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                                                                      ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ          ΤΝΕΔΡΙΑΗ 17η 
       ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ                                                                                   τησ 13-06-2018 
         ΔΗΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ  
  ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ 
 

Αριθμ.Απόφαςησ: 33  ΘΕΜΑ: Χορήγηςη ή μη παράταςη ωραρίου χρήςησ μουςικήσ εντόσ 

καταςτήματοσ υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ «ΑΝΑΨΤΚΣΗΡΙΟ–ΜΠΑΡ– 
ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΓΕΤΜΑ», επί τησ οδοφ ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΑΙΟΤ 12 ςτο 
Αιγάλεω, εκμετάλλευςησ τησ εταιρείασ ΚΙΛΙΞ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΗ ΙΚΕ  

 
 
 

   Α Π Ο  Π Α  Μ Α 
Από τα πρακτικά τθσ με αρικμ.17/2018 ςυνεδριάςεωσ τθσ  

Επιτροπισ Ποιότθτασ Ζωισ Διμου Αιγάλεω 
 

Στο Αιγάλεω και ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα ςιμερα τθν 13/06/2018, θμζρα Σετάρτη και ϊρα 12.30 θ Επιτροπι 
Ποιότθτασ Ζωισ (Ε.Π.Ζ.) του Διμου Αιγάλεω ςυνιλκε ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ, κατόπιν τθσ αρικμ.πρωτ.                     
15184/08-06-2018 ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ του Προζδρου αυτισ, θ οποία δόκθκε ςε κάκε ζνα μζλοσ, ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του άρκρου 75 του Ν.3852/2010 και ςτθ ςυνζχεια διαπιςτϊκθκε ότι υπάρχει νόμιμθ απαρτία, αφοφ από το 
ςφνολο των εννζα (9) τακτικών μελών βρζκθκαν παρόντα ζξι (6) τακτικά μζλη, ιτοι: 

 
                Παρόντεσ                                                                      Απόντεσ 

1. Παπαδιάσ Γιώργοσ (Αντιδιμαρχοσ, Πρόεδροσ Ε.Π.Ζ.)    1. Βλάχου Ζωή (τακτικό μζλοσ)     
2. Αγαπίου Ιωάννησ (τακτικό μζλοσ)        2. Μανδραφλήσ Παναγιώτησ (τακτικό μζλοσ)  
3. Μπάςτα Ελζνη (τακτικό μζλοσ)      3. Βοφλγαρησ Βαςίλειοσ (τακτικό μζλοσ) 
4. Μπζςησ Δημήτριοσ (τακτικό μζλοσ)  
5. Καπνουλάσ Ιωάννησ (τακτικό μζλοσ)         
6. Περράκησ Ιωάννησ (τακτικό μζλοσ)        
             
         

Στο 1ο θζμα τησ Η.Δ., ο Πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Ποιότθτασ Ζωισ κζτει υπόψθ τθσ το αρικμ. πρωτ. 

13165/24-05-2018 ζγγραφο του Αντιδθμάρχου Χωροταξίασ - Αςτικϊν Δομϊν - Αναπλάςεων & Δικτφων, ςτο 

οποίο αναφζρονται τα εξισ: 

 
Θζμα: Λήψη απόφαςησ για χορήγηςη ή μη παράταςησ ωραρίου χρήςησ μουςικήσ ςτην εταιρεία ΚΙΛΙΞ 
ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΗ ΙΚΕ  
 

Κφριε Πρόεδρε, 

ςασ διαβιβάηω: α) τθ με αριθμ.πρωτ. 13165/24-05-2018 αίτηςη που αφορά ςτη χορήγηςη παράταςησ 

ωραρίου μουςικήσ καταςτήματοσ υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ τησ εταιρείασ ΚΙΛΙΞ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΗ 

ΕΣΑΙΡΙΑ, β) τθ με αρικμό 1012074 (ver.1) μεταβολι γνωςτοποίθςθσ καταςτιματοσ υγειονομικοφ 

ενδιαφζροντοσ «ΑΝΑΨΤΚΣΗΡΙΟ – ΜΠΑΡ – ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΓΕΤΜΑ», επί τθσ ΑΛ.ΠΑΠΑΝΑΣΑΙΟΤ 12   ςτο Αιγάλεω, 

και παρακαλώ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ.1 του Ν.3852/2010, τισ διατάξεισ του άρκρου 29 
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του Ν.4442/16 περίπτωςθ 3 και τισ διατάξεισ τθσ αρικ. 7 τθσ ΚΥΑ 16228/18-5-2017, να αποφαςίςετε ςχετικά με 

τθ χοριγθςθ ι μθ παράταςθσ ωραρίου μουςικισ.   

 

Κατόπιν των ανωτζρω ο Πρόεδροσ καλεί τθν Επιτροπι, να αποφαςίςει ςχετικά. Η Επιτροπι Ποιότθτασ 

Ζωισ αφοφ άκουςε τθν ειςιγθςθ, μελζτθςε τα δικαιολογθτικά του κζματοσ και ζλαβε υπόψθ τθσ τισ ανωτζρω 

διατάξεισ, κακϊσ και το γεγονόσ ότι από τθν τεχνικι ζκκεςθ τθν οποία υπζβαλε ο ενδιαφερόμενοσ δεν 

επιβεβαιϊνεται ότι δε κα ενοχλοφνται οι περίοικοι και κα τθροφνται οι όροι και οι προχποκζςεισ τθσ 

αρικμ.Α5/3010/1985 και τθσ αρικμ.Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829 (ΦΕΚ2161/τ.β’/2017) υγειονομικισ διάταξθσ, κακϊσ 

και τθσ αρικμ.3/1996 (ΦΕΚ15/Β'/1996) Αςτυνομικισ Διάταξθσ από τθ χριςθ του αφλειου χϊρου του 

καταςτιματοσ, μετά διαλογικι ςυηιτθςθ,  

         
ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
    Ση μη χορήγηςη παράταςησ μουςικήσ εντόσ καταςτήματοσ υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ 

«ΑΝΑΨΤΚΣΗΡΙΟ – ΜΠΑΡ – ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΓΕΤΜΑ», επί τησ οδοφ ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΑΙΟΤ 12 ςτο Αιγάλεω, 

εκμετάλλευςησ τησ εταιρείασ ΚΙΛΙΞ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΗ ΙΚΕ. 

 Να ενημερωθοφν οι ενδιαφερόμενοι οφτωσ ώςτε να προβοφν ςτισ απαραίτητεσ ενζργειεσ κατόπιν 

ςυνεννόηςησ με την αρμόδια υπηρεςία του Δήμου.  

                                                                             

 

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 
                     ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ 

 
                          ΓΙΩΡΓΟ ΠΑΠΑΔΙΑ  

                         ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΧΟ ΑΙΓΑΛΕΩ   
 
 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ  

    ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ  
ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ & ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ 

 
  ΒΑΙΛΙΚΗ ΖΤΜΒΡΑΓΑΚΗ 
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