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∆ Η Μ Ο Σ  Μ Ε Γ Α Ρ Ε Ω Ν  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 
         ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ  

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
  
 Εκ  του υπ’ αριθ. 5/17-4-2018 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του Σ/λίου 
∆ηµοτικής Κοινότητας Μεγαρέων. 

 
 

Αριθ. Αποφ.: 25/2018 

Περί χορήγησης  άδειας παράτασης ωραρίου 
χρήσης µουσικής – µουσικών οργάνων, στην  

εταιρία «Ε. ΡΕΜΠΟΥΣΚΟΥ ΚΑΙ Ε.Ε.» 
(Α.Φ.Μ.997372457) νοµίµως εκπροσωπούµενη από 

την Ευγενία Ρεµπούσκου του Ιωάννη, για 
κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος   ιδιοκτησίας  
της,  το οποίο λειτουργεί στην Παραλιακή οδό Πάχης 

του ∆ήµου Μεγαρέων. 
  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 17 Απριλίου 
2018 ηµέρα Τρίτη & ώρα 21:00  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Σ/λιο 
∆ηµοτικής Κοινότητας Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 7792/13-4-2018 εγγράφου 
προσκλήσεως του Προέδρου αυτού κ. Μουσταΐρα Ηλία, που επιδόθηκε σε κάθε 
ένα εκ των µελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα σχετικά αποδεικτικά 
επιδόσεως, σύµφωνα µε τις ∆/ξεις των άρθρων 79, και 83 του Ν.3852/2010. 
 ∆ιαπιστωθείσης νοµίµου απαρτίας δεδοµένου ότι επί συνόλου 11 Σ/λων 
ευρέθησαν παρόντες 7 ήτοι: 

Παρόντες Σ/λοι 

1. Μουσταϊρας Ηλίας,  Πρόεδρος 
2. Στρατιώτης ∆ηµήτριος 
3. Αντωνίου Αναστασία  
4. Χαλόφτης Παναγιώτης 
5. Αιγινίτης Σπυρίδων 
6. Μακρυγιάννης Κων/νος 
7. Τσουρουφλή ∆έσποινα 

 

Απόντες Σ/λοι 

 
∆ήµου Βενετία 
Τοπάλη ∆ήµητρα 
Φυλακτός ∆ηµήτριος 
Βόρδος ∆ηµήτρης 

Ο κ. Πρόεδρος  εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 
"""""""""""""""""""""""""""""""""".. 

 Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος εισηγείται το 5ο θέµα της ηµερησίας ∆ιατάξεως 
περί του εν περιλήψει αντικειµένου και θέτει υπ’ όψη των µελών του Σ/λίου  το υπ’ 
αριθ. Πρωτ. 6248/22-03-2018 έγγραφο της Αν/τριας Προϊσταµένης του  Τµήµατος 
Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων της ∆/νσης Τοπικής 
Οικονοµικής Ανάπτυξης του ∆ήµου µας, κας Αντιογόνης Σάλτα, το οποίο έχει ως 
εξής: 
«ΘΕΜΑ: «Περί χορήγησης ή µη  άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης µουσικής – 
µουσικών οργάνων, στην  εταιρία «Ε. ΡΕΜΠΟΥΣΚΟΥ ΚΑΙ Ε.Ε.» 
(Α.Φ.Μ.997372457) νοµίµως εκπροσωπούµενη από την Ευγενία Ρεµπούσκου του 
Ιωάννη, για κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος   ιδιοκτησίας  της,  το οποίο 
λειτουργεί στην Παραλιακή οδό Πάχης  του ∆ήµου Μεγαρέων». 
ΣΧΕΤ.:α)Η µε αρ.πρωτ. 5782/20-03-2018 αίτηση της  Ευγενίας Ρεµπούσκου του 
Ιωάννη, νόµιµης εκπροσώπου της «Ε.ΡΕΜΠΟΥΣΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» (ΑΦΜ 
997372457) . 
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           β) Η µε αριθ. πρωτ. 18435/11-08-2014 άδεια λειτουργίας κ.υ.ε 
           γ) Η µε αρ. πρωτ.  205/08-01-2015 άδεια λειτουργίας Μουσικής-Μουσικών 
οργάνων χρονικής διάρκειας Αορίστου χρόνου. 
   Η κ. Ευγενία  Ρεµπούσκου του Ιωάννη, νόµιµη εκπρόσωπος της εταιρίας «Ε. 
ΡΕΜΠΟΥΣΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»  (Α.Φ.Μ. 997372457),  µε την   υπ΄ αρ. πρωτ. 
5782/20-03-2018 αίτησή της, ζητά άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης µουσικής – 
µουσικών οργάνων για κ.υ.ε. ιδιοκτησίας της, µε διακριτικό τίτλο “SWELL”, της παρ. 
3 του αρθ. 3 της Αστ/κής ∆ιάταξης 3/1996 (Β 15) η οποία εξακολουθεί να ισχύει 
κατά τα οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4442/2016, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθ. 7 της Κ.Υ.Α. 16228/18-05-2017 (ΦΕΚ  1723/2017  τ. Β΄) η οποία 
χορηγείται µε απόφαση του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μεγαρέων του 
∆ήµου Μεγαρέων. 
   Προϋπόθεση για την χορήγησή της είναι: 
α) Η ύπαρξη άδειας λειτουργίας µουσικής – µουσικών οργάνων ή Γνωστοποίηση 
χρήσης µουσικής – µουσικών οργάνων, η οποία εν προκειµένω υφίσταται . 
β) Βεβαίωση περί µη οφειλής βεβαιωµένων ληξιπρόθεσµων οφειλών, µε εξαίρεση 
τις περιπτώσεις εκκρεµοδικίας και του διακανονισµού καταβολής αυτών. Στην 
προκειµένη περίπτωση µε το υπ΄αρ. πρωτ.  6234/22-03-2018 έγγραφο Ταµειακής 
Υπηρεσίας του ∆ήµου µας, βεβαιώνεται ότι η αναφερόµενη στο θέµα εταιρία  «Ε. 
ΡΕΜΠΟΥΣΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε..» (Α.Φ.Μ. 997372457)  δεν  οφείλει ληξιπρόθεσµες 
οφειλές . 
   Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε στην λήψη σχετικής απόφασης. 
Συν: α) Η µε αρ. πρωτ. 5782/20-03-2018 αίτηση 

β) Η µε αριθ. πρωτ. 205/08-01-2015  άδεια λειτουργίας  Μουσικής                            
γ) Η µε αριθ. πρωτ. 18435/11-08-2014 άδεια λειτουργίας κ.υ.ε.                         
δ)Το µε αρ. πρ. 6234/20-03-2018 έγγραφο Ταµειακής Υπηρεσίας».  
  

       Το Συµβούλιο της ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ αφού έλαβε 
υπ’ όψη τα ανωτέρω εκτεθέντα και συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις. 

   Αφού είδε και τις ∆/ξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010, της παρ. 4 του 
άρθρου 80 του  Ν.3463/2006, καθώς το άρθρο 3 της αριθ.3/96 Αστυνοµικής ∆/ξης.  

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΕΞΙ (6) ΕΠΙ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΕΠΤΑ (7) ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 
  

 Α) Εγκρίνει στην εταιρία «Ε. ΡΕΜΠΟΥΣΚΟΥ ΚΑΙ Ε.Ε.» (Α.Φ.Μ.997372457) 
νοµίµως εκπροσωπούµενη από την Ευγενία Ρεµπούσκου του Ιωάννη, για 
κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος   ιδιοκτησίας  της,  το οποίο λειτουργεί 
στην Παραλιακή οδό Πάχης του ∆ήµου Μεγαρέων, την άδεια παράτασης 
ωραρίου χρήσης µουσικής – µουσικών οργάνων, για το έτος 2018,  έως τις 
03:00’ π.µ., µε την προϋπόθεση ότι δεν θα διαταράσσεται η ησυχία των 
περιοίκων. 
 
 Ο Σύµβουλος κ, Σπυρίδωνας Αιγινίτης µειοψηφεί: «λόγω του ότι το νοµικό 
πλαίσιο δεν διασφαλίζει την τήρηση των προϋποθέσεων της λειτουργίας των 
καταστηµάτων κατά την παράταση και παρατηρώντας ότι σηµαντική µερίδα των 
καταστηµάτων δεν τις τηρεί, από της παρούσης είµαι αρνητικός σε κάθε παράταση 
που θα αιτηθεί και µέχρι να µπορέσουν να βρεθούν λύσεις που θα εξασφαλίζουνε 
την τήρηση των προϋποθέσεων και τον σεβασµό στο δικαίωµα ανάπαυσης των 
πολιτών». 
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 Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο για τα περαιτέρω. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθ. 25/2018. 

""""""""""""""""""""""""""""""."""".       
 
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

Ο Πρόεδρος 

 
Μουσταΐρας Ηλίας 

 

 

Οι Σ/λοι 

1. Στρατιώτης ∆ηµήτριος 
2. Αντωνίου Αναστασία  
3. Χαλόφτης Παναγιώτης 
4. Αιγινίτης Σπυρίδων 
5. Μακρυγιάννης  Κων/νος 
6. Τσουρουφλή ∆έσποινα 

 
                                              ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 ΜέγαραNNNNNNN. 

Ο Πρόεδρος του Σ/λίου  
∆ηµοτικής Κοινότητας Μεγαρέων. 

 
 
 

Ηλίας Γ. Μουσταΐρας  


