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Από το αριθ.15/21-11-2019 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης.
Αριθ. απόφασης 70

Περίληψη
Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας προσφοράς
υπηρεσιών διαδικτύου, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις
του άρθρου 3 του ν. 3037/2002»
Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 21 Νοεμβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την
αριθμ.πρωτ.28055/15-11-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Ιωάννη Ζερενίδη (Αντ/ρχου Ξάνθης),
η οποία επιδόθηκε κανονικά στο 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 ληφθούν σχετικές
αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 8 μέλη δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Ιωάννης Ζερενίδης (Πρόεδρος)
2. Ηλίας Ασκαρίδης
7. Αφεντούλης Τσακιρίδης
3. Στυλιανός Γουναρίδης
8. Τιμούρ Χουσεΐν Ογλού
4. Στέφανος Ιγιαννίδης
5. Λεβέντ Χασάν Καρά Οσμάν
6. Σιαμπάν Μπαντάκ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Εμμανουήλ Φανουράκης
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και εισηγούμενος
το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της επιτροπής την αριθμ.πρωτ.29046/31-10-2019 εισήγηση
Του Αντιδημάρχου Αδειοδοτήσεων Δήμου Ξάνθης, η οποία έχει ως εξής:
Χορήγηση άδειας προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του
ν. 3037/2002
1. ΣΧΕΤ Τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. ΙΙ στοιχείο 17 του ν.3463/06
2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.3037/2002 (ΦΕΚ 174 Α΄)
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 1107414/1491/ΤΕΦ/03/26-11-2003 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1827 Β’/8-12-03):
«Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας και των δικαιολογητικών για τη χορήγηση
αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου, του οργάνου για την αφαίρεση της
άδειας λειτουργίας της επιχείρησης και λοιπών διαδικαστικών θεμάτων για την εφαρμογή των διατάξεων
του Ν. 3037/2002».
4. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 65 και του άρθρου 73 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν.
5. Την αριθ. 364/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης σχετικά με τη μεταβίβαση
αρμοδιότητας χορήγηση άδειας παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
6. Την με αριθ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829/23-6-17 απόφαση Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 2161 Β)
7. Τις διατάξεις του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. οικ./16228/17-05-2017 K.Y.A. (ΦΕΚ 1723/18-05-2017
τεύχος Β')
Την από 09-04-2019 αίτηση και το σχετικό φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά
για την χορήγηση προέγκρισης για επιχείρησης παροχής υπηρεσιών διαδικτύου του ΡΑΣΗΜ ΟΓΛΟΥ
ΣΕΛΑΛ του Μουσταφά στην οδό Σαπαίων 21 στην Π. Χρύσα Ξάνθης
8. Τη με αριθ. 12/2019 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης, περί προέγκριση επιχείρησης παροχής
υπηρεσιών διαδικτύου στον ΡΑΣΗΜ ΟΓΛΟΥ ΣΕΛΑΛ του Μουσταφά στην οδό Σαπαίων 21 στην Π.
Χρύσα Ξάνθης
9. Την από 28-06-2019 αίτηση και το σχετικό φάκελο με δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης
και λειτουργίας «Επιχείρηση προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου» για πέντε (5) ηλεκτρονικούς
υπολογιστές από τον ΡΑΣΗΜ ΟΓΛΟΥ ΣΕΛΑΛ του Μουσταφά στην οδό Σαπαίων 21 στην Π. Χρύσα
Ξάνθης.
10. Το με αρθ. Πρωτ. 17300/8-7-19 έγγραφο του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και εμπορικών Δραστηριοτήτων
προς τον ενδιαφερόμενο, περί ελλιπών δικαιολογητικών
11. Την με αριθ. πρωτ. 18422/17-7-2019 κατάθεση των ζητούμενων δικαιολογητικών
12. Το με αριθ. πρωτ. 16195/23-7-19 έγγραφο του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και η με αριθ. πρωτ. Δ.Υ.
3459/2-10-2019 γνωμοδότησης του Τμήματος Περ/κης Υγιεινής & Υγειον. Ελέγχου της Π.Ε. Ξάνθης
13. Την με αριθ. πρωτ. 29044/31-10-19 Αναφορά της προϊσταμένης Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
Έχοντας υπόψιν:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. ΙΙ στοιχείο 17 του ν.3463/06
2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.3037/2002 (ΦΕΚ 174 Α΄)
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 1107414/1491/ΤΕΦ/03/26-11-2003 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1827 Β’/8-12-03):
«Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας και των δικαιολογητικών για τη χορήγηση
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αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου, του οργάνου για την αφαίρεση της
άδειας λειτουργίας της επιχείρησης και λοιπών διαδικαστικών θεμάτων για την εφαρμογή των διατάξεων
του Ν. 3037/2002».
4. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 65 και του άρθρου 73 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν.
5. Την αριθ. 364/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης σχετικά με τη μεταβίβαση
αρμοδιότητας χορήγηση άδειας παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
6. Την με αριθ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829/23-6-17 απόφαση Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 2161 Β)
7. Τις διατάξεις του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. οικ./16228/17-05-2017 K.Y.A. (ΦΕΚ 1723/18-05-2017
τεύχος Β')
8. Την από 09-04-2019 αίτηση και το σχετικό φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την χορήγηση
προέγκρισης για επιχείρησης παροχής υπηρεσιών διαδικτύου του ΡΑΣΗΜ ΟΓΛΟΥ ΣΕΛΑΛ του
Μουσταφά στην οδό Σαπαίων 21 στην Π. Χρύσα Ξάνθης
9. Τη με αριθ. 12/2019 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης, περί προέγκριση επιχείρησης παροχής
υπηρεσιών διαδικτύου στον ΡΑΣΗΜ ΟΓΛΟΥ ΣΕΛΑΛ του Μουσταφά στην οδό Σαπαίων 21 στην Π.
Χρύσα Ξάνθης.
10. Την από 28-06-2019 αίτηση και το σχετικό φάκελο με δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης
και λειτουργίας «Επιχείρηση προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου» για πέντε (5) ηλεκτρονικούς
υπολογιστές από τον ΡΑΣΗΜ ΟΓΛΟΥ ΣΕΛΑΛ του Μουσταφά στην οδό Σαπαίων 21 στην Π. Χρύσα
Ξάνθης.
11. Το με αρθ. Πρωτ. 17300/8-7-19 έγγραφο του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και εμπορικών Δραστηριοτήτων
προς τον ενδιαφερόμενο, περί ελλιπών δικαιολογητικών
12. Την με αριθ. πρωτ. 18422/17-7-2019 κατάθεση των ζητούμενων δικαιολογητικών
13. Το με αριθ. πρωτ. 16195/23-7-19 έγγραφο του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και η με αριθ. πρωτ. Δ.Υ.
3459/2-10-2019 γνωμοδότησης του Τμήματος Περ/κης Υγιεινής & Υγειον. Ελέγχου της Π.Ε. Ξάνθης
14. Την με αριθ. πρωτ. 29044/31-10-19 Αναφορά της προϊσταμένης Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
Εισηγούμαι
Θετικά για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας «Επιχείρηση προσφοράς υπηρεσιών
διαδικτύου» στον ενδιαφερόμενο ΡΑΣΗΜ ΟΓΛΟΥ ΣΕΛΑΛ του Μουσταφά για το κατάστημά που βρίσκεται
στην οδό Σαπαίων 21 στην Π. Χρύσα Ξάνθης με δυνατότητα ανάπτυξης πέντε (-5-) ηλεκτρονικών
υπολογιστών, επειδή ο φάκελος του εν λόγω καταστήματος είναι πλήρης σύμφωνα με την ΚΥΑ 1107414/1491/
ΤΕΦ/26.11.2003.
Το ανωτέρω κατάστημα θα λειτουργεί ως μεικτό κατάστημα «Επιχείρηση προσφοράς υπηρεσιών
διαδικτύου – Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης μερικής Επεξεργασίας (Καφετέρια)». 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.
και 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
Τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας «Επιχείρηση προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου» στον
ενδιαφερόμενο ΡΑΣΗΜ ΟΓΛΟΥ ΣΕΛΑΛ του Μουσταφά για το κατάστημά που βρίσκεται στην οδό
Σαπαίων 21 στην Π. Χρύσα Ξάνθης με δυνατότητα ανάπτυξης πέντε (-5-) ηλεκτρονικών υπολογιστών.
……………………………………………………………………………………………………………………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
Ιωάννης Ζερενίδης
(Ακολουθούν υπογραφές των παρόντων μελών)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 21-11-2019
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Αικατερίνη Τσαπαδίκου

ΑΔΑ: Ω6ΛΖΩΚ8-9ΜΖ

