
 

∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
      ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ                                             Αριθµ. Αποφ. 23/2019 

------------------------------- 
 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 
    Από το πρακτικό της 6ης Συνεδρίασης του Συµβουλίου της Κοινότητας Πτολεµαΐδας. 
   Πτολεµαΐδα σήµερα 23-12-2019 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 18:00 µ.µ.  στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  
συνήλθε για να συνεδριάσει το Συµβούλιο της  Κοινότητας Πτολεµαΐδας ύστερα από την υπ’ 
αριθµ. 26758/18-12-2019  πρόσκληση του Προέδρου της  Κοινότητας Πτολεµαΐδας κ. Νικολαΐδη 
Ισαάκ, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 88 του Ν. 3852/10.  
…………………………………………………………………………………………………………. 
     Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης µουσικής και µουσικών οργάνων  
……………………………………………………………………………………………….………… 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο  έντεκα (11) µελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω εννέα  (09) µέλη.  
 
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ 
 

ΝικολαΙδης Ισαάκ Φωκάς Ραφαήλ 

Λαµπρόπουλος Ισαάκ Λιόντας Γεώργιος 

Ασβεστάς ∆ηµήτρης  

Φαρµάκης Γεώργιος  

Ζώρα Παρασκευή  

Τσακιλτσίδης Αχιλλέας  

Χατζηευστρατίου Κυριάκος  

Κιουρτσίδης Λάζαρος  

Σιδηρόπουλος ∆ηµήτρης  

  

 



Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Στενηµαχαλή ∆έσποινα  

 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πτολεµαΐδας κ. Νικολαΐδης Ισαάκ  κήρυξη την έναρξη της 
Συνεδρίασης. 

………………………………………………………………………………. 

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της  Κοινότητας Πτολεµαΐδας κ. Νικολαΐδης  κάνοντας εισήγηση στο 

ανωτέρω θέµα ηµερήσιας διάταξης ανέφερε ότι : 

     Τις διατάξεις του Νόµου 4442/2016 άρθρο 29 παρ. 3 σύµφωνα µε τα οποία : Απλούστευση 
ρυθµίσεων για τη χρήση µουσικής και χρήση µουσικών οργάνω    «Η χρήση µουσικής πέραν του 
ωραρίου προϋποθέτει την έκδοση της άδειας της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της 3/1995 
Αστυνοµικής ∆ιάταξης. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησής της, η άδεια χορηγείται 
χωρίς την προσκόµιση άλλων δικαιολογητικών πέραν του αποδεικτικού υποβολής της 
γνωστοποίησης. 

Καθώς και την υπ.αριθµ. 65/2011 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

 

Τις αιτήσεις των : 

 

1.  Μερεσιτζή Γεωργίου  του Ιωάννη για χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης µουσικής 
και µουσικών οργάνων στο κατάστηµα «Εστιατόριο- Καφέ»  που βρίσκεται στην  Κοινότητα 
Πτολεµαΐδας ∆ήµου Εορδαίας στο 3ο χιλµ. Πτολεµαΐδας Γαλάτειας. 

2.  Γιοβαννίτσα Βασιλείου του Αποστόλου  για χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης  
µουσικής  και µουσικών  οργάνων  στο κατάστηµα «Επιχείρηση µαζικής εστίασης και 
προσφοράς πλήρους γεύµατος» , που βρίσκεται στην Κοινότητα Πτολεµαΐδας ∆ήµου Εορδαίας 
επί της οδού  Κωνσταντινουπόλεως 42. 

3.  Σπυρίδη Θεοφύλακτου  του Περικλή  για χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης 
µουσικής και µουσικών οργάνων στο κατάστηµα «CHEFTELIA»  που βρίσκεται στην  Κοινότητα 
Πτολεµαΐδας ∆ήµου Εορδαίας επί της παρόδου 25ης Μαρτίου 1 

4. Κεραµάρη Νικόλαου του Αναστασίου για χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης 
µουσικής και µουσικών οργάνων στο κατάστηµα «Mob Rest Lounge» που βρίσκεται στην  
Κοινότητα Πτολεµαΐδας ∆ήµου Εορδαίας επί της οδού 25ης Μαρτίου 32 και 1ος όροφος. 

5. Σιδηρόπουλου Παναγιώτη του Γεωργίου για χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης 
µουσικής και µουσικών οργάνων στο κατάστηµα «VOILA» που βρίσκεται στην  Κοινότητα 
Πτολεµαΐδας ∆ήµου Εορδαίας στο εµπορικό πολύκεντρο  κατάστηµα Νο 1. 

6. Μωσαίδη Ευθυµίου του Χρήστου για χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης µουσικής 
και µουσικών οργάνων στο κατάστηµα «SINATRA’S» που βρίσκεται στην  Κοινότητα 
Πτολεµαΐδας ∆ήµου Εορδαίας και επί της οδού 25ης Μαρτίου 43.  

7. Τσιότσιου Αναστάσιου του Κοσµά για χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης 
µουσικής και µουσικών οργάνων στο κατάστηµα «ΚΑΦΕΝΕΙΟ» που βρίσκεται στην  Κοινότητα 
Πτολεµαΐδας ∆ήµου Εορδαίας και επί της οδού Σολωµού 50. 

. 



Ο   Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη της ∆ηµοτικής Κοινότητας να αποφασίσουν για την έγκριση ή µη 
της χορήγησης παράτασης ωραρίου χρήσης µουσικής και µουσικών οργάνων  για τα ανωτέρω 
καταστήµατα. 

 

                                                         Αριθµ.Αποφ. 23/2019 
 
 

      Τα µέλη της ∆ηµοτικής Κοινότητας  µετά από διαλογική συζήτηση  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
 

     Έγκριση παράτασης ωραρίου χρήσης µουσικής και µουσικών οργάνων  των παρακάτω 
καταστηµάτων 
.1.  Μερεσιτζή Γεωργίου  του Ιωάννη για χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης µουσικής 
και µουσικών οργάνων στο κατάστηµα «Εστιατόριο- Καφέ»  που βρίσκεται στην  Κοινότητα 
Πτολεµαΐδας ∆ήµου Εορδαίας στο 3ο χιλµ. Πτολεµαΐδας Γαλάτειας. 

2.  Γιοβαννίτσα Βασιλείου του Αποστόλου  για χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης  
µουσικής  και µουσικών  οργάνων  στο κατάστηµα «Επιχείρηση µαζικής εστίασης και 
προσφοράς πλήρους γεύµατος» , που βρίσκεται στην Κοινότητα Πτολεµαΐδας ∆ήµου Εορδαίας 
επί της οδού  Κωνσταντινουπόλεως 42. 

3.  Σπυρίδη Θεοφύλακτου  του Περικλή  για χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης 
µουσικής και µουσικών οργάνων στο κατάστηµα «CHEFTELIA»  που βρίσκεται στην  Κοινότητα 
Πτολεµαΐδας ∆ήµου Εορδαίας επί της παρόδου 25ης Μαρτίου 1 

4. Κεραµάρη Νικόλαου του Αναστασίου για χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης 
µουσικής και µουσικών οργάνων στο κατάστηµα «Mob Rest Lounge» που βρίσκεται στην  
Κοινότητα Πτολεµαΐδας ∆ήµου Εορδαίας επί της οδού 25ης Μαρτίου 32 και 1ος όροφος. 

5. Σιδηρόπουλου Παναγιώτη του Γεωργίου για χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης 
µουσικής και µουσικών οργάνων στο κατάστηµα «VOILA» που βρίσκεται στην  Κοινότητα 
Πτολεµαΐδας ∆ήµου Εορδαίας στο εµπορικό πολύκεντρο  κατάστηµα Νο 1. 

6. Μωσαίδη Ευθυµίου του Χρήστου για χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης µουσικής 
και µουσικών οργάνων στο κατάστηµα «SINATRA’S» που βρίσκεται στην  Κοινότητα 
Πτολεµαΐδας ∆ήµου Εορδαίας και επί της οδού 25ης Μαρτίου 43.  

7. Τσιότσιου Αναστάσιου του Κοσµά για χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης 
µουσικής και µουσικών οργάνων στο κατάστηµα «ΚΑΦΕΝΕΙΟ» που βρίσκεται στην  Κοινότητα 
Πτολεµαΐδας ∆ήµου Εορδαίας και επί της οδού Σολωµού 50. 

 

 

                            Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 23 /2019 

…………………………………………………………………………………………………………. 

          Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 



 

Ακριβές απόσπασµα 
                      Πτολεµαΐδα  

 
 

      
                    Ο Πρόεδρος 
                 της  Κοινότητας 
                   Πτολεµαΐδας  
 
 
 
 
 
              Νικολαΐδης Ισαάκ       

 
1 Λαµπρόπουλος Ισαάκ 
2. Ασβεστάς ∆ηµήτρης 
3. Φαρµάκης Γεώργιος 
4. Ζώρα Παρασκευή 
5. Τσακιλτσίδης Αχιλλέας 
6. Χατζηευστρατίου Κυριάκος 
7. Κιουρτσίδης Λάζαρος 
8. Σιδηρόπουλος ∆ηµήτρης 
 
 

 
 


