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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 1ο πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης, της
16ης Ιανουαρίου 2014.

Αριθ. Απόφασης 2

Περίληψη
΄΄
Χορήγηση
άδειας
επιχειρήσεων
προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στον
ΓΚΑΤΖΗ ΣΑΛΗΧ του ΜΕΧΜΕΤ στην οδό
Ικονίου
9
του
Δήμου
Ξάνθης
(αρ.Υπολογιστών 2)΄΄

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 16 Ιανουαρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και
ώρα 13.30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης,
ύστερα από την αριθ.πρωτ.1165/10-1-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της (Δημάρχου
Ξάνθης) Στυλιανίδη Μιχαήλ, 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
οκτώ (8) μέλη δηλαδή :
Παρόντες
Απόντες
1. Στυλιανίδης Μιχαήλ (πρόεδρος)
1. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
2. Ανταμπούφης Νικόλαος
3. Βασιλούδης Ηλίας
4. Ηλιάδης Θωμάς
5. Κυριακίδης Αλεξ/ρος
6. Ξυνίδης Αθανάσιος
7. Φανουράκης Μανώλης
8. Φωτιάδης Νικόλαος
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο κος Κολλάρος Γεώργιος, ο νομικός σύμβουλος του Δήμου
κος Λάμπρου Γιάννης, οι μελετητές του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης κοι Χρήστος Τριγκώνης
και Παναγιώτης Σκαρλάτος και εκπρόσωπος της οργάνωσης του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
κος Ανδρεάδης.
Ο Πρόεδρος Στυλιανίδης Μιχαήλ κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας
ο

Ζωής και εισηγούμενος το 1 θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της Επιτροπής την
αριθ.πρωτ.349/7-1-2014 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:
΄΄Συντάκτρια: Καραμόσχου
Ελένη (αρμόδια υπάλληλος για την έκδοση αδειών
λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος)
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 αρθ. 73 του Ν. 3852/2010.
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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. Την από 3-1-2014 αίτηση και ο σχετικός φάκελος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για
την έκδοση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου από τον
παρακάτω ενδιαφερόμενο
ΓΚΑΤΖΗ ΣΑΛΗΧ του ΜΕΧΜΕΤ (παροχής υπηρεσιών διαδικτύου) στην οδό Ικονίου
9 του Δήμου Ξάνθης (Αριθ. Υπολογιστών 2).
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλώ να μεριμνήσετε για την έκδοση της σχετικής
απόφασης χορήγησης άδειας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 της ανωτέρω αποφάσεως.΄΄
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη της και τις
διατάξεις των άρθρων που αναφέρονται στην εν λόγω εισήγηση, την αίτηση του ενδιαφερομένου με
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την αριθ.364/18-7-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που
αφορά τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας του Δημοτικού Συμβουλίου για τη χορήγηση άδειας παροχής
υπηρεσιών Διαδικτύου στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών διαδικτύου στον
ΓΚΑΤΖΗ ΣΑΛΗΧ του ΜΕΧΜΕΤ, στην οδό Ικονίου 9 του Δήμου Ξάνθης (αριθ.Υπολογιστών 2)
…………………...…………………………………………………………………………………………….
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 2/2014.
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
Μιχαήλ Στυλιανίδης
(Ακολουθούν υπογραφές
(Υπογραφή)
των παρόντων μελών)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 16-1-2014
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Κοκκίνου Περιστέρα

