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Αριθμός  Απόφασης:   03   

 

Στην Αμφιλοχία, σήμερα την 20η του μηνός Ιουλίου   του έτους 2022  ημέρα Τετάρτη , ώρα 12.00 π.μ  και στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμφιλοχίας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού που επιδόθηκε την 

11/07/2022 (λόγω μη απαρτίας η συνεδρίαση της 18ης Ιουλίου μεταφέρθηκε για την Τετάρτη 20 Ιουλίου 

2022) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Κοινότητα Αμφιλοχίας με παρόντες: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία εφόσον επί αριθμού εφτά (7) Συμβούλων παρίστανται 6. 

Ως Ειδικός Γραμματέας παρέστη η δημοτική υπάλληλος κ. Μαντοπούλου Μαρία. 

Το σώμα  εισήλθε στη συζήτηση του υπ’ αριθ. 01 θέματος της Ημερήσιας Διάταξης η οποία κοινοποιήθηκε 

νόμιμα. 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη του σώματος τα κάτωθι : 

Σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος οικονομικής ανάπτυξης, στο Δήμο μας υποβλήθηκε η 8940/2022 

αίτηση της ΚΑΤΣΟΥΔΑ ΘΕΟΔΩΡΑΣ, η 9291/2022 αίτηση του ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗ και η 9578/2022 αίτηση 

του ΓΑΪΤΑΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ για χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στα καταστήματά τους 

(Πλαζ, Γ. Στράτου και Χαβίνη Αμφιλοχίας, αντίστοιχα). Σχετικά με τις ανωτέρω αιτήσεις, σύμφωνα με το 

άρθρο 29 παρ. 3 του Ν. 4442/2016 ΦΕΚ 230/Α/07-12-2016 η χρήση μουσικής πέραν του ωραρίου 

προϋποθέτει την έκδοση της άδεια της παρ. 3 του άρθρου 3 της 3/1995 Αστυνομικής Διάταξης . Εφόσον 

πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της, η άδεια χορηγείται χωρίς την προσκόμιση άλλων δικ/κών 

πέραν του αποδεικτικού υποβολής γνωστοποίησης . Στο άρθρο 3 παρ. 3 της 3/1995 Αστυνομικής Διάταξης 

αναφέρεται ότι: «Η ανωτέρω άδεια χορηγείται μέχρι την 22.00' ώρα τη χειμερινή περίοδο και την 23.00' 

ώρα τη θερινή και μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, ανάλογα με το είδος των 

μουσικών οργάνων και τη θέση του κέντρου σε σχέση με τους γύρω κατοικημένους χώρους, για τα κέντρα 

που λειτουργούν σε κλειστό χώρο μέχρι την 03.00' ώρα και για τα κέντρα που λειτουργούν σε ανοικτό 

χώρο μέχρι την 02.00' ώρα, με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων. 

 

Το σώμα  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έπειτα από διαλογική συζήτηση  

 

 Παρόντες  Απόντες 

1. ΓΩΓΟΛΟΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ- ΠΡΟΕΔΡΟΣ 1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ - ΓΚΕΣΟΥΛΗ  ΔΗΜΗΤΡΑ 

2. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΜΑΡΙΑ 2.  

3. ΜΕΛΟΥ - ΜΠΑΡΛΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ   

4. ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

5. ΣΜΕΡΑΪΔΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ   

6. ΝΑΚΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ   

7.    



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Την χορήγηση παράτασης λειτουργίας μουσικής στα κάτωθι καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος:  

1. ΚΑΤΣΟΥΔΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, Πλαζ Τ.Κ Αμφιλοχίας Δήμου Αμφιλοχίας και 

2. ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ επί της οδού Γ. Στράτου   Τ.Κ Αμφιλοχίας Δήμου Αμφιλοχίας και 

3. ΓΑΪΤΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ επί της οδού Χαβίνη  Τ.Κ Αμφιλοχίας Δήμου Αμφιλοχίας 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό  03/2022 

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

Γώγολος Απόστολος 

 

 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 

1. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΜΑΡΙΑ 

2. ΜΕΛΟΥ - ΜΠΑΡΛΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 

3. ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

4. ΣΜΕΡΑΪΔΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 

5. ΝΑΚΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 

  


