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Παξαθαιείζζε όπσο πξνζέιζεηε ζην Γεκαξρηαθό Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ ζε 

ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηνπ πκβνπιίνπ Κνηλόηεηαο Μεγαξέσλ ηελ 30ηη Ιανοσαρίοσ 2020, εκέξα 
Πέμπηη θαη ώξα 20:15 γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ επί ησλ θάησζη ζεκάησλ ηεο 
εκεξεζίαο Γ/μεσο: 

1. Πεξί θαηαζθεπήο θαηαθπγίνπ γηα ηα αδέζπνηα κέζσ ηεο δπλαηόηεηαο γηα ρξεκαηνδόηεζε 
300.000,00  € πνπ παξέρεηαη από ην πξόγξακκα «Φηιόδεκνο». 

2.    Δθπαίδεπζε ζηελ θπθινθνξηαθή αγσγή γηα όια ηα ζρνιεία ησλ Μεγάξσλ, Γεκνηηθά, γπκλάζηα 
ιύθεηα θαη γηα ηα ΚΑΠΗ. 

3.    Απεπζείαο θάιπςε ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο δεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Μεγαξέσλ. 
4.    Δλεκέξσζε πκβνπιίνπ από ηελ «ΑΡΙΑΓΝΗ» γηα ηελ δηέιεπζε ππνζαιάζζηνπ θαη ρεξζαίνπ 

αγσγνύ ππεξπςειήο ηάζεο ξεύκαηνο από ηε Γηνηθεηηθή Πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ 
5.    ύζηαζε επηηξνπήο εύξεζεο ζηνηρείσλ γηα ηελ ίδξπζε θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία 

Μεηξνπνιηηηθνύ Τδαηνδξνκίνπ ζην Γήκν Μεγαξέσλ. 
6.    Ίδξπζε ρώξνπ ζηέγαζεο αζηέγσλ ζην Γεκνηηθό Γεξνθνκείν Μεγάξσλ. 
7.    Πεξί ρνξήγεζεο ή κε  άδεηαο παξάηαζεο σξαξίνπ ρξήζεο κνπζηθήο – κνπζηθώλ νξγάλσλ, 

ζηνλ ηακάηην Μαηζνύθα ηνπ Γεσξγίνπ, γηα θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο (Κ.Τ.Δ.)   
ηδηνθηεζίαο  ηνπ,  ην νπνίν βξίζθεηαη θαη ιεηηνπξγεί ζηελ νδό 28εο  Οθησβξίνπ 161 ζηα 
Μέγαξα, ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ. 

8.   Πεξί ρνξήγεζεο ή κε  άδεηαο παξάηαζεο σξαξίνπ ρξήζεο κνπζηθήο – κνπζηθώλ νξγάλσλ, 
ζηνλ Γεώξγην Παπαλνύζε ηνπ Νηθνιάνπ, γηα θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο (Κ.Τ.Δ.)   
ηδηνθηεζίαο ηνπ, ην νπνίν βξίζθεηαη θαη ιεηηνπξγεί ζηελ νδό Γξόκνο Αγίνπ ηεθάλνπ ζηα 
Μέγαξα ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ. 

9.   Πεξί ρνξήγεζεο ή κε  άδεηαο παξάηαζεο σξαξίνπ ρξήζεο κνπζηθήο – κνπζηθώλ νξγάλσλ, 
ζηελ Παξαζθεπή Παπαλνύζε ηνπ Νηθνιάνπ, γηα θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο 
(Κ.Τ.Δ.)   ηδηνθηεζίαο ηνπ, ην νπνίν βξίζθεηαη θαη ιεηηνπξγεί ζηελ νδό Γξόκνο Αγίνπ ηεθάλνπ 
ζηα Μέγαξα ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ. 

10. Πεξί ρνξήγεζεο ή κε  άδεηαο παξάηαζεο σξαξίνπ ρξήζεο κνπζηθήο – κνπζηθώλ νξγάλσλ, 
ζηελ  εηαηξεία «ΗΡΑΚΛΗ ΚΟΤΦΗ ΚΑΙ ΙΑ Δ.Δ»  γηα θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνύ 
ελδηαθέξνληνο (θ.π.ε.) ηδηνθηεζίαο  ηεο, κε δηαθξηηηθό  ηίηιν “IRISH”,  ην νπνίν βξίζθεηαη θαη 
ιεηηνπξγεί ζηελ νδό  Π.Γεσξγαθή 1, ζηα Μέγαξα ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ.  

          Η Πρόεδρος  
ηης Κοινόηηηας Μεγαρέων 

    Γκοζδή Χρσζή 


