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Παξαθαιείζζε όπσο πξνζέιζεηε ζην Γεκαξρηαθό Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ 

Μεγαξέσλ ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηνπ πκβνπιίνπ Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο 
Μεγαξέσλ ηελ  27η  Φεβροσαρίοσ  2019, εκέξα Σεηάρηη θαη ώξα 21:00 γηα 
ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ επί ησλ θάησζη ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο Γ/μεσο: 

 
1. Πξόηαζε γηα εθαξκνγή πηινηηθνύ πξνγξάκκαηνο αλαθύθισζεο απνβιήησλ 

ηεγαλειαίσλ κε ηίηιν "ΑΝΑΚΤΚΛΟ ΗΥΤ" ζηνλ Γήκν Μεγαξέσλ ζε 
ζπλεξγαζία κε ηνλ Αζηηθό πλεηαηξηζκό Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο <<IONIAN 
RECYCLE ΚΟΗΝ..ΔΠ.>>, ρσξίο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ Γήκνπ, ζε 
ζπλέρεηα ηεο ππ' αξηζκ.: 16/2018 νκόθσλεο απόθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ 
Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Μεγαξέσλ.   

2. Δλεκέξσζε επί ησλ απνθξηάηηθσλ εθδειώζεσλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ 
ζηελ Γεκνηηθή Δλόηεηα Μεγάξσλ. 

3. Πεξί ζπκκεηνρήο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Μεγαξέσλ ζην 4ν Φεζηηβάι Υνξνύ 
θαη Σέρλεο πνπ δηνξγαλώλεηαη ζηα Μέγαξα από ηελ Παλειιελία Δηαηξεία 
Πνιηηηζκνύ θαη Σέρλεο (Π.Δ.Π.Σ.) ζηηο 17/03/2019. 

4. Πεξί ρνξήγεζεο ή κε  άδεηαο παξάηαζεο σξαξίνπ ρξήζεο κνπζηθήο – 
κνπζηθώλ νξγάλσλ, ζηνλ  ΗΩΑΝΝΖ ΑΛΔΞΗΟΤ ηνπ σηεξίνπ  γηα θαηάζηεκα 
πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο   ηδηνθηεζίαο  ηνπ,   ην νπνίν βξίζθεηαη θαη 
ιεηηνπξγεί ζηελ πεξηνρή Πάρε ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ. 

5. Πεξί ρνξήγεζεο ή κε  άδεηαο παξάηαζεο σξαξίνπ ρξήζεο κνπζηθήο – 
κνπζηθώλ νξγάλσλ, ζηνλ Δπάγγειν Κνκκαηά ηνπ Γεκεηξίνπ, γηα θαηάζηεκα 
πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο ηδηνθηεζίαο  ηνπ,  ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζηελ  νδό 
αξαληαπόξνπ αξ. 3 ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ. 

6. Πεξί ρνξήγεζεο ή κε  άδεηαο παξάηαζεο σξαξίνπ ρξήζεο κνπζηθήο – 
κνπζηθώλ νξγάλσλ, 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 ηνπ Γήκνπ.  
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7. Πεξί ρνξήγεζεο ή κε  άδεηαο παξάηαζεο σξαξίνπ ρξήζεο κνπζηθήο – 
κνπζηθώλ νξγάλσλ, ζηελ  εηαηξεία «ΖΡΑΚΛΖ ΚΟΤΦΖ ΚΑΗ ΗΑ Δ.Δ.»  γηα 
θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο ηδηνθηεζίαο  ηεο, κε δηαθξηηηθό  ηίηιν 
“IRISH”,  ην νπνίν βξίζθεηαη θαη ιεηηνπξγεί ζηελ νδό  Π.Γεσξγαθή 1 ηνπ Γήκνπ 
Μεγαξέσλ. 

8. Πεξί ρνξήγεζεο ή κε  άδεηαο παξάηαζεο σξαξίνπ ρξήζεο κνπζηθήο – 
κνπζηθώλ νξγάλσλ, 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 ηνπ Γήκνπ 
Μεγαξέσλ». 

9. Πεξί ρνξήγεζεο ή κε  άδεηαο παξάηαζεο σξαξίνπ ρξήζεο κνπζηθήο – 
κνπζηθώλ νξγάλσλ, 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 ηνπ Γήκνπ 
Μεγαξέσλ. 

 
 

Ο Πρόεδρος ηης 
Δημοηικής Κοινόηηηας Μεγαρέων 

 
 

Ηλίας Γ. Μοσζηαΐρας 


