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ΕΛΛΗΝΙΚΗ Δ ΗΜ ΟΚΡ ΑΤ ΙΑ
ΝΟ ΜΟ Σ
ΑΤ Τ Ι Κ ΗΣ
Δ ΗΜ ΟΣ ΚΟΡ ΥΔ ΑΛΛΟΥ
ΕΠΙΤ Ρ ΟΠΗ ΠΟΙΟΤ ΗΤ ΑΣ
ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ. 3ης/28-03-2019
Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αριθμ. Απόφ. 09/2019

Περίληψη: «Λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη παράτασης
ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων, σε κατάστημα
υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ)», ιδιοκτησίας του κ.
MAHMUD ABDULKAFI, το οποίο λειτουργεί επί της οδού ΠΛ.
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ αρ. 9 στον ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ.»

Στον Κορυδαλλό, σήμερα Πέμπτη 28 Μαρτιου 2019 και ώρα 13:00 στην αίθουσα Συνεδριάσεων
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που βρίσκεται στο Δημαρχείο Κορυδαλλού, Γρηγ. Λαμπράκη 240,
ισόγειο, Γραφείο Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, αρ. 05, συνήλθε σε
τακτική δημόσια συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ύστερα από τη, με αρ. Πρωτ. 7230/22-03-2019
πρόσκληση της Προέδρου της, που νόμιμα επιδόθηκε στις 22-03-2019, με την εξής σύνθεση:

1.

ΚΑΛΟΜΠΡΑΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

2.

ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

3.

ΚΑΠΙΤΣΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

4.

ΣΥΓΛΕΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

5.

ΒΙΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

6.

ΔΙΑΚΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Δεδομένου ότι, στην έναρξη της συνεδρίασης, επί συνόλου εννέα (9) μελών,
συμπεριλαμβανομένου και της Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, προσήλθαν τέσσερα (4) μέλη
και δύο (2) αναπληρωματικά, διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3850/10 και
του Ν. 4555/18.
Οι απουσιάζοντες Δημοτικοί Σύμβουλοι, τα τακτικά μέλη κ.κ. Γιαννακάκη Μαρία, Γκόγκος
Γεώργιος, Θανόπουλος Αλέξανδρος, Κρούπης Ηλίας και τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.
Γουρδομιχάλης Γρηγόρης, και Παπουτσιδάκη Ελευθερία, προσκλήθηκαν νόμιμα με την ως άνω
πρόσκληση και δεν προσήλθαν στην συνεδρίαση της Επιτροπής.
Χρέη Γραμματέα εκτέλεσε η Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κ. Μαρία Θεοχάρη.
Στο 1ο θέμα (1ο Η.Δ.), η Πρόεδρος εισηγούμενη έθεσε υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τα
εξής:
1.

Την, με αριθμ πρωτ.: 3463/08-02-2019,
ΚΑΛΟΜΠΡΑΤΣΟΥ, η οποία έχει ως εξής:

εισήγηση

της

Αντιδημάρχου

κ.

ΙΩΑΝΝΑΣ

2

2.
3.

Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 2130/93 και του άρθρου 41 του Ν. 2218/94.
Την Υγειονομική Διάταξη Υ1Γ/γ.π./96967/2012 (ΦΕΚ 2718/τ.Β΄/08-10-2012) «Υγειονομικοί όροι και
προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις».
4. Την με αριθ. Υ1γ/Γ. Π./οικ.4476/14-01-2013 εγκύκλιος 2.
5. Την Α5/3010/85 (ΦΕΚ 4/τβ/86) που αφορά μέτρα προστασίας της Δ. Υγείας από Θορύβους μουσικής των
κέντρων διασκέδασης κ.λ.π. καταστημάτων.
6. Την Α5 οικ. 2689/εγκ20/17-6-1988 εγκ. δ/γ ή ΥΥΠΚΑ.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 3/96 Αστυνομικής Διάταξη (μέτρα για την τήρηση της κοινής
ησυχίας).
8. Την αριθ. 390/30-12-2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά «Λήψη απόφασης για την
χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος».
9. Την με αριθ. πρωτ. 3087/4-2-2019 αίτηση του κ. MAHMUD ABDULKAFI και με Α.Φ.Μ.
161691327 για το κατάστημα που λειτουργεί με τον αριθ. πρωτ. 1036/25-01-2019 Αποδεικτικό
Υποβολής Γνωστοποίησης με αριθμό γνωστοποίησης 1091184 (ver. 0) με ημ/νία υποβολής 15-012019 καταστήματος «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΝΑΨΥΧΗΣ)» επί της οδού ΠΛ. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ αρ. 9 στον ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ.
10. Την με αρ. πρωτ. Δ.Υ./07-02-2019 βεβαίωση περί μη ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων οφειλών από το
Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
αφού άκουσε την Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της τα
προαναφερόμενα έγγραφα και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 & 75 του Ν. 3852/2010 και του
άρθρου 77 του Ν.4555/2018,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ε γκρί νει τ ην χορήγηση π αράτ ασης ωραρί ου λει τ ουργί ας μουσι κών οργάνων γι α τ ο
κατ άστ ημα υγε ι ονομι κού ενδι αφ έροντ ος «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ
(ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ)», ιδιοκτησίας του κ. MAHMUD ABDULKAFI και με Α.Φ.Μ. 161691327,το
οποίο λειτουργεί με το αριθ. πρωτ. 1036/25-01-2019 Αποδεικτικό Υποβολής Γνωστοποίησης με αριθμό
γνωστοποίησης 1091184 (ver. 0) με ημ/νία υποβολής 15-01-2019, επί της οδού ΠΛ. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ
ΕΙΡΗΝΗΣ αρ. 9 στον ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ, σύμφ ωνα με τ ι ς δι ατ άξει ς τ ου άρθρου 28 τ ου Ν. 2130/93,
τ ου άρθρου 41 τ ου Ν. 2218/94, και τ ην αρι θ. 3 9 0 /3 0 -1 2 -2 0 1 4 Απόφασ η του
Δ ημοτι κού Σ υ μβου λί ου που αφορά τη « Λήψη απόφασ ης γι α την παράτασ η του
ωραρί ου άδει ας λει του ργί ας Μ ου σ ι κής » , εφ όσον τ ο εν λόγω κατ άστ ημα λει τ ουργεί
μόνο σε κλει στ ό & κατ άλληλα δι αμορφ ωμένο χώρο σύμφ ωνα με τ ι ς π ροϋπ οθέσει ς π ου θέτ ει
τ ο άρθρο 3 τ ης 3/96 Αστ υνομι κής δι άτ αξης.
Η άδει α π αράτ ασης λει τ ουργί ας μουσι κών οργάνων εί ναι ετ ήσι ας χρονι κής δι άρκει ας
& όχι π έρα τ ης δι άρκει ας άδει ας μουσι κής, με τ ην π ροϋπ όθεση ότ ι δεν θα δι ατ αράσσετ αι η
ησυχί α τ ων π ερι οί κων.
Συντάχθηκε η παρούσα απόφαση και υπογράφεται ως ακολουθεί:

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από το
πρακτικό της 3ης Συνεδρίασης
Κορυδαλλός 28-03-2019
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
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ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΧΑΡΗ

