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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ αρ. 12  
Τ.Κ. 561 23 Αµπελόκηποι 

 

 

Πληροφ. :  κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος      Απόσπασµα 
   κα Θεοδωρίδου Αθηνά                                         από το πρακτικό της  27 - 8 - 2012 
                      συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313 313689-690 
 

Αριθµός  Απόφασης : 268/2012 
 

ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήµατος προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου (Internet).  
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 23ην του µήνα Ιουλίου του έτους 
2012 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8η µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων - Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 9734/19- 7-2012 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους σύµφωνα µε το 
άρθρο 67 του Ν. 3852/10. ∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το 
σύνολο των 33 µελών  ήταν: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραµίδης Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Αρπατζάνη Μαρία, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, 
Καραλιόπουλος Σωτήρης, Κουσίδης Γεώργιος, Μπουντούρη Παρασκευή, Μεζίκης Βασίλειος, 
Καρράς Ευστράτιος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Κουσενίδης Αλέξανδρος, 
Σουσλόγλου Νικόλαος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Ακτσελής Γεώργιος, Αθανασιάδης 
Αθανάσιος, Σάββα Αικατερίνη,Λεµονίδου ∆έσποινα, Κυριλλίδης Γεώργιος, Τσιριγώτης Αρσένιος,  
Σαπρανίδου Σωτηρία, Κατσαρός Ιωάννης, Βούζας Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ:Αποστολίδου Μαρία, Βαλάνος Νικόλαος, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Σιώπης 
Κωνσταντίνος, Πατσιάς Γεώργιος, Αγοραστός Κωνσταντίνος, Λαδάς Παράσχος, Χοϊδης 
Χαράλαµπος, Παπαδήµας Αναστάσιος, Παυλίδου Λαµπρινή. 
 
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του 
άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά 
κράτησε ο ειδικός γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουλιώτης  Ευστάθιος.  
 
Επίσης κλήθηκαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης, αλλά δεν  
παρέστησαν.  
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο έκτ.  θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Αντιδήµαρχος κος 
Καζαντζίδης Γ. έθεσε υπόψη του Συµβουλίου ότι  
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τον Ν 3037/2002 περί χορήγησης αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς 

υπηρεσιών διαδικτύου (Internet). 
2. Την υπ΄ αριθµό 1107414/1491/ΤΕΦ/03 (ΦΕΚ 1827 Β’/8-12-03) KYA των υπουργών 

Οικονοµίας και Οικονοµικών – Εσωτερικών και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
αποκέντρωσης –∆ηµόσιας Τάξης –Εµπορικής Ναυτιλίας που αφορά τον καθορισµό 
των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας και των δικαιολογητικών για την 
χορήγηση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου, του 
οργάνου για την αφαίρεση της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης και λοιπων 
διαδικαστικών θεµάτων για την εφαρµογή των διατάξεων του Ν 3037/2002.  
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3. Την αριθµ. 2144/2009 απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας η οποία Ακυρώνει 
εν µέρει την Κοινή Απόφαση 1107414/1491/Τ. & Ε.Φ./26.11.2003 των Υπουργών 
Οικονοµίας και Οικονοµικών, ∆ηµόσιας Τάξης και Εµπορικής Ναυτιλίας και του 
Υφυπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης (Β΄ 1827) και 
ειδικότερα, α) το άρθρο 1 παρ. 2 Β περ. I, β) το άρθρο 1 παρ. 3 περ. στ΄, γ) το άρθρο 
1 παρ. 3 περ. η΄, δ) το άρθρο 1 παρ. 2 Β περ. VI, κατά το µέρος που επιβάλλει την 
ανάρτηση, εντός των αιθουσών των επιχειρήσεων των καταστηµάτων προσφοράς 
υπηρεσιών διαδικτύου, πινακίδων µε την ένδειξη ότι απαγορεύεται η διενέργεια 
παιγνίων, και ε) το άρθρο 5 παρ. 1 έως και 4, κατά το µέρος που αφορά τη διαδικασία 
ελέγχου και επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση διαπιστώσεως απαγορευµένου, κατά 
τα άρθρα 2 παρ. 1 και 3 του ν. 3037/2002, παιγνίου.  

4. Την παρ. 3, του άρθρου 2, της παραπάνω απόφασης των υπουργών, σύµφωνα µε 
την οποία οι άδειες λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου, 
εκδίδονται από τον ∆ήµαρχο µετά από απόφαση του οικείου δηµοτικού συµβουλίου, 
που λαµβάνεται ύστερα από την διαπίστωση της πληρότητας των δικαιολογητικών. 

5. Την αρ. πρωτ. 12761/24-08-2012 αίτηση της TSOPANIDU PETYA IVANOVA  µε την 
οποία ζητά άδεια λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου , µε τη 
λειτουργία τριάνταενός (31) ηλεκτρονικών υπολογιστών, για το Μικτό κατάστηµα 
Καφετέρια µε προσφορά υπηρεσιών διαδικτύου ιδιοκτησίας της επί της οδού 
Ελευθερίας 54, της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αµπελοκήπων, για το οποίο έλαβε την αρ. 
πρωτ. 11363/8-8-2012 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.  

6. Την από 27-08-2012 Έκθεση Ελέγχου της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας. 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών ∆ιαδικτύου για το 
κατάστηµα Μικτό κατάστηµα Καφετέρια µε προσφορά υπηρεσιών διαδικτύου ιδιοκτησίας 
του TSOPANIDU PETYA IVANOVA  επί της οδού Ελευθερίας 54 της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Αµπελοκήπων. 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις του 
∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου 
                                                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
                                                                        Κατά πλειοψηφία     
Με ψήφους 20 υπέρ (Αβραµίδης Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Αρπατζάνη Μαρία, Ιωαννίδης 
Εµµανουήλ, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Κουσίδης Γεώργιος, Μεζίκης Βασίλειος, Καρράς 
Ευστράτιος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Αποστολίδου 
Μαρία, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Ακτσελής Γεώργιος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Σάββα 
Αικατερίνη, Λεµονίδου ∆έσποινα, Κυριλλίδης Γεώργιος, Αγοραστός Κωνσταντίνος, Λαδάς 
Παράσχος) 4 κατά (Τσιριγώτης Αρσένιος,  Σαπρανίδου Σωτηρία, Κατσαρός Ιωάννης, Βούζας 
Ηλίας).    
 
Α).  Εγκρίνει τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών ∆ιαδικτύου για το 
κατάστηµα Μικτό κατάστηµα Καφετέρια µε προσφορά υπηρεσιών διαδικτύου ιδιοκτησίας του 
TSOPANIDU PETYA IVANOVA επί της οδού Ελευθερίας 54 της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Αµπελοκήπων.   
 
Β). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 268/2012 

 

Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : 
 

Ο πρόεδρος                                                   Τα Μέλη 
 
Ακτσελής Γεώργιος                             Ακριβές  Απόσπασµα  
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                                                                     Αµπελόκηποι 29 - 8 -2012                                           
 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                                      Ο Πρόεδρος   
 
     
 Ε. Κουκουλιώτης                                      Ακτσελής Γεώργιος 
 


