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ήμερα την 23η του μηνός Οκτώβριου  του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδος Σετάρτη  και 

ώρα 17:00 συνήλθε το υμβούλιο Κοινότητας Μεσολογγίου σε τακτική συνεδρίαση ύστερα 
από την υπ’αριθμ.πρωτ. ΚΟΙΝ_ΜΕ06/18-10-2019 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου. 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των έντεκα 

(11) μελών ήταν παρόντα οχτώ (8) μέλη δηλαδή : 
 

 

ΠΑΡΟΝΣΕ ΑΠΟΝΣΕ 

ΔΑΚΑΛΗ       ΟΛΓΑ   ΔΕΝΔΡΙΝΟ ΕΤΘΤΜ.  

ΣΑΜΑΣΗ   ΝΙΚΟΛΑΟ   ΓΚΑΝΙΑΣΟ  ΙΩΑΝ.  

ΦΑΛΑΖΙΑ–ΒΑΛΛΙΑΝΑΣΟΤ  
ΑΝΔΡΙΑΝΗ 

 ΥΡΙΚΑΕ ΔΗΜ.  

ΥΟΤΝΣΑ   ΦΡΗΣΟ     

ΠΑΝΟ   ΑΝΔΡΕΑ    

ΚΑΡΑΔΗΜΑ    ΓΕΩΡΓΙΟ     

ΜΠΑΡΜΠΕΣΑΚΗ 

ΝΙΚΟΛΑΟ 
    

            ΥΡΑΓΚΟΤΛΗ  ΔΗΜΗΣΡΙΟ 
 

 

Ως ειδικός Γραμματέας παρέστη ο ορισθείς σύμφωνα με την υπ’αριθμ.1289/2019 απόφαση 
Δημάρχου Δημοτικός υπάλληλος Ντρέλιας Αριστείδης .  

 

 

 
 

Διαπιστωθείσης νόμιμης απαρτίας η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως και 
εισάγει το προ Ημερησίας Διατάξεως θέμα. «Φορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής και 

μουσικών οργάνων» και ακολούθως αναφέρει ότι σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας 
υπηρεσίας του Δήμου, υπάρχει  η  αίτηση  για έγκριση παράτασης ωραρίου μουσικής και 

μουσικών οργάνων για τον εσωτερικό χώρο  Κ.Τ.Ε.: 
1. Καλογεράκης  Βασίλειος  του Γεωργίου  ο οποίος  ζητάει την παράταση ωραρίου χρήσης 
μουσικής ή μουσικών οργάνων  για τον εσωτερικό χώρο που αφορά Κ.Τ.Ε με αριθμό 

γνωστοποίησης  1127893/19-09-2019 που βρίσκεται στην οδό Δ. Μακρή 6 κ΄ Ντολμά 2  
στο Μεσολόγγι με αριθ.πρωτ.17341/19-9-2019. 

ύμφωνα με σχετική εισήγηση του γραφείου Εμπορίου του Δήμου εισηγούμαστε τη λήψη 
απόφασης για παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων του  παραπάνω 
αναφερόμενου  καταστήματος  υγειονομικού ενδιαφέροντος λαμβάνοντας υπόψη τις 

διατάξεις του άρθρου 29 του Νόμου 4442/16 (ΥΕΚ) 230/7-12-2016) τεύχος Α) «Νέο 
θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας» και τις διατάξεις του άρθρου 
3 παρ.3 Αστυνομικής διάταξης 3/1996 περί παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και 

μουσικών οργάνων σε κλειστό χώρο μέχρι την 03.00 ώρα και σε ανοικτό χώρο μέχρι την 
02:00 ώρα, με την προϋπόθεση  ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων. Ο Δήμος 

πρέπει να εξετάζει σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση τα χαρακτηριστικά της περιοχής όπου 
βρίσκεται το κατάστημα. 
Η Πρόεδρος πρότεινε να γίνει δεκτή η εισήγηση της υπηρεσίας με την υπενθύμιση στον 

επαγγελματία ότι οφείλει να φροντίζει για την καλύτερη ηχομόνωση του καταστήματός του 
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και την αυστηρή τήρηση του παραπάνω ωραρίου. Επίσης σε περίπτωση ιδιαίτερης 
εκδήλωσης μουσικών οργάνων να υπάρχει ειδοποίηση των περιοίκων δύο μέρες πριν.  

 
τη συνέχεια το λόγο έλαβαν και άλλα μέλη του υμβουλίου.  

 
 

Ακολούθως η Πρόεδρος κάλεσε το υμβούλιο για τη λήψη σχετικής αποφάσεως. 
 

 
 

Σο υμβούλιο της Κοινότητας Μεσολογγίου  

μετά από διαλογική συζήτηση και σκέψη 

ΟΜΟΦΩΝΑ    Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 

 

Εγκρίνει την παράταση ωραρίου μουσικής και μουσικών οργάνων για τον εσωτερικό χώρο 
καταστημάτων Κ.Τ.Ε. ως ακολούθως: 
 

Σου  Καλογεράκη  Βασίλειο  του Γεωργίου  ο οποίος  ζητάει την παράταση ωραρίου χρήσης 

μουσικής ή μουσικών οργάνων  για τον εσωτερικό χώρο που αφορά Κ.Τ.Ε με αριθμό 
γνωστοποίησης  1127893/19-09-2019 που βρίσκεται στην οδό Δ. Μακρή 6 κ΄ Ντολμά 2  
στο Μεσολόγγι με αριθ.πρωτ.17341/19-9-2019. 

 
 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό    15 / 2019. 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟ 

 

ΔΑΚΑΛΗ  ΟΛΓΑ 

ΣΑ ΜΕΛΗ 

 

Ακριβές ανηίγραθο 

Ιερή Πόλη Μεζολογγίοσ  24 – 10 – 2019 

Ο  Ειδ. Γραμμαηέας 
 

 

ΝΣΡΕΛΙΑ ΑΡΙΣΕΙΔΗ 
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