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 ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας λειτουργίας µουσικής στην «Επιχείρηση αναψυχής και 
κατά κύριο λόγο προσφοράς οινοπνευµατωδών ποτών (Καφετέρια-Μπαρ-
Ανοιχτό Μπάρ στον πρώτο όροφο)» µε αριθµό άδειας λειτουργίας καταστήµατος 
10243/26-08-2014 και διεύθυνση την Εθνικής Αντίστασης αρ.23 &  της εταιρίας 
«Κοτίνης Μ.Ι.Κ.Ε.» µε νόµιµο εκπρόσωπο τον Κοτίνη Χαράλαµπο. 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 13ης/2016 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του ∆ήµου Καισαριανής, την 20η  του µηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ. 
Στην Καισαριανή σήµερα την 20η  του µηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ  
και ώρα 13.30µ.µ. η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής του ∆ήµου Καισαριανής, συνήλθε σε 
τακτική δηµόσια  συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, ύστερα από την µε  αριθµό 
πρωτ.11261/14-10-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  
και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις  των άρθρων 67 παρ. 4 και 75 , 
του  Ν. 3852/2010 , όπως ισχύει. 
 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του 
Αντιπροέδρου   παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση έξι  (6) µέλη. 
Ονοµαστικά οι:  
  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ                
Σταµέλος Ηλίας  Πρόεδρος-∆ήµαρχος            
1.Περρής Ιωάννης                                                 
2.Παπαγιάννης Ιωάννης  
3.Εξαρχόπουλος Αθανάσιος  
4.Καραβασίλης Εµµανουήλ 
5.Σοφιανόπουλος Γεώργιος 
6.Λυκούδης Αλεβίζος 
 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου 
Σ.Φιλοπούλου. 
 
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος  το 6ο   θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των 
µελών την µε αριθ. πρωτ. 11145/13.10.2016 εισήγηση της Προϊσταµένης ∆ηµοτικών 
Προσόδων Α.Ατραίδου    η οποία έχει ως εξής:                                                                                                                                                                                                                 
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                                                              ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  
                                                    ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
                                                                ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ            
 
 
 
 
ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το ∆ήµο από τέλη χρήσης 
πεζοδροµίου 
 
Σχετικά: 1) Το άρθρο 285 του N.3463/06 ΦΕΚ 114/08-06-2006 τ.Α'  
               2) Οι µε αριθµό 25,26,27 και 28 της 31ης Αυγούστου του έτους 2016 
Βεβαιώσεις οφειλής προς  
               το ∆ήµο Καισαριανής της εταιρίας Κοτίνης Μ.Ι.Κ.Ε µε Α.Φ.Μ.800520580, 
∆.Ο.Υ. Βύρωνα 
 
               Σας ενηµερώνουµε ότι η εταιρία Κοτίνης Μ.Ι.Κ.Ε µε Α.Φ.Μ.800520580, 
∆.Ο.Υ. Βύρωνα, έχει βεβαιωµένες ληξιπρόθεσµες προς το ∆ήµο Καισαριανής(βλέπε ( 
2 ) σχετικό), οι οποίες δε βρίσκονται σε εκκρεµοδικία, ούτε έχουν γίνει ενέργειες από 
την εταιρία για διακανονισµό αυτών, συνεπώς, σύµφωνα µε το άρθρο 285 του 
∆ηµοτικού Κοινοτικού Κώδικα, δεν µπορεί να χορηγηθεί προς αυτή καµία µορφής 
άδεια.  
 
 
 
                                                                                         Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
                                                                    ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΟ∆ΩΝ 
 
 
 
                                                                      ΑΤΡΑΪ∆ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
                                                                       
  
 



    Ο κ. Πρόεδρος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η 
Επιτροπή Ποιότητα Ζωής. 
 
                                        Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 
  Αφού άκουσε την εισήγηση και έλεγξε τα δικαιολογητικά που έχουν   υποβληθεί  
 
 
 
                                             ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Την χορήγηση άδειας λειτουργίας µουσικής στην  Επιχείρηση αναψυχής και κατά 
κύριο λόγο προσφοράς οινοπνευµατωδών ποτών(Καφετέρια, Μπαρ – Ανοιχτό 
Μπαρ στον πρώτο όροφο)» µε αριθµό άδειας λειτουργίας καταστήµατος 10243/26-
08-2014 και διεύθυνση την Εθνικής Αντίστασης αρ.23 της εταιρίας «Κοτίνης 
Μ.Ι.Κ.Ε.» µε νόµιµο εκπρόσωπο τον ΚΟΤΙΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ του ΧΡΗΣΤΟΥ, 
κάτοικο Καισαριανής, οδός Νέας Εφέσου αρ.56 µε Α.∆.Τ.ΑΖ519333 , διότι  η 
εταιρία Κοτίνης Μ.Ι.Κ.Ε µε Α.Φ.Μ.800520580, ∆.Ο.Υ. Βύρωνα, έχει βεβαιωµένες 
ληξιπρόθεσµες προς το ∆ήµο Καισαριανής(βλέπε ( 2 ) σχετικό), οι οποίες δε 
βρίσκονται σε εκκρεµοδικία, ούτε έχουν γίνει ενέργειες από την εταιρία για 
διακανονισµό αυτών, συνεπώς, σύµφωνα µε το άρθρο 285 του ∆ηµοτικού Κοινοτικού 
Κώδικα, δεν µπορεί να χορηγηθεί προς αυτή καµία µορφής άδεια.  
    
 

 Με βάση τα παραπάνω συντάχθηκε σχετικό  πρακτικό  το οποίο αφού αναγνώσθηκε 
και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως : 

   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ                          ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                                        1.Περρής Ιωάννης                                                            
                                                                         2.Παπαγιάννης Ιωάννης  
                                                                         3.Εξαρχόπουλος Αθανάσιος  
                                                                         4.Καραβασίλης Εµµανουήλ 
                                                                         5.Σοφιανόπουλος Γεώργιος 
                                                                         6.Λυκούδης Αλεβίζος 
    ΣΤΑΜΕΛΟΣ   ΗΛΙΑΣ  
                                                                                       Καισαριανή   20/10/2016 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

                                                       Της υπηρεσίας 
                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                           ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 
 

                                                                           ΣΤΑΜΕΛΟΣ  ΗΛΙΑΣ 
 


