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Παξαθαιείζζε όπσο πξνζέιζεηε ζην Γεκαξρηαθό Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ 
Μεγαξέσλ ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηνπ πκβνπιίνπ Κνηλόηεηαο Μεγαξέσλ ηελ                   
12η  Δεκεμβρίοσ 2019, εκέξα Πέμπηη θαη ώξα 20:00  γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε 
απνθάζεσλ επί ησλ θάησζη ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο Γ/μεσο: 

 
1. Πεξί ζπλδηνξγάλσζεο Υξηζηνπγελληάηηθνπ θηιαλζξσπηθνύ κπαδάξ 

(Christmas Bake Off) κε ηνπο πιιόγνπο Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ ησλ δεκνηηθώλ 
ζρνιείσλ ηεο πόιεο καο, ηελ Κπξηαθή 22 Γεθεκβξίνπ 2019, ζηελ Πιαηεία Λπηάξα 
 

2. Πεξί νλνκαηνδνζίαο νδώλ ζηελ Πάρε Μεγάξσλ. 
 

3. Πεξί επαλαιεηηνπξγίαο ηεο κπάξαο ειέγρνπ δηέιεπζεο ζην ιηκάλη ηεο Πάρεο 
Μεγαξέσλ ηα αββαηνθύξηαθα θαη ηηο επίζεκεο αξγίεο γηα ιόγνπο αζθαιείαο ησλ 
πεδώλ. 
 

4. Πεξί ρνξήγεζεο ή κε πξνέγθξηζεο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο «ΠΑΗΓΟΣΟΠΟΤ» 
ηδηνθηεζίαο ηεο ΜΑΡΗΑ ΜΠΔΝΔΣΟΤ ηνπ Γεκεηξίνπ, πνπ ζα ιεηηνπξγήζεη ζηε 
ζέζε Οηθηζκόο Πάρεο ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ    
 

5. Πεξί ρνξήγεζεο ή κε  άδεηαο παξάηαζεο σξαξίνπ ρξήζεο κνπζηθήο – κνπζηθώλ 
νξγάλσλ γηα ην έηνο 2019, ζηελ Παξαζθεπή Κνπζηέξε ηνπ Υξήζηνπ, γηα 
θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο (θ.π.ε.) ηδηνθηεζίαο  ηεο,  ην νπνίν 
βξίζθεηαη θαη ιεηηνπξγεί ζηελ  νδό Αιεπνρσξίνπ  ζηα Μέγαξα ηνπ Γήκνπ 
Μεγαξέσλ. 
 

6. Πεξί ρνξήγεζεο ή κε  άδεηαο παξάηαζεο σξαξίνπ ρξήζεο κνπζηθήο – κνπζηθώλ 
νξγάλσλ γηα ην έηνο 2020, ζηελ Παξαζθεπή Κνπζηέξε ηνπ Υξήζηνπ, γηα 
θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο (θ.π.ε.) ηδηνθηεζίαο  ηεο,  ην νπνίν 
βξίζθεηαη θαη ιεηηνπξγεί ζηελ  νδό Αιεπνρσξίνπ  ζηα Μέγαξα ηνπ Γήκνπ 
Μεγαξέσλ. 
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7. Πεξί ρνξήγεζεο ή κε  άδεηαο παξάηαζεο σξαξίνπ ρξήζεο κνπζηθήο – κνπζηθώλ 
νξγάλσλ, γηα ην έηνο 2019  ζηνλ Γεκήηξην Σνπάιε ηνπ Νηθνιάνπ, γηα θαηάζηεκα 
πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο (θ.π.ε.) ηδηνθηεζίαο  ηνπ,  ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζηελ  
νδό 28εο Οθησβξίνπ – Πιαηεία Β. Φξεηδεξίθεο, ζηα Μέγαξα ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ 
 

8. Πεξί ρνξήγεζεο ή κε  άδεηαο παξάηαζεο σξαξίνπ ρξήζεο κνπζηθήο – κνπζηθώλ 
νξγάλσλ, γηα ην έηνο 2020 ζηνλ Γεκήηξην Σνπάιε ηνπ Νηθνιάνπ, γηα θαηάζηεκα 
πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο (θ.π.ε.) ηδηνθηεζίαο  ηνπ,  ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζηελ  
νδό 28εο Οθησβξίνπ – Πιαηεία Β. Φξεηδεξίθεο, ζηα Μέγαξα ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ 
 

9. Πεξί ρνξήγεζεο ή κε  άδεηαο παξάηαζεο σξαξίνπ ρξήζεο κνπζηθήο – κνπζηθώλ 
νξγάλσλ, γηα ην έηνο 2019  ζηελ εηαηξία «ΗΩΑΝΝΖ. ΜΟΤΡΣΕΟΤΚΟ ΚΑΗ ΗΑ 
Ο.Δ.» γηα θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο (θ.π.ε.)  ηδηνθηεζίαο  ηεο, κε 
δηαθξηηηθό ηίιην “POCHETTE” ,  ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζηελ πιαηεία Φξεηδεξίθεο 6 
θαη αξαληαπόξνπ, ζηα Μέγαξα ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ 
 

10. Πεξί ρνξήγεζεο ή κε  άδεηαο παξάηαζεο σξαξίνπ ρξήζεο κνπζηθήο – κνπζηθώλ 
νξγάλσλ, γηα ην έηνο 2020  ζηελ εηαηξία «ΗΩΑΝΝΖ. ΜΟΤΡΣΕΟΤΚΟ ΚΑΗ ΗΑ 
Ο.Δ.» γηα θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο (θ.π.ε.)  ηδηνθηεζίαο  ηεο, κε 
δηαθξηηηθό ηίιην “POCHETTE” ,  ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζηελ πιαηεία Φξεηδεξίθεο 6 
θαη αξαληαπόξνπ, ζηα Μέγαξα ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ. 
 

11. Πεξί ρνξήγεζεο ή κε  άδεηαο παξάηαζεο σξαξίνπ ρξήζεο κνπζηθήο – κνπζηθώλ 
νξγάλσλ γηα ην έηνο 2020,, ζηελ εηαηξία «ΗΩΑΝΝΖ. ΜΟΤΡΣΕΟΤΚΟ ΚΑΗ ΗΑ 
Ο.Δ.» γηα θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο  ηδηνθηεζίαο  ηεο, κε δηαθξηηηθό 
ηίηιν “LE MIRAGE” ,  ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζηελ παξαιία Βαξέαο, ζηα Μέγαξα ηνπ 
Γήκνπ Μεγαξέσλ. 
 

12. Πεξί ρνξήγεζεο ή κε  άδεηαο παξάηαζεο σξαξίνπ ρξήζεο κνπζηθήο – κνπζηθώλ 
νξγάλσλ, γηα ην έηνο 202 ζηελ εηαηξία «ΗΩΑΝΝΖ. ΜΟΤΡΣΕΟΤΚΟ ΚΑΗ ΗΑ 
Ο.Δ.» γηα θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο  ηδηνθηεζίαο  ηεο, κε δηαθξηηηθό 
ηίηιν “PUZZLE WET” ,  ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζηελ παξαιία Βαξέαο, ζηα Μέγαξα ηνπ 
Γήκνπ Μεγαξέσλ 
 

13. Πεξί ρνξήγεζεο ή κε  άδεηαο παξάηαζεο σξαξίνπ ρξήζεο κνπζηθήο – κνπζηθώλ 
νξγάλσλ, γηα ην έηνο 2020 ζηελ  εηαηξεία «MIKΡO O.E.» γηα θαηάζηεκα 
πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο   ηδηνθηεζίαο  ηεο, κε δηαθξηηηθό  ηίηιν “ΜΗΚΡΟ” ,  ην 
νπνίν βξίζθεηαη θαη ιεηηνπξγεί ζηελ νδό 28εο Οθησβξίνπ 148, ζηα Μέγαξα ηνπ 
Γήκνπ Μεγαξέσλ. 
 

14. Πεξί ρνξήγεζεο ή κε  άδεηαο παξάηαζεο σξαξίνπ ρξήζεο κνπζηθήο – κνπζηθώλ 
νξγάλσλ, γηα ην έηνο 2020, ζηνλ Δπάγγειν Κνκκαηά ηνπ Γεκεηξίνπ, γηα 
θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο (θ.π.ε.) ηδηνθηεζίαο  ηνπ,  ην νπνίν 
ιεηηνπξγεί ζηελ  νδό αξαληαπόξνπ αξ. 3 ζηα Μέγαξα, ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ. 
 

15. Πεξί ρνξήγεζεο ή κε άδεηαο παξάηαζεο σξαξίνπ ρξήζεο κνπζηθήο – κνπζηθώλ 
νξγάλσλ, ζηελ  ΚΛΔΗΟΤΣΖ ΔΗΡΖΝΖ ηνπ Ηεξνζένπ γηα θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνύ 
ελδηαθέξνληνο  ηδηνθηεζίαο ηεο , ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζηελ  νδό Γ. ρηλά  αξ. 76  
ζηα Μέγαξα ηνπ Γ. Μεγαξέσλ. 

Η Πρόεδρος  
ηης Κοινόηηηας Μεγαρέων 

 
Γκοζδή Χρσζή 


