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Γ Ζ Μ Ο   Μ Δ Γ Α Ρ Δ Ω Ν  

ΓΡΑΦΔΙΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΗ 
         ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΜΔΓΑΡΔΩΝ  

 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α  
  
 Δθ  ηνπ ππ’ αξηζ. 1/9-1-2018 πξαθηηθνύ ηαθηηθήο ζπλεδξηάζεσο ηνπ /ιίνπ 
Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Μεγαξέσλ. 

 
 
 

Αξηζ. Απνθ.:  8/2018 

Με ρνξήγεζε άδεηαο παξάηαζεο σξαξίνπ ρξήζεο 
κνπζηθήο – κνπζηθώλ νξγάλσλ, ζηελ  GABRIELA 

SUTU ηνπ VASILE (Α.Φ.Μ. 161950110) γηα 
θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο  
ηδηνθηεζίαο ηεο, ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζηελ 

Παξαιηαθή νδό Πάρεο ηνπ  Γ. Μεγαξέσλ». 
  
 ην Γεκαξρηαθό Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ ζήκεξα 9 Ιαλνπαξίνπ 
2018 εκέξα Σξίηε & ώξα 21:00  ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην πκβνύιην ηεο 
Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Μεγαξέσλ θαηόπηλ ηεο ππ’ αξηζ. 214/5-1-2018 εγγξάθνπ 
πξνζθιήζεσο ηνπ Πξνέδξνπ απηνύ θ. Μνπζηαΐξα Ηιία, πνπ επηδόζεθε ζε θάζε έλα 
εθ ησλ κειώλ απηνύ ηδηαηηέξσο, όπσο θαίλεηαη από ηα ζρεηηθά απνδεηθηηθά 
επηδόζεσο, ζύκθσλα κε ηηο Γ/μεηο ησλ άξζξσλ 79, θαη 83 ηνπ Ν.3852/2010. 
 Γηαπηζησζείζεο λνκίκνπ απαξηίαο δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ 11 /ισλ 
επξέζεζαλ παξόληεο 7 ήηνη: 
 

Παπόνηερ /λοι 
Μνπζηατξαο Ηιίαο,  Πξόεδξνο 
ηξαηηώηεο Γεκήηξηνο 
Γήκνπ Βελεηία 
Χαιόθηεο Παλαγηώηεο 
Αηγηλίηεο ππξίδσλ 
Μαθξπγηάλλεο Κσλ/λνο 
Σζνπξνπθιή Γέζπνηλα 
 

Απόνηερ /λοι 
 

Αλησλίνπ Αλαζηαζία  
Σνπάιε Γήκεηξα 
Φπιαθηόο Γεκήηξηνο 

           Βόξδνο Γεκήηξεο 

Ο θ. Πξόεδξνο  εθήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξηάζεσο. 
………………………………………………………………………………………….. 

Αθνινύζσο ν θ. Πξόεδξνο εηζεγείηαη ην 5ν ζέκα ηεο εκεξεζίαο Γηαηάμεσο 
πεξί «ρνξήγεζεο άδεηαο παξάηαζεο σξαξίνπ ρξήζεο κνπζηθήο – κνπζηθώλ 
νξγάλσλ, ζηελ  GABRIELA SUTU ηνπ VASILE (Α.Φ.Μ. 161950110) γηα θαηάζηεκα 
πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο  ηδηνθηεζίαο ηεο, ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζηελ Παξαιηαθή 
νδό Πάρεο ηνπ  Γ. Μεγαξέσλ» θαη ζέηεη ππ’ όςε ησλ κειώλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 
Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Μεγαξέσλ  ην ππ’ αξηζ. 18695/29-11-2017 εηζεγεηηθό 
ζεκείσκα ηεο Αλ/ηξηαο Πξντζηακέλεο ηνπ Σκήκαηνο Αδεηνδνηήζεσλ θαη Ρύζκηζεο 
Δκπνξηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ θαο Αληηγόλεο άιηα, ην νπνίν έρεη σο εμήο: 

 
«ΘΕΜΑ: “Πεξί ρνξήγεζεο άδεηαο παξάηαζεο σξαξίνπ ρξήζεο κνπζηθήο – 
κνπζηθώλ νξγάλσλ, ζηελ  GABRIELA SUTU ηνπ VASILE (Α.Φ.Μ. 161950110) γηα 
θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο  ηδηνθηεζίαο ηεο , ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζηελ 
Παξαιηαθή νδό Πάρεο ηνπ Γ. Μεγαξέσλ». 
ΣΧΕΤ.:α)Η κε αξ.πξση.18695/02-11-2017 αίηεζε ηεο GABRIELA SUTU ηνπ 
VASILE (Α.Φ.Μ. 161950110) .  
           β) Η κε αξηζ. 1028036(ver. 0)/26-10-2017 Γλσζηνπνίεζε ρξήζεο  Μνπζηθήο 
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   Η  θ. GABRIELA  SUTU ηνπ VALISE   (Α.Φ.Μ. 161950110), κε ηελ   ππ΄ αξ. 
πξση. 18695/02-11-2017 αίηεζή ηεο δεηά άδεηα παξάηαζεο σξαξίνπ ρξήζεο 
κνπζηθήο – κνπζηθώλ νξγάλσλ ηεο παξ. 3 ηνπ αξζ. 3 ηεο Αζη/θήο Γηάηαμεο 3/1996 
(Β 15) ε νπνία εμαθνινπζεί λα ηζρύεη θαηά ηα νξηδόκελα ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 
29 ηνπ λ. 4442/2016, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζ. 7 ηεο Κ.Τ.Α. 16228/18-05-
2017 (ΦΔΚ  1723/2017  η. Β΄) ε νπνία ρνξεγείηαη κε απόθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 
Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Μεγαξέσλ ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ. 
   Πξνϋπόζεζε γηα ηελ ρνξήγεζή ηεο είλαη: 
α) Η ύπαξμε άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο – κνπζηθώλ νξγάλσλ ή Γλσζηνπνίεζε 
ρξήζεο κνπζηθήο – κνπζηθώλ νξγάλσλ, ε νπνία ελ πξνθεηκέλσ πθίζηαηαη θαη  
β) Βεβαίσζε πεξί κε νθεηιήο βεβαησκέλσλ ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ, κε εμαίξεζε 
ηηο πεξηπηώζεηο εθθξεκνδηθίαο θαη ηνπ δηαθαλνληζκνύ θαηαβνιήο απηώλ, πνπ ζηελ 
πξνθεηκέλε πεξίπησζε ζύκθσλα κε ην ππ΄αξ. πξση.  18866/29-11-2017 έγγξαθν 
Σακεηαθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ καο, δελ δύλαηαη λα ρνξεγεζεί δηόηη ππάξρνπλ 
νθεηιέο. 
   Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ παξαθαινύκε ζηελ ιήςε ζρεηηθήο απόθαζεο, αθνύ 
ιάβεηε ππόςε ηηο σο άλσ πξνϋπνζέζεηο».  
 

         Σν πκβνύιην ηεο ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΜΔΓΑΡΔΩΝ αθνύ έιαβε ππ’ 
όςε ηα αλσηέξσ εθηεζέληα θαη ζπδήηεζε θαη αληάιιαμε απόςεηο. 
   Αθνύ είδε θαη ηηο Γ/μεηο ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ Ν. 3852/2010, ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 
80 ηνπ  Ν.3463/2006, ηνπ άξζξνπ 29 παξ.3 Ν.4442/16, θαζώο ην άξζξν 3 ηεο 
αξηζ.3/96 Αζηπλνκηθήο Γ/μεο.  

 
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΩ   

 
           Α) Γεν εγκπίνει γηα ην θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο ηδηνθηεζία 
ηεο θαο GABRIELA  SUTU ηος VALISE   (Α.Φ.Μ. 161950110), ην νπνίν 
ιεηηνπξγεί ζηελ Παξαιηαθή νδό Πάρεο ζηα Μέγαξα,  ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ, ηελ 
αλαλέσζε άδεηαο παξάηαζεο σξαξίνπ ρξήζεο κνπζηθήο, γηα ην έηνο 2018,  λόγω 
ύπαπξηρ ληξιππόθεζμων οθειλών ζηο Γήμο μαρ.   
.    

Β) Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Πξόεδξν γηα ηα πεξαηηέξσ. 
Η απόθαζε απηή έιαβε αύμ. αξηζκ. 8/2018. 

……………………………………………………………………………….………….       
πληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό & ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο: 
 

Ο Ππόεδπορ 
 

Μνπζηαΐξαο Ηιίαο 
 

 

Οι ύμβοςλοι 
ηξαηηώηεο Γεκήηξηνο 
Γήκνπ Βελεηία 
Χαιόθηεο Παλαγηώηεο 
Αηγηλίηεο ππξίδσλ 
Μαθξπγηάλλεο  Κσλ/λνο 
Σζνπξνπθιή Γέζπνηλα 
 

                                              ΑΚΡΙΒΔ  ΑΠΟΠΑΜΑ 
 Μέγαξα…………………. 

Ο Πξόεδξνο ηνπ /ιίνπ  
Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Μεγαξέσλ. 

 
 

Ηιίαο Γ. Μνπζηαΐξαο  

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027445_S0000130127

