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                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ                                               

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10η 
       ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                   της 11-04-2018 
         ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ  
  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 
  Αριθμ.Απόφασης: 21  
 
    

 
 

 
 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από τα πρακτικά της με αριθμ.10/2018 συνεδριάσεως της  

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγάλεω 
 

Στο Αιγάλεω και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11/04/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.30 η Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής (Ε.Π.Ζ.) του Δήμου Αιγάλεω συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, κατόπιν της αριθμ.πρωτ.                     
8448/05-04-2018 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου αυτής, η οποία δόθηκε σε κάθε ένα μέλος, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού από το 
σύνολο των εννέα (9) τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα οκτώ (8) τακτικά μέλη και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος 
ήτοι: 

 
                Παρόντες                                                                      Απόντες 

1. Παπαδιάς Γιώργος (Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.)     
2. Αγαπίου Ιωάννης (τακτικό μέλος)        1. Καβάσης Παύλος (τακτικό μέλος) 
3. Βλάχου Ζωή (τακτικό μέλος)            δικαιολογημένα απών 
4. Μπάστα Ελένη (τακτικό μέλος)  
5. Μπέσης Δημήτριος (τακτικό μέλος)   
6. Περράκης Ιωάννης (τακτικό μέλος)        
7. Μανδραφλής Παναγιώτης (τακτικό μέλος) 
8. Βούλγαρης Βασίλειος (τακτικό μέλος) 
9. Μερκουράκη –Νικολούδη Παναγιώτα (αναπληρωματικό μέλος)    αν και κλήθηκε νόμιμα 
        

 
Στο 1ο θέμα της Η.Δ., ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θέτει υπόψη της το αριθμ. πρωτ. 

7799/29-03-2018 έγγραφο του Αντιδημάρχου Χωροταξίας - Αστικών Δομών - Αναπλάσεων & Δικτύων, στο 
οποίο αναφέρονται τα εξής: 
 

Θέμα: Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στον κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ 
ΛΕΩΝΙΔΑ 

Κύριε Πρόεδρε, 

σας διαβιβάζω: α) τη με αριθμ.πρωτ. 7799/29-03-2018 Αίτηση που αφορά στη χορήγηση παράτασης 

ωραρίου μουσικής καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ, β) τη με 

αριθμό 1046181/28-03-2018 Μεταβολή (ver. 3) γνωστοποίησης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος 

«ΚΑΦΕ – ΜΠΑΡ», ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 6 στο Αιγάλεω και παρακαλώ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 

  Θ Ε Μ Α : Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης 
μουσικής εντός καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕ – ΜΠΑΡ» επί της 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 6 στο Αιγάλεω, εκμετάλλευσης του 
κ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ 
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παρ.1 του Ν.3852/2010, τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.4442/16 περίπτωση 3 και τις διατάξεις της αριθ. 7 

της ΚΥΑ 16228/18-5-2017, να αποφασίσετε σχετικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου μουσικής.  

 
Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί την Επιτροπή, να αποφασίσει σχετικά.  
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά του θέματος και 

έλαβε υπόψη της τις ανωτέρω διατάξεις, μετά διαλογική συζήτηση,  
          

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

    Τη χορήγηση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής εντός καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕ – ΜΠΑΡ» επί της ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 6 στο Αιγάλεω, εκμετάλλευσης του 

κ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ. 

             Η παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής έχει ορισθεί με την αριθμ. 275/2014, όπως συμπληρώθηκε με 

την αριθμ. 356/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, ως εξής: 

-  Από Κυριακή μέχρι και Πέμπτη έως τη μία (1:00π.μ.) 

-  Παρασκευή, Σάββατο καθώς και τις παραμονές αργιών έως τις τρεις (3:00π.μ.) 

 Επισημαίνεται ότι η χρήση μουσικής & μουσικών οργάνων και η παράταση αυτής βασίζεται στην 

προϋπόθεση ότι δε θα ενοχλούνται οι περίοικοι και θα τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της 

αριθμ.Α5/3010/1985 και της αριθμ.Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829 (ΦΕΚ2161/τ.β’/2017) υγειονομικής διάταξης, καθώς και 

της αριθμ.3/1996 (ΦΕΚ15/Β'/1996) Αστυνομικής Διάταξης, διαφορετικά ο υπόχρεος υπόκειται στις κυρώσεις 

όπως ορίζονται στο άρθρο 34 του Ν. 4442/2016. 

Υποχρεώσεις ή άδειες σχετιζόμενες με τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας δε θίγονται από τις 

διατάξεις του Ν. 4442/2016.           

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                     ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 

                          ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΣ  
                         ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ   
 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

    ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 
 

  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΥΜΒΡΑΓΑΚΗ 

ΑΔΑ: ΩΥΖΘΩ6Ν-ΚΜΛ
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