
                                                                         
                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΣ: 
       ΠΡΟΣ : 

 Διεύθυνση Οικονομικού  
 

 
  

 

 

ΘΕΜΑ : Αποστολή της  35/2019  πράξης  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  

 

Σας  στέλνουμε  αντίγραφο της 35/2019 πράξης της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής, που αφορά : 
«Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης 
μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε κατάστημα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος της εταιρείας «ΑΜΜΟ ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ Ε.Π.Ε.», με διακριτικό τίτλο 
“LALOOP” επί της οδού Γ. Γεννηματά αρ.125 του Δήμου μας», προς ενημέρωση και για τις 
δικές σας περαιτέρω ενέργειες. 
 
  
 

                        Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 

 

                                                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
     NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΚΑΙ  ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
               
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : κ. Τρίγκα Ε. 
ΤΗΛΕΦΩΝO : 213 - 2025234 
Fax : 213-2025204 
email: e.trigka@glyfada.gr 
 

Γλυφάδα,18.12.2019 
Αρ. Πρωτ. 40899 



 
         
      

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

«Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης 
μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε κατάστημα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος της εταιρείας «ΑΜΜΟ ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ Ε.Π.Ε.», με διακριτικό τίτλο 
“LALOOP” επί της οδού Γ. Γεννηματά αρ.125 του Δήμου μας» 

Στη Γλυφάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 17η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 
2019 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 3.30 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση, η Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 40190/13.12.2019 έγγραφη ειδοποίηση-πρόσκληση 
του Προέδρου της που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε 
στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 
Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α΄) για τη 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πιο 
πάνω πρόσκλησης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής διαπιστώθηκε ότι σε σύνολο 9 
μελών, βρέθηκαν παρόντα 8 και συγκεκριμένα: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Αντιδήμαρχος - Πρόεδρος   
ΧΑΡΙΣΗ – ΜΠΙΛΙΑ ΔΑΦΝΟΥΛΑ/Αντιδήμαρχος 
ΠΑΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ / Αντιδήμαρχος 
ΑΡΓΥΡΑΚΗ  ΒΑΣΙΛΕΙΑ 
ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (αναπληροί Βουγιουκλάκη 
Αιμίλιο) 
ΛΕΒΕΤΣΟΒΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (αναπληροί Δεναξά Ελένη) 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (αναπληροί Κασσέρη 
Μάριο) 
ΓΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (αναπληροί Τζούβελη Ιωάννη) 

 

 
Ο Πρόεδρος, κ. Γεώργιος Αγγελόπουλος, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο κ. 

Παναγάκος Ευστράτιος. 
 

 Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την έγγραφη εισήγηση του 
Αντιδημάρχου Πόλης και Καθημερινότητας επί του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, που 
αφορά «Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης 
μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε κατάστημα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος της εταιρείας «ΑΜΜΟ ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ Ε.Π.Ε.», με διακριτικό τίτλο 
“LALOOP” επί της οδού Γ. Γεννηματά αρ.125 του Δήμου μας»,  η οποία έχει ως εξής: 

 
 
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                            
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της με αριθ. 6/2019 
Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

Αριθμός Απόφασης  35/2019 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Γλυφάδα, 16.12.2019 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                Αρ. Πρωτ.:40403 
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ                                                                
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ          
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
 
        ΠΡΟΣ:  
        Τον κ. Πρόεδρο της Επιτροπής  
        Ποιότητας Ζωής                           

 

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου 
    χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους,  
    σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της εταιρείας «ΑΜΜΟ ΜΑΖΙΚΗ  
    ΕΣΤΙΑΣΗ Ε.Π.Ε.», με διακριτικό τίτλο “LALOOP” επί της οδού Γ. Γεννηματά  

    αρ.125 του Δήμου μας.    
   
Έχοντας υπόψη: 
 

Α. i.Τη με αριθ. πρωτ. 36870/19.11.2019 αίτηση της κ. ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΙΩΑΝΝΑΣ του 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, η οποία λειτουργεί κατάστημα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Δήμο μας επί της  οδού Γ. Γεννηματά αρ.125 και με 
αριθμό Γνωστοποίησης 1042538 (ver. 1). 
 ii.Τη με αριθ. πρωτ. 34709/27.11.2018 άδεια παράτασης ωραρίου μουσικής ή 
χρήσης μουσικών οργάνων χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους της ανωτέρω εταιρείας, της 
οποίας ζητείται η ανανέωση. 

 
Β.  Τις διατάξεις: 

1. Του αρ. 73 παρ. 1α του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης & Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Του άρθρου 80 παρ.8 του  Ν.3463/2006, ΦΕΚ 114/Α΄/08.06.2006),  του Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων.  

3. Του αρ. 29 παρ. 3 του  Ν.4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α΄/2016), «Νέο θεσμικό πλαίσιο για 
την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας & άλλες διατάξεις». 

4. Του  αρ. 7 παρ. 3 της ΚΥΑ οικ. 16228/17.05.2017 (ΦΕΚ 1723/Β΄/2017). 
5. Την με αριθ. 9/5951/24.02.2017 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. 
6. Του αρ. 3 παρ. 3 της 3/1995 Αστυνομικής Διάταξης. 
7. Την 71/2004 προηγούμενη Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
8. Την υπ’ αριθ. 2880/2019 (αριθ. πρωτ. 28564/10.09.2019) με ΑΔΑ: 6417Ω91-ΟΔ6 

Απόφαση Δημάρχου με θέμα: «Αντικατάσταση Αντιδημάρχων».  
 
  
Παρακαλώ να Εισηγηθείτε στο Σώμα, 

τη λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη  παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή 
μουσικών οργάνων, στον εσωτερικό χώρο του καταστήματος υγειονομικού 

     ενδιαφέροντος της εταιρείας «ΑΜΜΟ ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ Ε.Π.Ε.» επί της οδού 
Γ. Γεννηματά αρ.125 και συγκεκριμένα παράταση του ωραρίου κατά τις 
ημέρες Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή καθώς και τις παραμονές των αργιών 
έως τις 2.00 π.μ. και τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας έως τις 1.00 π.μ.,   
διάρκειας ενός (1) έτους.  
 
    Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
  ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ 
                                                                ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΚΡΙΒΟΣ 



Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη της:  

1. Την έγγραφη εισήγηση του Αντιδημάρχου Πόλης και Καθημερινότητας κ. Δ. Ακρίβου 

2. Τη με αριθ. πρωτ. 36870/19.11.2019 αίτηση της κ. ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΙΩΑΝΝΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, η οποία λειτουργεί κατάστημα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος στο Δήμο μας επί της  οδού Γ. Γεννηματά αρ.125 και με αριθμό 

Γνωστοποίησης 1042538 (ver. 1). 

3. Τη με αριθ. πρωτ. 34709/27.11.2018 άδεια παράτασης ωραρίου μουσικής ή χρήσης 
μουσικών οργάνων χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους της ανωτέρω εταιρείας, της οποίας 
ζητείται η ανανέωση. 

4. Τις διατάξεις: 

 Του αρ.73 παρ.1α του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης & Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 Του αρ.80 παρ.8 του Ν.3463/2006, (ΦΕΚ 114/Α’/8.6.2006) του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων. 

 Του αρ.29 παρ.3 του Ν.4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α’/2016), «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την 

άσκηση οικονομικής δραστηριότητας & άλλες διατάξεις». 

 Του αρ.7 παρ.3 της ΚΥΑ οικ. 16228/17.5.2017 (ΦΕΚ 1723/Β’/2017). 

5. Τη με αρ. 9/5951/24.2.2017 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.. 

6. Το αρ.3 παρ.3 της 3/1995 Αστυνομικής Διάταξης. 

7. Την 71/2004 προηγούμενη Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

8. Την υπ’ αριθ. 2880/2019 (αριθ.πρωτ. 28564/10.9.2019) με ΑΔΑ: 6417Ω91-ΟΔ6 Απόφαση 

Δημάρχου με θέμα «Αντικατάσταση Αντιδημάρχων». 

9. Την επισήμανση του κ. Γιάχου Παναγιώτη αναφορικά με την τακτοποίηση τυχόν οικονομικών 

οφειλών 

 

Και μετά από διαλογική συζήτηση  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ        

 Χορηγεί παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, στον εσωτερικό χώρο 
του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος της εταιρείας «ΑΜΜΟ ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ 
Ε.Π.Ε.» επί της οδού Γ. Γεννηματά αρ.125 και συγκεκριμένα παράταση του ωραρίου κατά τις 
ημέρες Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή καθώς και τις παραμονές των αργιών έως τις 2.00 π.μ. και 
τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας έως τις 1.00 π.μ.,  διάρκειας ενός (1) έτους.  

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής: 
Γλυφάδα,18.12.2019 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΧΑΡΙΣΗ – ΜΠΙΛΙΑ ΔΑΦΝΟΥΛΑ 
ΠΑΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 
ΑΡΓΥΡΑΚΗ  ΒΑΣΙΛΕΙΑ 
ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΛΕΒΕΤΣΟΒΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  
ΓΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 


