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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
  
Από το πρακτικό της με αριθ.  5ης/2020  τακτικής συνεδρίασης  της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

 

Αρ. αποφάσεως:   54 
  

 Θέμα:   Χορήγηση  άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κατάστημα  Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. 

 

  

    Σήμερα την 22η  του μήνα  Ιουλίου, του έτους  2020  ημέρα της εβδομάδας  Τετάρτη  και  ώρα 10:00,  συνήλθε σε 

τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω κεκλεισμένων θυρών, ύστερα 

από την υπ΄ πρωτ.:  12695/17-07-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-

2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') – Πρόγραμμα «Κλεισθένης 

Ι» και τις υπ' αριθμ. Εγκυκλίους 163/33282/29.05.2020 [με θέμα: «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»] σε εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων  και ειδικότερα του άρθρου 

12 της Κ.Υ.Α. αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-2020 (Β’ 1869) και του άρθρου 14 παρ. 3 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-5-

2020 (Β’ 1988), 40/20930/31.03.2020 [με θέμα : «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης 

του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»] και την 18318/13.03.2020 [με θέμα: 

«Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το 

διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»]  του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 

        Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα  (9) μελών βρέθηκαν 

παρόντα  πέντε  (5)  ήτοι: 

 

Π α ρ ό ν τ ε ς :  

 

1. Θεοδωρακόπουλος Φώτιος - Πρόεδρος Ε.Π.Ζ  

2. Πετούσης Εμμανουήλ (τακτικό μέλος) 

3. Χρονοπούλου  Κωνσταντίνα  (τακτικό μέλος) 

4. Καρατζαφέρης Βασίλειος  (τακτικό μέλος) 

5. Βελέντζας  Γεώργιος (τακτικό μέλος) 

 

Απόντες:  κ.κ.  Σάββα Ευμορφία (τακτικό μέλος) - Χουδελούδης Μόσχος (τακτικό μέλος) - Παπαδάκος Λεωνίδας  

(τακτικό μέλος) - Βίτσα Άλκηστη (τακτικό μέλος)  

Ο Πρόεδρος της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ύστερα από  τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 

 
Μεταβολές:   

 Πριν τη συζήτηση του 1ου  θέματος  ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε  την εκτός  ημερησίας διάταξης συζήτηση του εξής 
θέματος  ως κατεπείγον: 1. «Χορήγηση  άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κατάστημα  Υγειονομικού 
Ενδιαφέροντος  (Ιδ. Λάσκαρης Σπύρος)».   
 
   Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής - ομόφωνα - εγκρίνει την ένταξη του  θέματος  το  οποίο και θα αποτελέσει  το 1ο  θέμα 
της ημερησίας διάταξης  (Ν. 3852/2010  άρθρο 75 παρ.3, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4555/2018 άρθρο 77  παρ. 3). 
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  Η σειρά συζήτησης των θεμάτων της ημερησίας διάταξης τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε ως εξής:  το  ΕΗΔ  θέμα, 
ως 1ο  θέμα  ΗΔ  και  το μοναδικό   θέμα  της  ΗΔ   σε 2ο    θέμα   ΗΔ  αντίστοιχα. 
 
    Ο Πρόεδρος  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κ. Φ. Θεοδωρακόπουλος,  εισηγούμενος το 1ο  (πλέον) θέμα ημερήσιας 
διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών, την 22-07-2020 εισήγηση του Τμήματος Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών 
Δραστηριοτήτων,  ως εξής:  
 

  Λαμβάνοντας υπόψη: 
-Τον Ν. 4442/2016 ΦΕΚ Α΄230/2016) « Νέο Θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες 
διατάξεις» και σύμφωνα με την παρ. 3. του άρθρου 7 «Χρήση μουσικής και  μουσικών οργάνων» της Κ.Υ.Α. με αριθμ. 
οικ. 16228/2017  (ΦΕΚ Β' 1723/18-05-2017) «Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών 
γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων»,  η άδεια της 
παρ. 3 του άρθρου 3 της Αστυνομικής Διάταξης 3/1996 περί παράτασης ωραρίου εξακολουθεί να ισχύει κατά τα 
οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 29 του Ν. 4442/2016.   
   Για την χορήγηση της άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει σχετική αίτηση στο 
Δήμο με μόνη την προσκόμιση του αποδεικτικού γνωστοποίησης, χωρίς κανένα άλλο δικαιολογητικό. 
 
    Σύμφωνα με τα παραπάνω σας διαβιβάζουμε αίτημα για χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής πέραν του προβλεπόμενου 
από την 3/1996 Αστυνομική Διάταξη ωραρίου, για τη λήψη σχετικής απόφασης: 
 

-την αριθμ. πρωτ.  12484/15-07-2020  αίτηση για  παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής από το  κατάστημα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος:  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ  στην 
οδό ΣΤΡ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 130  ιδιοκτησίας ΣΠΥΡΟΥ ΛΑΣΚΑΡΗ  και την αρ. πρωτ. 1104434 (ver. 1)/08-04-2019 
γνωστοποίηση χρήσης μουσικής. 
    Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε την παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής στο κατάστημα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ  στην οδό  ΣΤΡ. 
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 130  ιδιοκτησίας ΣΠΥΡΟΥ ΛΑΣΚΑΡΗ   έως τις 02:00 πρωινή ώρα και  κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν 
σχετικά. 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο  και έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του 
3852/2010,  όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4555/2018  άρθρο 77,  την  αριθμ. πρωτ. 12484/15-07-2020  αίτηση του 
προαναφερόμενου καταστήματος, τον Ν. 4442/2016 ΦΕΚ 230/Α/07-12-2016, την 3/1996  Αστυνομική Διάταξη,  
συζήτησε διεξοδικά το θέμα.  

 

Συνεπώς σε σύνολο παρευρισκομένων και ψηφισάντων (5)  μελών, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

    Την χορήγηση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής, έως τις  02:00 - πρωινή ώρα,  στο  κατάστημα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ  στην οδό  ΣΤΡ. 
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 130    ιδιοκτησίας  ΣΠΥΡΟΥ ΛΑΣΚΑΡΗ, σύμφωνα με όσα αναφέρονται αναλυτικά στο εισηγητικό μέρος 
της παρούσας. 
 
   Επισημαίνεται ότι η χρήση μουσικής και η παράταση ωραρίου αυτής βασίζεται στην προϋπόθεση ότι δε θα ενοχλούνται 
οι περίοικοι. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τα αρμόδια Όργανα παραβίαση του ωραρίου ή γενικότερα των όρων 
και των προϋποθέσεων της χρήσης μουσικής στο κατάστημα θα υποβάλλονται τα μέτρα και οι ποινές που προβλέπονται 
στη σχετική νομοθεσία. 
 

 

                                            Η   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
                        Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ακριβές Αντίγραφο                         (Υπογραφή)                 (Υπογραφές) 
Χαϊδάρι  22-07-2020 

       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 
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