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ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ  

Πληροφορίες : Σπανού Κωνσταντία    

Tηλ.:  2313313685  

FAX :  2313313628  

Email: k.spanou@ampelokipi-menemeni.gr            

               Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της συνεδρίασης  

              της 21/07/2021 

 

Αριθμ.Απόφασης   07/2021       

Αριθ. Πρακτικού:   7/2021 

 

 

 

    2ο ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας παράτασης 

ωραρίου  λειτουργίας μουσικής / μουσικών 

οργάνων,  για το κατάστημα «Επιχείρηση Μαζικής 

Εστίασης Μερικής Επεξεργασίας (προχείρου 

γεύματος)-(ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ)» επί των οδών 

Λαγκαδά αρ.:167 & Παρόδου Διός, στην 

Κοινότητα Αμπελοκήπων του Δήμου μας, της 

εταιρίας «ΓΙΑΝΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.». 

   

 

Σήμερα 21-07-2021  ημέρα Τετάρτη και ώρες από 11:00 π.μ., έως 14:00 μ.μ .συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση  το Συμβούλιο της Κοινότητας Αμπελοκήπων  δια περιφοράς – τηλεφωνικά στα πλαίσια 

της λήψης μέτρων για την αποφυγή και διάδοση του COVID – 19 βάση των σχετικών διατάξεων 

(άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και των με αριθμό 18318/13-03-

2020, 40/20930/31-03-2020, 33282/29-05-2020 εγκυκλίων και του εγγράφου του Υπουργείου 

Εσωτερικών με αριθμό 60249/22-09-2020),  μετά από την με Α.Π. 15771/19-07-2021 έγγραφη 

πρόσκληση της Προέδρου, που εκδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88,  του Ν. 

3852/10. Η ψηφοφορία θα γίνει με ειδικό έντυπο που θα παραδοθεί στην γραμματέα της κοινότητας 

με κάθε πρόσφορο τρόπο.(email ,ιδιόχειρα κ.λ.π.) 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει  απαρτία,   κατά τις διατάξεις  του άρθρου 89 του    Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 

Α΄), αφού σε σύνολο ένδεκα (11) μελών ήταν:    

    ΠΑΡΟΝΤΕΣ         ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. Χαλκίδης Ιωάννης       

2. Κόπτη Ελένη        

3.  Βενετικίδης Ιωάννης       

4. Καραμπέρας Κωνσταντίνος 

5. Καραγιαννίδου Αναστασία 

6. Γκέντζος Αλέξανδρος 

7. Πάντσης Θωμάς 

8. Σιδηρόπουλος Θεόδωρος  

9. Ιακωβίδου Ελένη 

10. Τσολάκη Αγγελική 



11. Καλπακίδης Περικλής   

 

Ο Πρόεδρος  μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

Πρακτικά κράτησε η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου,  Σπανού Κωνσταντία, κλάδου ΤΕ 

Διοικητικού-Οικονομικού 

Ο Πρόεδρος  εισηγήθηκε το 2Ο  Θέμα, της ημερήσιας διάταξης  και έθεσε υπόψη του Συμβουλίου ότι 

με : 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 75, 79 & 80 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α 114) «Κύρωση του Κώδικα 

Δήμων και Κοινοτήτων». 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 79, 81 & 83  του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».  

3. Τις διατάξεις της υπ’ αρ.: 3/96 Αστυνομικής Διάταξης «Μέτρα  για την τήρηση της κοινής 

ησυχίας» όπως ισχύει. 

4. Την Υγειονομική Διάταξη Α5/3010/85 (ΦΕΚ 4 Β) «Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας 

από θορύβους μουσικής των κέντρων διασκέδασης και λοιπών καταστημάτων». 

5. Την υπ’ αρ.: Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829 Υγειονομική διάταξη (ΦΕΚ 2161 Β/23-06-2017) 

«Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις  λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων / ποτών και 

άλλες διατάξεις». 

6. Τον Νόμο 4442/07-12-2016 (Φ.Ε.Κ. 230/7-12-2016 Τεύχος Α΄) «Νέο πλαίσιο για την άσκηση 

οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις»". 

7. Τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 16228/18-5-2017 (ΦΕΚ 1723/18-5-2017 τ. Β΄). 

8. Την με αριθμό 24/2011 Α.Δ.Σ. περί παράτασης ωραρίου μουσικής / μουσικών οργάνων των 

καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος,  εντός των ορίων του Δήμου Αμπελοκήπων – 

Μενεμένης, στα καταστήματα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο (αίθουσα)  μέχρι τις 03:00 

πμ, με την προϋπόθεση ότι δεν θα διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων. 

9. Την με αριθμό 1208257 (ver. 0)/02-07-2021 υποβολή γνωστοποίησης Κ.Υ.Ε. «Επιχείρηση 

Μαζικής Εστίασης Μερικής Επεξεργασίας, (προχείρου γεύματος)-(ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ)» επί 

των οδών Λαγκαδά αρ.:167 & Παρόδου Διός στην Κοινότητα Αμπελοκήπων του Δήμου μας, 

της εταιρίας «ΓΙΑΝΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», όπου και δηλώνεται η χρήση μουσικής, εντός αυτού.  

10. Την με αρ. πρωτ.: 14315/05-07-2021 αίτηση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας ΓΙΑΝΝΟΥ 

ΓΕΩΡΓΊΟΥ του Δημητρίου, με την οποία αιτείται άδεια παράτασης ωραρίου  λειτουργίας 

μουσικής / μουσικών οργάνων, για το ανωτέρω κατάστημα.   

11. Τα στοιχεία του φακέλου. 

 

            Σε συνέχεια των ανωτέρω παρακαλούμε να αποφασίσετε για τη χορήγηση άδειας 

παράτασης ωραρίου  λειτουργίας μουσικής / μουσικών οργάνων,  για το κατάστημα 

«Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Μερικής Επεξεργασίας (προχείρου γεύματος)-(ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ)» 

επί των οδών Λαγκαδά αρ.:167 & Παρόδου Διός, στην Κοινότητα Αμπελοκήπων του Δήμου μας, 

της εταιρίας «ΓΙΑΝΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.». 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Αποδεχόμενο πλήρως την ανωτέρω εισήγηση, γνωμοδοτεί ΘΕΤΙΚΑ και ΟΜΟΦΩΝΑ  επί των 

καταμετρούμενων ψήφων, για τη χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου  λειτουργίας μουσικής / 

μουσικών οργάνων,  για το κατάστημα ««Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Μερικής Επεξεργασίας 



(προχείρου γεύματος)-(ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ)» επί των οδών Λαγκαδά αρ.:167 & Παρόδου Διός, στην 

Κοινότητα Αμπελοκήπων του Δήμου μας, της εταιρίας «ΓΙΑΝΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.». 

Λευκό ψήφισε το μέλος του συμβουλίου της Κοινότητας ως εκπρόσωπος της παράταξης «ΛΑΪΚΗ 

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» , Καλπακίδης Περικλής.  

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 07/2021 

   ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ακριβές απόσπασμα, Αμπελόκηποι, 21-07-2021                                                 

          Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

 

 

                        ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΛΚΙΔΗΣ 


