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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 9  Μαρτίου 2023 
 
    Αριθ. Πρωτ.: 4885          

  

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
 

Καλείται το Συμβούλιο της Κοινότητας  Μεγαρέων  του Δήμου Μεγαρέων σε 
τακτική συνεδρίαση διά περιφοράς  την  13η Μαρτίου 2023, ημέρα  Δευτέρα   και 
ώρα 12:00 μεσ. έως 22:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι  
θεμάτων της ημερησίας Δ/ξεως: 

 
1. Περί γνωμοδότησης του Συμβουλίου της Κοινότητας Μεγαρέων  για «Λήψη 

Κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό ελάχιστων αποστάσεων των 
θέσεων δραστηριοποίησης των πωλητών στο στάσιμο εμπόριο και 
ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων δραστηριοποίησης στο πλανόδιο 
εμπόριο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/Α΄/5-11-
2021)». 

2. Περί χορήγησης ή μη  άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – 
μουσικών οργάνων, στην εταιρία «ΙΩΑΝΝΗΣ. ΜΟΥΡΤΖΟΥΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» 
για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος  ιδιοκτησίας  της,  με διακριτικό 
τίλτο “LE MIRAGE” ,  το οποίο λειτουργεί στην παραλία Βαρέας, στα Μέγαρα  
του Δήμου Μεγαρέων. 

3. Περί χορήγησης ή μη  άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – 
μουσικών οργάνων, στην εταιρία «ΙΩΑΝΝΗΣ. ΜΟΥΡΤΖΟΥΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» 
για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος  ιδιοκτησίας  της, με διακριτικό 
τίλτο “PUZZLE WET”,  το οποίο λειτουργεί στην παραλία Βαρέας στα Μέγαρα 
του Δήμου Μεγαρέων. 

4. Περί χορήγησης ή μη  άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – 
μουσικών οργάνων, στην εταιρία «ΙΩΑΝΝΗΣ. ΜΟΥΡΤΖΟΥΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»  
για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (κ.υ.ε.)  ιδιοκτησίας  της, με 
διακριτικό τίλτο “POCHETTE” ,  το οποίο λειτουργεί στην πλατεία Φρειδερίκης 
6 και Σαρανταπόρου, στα Μέγαρα του Δήμου Μεγαρέων. 

5. Περί χορήγησης ή μη  άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής, στην  
εταιρία «LE ROI O.E.»  για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.)   
ιδιοκτησίας  της, με διακριτικό  τίτλο “LE ROI” ,  το οποίο βρίσκεται και 
λειτουργεί στην οδό 28ης Οκτωβρίου & πλατεία  Βασ. Φρειδερίκης, 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   
(12:00 μεσ. έως 22:00)   

Η Πρόεδρος 
της Κοινότητας Μεγαρέων 

 
Γκοσδή Χρυσή 

ΑΔΑ: 9ΝΧ8ΩΚΠ-3ΙΘ
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