
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Βριλήσσια, 16  Σεπτεμβρίου 2021 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                 Αριθμ. Πρωτ:  11489 

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ                  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ        
ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 
 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
Για την 6η/2021 Κατεπείγουσα 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 συνδυασμό με τις 
σχετικές διατάξεις της παρ.1, του άρθρου 10, της από 11-3-2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου [ΦΕΚ 55/τΑ/11-3-2020] και των υπ’ αριθμ. 33282/29-5-
2020 και 60249/20-9-2020 εγγράφων του ΥΠ.ΕΣ, σε συνέχεια και της αριθ. 
Δ1α/ΓΠ.οικ. 55400/12-9-2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄4206), όπως ισχύει, 
καθώς και των υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ/69/133/οικ. 20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-
2020 εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ και λοιπών σχετικών εγκυκλίων περί λήψης μέτρων 
περιορισμού προστασίας και διασποράς του κορωνοϊου, σε κατεπείγουσα 
συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία θα πραγματοποιηθεί με 
τηλεδιάσκεψη και με χρήση της  εφαρμογής e-presence την 17/09/2021,  ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 11:00 μ.μ, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι 
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 
 

 
ΘΕΜΑ 1o:  «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 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 Μερικής 
Επεξεργασίας (πρόχειρου γεύματος) (καφετέρια-μπαρ)» του  "Δραμυτινού 
Σπυρίδωνος" επί της Λ. Πεντέλης αρ.1» 
 
ΘΕΜΑ 4ο: ««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 εκτός του 4ου 
θέματος. 
 
Η παρούσα κρίνεται κατεπείγουσα, λόγω αναγκαιότητας χορήγησης αδειών παράτασης 
ωραρίου μουσικής για την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων. 
 
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 
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