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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  38/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  643/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 30η ∆εκεµβρίου 2008, ηµέρα Τρίτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 38η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 23-12-2008 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε 
σύµφωνα µε το νόµο. 
 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς ∆ιονύσιος, 4) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 646 
απόφαση), 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) 
Καµβυσίδης Ιωάννης, 11) Κλείδωνας Θεοφάνης, 12) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης 
Αργύριος, 14) Κουρκουτάς Γεώργιος, 15) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 
17) Μπάκας Ιωάννης, 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 20)  
Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος, 22) Σπίνος Γεώργιος και 23) Τσερώνης 
Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ.  631 απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.:1) Μπάκας 
∆ηµήτριος, 2) Οικονοµάκου Μαρία, 3) Ράλλης Γεώργιος και 4) Τσακαλάκου Σταυρούλα.  
 
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων επειδή στην 
ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. 
Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάµαρας 
Πέτρος, 2) Αντικαλάµου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 3) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 4) 
Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 5) Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 6) Ελαιοχωρίου κ. 
Κούτρος Χρήστος, 7) Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος, 8)  Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος,  και 
9) Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, καθώς επίσης και η αναπληρώτρια του Προέδρου του 
Τοπικού Συµβουλίου Λεϊκων κα Κάτσαρη – Τσαούση Παναγιώτα, ενώ δεν παραβρίσκονται οι 
Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 2) Αλαγονίας κ. 
Μέλιος Ιωάννης και 3) Σπερχογείας  κ. Περρωτής Παναγιώτης.  
 
Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση 
Καλαµάτας» κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 16ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου επιχειρήσεως Προσφοράς Υπηρεσιών ∆ιαδικτύου. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Λαγανάκος Γεώργιος αναφέρεται στην µε 
αριθµ. πρωτ. 29354/08 υπηρεσιακή εισήγηση του Γραφείου Καταστηµάτων του Τµήµατος 
∆ιοίκησης της ∆ιεύθυνσης ∆ιοίκησης – Οικονοµίας του ∆ήµου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:   
 

« Υ π η ρ ε σ ι α κ ή  Ε ι σ ή γ η σ η  
 

Θέµα:  Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου επιχειρήσεως Προσφοράς Υπηρεσιών ∆ιαδικτύου 

 
Κύριε Πρόεδρε, µε τις διατάξεις του Ν. 3037/2002 (ΦΕΚ 174 Α΄) και της µε αριθ. 

1107414/1491/Τ. & Ε.Φ./26-11-2003 (ΦΕΚ 1827 Β΄) Κ.Υ.Α., ανατέθηκε στους ∆ήµους η 
χορήγηση αδειών λειτουργίας Επιχειρήσεων Προσφοράς Υπηρεσιών ∆ιαδικτύου.  

Στις διατάξεις της παραπάνω ΚΥΑ προβλέπεται ότι για τη χορήγηση της αιτούµενης  
άδειας λειτουργίας Αµιγούς Επιχείρησης Προσφοράς Υπηρεσιών ∆ιαδικτύου ή Επιχείρησης 
Προσφοράς Υπηρεσιών ∆ιαδικτύου σε κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο λαµβάνει υπόψη, εκτός της προσκόµισης των απαιτούµενων δικαιολογητικών  και 
τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2,  του άρθρου 1 της παραπάνω απόφασης (παρ. 4 άρθ. 2 
της ίδιας απόφασης). 

Η παρ. 2 του άρθρου 1 χωρίζεται σε δύο περιπτώσεις Α και Β. Οι προϋποθέσεις 
που αναφέρονται στην περ. Α είναι εύκολο να ελεχθούν από την αρµόδια υπηρεσία µας,  
καθώς αφορούν δικαιολογητικά που πρέπει να µας προσκοµίσουν οι ενδιαφερόµενοι. Οι 
προϋποθέσεις που αναφέρονται στην περ. Β, απαιτούν την επιτόπια εξέταση της 
επιχείρησης,  καθώς αναφέρουν: 

 
“Ο χώρος για τον οποίο αιτείται η άδεια λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών 

διαδικτύου πρέπει: 
1. Να βρίσκεται σε ισόγειο χώρο. 
2. Εφόσον διαθέτει περισσότερες από µία (1) αίθουσες,  να επικοινωνούν οι αίθουσες αυτές 

µεταξύ τους ελεύθερα και να µην µπορούν να αποµονωθούν µε οποιονδήποτε τρόπο,  
προκειµένου να είναι ευεπιτήρητες. 

3. 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. 

4. Εφόσον πρόκειται για «αµιγή επιχείρηση»,  αυτή να παρέχει αµιγώς υπηρεσίες 
διαδικτύου και να είναι σε περιοχή στην οποία δεν απαγορεύεται η συγκεκριµένη χρήση 
γης. 

5. Στην κύρια είσοδο των επιχειρήσεων αυτών,  να αναρτάται υποχρεωτικά πινακίδα µε την 
ένδειξη «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ», καθώς και µε ταυτόσηµη 
ένδειξη ξενόγλωσση, εφόσον το επιθυµεί ο επιχειρηµατίας. 

6. Εντός των αιθουσών των επιχειρήσεων αυτών,  να είναι αναρτηµένες σε εµφανή σηµεία 
δύο (2 ) τουλάχιστον πινακίδες,  διαστάσεων 0,30εκ. Χ 0,60 εκ., και µε ευδιάκριτα 
κεφαλαία γράµµατα, µε την ένδειξη «ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ 
ΟΠΟΙΟΥ∆ΗΠΟΤΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ».” 

 
Μετά τα παραπάνω αναφερόµενα και λαµβάνοντας υπόψη την µε αριθ.  29263/              

18-12-08 Απόφαση ∆ηµάρχου, προκειµένου να είναι δυνατή η έκδοση των αιτούµενων αδειών 
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που θα υποβληθούν, παρακαλούµε όπως το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφασίσει τη σύσταση 
επιτροπής ελέγχου των παραπάνω προϋποθέσεων  της Κ.Υ.Α. 

Το έργο της επιτροπής θα είναι ο επιτόπιος έλεγχος της επιχείρησης των αιτούντων και 
η υποβολή σχετικής έκθεσης µε τις διαπιστώσεις της, αν δηλαδή πληρούνται ή όχι οι 
αναφερόµενες προϋποθέσεις της Κ.Υ.Α. 

Η θετική έκθεση της επιτροπής θα αποτελεί εκτός των άλλων δικαιολογητικών στοιχεία 
χορήγησης των αιτούµενων αδειών και θα αναφέρεται στη σχετική εισήγηση της αρµόδιας 
υπηρεσίας µας. 

Σε περίπτωση αρνητικής έκθεσης, επειδή δεν τηρείται κάποια από τις παραπάνω 
αναφερόµενες προϋποθέσεις, παρακαλούµε να εξουσιοδοτήσετε την αρµόδια υπηρεσία µας,  
όπως καλεί τον ενδιαφερόµενο να συµµορφωθεί µε τις υποδείξεις της επιτροπής, διαφορετικά 
δεν θα εισηγείται τη χορήγηση των αιτούµενων αδειών στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και θα 
επιστρέφει τους υποβληθέντες φακέλους 
 

Καλαµάτα  18-12-2008 
 

Ο Προϊστάµενος                Η ∆ιευθύντρια 
Τµήµατος ∆ιοίκησης 

κ.α.α 
                ∆ιοίκησης-Οικονοµίας  

                              
Αλεβίζου Α.                   Ηλιοπούλου Γεωργία»            

 

 
Συνηµµένα 
1. Ν. 3037/2002 
2. ΚΥΑ 1107414/1491/Τ&Ε.Φ./2003 
(Υπόψη κ. Προέδρου ∆ηµοτικού Συµβουλίου) 

 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του την 
παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόµενες σ΄ αυτή διατάξεις,  
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 

Εγκρίνει τη σύσταση Επιτροπής Ελέγχου επιχειρήσεων Προσφοράς Υπηρεσιών 
∆ιαδικτύου και ορίζει ως  µέλη της: 
 

- τον Αντιδήµαρχο Καλαµάτας κ. Μπασακίδη Νικόλαο, µε καθήκοντα 
Προέδρου, µε αναπληρωτή του τον κ. Γιαννακούλα Γρηγόριο, 
δηµοτικό σύµβουλο,   

 
και τους υπαλλήλους του ∆ήµου Καλαµάτας   
- Παγάνη  Ηλία, µε αναπληρωτή του τον Αλεβίζο Ιωάννη 
- Μακρή Παναγιώτη µε αναπληρωτή του τον Αναστόπουλο Αντώνιο. 

  
 
Το έργο της επιτροπής θα είναι, ο επιτόπιος έλεγχος της επιχείρησης των αιτούντων 
και η υποβολή σχετικής έκθεσης µε τις διαπιστώσεις της, αν δηλαδή πληρούνται ή 
όχι οι  αναφερόµενες προϋποθέσεις στην περ. Β’ της παρ. 2 του άρθρου 1 της µε 
αριθ. 1107414/1491/Τ. & Ε.Φ./26-11-2003 (ΦΕΚ 1827 Β’) Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης (Κ.Υ.Α.). 
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Η θετική έκθεση της επιτροπής θα αποτελεί εκτός των άλλων δικαιολογητικών, 
στοιχείο χορήγησης των αιτούµενων αδειών και θα αναφέρεται στη σχετική 
εισήγηση του Τµήµατος ∆ιοίκησης του ∆ήµου Καλαµάτας.  
 
Σε περίπτωση αρνητικής έκθεσης, επειδή δεν τηρείται κάποια από τις παραπάνω 
αναφερόµενες προϋποθέσεις, εξουσιοδοτεί το Τµήµα ∆ιοίκησης του ∆ήµου 
Καλαµάτας, όπως καλεί τους ενδιαφερόµενους να συµµορφωθούν µε τις υποδείξεις 
της επιτροπής, διαφορετικά δεν θα εισηγείται τη χορήγηση των αιτούµενων αδειών 
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και θα επιστρέφει τους υποβληθέντες φακέλους.  
 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος  

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

 4. Γουρδέας Ανδρέας  

 5. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος  

 6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 7. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 9. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 10. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 11. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 12. Κουδούνης Αργύριος 

 13. Κουρκουτάς Γεώργιος  

 14. Λαγανάκος Γεώργιος  

 15. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 16. Μπάκας Ιωάννης 

 17. Μπασακίδης Νικόλαος  

 18. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 19. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  
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 20. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 21. Σπίνος Γεώργιος 

 22. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 12 Ιανουαρίου 2009 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 

 

 
 
 

                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


