ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
AΠΟΦΑΣΗ
ΑΡΙΘΜ. 10
(απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 1η /22.1.2013)
ΘΕΜΑ: Χορήγηση αδείας λειτουργίας ΜΟΥΣΙΚΗΣ για το έτος 2012, και παράταση
ωραρίου λειτουργίας αυτής στο κατάστημα « ΚΑΦΕΝΕΙΟ » της « ΠΛΑΚΙΔΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ », με αγορανομικό-υγειονομικό υπεύθυνο τον Πλακίδα
Παναγιώτη, που βρίσκεται επί της Λ. Παπάγου 145.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση (1η) στο Δημοτικό
Κατάστημα στις 22.1.2013 και ώρα 14.00.
MEΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΑ: ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ [Πρόεδρος], ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΛΕΞΙΟΣ, ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΜΑΡΑΓΔΩ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΑΝΔΗ ΣΟΦΙΑ, ΚΑΖΑΚΟΥ ΕΛΛΗ,
ΝΕΝΕΔΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ, ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ [ΣΥΝΟΛΟ (9) ΕΝΝΕΑ ΜΕΛΗ].
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ: ΚΟΛΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΚΩΤΟΥΛΑ-ΜΠΙΖΙΟΥΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ .
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προσκλήθηκαν
1063/17.01.2013 πρόσκληση του κ. Προέδρου.

νόμιμα

ΛΟΥΚΙΑ,
με

την

ΣΙΜΑΤΗΣ
υπ’

αριθ.

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν ο Πρόεδρος Α. ΣΤΕΡΓΙΟΥ και τα μέλη της Ε.Π.Ζ. κ.κ. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ αναπλ. μέλος, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ, ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΜΑΡΑΓΔΩ, ΑΓΓΕΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΑΝΔΗ ΣΟΦΙΑ, ΝΕΝΕΔΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ, ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (8
μέλη).
Απουσίαζε η ΔΣ κ. ΚΑΖΑΚΟΥ ΕΛΛΗ.
Επομένως υπάρχει απαρτία και αρχίζει η συνεδρίαση.

Στην ημερήσια διάταξη και με αριθμό 10ο υπήρχε και το θέμα που αναφέρεται στην
περίληψη της επικεφαλίδας.
Σχετική με το θέμα είναι η 15337/2012 εισήγηση του Αντιδημάρχου Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Εμπορικής Ανάπτυξης και Εθελοντισμού .
Από την εισήγηση και τη συζήτηση που έγινε στην Επιτροπή προκύπτουν σε
συντομία τα ακόλουθα :

Ως γνωστό, με τις υπ’ αριθ. 488/12/12/2007 και 7/10/01/2008 αποφάσεις Δημαρχιακής
Επιτροπής και Δημοτικού Συμβουλίου αντίστοιχα, τροποποιήθηκε η υπ’ αριθ.
748/16/10/2003 Τοπική Κανονιστική Διάταξη για Καταστήματα και Επιχειρήσεις Υγειονομικού
Ενδιαφέροντος-ως προς το άρθρο 4 αυτής - που αφορά στη χορήγηση άδειας λειτουργίας
μουσικών οργάνων – μουσικής και παράταση ωραρίου μουσικής ( για τα Νυχτερινά
Κέντρα έως την 2α πρωϊνή και για τα λοιπά καταστήματα έως την 1.30΄ πρωϊνή ), όπου
αναφέρονται λεπτομερώς οι προϋποθέσεις (διαμόρφωση, χωροθέτηση στο περιβάλλον , πιθανές
παραβάσεις, καταγγελίες κατοίκων, προηγούμενη συμπεριφορά του αιτούντος, ανανέωση άδειας
κ.λ.π. ) καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Σας
στέλνουμε
συνημμένα την με
αριθ. πρωτ. 13638/16-10-2012 αίτηση της
«ΠΛΑΚΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ»,
με την οποία ζητά
τη
χορήγηση αδείας
λειτουργίας ΜΟΥΣΙΚΗΣ και παράταση ωραρίου λειτουργίας αυτής
για το έτος 2012 στο
κατάστημα «ΚΑΦΕΝΕΙΟ», που βρίσκεται επί της Λεωφ. Παπάγου 145, μαζί με τα
προβλεπόμενα δικαιολογητικά, καθώς και
- την υπ’ αριθ. 11725/85/22-11-2012 γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής
Υπηρεσίας, με την οποία συνηγορεί για τη χορήγηση της εν λόγω άδειας
- το υπ’ αριθ. 13184/16-10-2012 έγγραφο του Τμήματος Εσόδων και Δημοτικής
Περιουσίας, ότι δεν έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Δήμο
- το από 02-11-2012 έγγραφο της επιτροπής Προελέγχου (30/2011 ΑΔΣ)
Καλείται λοιπόν η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για τη λήψη σχετικής απόφασης
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο, είδε τις διατάξεις του αρθ. 73 του Ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», τα
στοιχεία του φακέλου και μετά από διαλογική συζήτηση,
ΟΜΟΦΩΝΑ
Α)Χορηγεί στην « ΠΛΑΚΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ » άδεια λειτουργίας ΜΟΥΣΙΚΗΣ για
το έτος 2012, καταστήματος « ΚΑΦΕΝΕΙΟ » με αγορανομικό-υγειονομικό υπεύθυνο τον
Πλακίδα Παναγιώτη, που βρίσκεται επί της Λ.Παπάγου 145, σύμφωνα με την υπ. αριθμ.
11725/85/22-11-2012 γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας
Β) Εγκρίνει την παράταση ωραρίου λειτουργίας ΜΟΥΣΙΚΗΣ του ανωτέρω καταστήματος
για το έτος 2012, μέχρι ώρας 1.30 πρωϊνής.
Προς τον σκοπό αυτό συντάχθηκε η απόφαση αυτή από το πρακτικό και υπογράφεται.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΚΟΛΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ,
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΜΑΡΑΓΔΩ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ,
ΠΑΝΔΗ ΣΟΦΙΑ, ΝΕΝΕΔΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ,
ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας, Προστασίας και Δια Βίου Μάθησης

