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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
Πληροφορίες: Βαρβάρα Μπερδελή 
Τηλ. & FAX:  22960 – 81632 
e-mail: Varvara.Berdeli@megara.gr 
Ταχ. Δνση. : Χρ. Μωραϊτου &  Γ. Μαυρουκάκη,   

Τ.Κ.19100,  Μέγαρα 

 
 

 
   Μέγαρα 16 Δεκεμβρίου 2022 
 
    Αριθ. Πρωτ.:  22089 
 
 
              

  
 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
 
 

Καλείται το Συμβούλιο της Κοινότητας  Μεγαρέων  του Δήμου 
Μεγαρέων σε τακτική συνεδρίαση διά περιφοράς την  20η Δεκεμβρίου 
2022, ημέρα  Τρίτη  και ώρα 14:00 έως 22:00 για συζήτηση και λήψη 
αποφάσεων επί των κάτωθι  θεμάτων  της ημερησίας Δ/ξεως για την 
εύρυθμη λειτουργία των καταστημάτων της πόλης μας: 

 
1. Καθορισμός ή μη αριθμού αδειών και προσδιορισμός θέσεων άσκησης 

υπαίθριου στάσιμου εμπορίου  ανά είδος αδειών για το έτος 2023. 
 

2. Περί αντισταθμιστικών οφελών σχετικά με τη διέλευση του καλωδίου 
διασύνδεσης Αττικής – Κρήτης. 
 

3. Περί χορήγησης ή μη  άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – 
μουσικών οργάνων, για το έτος 2022, στον Αναστάσιο Μήτσο του 
Αντωνίου  για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.)   
ιδιοκτησίας  του,  το οποίο βρίσκεται και λειτουργεί στην οδό Συληβρίας  
στα Μέγαρα,  Δήμου Μεγαρέων. 
 

4. Περί χορήγησης ή μη  άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – 
μουσικών οργάνων, για το έτος 2023, στον Αναστάσιο Μήτσο του 
Αντωνίου  για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.)   
ιδιοκτησίας  του,  το οποίο βρίσκεται και λειτουργεί στην οδό Συληβρίας  
στα Μέγαρα , Δήμου Μεγαρέων. 
 

5. Περί χορήγησης ή μη  άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – 
μουσικών οργάνων, για το έτος 2023, στον Θωμά Μπογιατζή του 
Σοφοκλή  για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.)   
ιδιοκτησίας  του,  το οποίο βρίσκεται και λειτουργεί στην οδό Π. 
Γεωργακή και Βασ. Κων/νου στα Μέγαρα,  του Δήμου Μεγαρέων 
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6. Περί χορήγησης ή μη  άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσική – 
μουσικών οργάνων για το έτος 2023, στον Νικόλαο Κόμπουλη του 
Αναστασίου, για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.)   
ιδιοκτησίας του, το οποίο βρίσκεται και λειτουργεί στην θέση Άγιος 
Νικόλαος Πάχης Μεγάρων, του Δήμου Μεγαρέων. 
 

7. Περί χορήγησης ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – 
μουσικών οργάνων για το έτος 2023, στην  Ειρήνη Κλειούτη του 
Ιεροθέου,  για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος  ιδιοκτησίας της , 
το οποίο λειτουργεί στην  οδό Γ. Σχινά  αρ. 76  στα Μέγαρα , του Δήμου 
Μεγαρέων. 
 

8. Περί χορήγησης ή μη  άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – 
μουσικών οργάνων για το έτος 2023, στην Παρασκευή Πιππή του 
Σωκράτη  για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος  ιδιοκτησίας της , 
το οποίο λειτουργεί στην  οδό Σαρανταπόρου & Σακελλαρίου αρ. 27 στα 
Μέγαρα , του Δήμου. Μεγαρέων. 

 
9. Περί χορήγησης ή μη  άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – 

μουσικών οργάνων, στην  εταιρία «Ε. ΡΕΜΠΟΥΣΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» 
νομίμως εκπροσωπούμενη από την Ευγενία Ρεμπούσκου του Ιωάννη, 
για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.)  ιδιοκτησίας  της,  το 
οποίο λειτουργεί στην Παραλιακή οδό Πάχης  Μεγάρων του Δήμου 
Μεγαρέων 
 

10. Περί χορήγησης ή μη  άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής 
για το έτος 2023, στην  εταιρεία «ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΥΦΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»  για 
κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (κ.υ.ε.) ιδιοκτησίας  της, με 
διακριτικό  τίτλο “IRISH”,  το οποίο βρίσκεται και λειτουργεί στην οδό  Π. 
Γεωργακή 1 στα Μέγαρα , του Δήμου Μεγαρέων. 

 
Η ψήφο σας θα αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στο  
varvara.berdeli@megara.gr κατά το διάστημα διεξαγωγής της συνεδριάσεως   
(14:00 έως 22:00)   

ποιο 
τική  

    Η Πρόεδρος 
     της Κοινότητας Μεγαρέων 

 
 

  Γκοσδή Χρυσή 
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