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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 Εκ  του υπ’ αριθ. 5/29-2-2016 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 

Αριθ.αποφ. 37/2016 
Έγκριση της υπ’ αριθ. 4/2016 απόφασης 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «περί καθορισµού 
πλάτους πεζοδροµίων οδού Κολοκοτρώνη από 
οδό 28ης Οκτωβρίου έως οδό   Γ. Μαυρουκάκη». 

  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα                        
29 Φεβρουαρίου  2016 ηµέρα ∆ευτέρα & ώρα 21:00 µ.µ.  συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ 
αριθ. 3835/25-2-2016 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτού κ. 
Μιχάλαρου Γεωργίου που επιδόθηκε σε κάθε ένα εκ των µελών αυτού 
ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα σχετικά αποδεικτικά επιδόσεως, σύµφωνα 
µε τις ∆/ξεις των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010. 
 ∆ιαπιστωθείσης νοµίµου απαρτίας δεδοµένου ότι επί συνόλου 33 
∆.Σ/λων ευρέθησαν παρόντες 28 ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 

Μιχάλαρος Γεώργιος - 
Πρόεδρος 

 
Ρήγα Ελένη 

 
Σταµούλης Ιωάννης 

Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Παπαπανούσης Νικόλαος Βογιατζή Εµµανουέλα 

Μαυροειδή Βασιλική Σωτηρίου Γεώργιος ∆ρένης Αθανάσιος 
Κοσµόπουλος Ελευθεριος ∆ρυµούσης Κων/νος Κόττας Βασίλειος 

∆ήµας Ιωάννης Μαρινάκης Ιωάννης Χοροζάνης Αντώνιος  

Κορώσης Σπυρίδων Πιλίλης Σωτήριος  

Λέλης Μελέτιος Φωτίου Σταύρος του Κων.  
Καράµπελας Κων/νος Ζάλης Αθανάσιος  

Παπανίκος ∆ηµήτριος Βαρελάς Κλεάνθης  

Ρήγα Ιωάννα Παπαλευθέρης Ελευθ.  

Φυλακτός Κων/νος Μπερδελής Γεώργιος  

Καστάνη Αικατερίνη Γρίβα Παναγιώτα ∆ηµ.Λιώτας-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Πολυχρόνης Ιερόθεος Μαργέτης Παναγιώτης ∆ηµ.Κοινότητας Ν.Περάµου 

Κολάτας Ιωάννης Μιχάλαρος Ιωάννης  

   

 Ο κ. Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 
Προσκληθείς παρίστανται και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Ι. 

Γρηγόριος καθώς και ο Πρόεδρος του Σ/λίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Μεγαρέων κ. Μουσταϊρας Ηλίας. 

Στο µέσον της υπ’ αριθ. 29/2016 αποφάσεως απεχώρησε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Παπαλευθέρης Ελευθέριος. 
………………………………………………………………………………………….. 
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Ακολούθως  ο κ. Πρόεδρος εισηγείται το 9ο θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως περί 
του εν περιλήψει αντικειµένου και θέτει υπ’ όψη του ∆ηµ. Σ/λίου την  υπ΄ αριθµ. 
4/2016  απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  «Περί καθορισµού πλάτους 
πεζοδροµίων οδού Κολοκοτρώνη από 28ης Οκτωβρίου έως Γ.Μαυρουκάκη», 
που έχει ως ακολούθως : 

 
   Αρχοµένης της συνεδριάσεως και µετά την διαπίστωση της απαρτίας ο κ.Πρόεδρος και 
∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόρης Σταµούλης , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της και 
εισηγούµενος το ένα και µοναδικό θέµα  της ηµερήσιας δ/ξεως περί του εν περιλήψει 
αντικιµένου  και θέτει υπ’ όψη των µελών της Επιτροπής  της Ποιότητας Ζωής   την 
υπ’αριθ.Πρωτ. 2459/8-2-2016  εισήγηση του του ∆/ντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου 
µας  κ.Ευάγγελου Ρούσση, στην οποία αναφέρει τα εξής: 

Η  οδός  Κολοκοτρώνη  είναι  δρόµος  εντός  σχεδίου  πόλεως  των Μεγάρων.  
Αποτελείται  από  δύο  τµήµατα.  Το  πρώτο  ευρίσκεται  µεταξύ των  Ο.Τ  131  &  128,  
ξεκινά  από  την  οδό  28ης  Οκτωβρίου  στο  ύψος  της Εθνικής  Τράπεζας  και  οδεύει  
βόρεια  µέχρι  την  οδό  Γ.  Μαυρουκάκη. Έχει  µήκος  107 µ  και  κυµαινόµενο  πλάτος  από  
6.90 µ  έως  7,70 µ.     (Από  το  σχέδιο  πόλεως  του ’34  από  7,00 µ  έως  7,50 µ.  
 Εξ΄  αυτών το  µέσο  πλάτος  οδοστρώµατος  είναι  5,80 µ  εκατέρωθεν  του  οποίου  
υπάρχουν  πεζοδρόµια  µε  κυµαινόµενο  πλάτος από  0,55 µ  έως  0,85 µ.  Το δεύτερο  
τµήµα  ευρίσκεται  µεταξύ  των  Ο.Τ  130  &  129  ξεκινά  από  την  οδό  Γ. Μαυρουκάκη  στο  
ύψος  της  Τράπεζας Πειραιώς  και  οδεύει  βόρεια  έως  την  οδό  Βύζαντος.  Αυτό  το  
τµήµα  της οδού  έχει  διαµορφωθεί  σε  πεζόδροµο.  
  Το  πρώτο  τµήµα  της  οδού  Κολοκοτρώνη  δηλαδή  αυτό  µεταξύ  των  οδών  28ης  
Οκτωβρίου  &  Γ. Μαυρουκάκη  είναι  µονόδροµος  µε  κατεύθυνση  από  νότο προς  βορά  
και  εξυπηρετεί  µόνο  κινήσεις  οχηµάτων τοπικής  εµβέλειας,  ενώ  αντίθετα  είναι  δρόµος  
µε  µεγάλη κίνηση  πεζών, αφού  συνδέει  τις  πλατείες  Βασιλέως  Κων/νου  &  Ηρώων, 
εξυπηρετεί  τους  επισκέπτες  του  κέντρου (28ης Οκτωβρίου)  που  έρχονται από  το  βόρειο  
τοµέα  των  Μεγάρων  ενώ  εκατέρωθεν  του  δρόµου  αυτού υπάρχουν  δηµόσιες  
υπηρεσίες  (∆ηµαρχείο – Αστυνοµία ), Τράπεζες( Εθνική – Ταµιευτήριο – Πειραιώς – 
Eurobank ), και  πολλά  εµπορικά καταστήµατα – φαρµακεία – καφέ κ.λ.π. 
       Σήµερα  µε  διαµορφωµένα  πεζοδρόµια  κυµαινόµενου  πλάτους  από  0,55 µ  έως  
0,85 µ,  µισοκατεστραµµένα,  και ανοµοιόµορφα  δεν εξυπηρετείται  καθόλου  η  κίνηση  των  
πεζών  οι  οποίοι  αναγκάζονται να  κυκλοφορούν  στο  οδόστρωµα  ανάµεσα  σε  
παρκαρισµένα  και διερχόµενα  αυτοκίνητα.  Όσον  αφορά  την  κίνηση  γονέων  µε  παιδικά  
καροτσάκια  &  την  κίνηση  των  Ατόµων  µε  Ειδικές  Ανάγκες  για  αυτά δεν  γίνεται  λόγος  
αφού  ούτε  πρόσβαση  στα  πεζοδρόµια  υπάρχει  ούτε  το πλάτος  αυτών  επαρκεί 
Για όλους τους πιο πάνω λόγους και έχοντας υπ΄οψην : 
Τα  άρθρα  73  πάρ.1Β,  74,  75,  του  Ν.3852/2010 
Τα  άρθρα  75,  79  & 82  του  Ν.3463/2006  Κ∆Κ 
Το  άρθρο  52  του  Ν.2669/99  
Αριθ.  οικ.  52488/02   (ΦΕΚ 18 Β΄)   &  αριθ.  οικ.   52907/09  (ΦΕΚ 2621 Β΄/31/12/2009)  « 
ειδικές  ρυθµίσεις  για  την  εξυπηρέτηση ατόµων  µε  αναπηρία  σε  κοινόχρηστους  χώρους  
των  οικισµών  που προορίζονται  για  την  κυκλοφορία  πεζών». 

Ε ι σ η γ ο ύ µ α ι 
Να  καθορισθεί  πλάτος  οδοστρώµατος  3,00 µ  επί  του  άξονα  του  δρόµου ικανό για κάθε 
είδους όχηµα ,  έτσι  ώστε  να προκύψουν  εκατέρωθεν  αυτού  πεζοδρόµια  κυµαινόµενου  
πλάτους  ανάλογα  µε  το  πλάτος  του  δρόµου  από  1,95 µ  έως  2,35 µ  για  το    τµήµα  
της  οδού  Κολοκοτρώνη από την  οδό  28ης  Οκτωβρίου  έως  την  οδό  Γ. Μαυρουκάκη.  
  Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού είδε τα ανωτέρω, συζήτησε & αντάλλαξε απόψεις 
και αφού είδε και τις δ/ξεις του άρθρου 73 και 75 του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87/7-6-2010 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΩΣ 

 Α)   Εγκρίνει τον καθορισµό πλάτους οδοστρώµατος  3,00 µ  επί  του  άξονα  του  
δρόµου ικανό για κάθε είδους όχηµα ,  έτσι  ώστε  να προκύψουν  εκατέρωθεν  αυτού  
πεζοδρόµια  κυµαινόµενου  πλάτους  ανάλογα  µε  το  πλάτος  του  δρόµου  από  1,95 µ  
έως  2,35 µ  για  το    τµήµα  της  οδού  Κολοκοτρώνη από την  οδό  28ης  Οκτωβρίου  έως  
την  οδό  Γ. Μαυρουκάκη.  
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Β) Να δηµοσιευθεί η παρούσα απόφαση κατά το πλήρες κειµενό της , στο ∆ηµοτικό 
Κατ/µα, σύµφωνα µε την διαδικασία που προβλέπεται από το αρθρ. 284 του Ν. 3463/06 
∆ΚΚ και περιληψή της σε µια ηµερήσια τοπική εφηµερίδα, σύµφωνα µε το αρθρ. 79 του 
Ν.3463/06, πριν από την υποβολή της στο ∆.Σ/λιο , προκειµένου κάθε ενδιαφερόµενος 
φορέας ή κάτοικος του ∆ήµου να µπορέσει να διατυπώσει εγγράφως τις παρατηρήσεις και 
προτάσεις του, εντός πέντε (5) ηµερών από την εποµένη της δηµοσίευση της 

Γ)  Εισηγείται στο ∆.Σ/λιο την λήψη απόφασης 
∆) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθµό  4/2016 
……………………………. 

      Το ∆ηµοτικό Σ/λιο αφού έλαβε υπ’ όψη την υπ’ αριθ. 4/2016 Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής  και συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις. 

Αφού είδε & τις ∆/ξεις των άρθρων  65, 73  πάρ.1Β,  74 και  75,  του 
Ν.3852/2010, των άρθρων  75,  79  και 82  του  Ν.3463/2006, το  άρθρο  52  του  
Ν.2669/99  και  τις αριθ.  οικ.  52488/02   (ΦΕΚ 18 Β΄)   &  αριθ.  οικ.   52907/09  
(ΦΕΚ 2621 Β΄/31/12/2009). 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΩΣ 
 

   Α)  Εγκρίνει την υπ΄ αρίθµ. 4/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής «περί καθορισµού πλάτους πεζοδροµίων οδού Κολοκοτρώνη από οδό 28ης 
Οκτωβρίου έως οδό   Γ. Μαυρουκάκη» και συγκεκριµένα: 

«Καθορίζει πλάτος οδοστρώµατος  3,00 µ  επί  του  άξονα  του  δρόµου ικανό 
για κάθε είδους όχηµα,  έτσι  ώστε  να προκύψουν  εκατέρωθεν  αυτού  
πεζοδρόµια  κυµαινόµενου  πλάτους  ανάλογα  µε  το  πλάτος  του  δρόµου  από  
1,95 µ  έως  2,35 µ  για  το    τµήµα  της  οδού  Κολοκοτρώνη από την  οδό  28ης  
Οκτωβρίου  έως  την  οδό  Γ. Μαυρουκάκη». 

  
         Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω.               

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθµό 37/2016. 
…………………………………………………………………………………….…….      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

  Ο Πρόεδρος                                                        Οι ∆.Σ/λοι 

Μιχάλαρος Γεώργιος  Φωτίου Σταύρος  του Νικ. ∆ρυµούσης Κων/νος 

 ∆ήµας Ιωάννης Σωτηρίου Γεώργιος 

Η Γραµµατέας Μαυροειδή Βασιλική Παπαπανούσης Νικόλαος 

Ρήγα Ελένη Κοσµόπουλος Ελευθεριος Μαρινάκης Ιωάννης 

 Κορώσης Σπυρίδων Πιλίλης Σωτήριος 

 Λέλης Μελέτιος Φωτίου Σταύρος του Κων. 
Ο Πρόεδρος της  Καράµπελας Κων/νος Ζάλης Αθανάσιος 
∆ηµ.Κοιν. Μεγαρέων Παπανίκος ∆ηµήτριος Βαρελάς Κλεάνθης 

Μουσταϊρας Ηλίας Ρήγα Ιωάννα Παπαλευθέρης Ελευθ. 

 Φυλακτός Κων/νος Μπερδελής Γεώργιος 

 Καστάνη Αικατερίνη Γρίβα Παναγιώτα 

 Πολυχρόνης Ιερόθεος Μαργέτης Παναγιώτης 
 Σταµούλης Ιωάννης Μιχάλαρος Ιωάννης 
   

                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο 
∆ήµαρχος Μεγαρέων  

 
Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 


