
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Βριλήσσια,  12 Δεκεμβρίου 2019 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                      Αριθμ. Πρωτ:  20721 

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ                  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ        
ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

Προς: 
Ως πίνακας Αποδεκτών 

 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

Για τη 10η/2019 Tακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
 

Σας προσκαλώ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6, του άρθρου 75, του 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87, τεύχος Α') όπως αυτό αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του 
άρθρου 77, του Ν. 4555/2018, (ΦΕΚ-133 Α/19-7-18) και ισχύει, σε τακτική 
συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο 
Δημοτικό Κατάστημα, Δημητρίου Βερνάρδου 23, την 17η Δεκεμβρίου, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 08:30 π.μ για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων 
της ημερήσιας διάταξης: 

 
 ΘΕΜΑ 1ο : «Αίτημα για χορήγηση ή μη  άδειας παράτασης ωραρίου 

χρήσης μουσικής στο κατάστημα « Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης 

Μερικής Επεξεργασίας (αναψυκτήριο)» της " MAGIC FOOD ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ" επί της οδού Λ. Πεντέλης 41 & 

Σισμανογλείου» 

 ΘΕΜΑ 2ο : «Αίτημα για χορήγηση ή μη  άδειας παράτασης ωραρίου 

χρήσης μουσικής στο κατάστημα « Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης 

Πλήρους  Επεξεργασίας (πλήρους γεύματος) (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ)- 

Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Μερικής Επεξεργασίας (πρόχειρου 

γεύματος) (ΚΑΦΕΤΕΡΕΙΑ)» επιχείρησης με επωνυμία ʺΑΒΕΡΚΙΟΣ 

ΒΕΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΥΛΑΡΑΣ ΟΕ" επί της οδού 

ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΑΡ.29» 

 ΘΕΜΑ 3ο : Αίτημα για χορήγηση ή μη  άδειας παράτασης ωραρίου 

χρήσης μουσικής στο κατάστημα « Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης 

Πλήρους  Επεξεργασίας (πλήρους γεύματος) (εστιατόριο)- Επιχείρηση 

Αναψυχής  (μπαρ)» επιχείρησης με επωνυμία ʺΑΒΕΡΚΙΟΣ ΒΕΡΓΟΣ ΚΑΙ 

ΣΙΑ ΟΕ" επί της οδού ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΑΡ.27» 

 ΘΕΜΑ 4ο : «Αίτημα για χορήγηση ή μη  άδειας παράτασης ωραρίου 

χρήσης μουσικής στο κατάστημα « [Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης 

Πλήρους Γεύματος (πλήρους επεξεργασίας) (εστιατόριο, πιτσαρία) και 

Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Μερικής Επεξεργασίας (πρόχειρου 

γεύματος) (καφετέρια, μπαρ)]»  με την επωνυμία ʺ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΕʺ επί της οδού Θέτιδος  αρ.3» 

 ΘΕΜΑ 5ο : «Αίτημα για χορήγηση ή μη  άδειας παράτασης ωραρίου 

χρήσης μουσικής στο κατάστημα « Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης 

Μερικής Επεξεργασίας (πρόχειρου γεύματος) (καφετέρια-μπαρ)» του  

"Δραμυτινού Σπυρίδωνος" επί της Λ. Πεντέλης αρ.1» 



 ΘΕΜΑ 6ο : «Αίτημα για χορήγηση ή μη  άδειας παράτασης ωραρίου 

χρήσης μουσικής στο κατάστημα « Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης 

Μερικής Επεξεργασίας (πρόχειρου γεύματος) (ΚΑΔ 56:30 Υπηρεσίες 

που παρέχονται από  καφετέρια και από παραδοσιακό καφενείο)», του 

κ. Καλλιμάνη Βασιλείου,  επί της οδού  ΓΡΑΜΜΟΥ 46» 

 ΘΕΜΑ 7ο : «Αίτημα για χορήγηση ή μη  άδειας παράτασης ωραρίου 

χρήσης μουσικής στο κατάστημα « Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης 

Μερικής Επεξεργασίας (πρόχειρου γεύματος) (καφέ-μπαρ) 

(αναψυκτήριο)  (ΚΑΔ 56:30, Δραστηριότητες Παροχής Ποτών)]», με 

επωνυμία ʺ ΑΒΡΑΑΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕʺ,  επί της οδού  

Λ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΡ.110» 

 ΘΕΜΑ 8ο : «Αίτημα για χορήγηση ή μη  άδειας παράτασης ωραρίου 

χρήσης μουσικής στο κατάστημα « Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης 

Μερικής Επεξεργασίας (καφετέρια-μπάρ)» της "Σ. ΔΟΥΚΕΡΗ - Ι. & Α. 

ΜΑΛΕΒΙΤΗ ΟΕ" επί της οδού ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 3» 

 ΘΕΜΑ 9ο : «Αίτημα για χορήγηση ή μη  άδειας παράτασης ωραρίου 

χρήσης μουσικής στο κατάστημα « Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης 

Μερικής Επεξεργασίας (πρόχειρου γεύματος) (καφετέρια 

)(αναψυκτήριο)  (ΚΑΔ 56:30, Δραστηριότητες Παροχής Ποτών)]», με 

επωνυμία ʺ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕʺ,  επί της οδού  

ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 33» 

 ΘΕΜΑ 10ο : «Αίτημα για χορήγηση ή μη  άδειας παράτασης ωραρίου 

χρήσης μουσικής στο κατάστημα « Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης 

Πλήρους Γεύματος (πλήρους επεξεργασίας) (μεζεδοπωλείο, 

εστιατόριο)» της "Παπαδοπούλου Μαρίας" επί της οδού 

ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ αρ.31» 

 ΘΕΜΑ 11ο : «Αίτημα για χορήγηση ή μη  άδειας παράτασης ωραρίου 

χρήσης μουσικής στο κατάστημα « [Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης 

Πλήρους Γεύματος (πλήρους επεξεργασίας) (εστιατόριο) και 

Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Μερικής Επεξεργασίας (πρόχειρου 

γεύματος) (καφετέρια)]»  με την επωνυμία ʺ ΚΩΝ.ΦΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 

ΕΕʺ επί των  οδών  Αττικής 17 και Δ. Βερνάρδου» 

Συνημμένα:   Εισηγήσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 
 
Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και να γνωστοποιηθεί στα μέλη 
της  επιτροπής. Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται σε περίπτωση απουσίας τους να 
ενημερώνουν τα αναπληρωματικά τους. 

 
 
 
 
 

   Ο Πρόεδρος της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

           
            Παναγιώτης Φυκίρης 
 
 
 



 


