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Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών
διαδικτύου εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
«Επιχείρηση αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο
οινοπνευματωδών ποτών (καφετέρια)», Μαζική Εστίαση
πρόχειρου γεύματος (Αναψυκτήριο), στον Χατζόπουλο Πασχάλη
στην διεύθυνση: οδός Παύλου Μελά αριθμ. 16 περιοχή
Παλαιοκάστρου Δ.Ε Ωραιοκάστρου του Δήμου Ωραιοκάστρου.

Στο Ωραιόκαστρο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 15η του μήνα
Απριλίου έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Μ. Τρίτη
και ώρα
3 μ.μ το
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ωραιοκάστρου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση,
ύστερα από την αριθμ. 10687/11 -4 - 2014 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που
επιδόθηκε σε κάθε ένα από τα μέλη , και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων
σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι
επτά (27 ) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα εννέα (19 ) μέλη .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Δεληπάλα Δάφνη Πρόεδρος Δ.Σ
2) Λαζαρίδης Γεώργιος
3) Τερζής Χρήστος του Αθανασίου
4) Μαρμαρίδης Σταύρος
5) Παρισόπουλος Γεώργιος
6) Χατζηπαραδείσης Χρήστος
7) Πολυχρονίδης Αναστάσιος
8) Παπαχρήστος Νικόλαος
9) Ματσουκατίδης Θεόδωρος

1)
Γαβότση-Σπυριδωνίδου
Όλγα
Αντιπρόεδρος Δ.Σ
2) Τερζής Χρήστος του Δημητρίου
Γραμματέας Δ.Σ
3) Ζάϊκος Λεωνίδας
4) Τσιτσικλής Γεώργιος
5) Αταμιάν Μπεδρός-Εσαή (Πέτρος)
6) Ντότση Πασχαλίνα
7) Καραστερίου Ευάγγελος
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10) Παπακώστας Χαράλαμπος
11) Αντωνιάδης Σάββας
12) Τσακαλίδου Δέσποινα
13) Κέπετζη-Τσιταμπάνη Ειρήνη
14) Παρπόρης Φώτιος
15) Ιωσηφίδης Κυριάκος
16) Γαβότσης Αστέριος
17) Καρασαββίδης Δημήτριος
18) Καρύδης Αθανάσιος
19) Θεμελής Άγγελος

8) Δούμπαλας Κυριάκος
Οι οποίοι δεν προσήλθαν
κλήθηκαν νόμιμα.

αν

και

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67,
80 και 81 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
του Δήμου:
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΔΡΥΜΟΥ
Πουλέκας Γεώργιος
ΛΗΤΗΣ
Παπαγεωργίου Καλλιόπη
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Τσακαλίδης Θεόδωρος

απών
παρούσα
απών

ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ
ΜΕΣΑΙΟΥ
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ

παρών
απών
απών
παρών
παρών

Μοσχόπουλος Αθανάσιος
Φωτιάδης Σάββας
Τσαλίδης Γεώργιος
Ζέγος Χρήστος
Καρκάρης Στέλιος

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος Σαραμάντος Δημήτριος,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, ο οποίος και παρέστη
(από το 26ο θέμα και μετά).
Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δημοτικός Υπάλληλος Αποστολίδης
Χαράλαμπος για την τήρηση των πρακτικών.
Προσήλθαν κατά την διάρκεια της συνεδρίασης : ο Δ.Σ Μαρμαρίδης Σταύρος μετά το 1 ο θέμα
ΕΗΔ, ο Δ.Σ Ιωσηφίδης Κυριάκος στο 2ο θέμα της ΗΔ, η Δ.Σ Κέπετζη-Τσιταμπάνη Ειρήνη στο 6ο
θέμα, ο Δ.Σ Θεμελής Άγγελος στο 10ο θέμα και ο Πρόεδρος της Τ.Κ Πενταλόφου Καρκάρης Στέλιος
στο 8ο θέμα.
Αποχώρησαν κατά την διάρκεια της συνεδρίασης: ο Δ.Σ Λαζαρίδης μετά το 4 ο θέμα ΕΗΔ, ο
Δ.Σ Αντωνιάδης Σάββας μετά το 6ο θέμα, ο Δ.Σ Παρπόρης Φώτιος μετά το 17 ο θέμα, ο Δ.Σ Καρύδης
Αθανάσιος μετά το 26ο θέμα, ο Δ.Σ Γαβότσης Αστέριος μετά το 26 ο θέμα, ο Δ.Σ Ιωσηφίδης Κυριάκος
μετά το 26ο θέμα.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος έθεσε τέσσερα (4) θέματα που
δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη για συζήτηση πριν τα θέματα ημερήσιας
διάταξης και ομόφωνα τα μέλη του συμβουλίου εγκρίνουν να συζητηθούν
χαρακτηρίζοντάς τα ως κατεπείγοντα.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης και εισηγούμενη το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:
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Το Αυτοτελές Τμήμα Οικονομικής Ανάπτυξης (Γραφείο Αδειοδοτήσεων και
Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων) μας έστειλε την υπ’ αριθμ. 259/11-4-2014
εισήγηση με θέμα: «Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς
υπηρεσιών διαδικτύου εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
«Επιχείρηση αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών
ποτών (καφετέρια)», Μαζική Εστίαση Πρόχειρου γεύματος (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ),
στην επωνυμία: ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του Γεωργίου με τον
διακριτικό τίτλο «EXCITE» στην διεύθυνση: οδός Παύλου Μελά αριθμ. 16
περιοχή Παλαιοκάστρου Δ.Ε Ωραιοκάστρου του Δήμου Ωραιοκάστρου Ν.
Θες/νίκης», η οποία έχει ως εξής:
Η άδεια για τη λειτουργία επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου, που
προβλεπόταν από τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3037/2002 οι οποίες
ακυρώθηκαν με την υπ’ αριθ. 2144/2009 απόφαση του τμήματος Δ’ του ΣτΕ και
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 της Κ.Υ.Α.
1107414/1491/ΤΕΦ/26.11.2003 (ΦΕΚ1827/08.12.2003 τεύχος Β’) και ισχύουν,
χορηγείται από τον οικείο Δήμο στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το
κατάστημα. Τα καταστήματα αυτά μπορεί να λειτουργούν είτε ως «αμιγείς»
επιχειρήσεις προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου, είτε ως «μικτές» επιχειρήσεις, εντός
όμως μόνο των καθοριζομένων στο άρθρο 37 της Α1β/8577/1983 Υγειονομικής
Διάταξης καταστημάτων (ήτοι καφετέριες, μπαρ, καφενεία, κυλικεία) όπως
αντικαταστάθηκε με την 96967/8.10.2012 Απόφαση του Υπουργού Υγείας άρθρο 14
περίπ. Β’ και ισχύει.
Σύμφωνα δε με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 1, για τη χορήγηση τη ης
άδειας καταστήματος υπηρεσιών διαδικτύου απαιτείται να συντρέχουν οι ακόλουθες
προϋποθέσεις:
 Ο ενδιαφερόμενος να έχει συμπληρώσει το 18 έτος της ηλικίας του.
 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).
 Να μην του έχει αφαιρεθεί ΟΡΙΣΤΙΚΑ η άδεια λειτουργίας επιχείρησης
προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου που είχε εκδοθεί επ’ ονόματι του.
 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.
 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.
 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).
 Για τον έλεγχο, το οικείο δημοτικό συμβούλιο λαμβάνει υπόψη του τις παραπάνω
προϋποθέσεις ( της παρ. 2 του άρθρου 1 της ανωτέρω Κ.Υ.Α.)
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Στις 17-12-2013 με τον Α.Π. 40946 ο ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ζήτησε με Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για έκδοση άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας μεικτού καταστήματος «(ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ)»
. Η αδειοδότηση για τις υπηρεσίες διαδικτύου (ΙΝΤΕΡΝΕΤ) ακολουθεί όπως
προαναφέραμε τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 1107414/1491/ΤΕΦ/26.11.2003, ενώ η
αδειοδότηση δραστηριότητας Καφετέρια – Αναψυκτήριο ακολουθεί τις διατάξεις της
Αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α. 2.1/31600/9.12.13. Αμφότερες οι άδειες υπακούουν στην
Απόφαση Υπ. Υγείας Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/8.10.2012 (ΦΕΚ 2718/8.10.2012 τεύχος
Β’) και τροποποιούν τον τίτλο της δραστηριότητας ως παρακάτω φαίνεται από τη
σχετική γνωμοδότηση της Δ/νσης Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού
ελέγχου Π.Ε.Θ.
Το παραπάνω κατάστημα δεν έχει εφοδιαστεί με άδεια ίδρυσης και λειτουργίας
για δραστηριότητα: «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ –ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» και οι δύο άδειες δηλ. α.
«ΙΝΤΕΡΝΕΤ» & β. «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ –ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙO» θα δοθούν συγχρόνως και
θα αποτελούν ενιαία άδεια .
Προκειμένου λοιπόν περί μικτών καταστημάτων η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για τη δραστηριότητα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» ,
«ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» (όπως στην προκειμένη περίπτωση) θα δοθεί κατευθείαν από
τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, ενώ για την χορήγηση της άδειας λειτουργίας επιχείρησης
προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου, απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά (παρ.1 του
άρθρου 2 της ΚΥΑ 1107414/1491/ΤΕΦ/26-11-2003). Επιπλέον δικαιολογητικά
κατατίθενται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 285 ν. 3463/2006 ΔΚΚ, της αριθ.
61167 (ΦΕΚ Β’ 2438/28.12.2007) και της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/31600 (ΦΕΚ
3106/9.12.2013τ. Β’):
















Αίτηση με τρεις πρόσφατες φωτογραφίες
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας
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
Πιστοποιητικό πυρασφάλειας
Δημοτική Ενημερότητα
Γνωμάτευση Υγειονομικής Υπηρεσίας ότι πληρούνται οι υγειονομικοί όροι
λειτουργίας
Σχεδιάγραμμα κάτοψης
Παράβολο
Υπ. Δήλωση του Ν. 1599/86 του Π.Δ. 180/79
Πιστοποιητικό επιμελητηρίου για το διακριτικό τίτλο της επιχείρησης το οποίο
κατατέθηκε στην υπηρεσία του Δήμου Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης :
Α.Π. 257/11.04.2014 .
Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/86
Βεβαίωση χρήσης γης Α.Π. ΤΥ. 616/30.10.2013
Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/86 που κατατέθηκε στο τμήμα Τοπικής Ανάπτυξης
του Δήμου με Α.Π. 258/11.04.2014 .

Kατόπιν των ανωτέρω και σε συνέχεια της από 8/4/2014 προηγούμενης
επιστολής μας (email) παρακαλούμε όπως θέσετε υπόψη του δημοτικού σας
συμβουλίου το θέμα: «Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς
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υπηρεσιών διαδικτύου εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ως το θέμα
του παρόντος στον ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ ΠΑΣΧΑΛΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ», επειδή ο
φάκελος του εν λόγω καταστήματος είναι πλήρης και σύμφωνα με την ΚΥΑ
1107414/1491/ΤΕΦ/26.11.2003, τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.3, της ΚΥΑ
ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/31600 (ΦΕΚ 3106/9.12.2013τ.Β’), την
Απ. Υπ. Υγείας
Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/8.10.2012 (ΦΕΚ 2718/8.10.2012 τεύχος Β’).
Στην συνέχεια η Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου την
ανωτέρω εισήγηση και τα στοιχεία του φακέλου και κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο
να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση , η οποία έχει
καταγραφεί (και με τεχνικά μέσα) και η οποία θα καταχωρηθεί στα πρακτικά μετά
την απομαγνητοφώνηση , αφού άκουσε όσα είπε ο παραπάνω εισηγητής και έλαβε
υπόψη του:
1. Την παραπάνω εισήγηση
2. Τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων
3. Την υπ’ αριθμ.. 259/11-4-2014 εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος
Οικονομικής Ανάπτυξης (Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών
Δραστηριοτήτων)
4. Την αίτηση του ενδιαφερομένου με τα συνημμένα δικαιολογητικά
5. Την ΚΥΑ 1107414/1491/ΤΕΦ/26.11.2003
6. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.3, της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/31600 (ΦΕΚ
3106/9.12.2013τ.Β’)
7. Την Απ. Υπ. Υγείας Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/8.10.2012 (ΦΕΚ 2718/8.10.2012
τεύχος Β’)
8. Τις διατάξεις του άρθρου 75 και 80 του Ν.3463/2006 του Δ.Κ.Κ
9. Τις διατάξεις του άρθρου65 και 94 του Ν. 3852/2010.

Αποφασίζει με πλειοψηφία

Εγκρίνει την χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης: «προσφοράς
υπηρεσιών διαδικτύου εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντοςΕπιχείρηση αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών
(καφετέρια)», στον Χατζόπουλο Πασχάλη του Γεωργίου με τον διακριτικό τίτλο
«EXCITE» στην διεύθυνση: οδός Παύλου Μελά αριθμ. 16 περιοχή
Παλαιοκάστρου Δ.Ε Ωραιοκάστρου του Δήμου Ωραιοκάστρου».
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Καρύδης Αθανάσιος και Αντωνιάδης Σάββας
δήλωσαν παρών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 140 /2014
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Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η Πρόεδρος
κήρυξε την λήξη της συνεδρίασης.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
κατωτέρω.Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ
υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα
Η Πρόεδρος του Δ. Σ

Δεληπάλα Δάφνη
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