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                                                3
η
 Συνεδρίαση   16/07/2020 

                                               ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 18/2020 

 

 

 ΘΕΜΑ: Μη χορήγηση άδειας για παράταση του ωραρίου λειτουργίας µουσικής στο 

κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕ – ΜΠΑΡ» επί της οδού Εθνικής 

Αντιστάσεως 23, ιδιοκτησίας της εταιρίας  AR GALLA M.I.K.E. 

 

Πρακτικό της µε αριθµό 3ης/2020 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής του ∆ήµου Καισαριανής, την  16
η
 του µηνός ΙΟΥΛΙΟΥ. 

Στην Καισαριανή σήµερα την 3
η
  του µηνός ΙΟΥΛΙΟΥ ηµέρα  ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 

08:00 π.µ. η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής του ∆ήµου Καισαριανής, συνήλθε σε τακτική 

δηµόσια  συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, ύστερα από την µε  αριθµό πρωτ. 

6304/10-07-2020 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. 

 

                

 ΠΑΡΟΝΤΑ                                                             ΑΠΟΝΤΑ  

                                                                                 

Βοσκόπουλος Χρήστος  ∆ήµαρχος-Πρόεδρος   

1. Βούρλου Μαρία  

2.Φασκιώτης Γεώργιος  

3.Καλαλής Εµµανουήλ  

4.Σταµέλος Ηλίας  

5.Αναγνωστάκης Κων/νος  

6.Αλεξόπουλος Σπυρίδων  

 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την  µόνιµη υπάλληλο του ∆ήµου     

Σ.Φιλοπούλου. 

 



Ο  ∆ήµαρχος-Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κος Βοσκόπουλος 

Χρήστος εισηγούµενος το 7
ο
 θέµα της ηµερησίας διάταξης θέτει υπόψη των µελών 

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την µε αρ. πρωτ. 5596/25-06-2020 εισήγηση της 

προϊσταµένης του Τµήµατος ∆ηµοτικών Προσόδων κ. Ατραΐδου Αναστασίας, η 

οποία έχει ως εξής : 

 

 

        Σας κοινοποιούμε την με αρ. πρωτ. 5546/24-06-2020 αίτηση της αναφερόμενης 

στο θέμα εταιρίας και αντίγραφο της με αριθμό 1102658 (ver. 0) γνωστοποίησης 

λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τις οποίες 

ζητείται η έκδοση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής όπως ορίζουν 

η Υγ. Διάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21-06-2017 ΦΕΚ 2161/23-06-2017 τεύχος Β', το 

άρθρο 29 του Ν. 4442/16 ΦΕΚ 230/07-12-2016 τεύχος Α' και το άρθρο 7 της  KYA 

οικ. 16228/17-05-2017 ΦΕΚ 1723/18-05-2017 τεύχος Β'.    

        Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 285 του Ν. 3463/06 ΦΕΚ 114/08-

06-2006 τ.Α’  (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας): «Προϋπόθεση για τη χορήγηση 

οποιασδήποτε μορφής αδειών από Δήμους και Κοινότητες είναι η  μη ύπαρξη, εις 

βάρους του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς αυτούς,  

με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής 

αυτών, σύμφωνα  με τη σχετική νομοθεσία».  

        Σας ενημερώνουμε επίσης ότι η εν λόγω εταιρία έχει μεγάλες ληξιπρόθεσμες 

οφειλές προς το δήμο που δε βρίσκονται υπό εκκρεμοδικία ούτε έχουν μπει σε 

διακανονισμό βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Ως εκ τούτων εισηγούμαστε τη ΜΗ 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής στην εταιρία AR GALLA Μ.Ι.Κ.Ε 

για το κατάστημα με αντικείμενο λειτουργίας «ΚΑΦΕ - ΜΠΑΡ» της διεύθυνσης 

Εθνικής Αντίστασης αρ.23. 

     

        

Ο Πρόεδρος –∆ήµαρχος 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 

Ποιότητας Ζωής και λαµβάνοντας υπ΄ όψιν:    

    

• Την αίτηση του κ. Ροδίτη Ανδρέα 

• Την εισήγηση της προϊσταµένης του Τµήµατος ∆ηµοτικών Προσόδων 

• Τη σχετική νοµοθεσία  

 

 

 Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα αποµαγνητοφωνηµένα 

πρακτικά 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Την µη χορήγηση άδειας για παράταση του ωραρίου λειτουργίας µουσικής στο 

κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕ – ΜΠΑΡ» επί της οδού Εθνικής 

Αντιστάσεως 23, ιδιοκτησίας της εταιρίας  AR GALLA M.I.K.E. 

 

 

 

 



Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 

βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:  

 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

                                                                        1.Βούρλου Μαρία 

                                                                        2.Φασκιώτης Γεώργιος 

                                                                        3.Καλαλής Εµµανουήλ 

                                                                        4. Σταµέλος Ηλίας 

                                                                        5.Αναγνωστάκης Κων/νος 

                                                                        6.Αλεξόπουλος Σπυρίδων 

 

 

ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

                                                                                  Καισαριανή      16/07/2020 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

                                                  Της υπηρεσίας 

                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  

                                                        ΖΩΗΣ 

 

 

                                                                     ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                    
                                                   

 

 

        

 


