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Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                             Απόσπασμα  

Τηλέφωνο       :  2313-313690                         Από το πρακτικό της  09-03-2022 

                                                                                                          συνεδρίασης του Δ.Σ. 

Αριθμός Απόφασης: 35/2022       

 

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας  λειτουργίας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (INTERNET)» εντός «Επιχείρησης Μαζικής Εστίασης Μερικής Επεξεργασίας 
(ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) και πλήρους γεύματος (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ)»  
 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 9η του μήνα Μαρτίου έτους 2022, 

ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 20:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων - 

Μενεμένης σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με την υπ ́ αρ. 18318/13-03-2020 και 163/29-05-2020 

εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και την παράγραφο 1 του άρθρου 10 της Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α /́11-03-2020), μετά από τη με Α.Π. 5406/04-03-2022 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους.  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των τριάντα τριών 
(33) μελών ήταν παρόντες  οι δεκαοκτώ  (18) και απόντες οι δεκαπέντε (15). 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 

1 Αβραμίδης Κυριάκος 1 Γρούγιος Ηλίας 
2 Κουσενίδης Αλέξανδρος 2 Κατζικάς Γεώργιος 
3 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 3 Καρράς Ευστράτιος 
4 Σεμερτζίδου Αγγελική 4 Κεσόγλου Παύλος 
5 Κουσίδης Γεώργιος 5 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 
6 Κωνσταντίνου Κυριάκος 6 Καζαντζίδης Γεώργιος 
7 Σιδηρόπουλος Σάββας 7 Σουσλόγλου Νικόλαος 
8 Ιωαννίδης Εμμανουήλ 8 Κυριλλίδης Γεώργιος 
9 Γυμνόπουλος Κοσμάς 9 Γκαλέτσης Αθανάσιος 
10 Αποστολίδου Μαρία 10 Καΐκατζάνη-Χαραλαμπίδου Μαρία 

11 Φουκίδης Απόστολος 11 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 

12 Αρπατζάνη - Τσομπάνογλου Μαρία 12 Μύθυμη Ελένη 

13 Ζυγανιτίδης Απόστολος 13 Νοτάκης Ιωάννης 
14 Μανωλόπουλος Βασίλης 14 Τσομπανοπουλου Μελίσα 

15 Παπαδήμας Αναστάσιος 15 Καρασαρλίδου Σοφία 

16 Αβραμίδης Μωυσής   

17 Ράπτου Όλγα   

18 Σμήλιος Ηλίας   

 

Στην συνεδρίαση  κλήθηκε επίσης, κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, και ήταν παρών και ο 

Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος.  

Πρακτικά τήρησε η ορισθείσα ως υπεύθυνη για τον σκοπό αυτό, τακτική υπάλληλος του Δήμου, κα. 

Κουκουτέγου Κλεαρέττη. 

 

 

 

                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                     ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                     ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

                     Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123 Αμπελόκηποι 
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Επίσης κλήθηκαν, κατά την παρ.8 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας 
Αμπελοκήπων κ. Χαλκίδης Ιωάννης ο οποίος ήταν παρών και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας 
Μενεμένης κα. Παληκαρίδου Αναστασία, η οποία ήταν απούσα.  

 

Προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος πρότεινε την συζήτηση δύο (2) 

έκτακτων θεμάτων με την μορφή του κατεπείγοντος και το σώμα αποδέχθηκε ομόφωνα την συζήτησή τους 
ως έκτακτα.  

 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και η Αντιδήμαρχος κ. Αποστολίδου Μαρία 

έθεσε υπ’ όψιν των μελών 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) K.Y.A των υπουργών Οικονομίας 
και Οικονομικών – Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης και αποκέντρωσης –Δημόσιας 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 λοιπών διαδικαστικών θεμάτων 
για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν 3037/2002.  

3. Την υπ΄ αριθμό 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, 
Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 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 Δήμαρχο μετά 

από απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται ύστερα από την διαπίστωση της 
πληρότητας των δικαιολογητικών. 

5. Την με αρ. πρωτ. 4858/25-02-2022 αίτηση του ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΥΦΩΝΑ του Κωνσταντίνου 

ως νόμιμου εκπρόσωπου της εταιρίας «AMPELOKIPOI NET E.E.», μέσω της εξουσιοδοτούμενης 
μηχανικού Σουφαράπη Παντούλας, με την οποία ζητά τη χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος 
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ», με τη λειτουργία εκατόν ογδόντα ενός (181) 

ηλεκτρονικών υπολογιστών και δύο (2) servers, στην υπόγεια αίθουσα, και επί πλέον δύο (2) η/υ σε 
ξεχωριστή επικοινωνούσα αίθουσα, εντός «Επιχείρησης Μαζικής Εστίασης Μερικής Επεξεργασίας 
(ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) και πλήρους γεύματος (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ)», με αρ. γνωστ. 1108503(v4)/01-10-2021, επί της 
οδού Μ. Αλεξάνδρου αρ. 15, στην Κοινότητα Αμπελοκήπων, ιδιοκτησίας της αντίστοιχης εταιρίας.  

6. Το υπ’ αρ. πρωτ.: ΔΔΥ&ΚΜΜΕΘ : 127296/8156/15-03-2018 έγγραφο της Δ/νσης Υγείας. 

7. Το υπ’ αρ. πρωτ.: 24960/Φ.700.3/23-12-2019 Πιστοποιητικό (ενεργητικής) Πυροπροστασίας της 
Διοίκησης Π.Υ.Ν Θεσ/νίκης τμ. Πυρασφάλειας. 

8. Την από 01/03/2022 Έκθεση Προελέγχου των αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου. 

9. Tα λοιπά στοιχεία του φακέλου σχετικά με την πληρότητα των δικαιολογητικών και των 
απαιτούμενων προϋποθέσεων. 
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                                                                    ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

     Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας «Επιχείρησης Προσφοράς Υπηρεσιών Διαδικτύου» στην 
εταιρία«AMPELOKIPOI NET E.E.», εντός κυε «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Μερικής Επεξεργασίας 
(ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) και πλήρους γεύματος (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ)», ιδιοκτησίας της ιδίας εταιρίας, επί της οδού Μ. 

Αλεξάνδρου αρ. 15, της Κοινότητας Αμπελοκήπων, με λειτουργία εκατόν ογδόντα ενός (181) ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και δύο (2) servers, στην υπόγεια αίθουσα, και επί πλέον δύο (2) η/υ σε ξεχωριστή 

επικοινωνούσα αίθουσα. 

    

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, όπως είναι καταχωρημένη στο 

απομαγνητοφωνημένο πρακτικό, αφού έλαβε υπ’ όψη του τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου,  

 

                                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α)Εγκρίνει τη χορήγηση άδειας λειτουργίας «Επιχείρησης Προσφοράς Υπηρεσιών Διαδικτύου» στην 
εταιρία«AMPELOKIPOI NET E.E.», εντός κυε «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Μερικής Επεξεργασίας 
(ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) και πλήρους γεύματος (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ)», ιδιοκτησίας της ιδίας εταιρίας, επί της οδού Μ. 

Αλεξάνδρου αρ. 15, της Κοινότητας Αμπελοκήπων, με λειτουργία εκατόν ογδόντα ενός (181) ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και δύο (2) servers, στην υπόγεια αίθουσα, και επί πλέον δύο (2) η/υ σε ξεχωριστή 

επικοινωνούσα αίθουσα. 

 

Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 35/2022. 

 

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

  Ο Πρόεδρος    

                                                                                            Τα Μέλη 

Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 

Αμπελόκηποι  10 - 03 – 2022 

 

Η υπεύθυνη τήρησης πρακτικών                                                                  Ο Πρόεδρος 
 

 

   Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                        Κουσενίδης Αλέξανδρος
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