
 
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 

      ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ                                                   Αριθμ. Αποφ.  16/2021 
------------------------------- 

 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 
  Από το πρακτικό της 7ης Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Πτολεμαΐδας. 
Στην  Πτολεμαΐδα  σήμερα  31-8-2021  ημέρα Τρίτη  και  ώρα  19:00 μ..μ.  στο Δημοτικό 
Κατάστημα Πτολεμαΐδας συνήλθε μετά  την  υπ. αριθμ.  18254/26-8-2021 πρόσκληση του 
Προέδρου   της Κοινότητας Πτολεμαΐδας  κ. Νικολαΐδη  Ισαάκ,  με Τηλεδιάσκεψη   μέσω   e- 
presence.gov.gr σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67   του Ν. 3852/2010  , όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε  με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 
της πράξης Νομοθετικού περιεχομένου,  τις υπ’ αριθ. 18318/13-3-20 & 33282/29-5-2020  και αριθ. 
40 /20 εγκύκλιους του ΥΠ ΕΣ. , 32009/23-5-20 , καθώς και την υπ’ αριθ. Απόφαση Δ1α. 63548/7-
10-2020 με τα παρακάτω θέματα: 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων  
……………………………………………………………………………………………….………… 
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο  έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω οχτώ  (08) μέλη.  
 
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ 
 

ΝικολαΙδης Ισαάκ Φωκάς Ραφαήλ 

Λαμπρόπουλος Ισαάκ Κιουρτσίδης Λάζαρος 

Φαρμάκης Γεώργιος Λιόντας Γεώργιος 

Ασβεστάς Δημήτρης  

Τσακιλτσίδης Αχιλλέας  

Χατζηευστρατίου Κυριάκος  

Ζώρα Παρασκευή  

Σιδηρόπουλος Δημήτρης  

 

ΑΔΑ: ΩΗΟΤΩΡ6-2ΚΝ



Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Στενημαχαλή Δέσποινα  

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  

1. Τις διατάξεις του Νόμου 4442/2016 άρθρο 29 παρ. 3 σύμφωνα με τα οποία : Απλούστευση 

ρυθμίσεων για τη χρήση μουσικής και χρήση μουσικών οργάνων     

2. Την περιπτ. ιδ. Παρ. 1 άρθρο 83 Ν. 3852/2010 όπως συμπληρώθηκε με την παρ.7 του 

άρθρου 5 του Ν 4623/19 

3. Την υπ.αριθμ. 31/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 

Τις αιτήσεις των  

1.  Κούρτη Θαλασσινής   για χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και 
μουσικών οργάνων στο κατάστημα Ψητοπωλείο  που βρίσκεται στην  Κοινότητα Πτολεμαΐδας 
Δήμου Εορδαίας στο 3ο χιλιόμετρο Πτολεμαΐδας Μποδοσάκειου . 

2.  Μπακίδη Πέτρου  για χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης  μουσικής  και μουσικών  
οργάνων  στο κατάστημα «Καφέ –Μπιλιάρδα»  , που βρίσκεται   στην Κοινότητα Πτολεμαΐδας 
Δήμου Εορδαίας επί της οδού Πάροδος Π. Αδαμοπούλου αρ. 4β 

3. Χατζόπουλου Παναγιώτη για χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης  μουσικής  και 
μουσικών  οργάνων  στο κατάστημα «Καφενείο »  , που βρίσκεται   στην Κοινότητα Πτολεμαΐδας 
Δήμου Εορδαίας επί της οδού Παυλίδη Αδαμοπούλου αρ. 5 

4. ΛΕ  ΠΑΠΡΙΚ  ΙΚΕ για χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης  μουσικής  και μουσικών  
οργάνων  στο κατάστημα «Αναψυκτήριο- Ουζερί  »  , που βρίσκεται   στην Κοινότητα 
Πτολεμαΐδας Δήμου Εορδαίας επί της οδού 25ης Μαρτίου 38 

5. Αρναούτογλου Βασιλικής για χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης  μουσικής  και 
μουσικών  οργάνων  στο κατάστημα «Καφέ -Ηλεκτρονικά  »  , που βρίσκεται   στην Κοινότητα 
Πτολεμαΐδας Δήμου Εορδαίας επί της οδού Καυκάσου 6 

6. Αραϊλούδης Δημητρης &ΣΙΑ ΟΕ για χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης  μουσικής  
και μουσικών  οργάνων  στα καταστήματα του: 

Α.  «Καφέ –SNACK BAR  »  , που βρίσκεται   στην Κοινότητα Πτολεμαΐδας Δήμου Εορδαίας επί 
της οδού 25ης   Μαρτίου 44 

Β. «Καφετέρια»  που βρίσκεται   στην Κοινότητα Πτολεμαΐδας Δήμου Εορδαίας επί της οδού 25ης   
Μαρτίου &Π. Αδαμοπούλου γωνία. 

7. BURAKU EDMOND του Fran για χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης  μουσικής  και 
μουσικών  οργάνων  στο κατάστημα «Καφέ -Ουζερί  »  , που βρίσκεται   στην Κοινότητα 
Πτολεμαΐδας Δήμου Εορδαίας επί της οδού Ι. Χριστίδη 8 

8. Τσεμπερλίδης Κων/νος για χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης  μουσικής  και 
μουσικών  οργάνων  στο κατάστημα «Καφέ -Ουζερί  »  , που βρίσκεται   στην Κοινότητα 
Πτολεμαΐδας Δήμου Εορδαίας επί της οδού Ν. Πλαστήρα 12 

https://www.forin.gr/laws/law/3553/nomos-4442-2016#%21/?article=29&bn=1
https://www.forin.gr/laws/law/3553/nomos-4442-2016#%21/?article=29&bn=1
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9. Πισιάνη Αικατερίνη για χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης  μουσικής  και 
μουσικών  οργάνων  στο κατάστημα «Επιχείρηση Αναψυχής»  , που βρίσκεται   στην Κοινότητα 
Πτολεμαΐδας Δήμου Εορδαίας επί της οδού Θεολογίδη 8. 

10. Κάλφα Παναγιώτη για χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης  μουσικής  και 
μουσικών  οργάνων  στο κατάστημα «Καφετέρια »  , που βρίσκεται   στην Κοινότητα Πτολεμαΐδας 
Δήμου Εορδαίας επί της οδού Παυλίδη Αδαμοπούλου 6 

11. Κυψίδη Νικολάου για χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης  μουσικής  και μουσικών  
οργάνων  στο κατάστημα «Εστιατόριο -Πιτσαρία»  , που βρίσκεται   στην Κοινότητα Πτολεμαΐδας 
Δήμου Εορδαίας επί της οδού Π. Αδαμοπούλου 10-12 και Κων/πόλεως γωνία 

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

 

                                                                  Αριθμ.Αποφ. 16/2021 
 
Τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας  μετά από  συζήτηση  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
     Έγκριση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων  των παρακάτω 
καταστημάτων: 
1.  Κούρτη Θαλασσινής   για χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και 
μουσικών οργάνων στο κατάστημα Ψητοπωλείο  που βρίσκεται στην  Κοινότητα Πτολεμαΐδας 
Δήμου Εορδαίας στο 3ο χιλιόμετρο Πτολεμαΐδας Μποδοσάκειου . 

2.  Μπακίδη Πέτρου  για χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης  μουσικής  και μουσικών  
οργάνων  στο κατάστημα «Καφέ –Μπιλιάρδα»  , που βρίσκεται   στην Κοινότητα Πτολεμαΐδας 
Δήμου Εορδαίας επί της οδού Πάροδος Π. Αδαμοπούλου αρ. 4β .  Η άδεια παράτασης ωραρίου 
χρήσης μουσικής  θα δοθεί για ένα (1) έτος 

3. Χατζόπουλου Παναγιώτη για χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης  μουσικής  και 
μουσικών  οργάνων  στο κατάστημα «Καφενείο »  , που βρίσκεται   στην Κοινότητα Πτολεμαΐδας 
Δήμου Εορδαίας επί της οδού Παυλίδη Αδαμοπούλου αρ. 5 

4. ΛΕ  ΠΑΠΡΙΚ  ΙΚΕ για χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης  μουσικής  και μουσικών  
οργάνων  στο κατάστημα «Αναψυκτήριο- Ουζερί  »  , που βρίσκεται   στην Κοινότητα 
Πτολεμαΐδας Δήμου Εορδαίας επί της οδού 25ης Μαρτίου 38 

5. Αρναούτογλου Βασιλικής για χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης  μουσικής  και 
μουσικών  οργάνων  στο κατάστημα «Καφέ -Ηλεκτρονικά  »  , που βρίσκεται   στην Κοινότητα 
Πτολεμαΐδας Δήμου Εορδαίας επί της οδού Καυκάσου 6 

6. Αραϊλούδης Δημητρης &ΣΙΑ ΟΕ για χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης  μουσικής  
και μουσικών  οργάνων  στα καταστήματα του: 

Α.  «Καφέ –SNACK BAR  »  , που βρίσκεται   στην Κοινότητα Πτολεμαΐδας Δήμου Εορδαίας επί 
της οδού 25ης   Μαρτίου 44 
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Β. «Καφετέρια»  που βρίσκεται   στην Κοινότητα Πτολεμαΐδας Δήμου Εορδαίας επί της οδού 25ης   
Μαρτίου &Π. Αδαμοπούλου γωνία. 

7. BURAKU EDMOND του Fran για χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης  μουσικής  και 
μουσικών  οργάνων  στο κατάστημα «Καφέ -Ουζερί  »  , που βρίσκεται   στην Κοινότητα 
Πτολεμαΐδας Δήμου Εορδαίας επί της οδού Ι. Χριστίδη 8 

8. Τσεμπερλίδης Κων/νος για χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης  μουσικής  και 
μουσικών  οργάνων  στο κατάστημα «Καφέ -Ουζερί  »  , που βρίσκεται   στην Κοινότητα 
Πτολεμαΐδας Δήμου Εορδαίας επί της οδού Ν. Πλαστήρα 12 

9. Πισιάνη Αικατερίνη για χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης  μουσικής  και 
μουσικών  οργάνων  στο κατάστημα «Επιχείρηση Αναψυχής»  , που βρίσκεται   στην Κοινότητα 
Πτολεμαΐδας Δήμου Εορδαίας επί της οδού Θεολογίδη 8. 

10. Κάλφα Παναγιώτη για χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης  μουσικής  και 
μουσικών  οργάνων  στο κατάστημα «Καφετέρια »  , που βρίσκεται   στην Κοινότητα Πτολεμαΐδας 
Δήμου Εορδαίας επί της οδού Παυλίδη Αδαμοπούλου 6 

11. Κυψίδη Νικολάου για χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης  μουσικής  και μουσικών  
οργάνων  στο κατάστημα «Εστιατόριο -Πιτσαρία»  , που βρίσκεται   στην Κοινότητα Πτολεμαΐδας 
Δήμου Εορδαίας επί της οδού Π. Αδαμοπούλου 10-12 και Κων/πόλεως γωνία 

 

                            Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  16/2021 

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

          Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ακριβές απόσπασμα 
                      Πτολεμαΐδα  

 
 

      
                    Ο Πρόεδρος 
                 της  Κοινότητας 
                   Πτολεμαΐδας  
 
 
 
 
 
              Νικολαΐδης Ισαάκ       

 
1 Λαμπρόπουλος Ισαάκ 
2. Φαρμάκης Γεώργιος 
3. Τσακιλτσίδης Αχιλλέας 
4. Ασβεστάς Δημήτρης 
5. Χατζηευστρατίου Κυριάκος 
6. Ζώρα Παρασκευή 
7. Σιδηρόπουλος Δημήτρης 
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