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ΘΕΜΑ:

Χορήγηςη ή μη παράταςησ ωραρίου χρήςησ
μουςικήσ
εντόσ
καταςτήματοσ
υγειονομικοφ
ενδιαφζροντοσ «ΑΛΛΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΣΙΑΗ ΚΑΦΕΝΕΙΟ» επί τησ οδοφ ΠΕΡΓΑΜΟΤ 29 &
ΑΝΔΡΙΑΝΟΤΠΟΛΕΩ ςτο Αιγάλεω εκμετάλλευςησ
του κ. ΛΙΒΑΝΟΤ ΑΝΣΩΝΙΟΤ

ΑΠΟΠΑΜΑ
Από τα πρακτικά τθσ με αρικμ.13/2018 ςυνεδριάςεωσ τθσ
Επιτροπισ Ποιότθτασ Ζωισ Διμου Αιγάλεω
Στο Αιγάλεω και ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα ςιμερα τθν 09/05/2018, θμζρα Σετάρτη και ϊρα 12.30 θ Επιτροπι
Ποιότθτασ Ζωισ (Ε.Π.Ζ.) του Διμου Αιγάλεω ςυνιλκε ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ, κατόπιν τθσ αρικμ.πρωτ.
10781/04-05-2018 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 όλα τα τακτικά μζλη και ζνα (1) αναπληρωματικό μζλοσ,
ιτοι:
Παρόντεσ
Απόντεσ
1. Παπαδιάσ Γιώργοσ (Αντιδιμαρχοσ, Πρόεδροσ Ε.Π.Ζ.)
2. Αγαπίου Ιωάννησ (τακτικό μζλοσ)
3. Βλάχου Ζωή (τακτικό μζλοσ)
4. Μπάςτα Ελζνη (τακτικό μζλοσ)
5. Μπζςησ Δημήτριοσ (τακτικό μζλοσ)
6. Καπνουλάσ Ιωάννησ (τακτικό μζλοσ)
7. Περράκησ Ιωάννησ (τακτικό μζλοσ)
8. Μανδραφλήσ Παναγιώτησ (τακτικό μζλοσ)
9. Βοφλγαρησ Βαςίλειοσ (τακτικό μζλοσ)
10. Μερκουράκη –Νικολοφδη Παναγιώτα (αναπλθρωματικό μζλοσ)

Στο 1ο θζμα τησ Η.Δ., ο Πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Ποιότθτασ Ζωισ κζτει υπόψθ τθσ το αρικμ. πρωτ.
10378/03-05-2018 ζγγραφο του Αντιδθμάρχου Χωροταξίασ - Αςτικϊν Δομϊν - Αναπλάςεων & Δικτφων, ςτο
οποίο αναφζρονται τα εξισ:
Θζμα: Λήψη απόφαςησ για χορήγηςη ή μη παράταςησ ωραρίου χρήςησ μουςικήσ ςτον κ. ΛΙΒΑΝΟ ΑΝΣΩΝΙΟ

Κφριε Πρόεδρε,
ςασ διαβιβάηω: α) τθ με αριθμ.πρωτ. 10378/30-04-2018 αίτηςη που αφορά ςτη χορήγηςη παράταςησ
ωραρίου μουςικήσ καταςτήματοσ υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ του κ. ΛΙΒΑΝΟΤ ΑΝΣΩΝΙΟΤ, β) τθ με αρικμό
1027612/13-10-2017 ΝΕΑ γνωςτοποίθςθ καταςτιματοσ υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ «ΑΛΛΕ ΤΠΗΡΕΙΕ
1

ΑΔΑ: 6Ξ9ΤΩ6Ν-ΞΦΒ
ΕΣΙΑΗ - ΚΑΦΕΝΕΙΟ», επί τθσ οδοφ ΠΕΡΓΑΜΟΥ 29 ΚΑΙ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩ ςτο Αιγάλεω και παρακαλώ
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ.1 του Ν.3852/2010, τισ διατάξεισ του άρκρου 29 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, μετά διαλογικι ςυηιτθςθ,
ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ση χορήγηςη παράταςησ ωραρίου χρήςησ μουςικήσ, εντόσ καταςτήματοσ υγειονομικοφ
ενδιαφζροντοσ
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ΑΝΔΡΙΑΝΟΤΠΟΛΕΩ ςτο Αιγάλεω εκμετάλλευςησ του κ. ΛΙΒΑΝΟΤ ΑΝΣΩΝΙΟΤ.
Η παράταςθ ωραρίου χριςθσ μουςικισ ζχει οριςκεί με τθν αρικμ. 275/2014, όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με
τθν αρικμ. 356/2017 απόφαςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου, ωσ εξισ:
- Από Κυριακή μζχρι και Πζμπτη ζωσ τη μία (1:00π.μ.)
- Παραςκευή, άββατο καθώσ και τισ παραμονζσ αργιών ζωσ τισ τρεισ (3:00π.μ.)
Επιςθμαίνεται ότι θ χριςθ μουςικισ & μουςικϊν οργάνων και θ παράταςθ αυτισ βαςίηεται ςτθν
προχπόκεςθ 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, διαφορετικά ο υπόχρεοσ υπόκειται ςτισ κυρϊςεισ
όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 34 του Ν. 4442/2016.
Υποχρεϊςεισ ι άδειεσ ςχετιηόμενεσ με τθ νομοκεςία περί πνευματικισ ιδιοκτθςίασ δε κίγονται από τισ
διατάξεισ του Ν. 4442/2016.
Η διάρκεια ιςχφοσ τθσ παράταςθσ χριςθσ μουςικισ και μουςικϊν οργάνων κακορίηεται ςτο ζνα ζτοσ,
ιτοι ζωσ την 09/05/2019, με δικαίωμα εκ νζου αίτθςθσ του ενδιαφερομζνου, εφόςον δεν ζχουν βεβαιωκεί
παραβάςεισ από τισ αρμόδιεσ αρχζσ.
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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