδίδεται από τον Δήμαρχο ή τον
αρμόδιο αντιδήμαρχο, μετά από απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται ύστερα από
έλεγχο για την διαπίστωση της πληρότητας των δικαιολογητικών, εντός τριάντα (30) ημερών από την πλήρη
υποβολή τους (άρθρο 2 παρ.3 της ανωτέρω ΚΥΑ). Σύμφωνα με την αριθ. 364/2011 απόφαση του Δημοτ.
Συμβουλίου Ξάνθης μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα χορήγησης άδειας παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου στην
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Για τον έλεγχο, η οικεία επιτροπή λαμβάνει υπόψη της, τις παραπάνω
προϋποθέσεις (της παρ. 2 του άρθρου 1 της ανωτέρω Κ.Υ.Α.).
Στις 14-11-2018 ο ενδιαφερόμενος ΠΑΡΣΟΝΟΓΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ του Εμμανουήλ κατέθεσε την με
αριθ. πρωτ. 33092 Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση ζητώντας την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
επιχείρησης παροχής υπηρεσιών διαδικτύου. Η αδειοδότηση για τις υπηρεσίες διαδικτύου ακολουθεί όπως
προαναφέρθηκε τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 1107414/1491/ΤΕΦ/26.11.2003, τις διατάξεις του άρθρου 1 της
K.Y.A. οικ. 16228/18.05.2017 (ΦΕΚ 1723/18.05.2017 τεύχος Β') «Απλούστευση και προτυποποίηση των
διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων
και Κινηματογράφων» και την Απόφαση Υπ. Υγείας Υ1γ/Γ.Π./οικ. 47829/23.06.2017 (ΦΕΚ 2161/23.06.2017
τεύχος Β’) όπως προκύπτει από τη σχετική γνωμοδότηση Δ.Υ. 5797/20-12-2018 (εισερχόμενο στην υπηρεσία
μας στις 27-12-2018) της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ξάνθης, βάσει του οποίου
γνωμοδοτεί θετικά να χορηγηθεί η αιτούμενη άδεια με δυνατότητα ανάπτυξης είκοσι τεσσάρων (24)
ηλεκτρονικών υπολογιστών. Το παραπάνω κατάστημα έχει ήδη εφοδιαστεί με την με αριθ. 1021278 (ver.8)
από 18-12-2018 γνωστοποίηση για την δραστηριότητα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΑΦΕ)».
Προκειμένου λοιπόν περί μικτών καταστημάτων για τη δραστηριότητα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΑΦΕ)», ακολουθείται η διαδικασία της γνωστοποίησης, ενώ για
την χορήγηση της άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου, απαιτούνται τα
παρακάτω δικαιολογητικά (παρ.1 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 1107414/1491/ΤΕΦ/26-11-2003). Επιπλέον
δικαιολογητικά κατατίθενται με βάση των διατάξεων του άρθρου 285 Ν.3463/2006 ΔΚΚ και της υπ’αριθ.
61167/17-12-2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 2438/28.12.2007).
 Αίτηση με τρεις πρόσφατες φωτογραφίες, στην οποία αναφέρεται η ακριβής διεύθυνση, το είδος
του καταστήματος, αίθουσας ή του χώρου γενικά στον οποίο πρόκειται να εγκατασταθούν οι
ηλεκτρονικοί υπολογιστές και το πλήθος αυτών για το οποίο ζητείται η άδεια.
 Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας και πρόσφατο αντίγραφο ποινικού μητρώου του
ενδιαφερόμενου.
 Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί ενάρξεως ασκήσεως επιτηδεύματος.
 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνει ότι δεν του έχει αφαιρεθεί ΟΡΙΣΤΙΚΑ
κατά το παρελθόν εκδοθείσα επ’ ονόματι του άδεια λειτουργίας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών
διαδικτύου.
 Έγγραφο που αποδεικνύει τη μίσθωση καταστήματος.
 Δημοτική Ενημερότητα.
 Γνωμάτευση Υγειονομικής Υπηρεσίας ότι πληρούνται οι υγειονομικοί όροι λειτουργίας.
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 Σχεδιάγραμμα κάτοψης του καταστήματος, της αίθουσας ή του χώρου, συνταγμένο από
διπλωματούχο μηχανικό και βεβαίωση αυτού ότι το κατάστημα, η αίθουσα ή ο χώρος για τον
οποίο πρόκειται να εκδοθεί η άδεια, είναι χώρος κύριας χρήσεως, προοριζόμενος για κατάστημα
και αντίγραφα στοιχείων νομιμότητας του χώρου στα οποία αναφέρεται (π.χ. άδεια δόμησης,
δηλώσεις αυθαιρέτου κ.τ.λ).
 Παράβολο.
 Υπ. Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται υπεύθυνα από τον ενδιαφερόμενο ότι δεν
έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για τα αδικήματα που προβλέπονται στο εδάφιο α΄ της παρ. 2 του
άρθρου 1 του Π.Δ. 180/1979 (ΦΕΚ Α΄46).
 Υπ. Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνει υπεύθυνα ο ενδιαφερόμενος, ότι η κύρια
είσοδος του χώρου, να είναι και η έξοδός 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.
 Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνει υπεύθυνα ο ενδιαφερόμενος, ότι έλαβε
γνώση του ν. 2946/2001 σύμφωνα με τον οποίο οι επιγραφές καταστημάτων πρέπει να
αναγράφονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
 Βεβαίωση χρήσεων γης της Δ/νσης Δόμησης του Δήμου Ξάνθης με αριθ. πρωτ. 3703/09-11-2018.
 Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 της κα. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του Δημητρίου,
διαχειρίστριας της πολυκατοικίας που βρίσκεται στην οδό Ανθ. Μιλτ. Γεωργίου 24 στην Ξάνθη,
ότι δεν υπάρχει κανονισμός στο οίκημα και η πλειοψηφία των ιδιοκτητών επιτρέπουν την ίδρυση
και λειτουργία καταστήματος προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου.
 Πιστοποιητικό πυρασφάλειας (δεν απαιτείται στην περίπτωση μεικτών καταστημάτων).
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως θέσετε υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής το θέμα
χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας «Επιχείρηση προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου» του
ενδιαφερόμενου ΠΑΡΣΟΝΟΓΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ του Εμμανουήλ για το κατάστημά του που βρίσκεται στην
οδό Ανθ. Μιλτιάδου Γεωργίου 24 στην Ξάνθη με αριθμό υπολογιστών είκοσι τέσσερις (-24-), επειδή ο
φάκελος του εν λόγω καταστήματος είναι πλήρης σύμφωνα με την ΚΥΑ 1107414/1491/ ΤΕΦ/26.11.2003 και
την Απόφαση Υπ. Υγείας Υ1γ/Γ.Π./οικ. 47829/23.06.2017 (ΦΕΚ 2161/23.06.2017 τεύχος Β’). Το ανωτέρω
κατάστημα θα λειτουργεί ως μεικτό κατάστημα «Επιχείρηση προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου –
Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης μερικής Επεξεργασίας (Καφέ)»
Κατόπιν εκδόσεως της άδειας υπηρεσιών διαδικτύου, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλλει εκ νέου
μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ γνωστοποίηση μεταβολής που θα συμπεριλαμβάνει τη νέα δραστηριότητα.
Κατόπιν εκδόσεως της άδειας υπηρεσιών διαδικτύου, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλλει εκ νέου μέσω
του ΟΠΣ-ΑΔΕ γνωστοποίηση μεταβολής που θα συμπεριλαμβάνει τη νέα δραστηριότητα.
Τέλος η Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση καθώς και
τις διατάξεις των άρθρων που αναφέρονται σ’ αυτήν,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας «Καταστήματος προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου» του
«ΠΑΡΣΟΝΟΓΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ του Εμμανουήλ» στην οδό Ανθ. Μιλτιάδου Γεωργίου 24 στην Ξάνθη,
με αριθμό υπολογιστών είκοσι τέσσερις (-24-).
………………………………………………………………………………………………………………..
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 5 /2019.
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Η Πρόεδρος
Τα Μέλη
Δέσποινα Παρτσαλίδου
(Ακολουθούν υπογραφές
(Υπογραφή)
των παρόντων μελών)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 15/1/2019
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Αικατερίνη Τσαπαδίκου

