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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
 Εκ  του υπ’ αριθ. 22/11-7-2016 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 
 

Αριθ.αποφ.  122/2016 
Αποδοχή αιτήµατος του ΓΕΣ για την 

∆ιάνοιξη παραλιακού πεζόδροµου στο 
στρατόπεδο «ΓΕΩΡΓΙΑ∆Η» της Σχολής 

Πυροβολικού. 
  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 11 Ιουλίου 
2016 ηµέρα ∆ευτέρα & ώρα 20:30 µ.µ.  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 12321/7-7-
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 27 ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 

Μιχάλαρος Γεώργιος - 
Πρόεδρος 

 
Ρήγα Ελένη 

 
Βογιατζή Εµµανουέλα 

Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Παπαπανούσης Νικόλαος Παπαλευθέρης Ελευθ. 

Μαυροειδή Βασιλική Σταµούλης Ιωάννης Κόττας Βασίλειος 
Κοσµόπουλος Ελευθεριος Σωτηρίου Γεώργιος Μπερδελής Γεώργιος 

∆ήµας Ιωάννης ∆ρυµούσης Κων/νος Γρίβα Παναγιώτα 

Κορώσης Σπυρίδων Μαρινάκης Ιωάννης Μιχάλαρος Ιωάννης 

Λέλης Μελέτιος Πιλίλης Σωτήριος  
Καράµπελας Κων/νος Φωτίου Σταύρος του Κων.  

Παπανίκος ∆ηµήτριος Ζάλης Αθανάσιος  

Ρήγα Ιωάννα Βαρελάς Κλεάνθης  

Φυλακτός Κων/νος ∆ρένης Αθανάσιος Ηλ. Μουσταϊρας-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Καστάνη Αικατερίνη Μαργέτης Παναγιώτης ∆ηµοτ.Κοινότητας Μεγαρέων 

Κολάτας Ιωάννης Χοροζάνης Αντώνιος   

Πολυχρόνης Ιερόθεος   

   

 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             
Ν. Περάµου κ. Λιώτας ∆ηµοσθένης.  
………………………………………………………………………………………….. 
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Ακολούθως  ο κ. Πρόεδρος εισηγείται το 1ο θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως περί 
του εν περιλήψει αντικειµένου και θέτει υπ’ όψη των µελών του ∆ηµοτικού Σ/λίου 
το υπ’ αριθ. Φ.913.623/12/467082 Σ.1637/26-5-2016 (Αριθ. Πρωτ. ∆ήµου 
10070/26-5-2016 έγγραφο του ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ το οποίο έχει 
ως εξής: 

 
«ΘΕΜΑ: ∆ιάνοιξη Παραλιακού Πεζοδρόµου στο Στρατόπεδο «ΓΕΩΡΓΙΑ∆Η» της 

ΣΠΒ  για την Ασφαλή ∆ιακίνηση Μαθητών προς τα Σχολικά Συγκροτήµατα 
Ν. Περάµου 

 
ΣΧΕΤ: α. Φ913.623/4/394014/Σ.780/16 Απρ 14/ΓΕΣ/∆ΥΠΠΕ/1β 
  β. Φ.913.623/5/413162/Σ.2632/8 Σεπ 15/ΓΕΣ/∆ΥΠΠΕ/1β 
 γ. Αρ.Πρωτ 549/14 Ιαν 16 έγγραφο του ∆ηµάρχου Μεγαρέων 
 δ. Φ.913.623/2/461012/Σ.248/1 Φεβ 16/ΓΕΣ/∆ΥΠΠΕ/1β 
 ε. Φ.900/5/836/Σ.174/15 Φεβ 16/ΣΠΒ/4ο ΕΓ 
 στ. Φ.900/16/144070/σ.153/22 Φεβ 16/ΑΣ∆ΥΣ/∆ΙΣΧΕΥ∆Μ/4α 
 ζ. Φ.913.623/8/464426/Σ.1047/5 Απρ 16/ΓΕΣ/∆ΥΠΠΕ/1β 
 η. Φ.172/21/1143/Σ.38/15 Απρ 16/ΤΟΜΣ/ΤΕΧ.ΓΡ. 
 

  Σας γνωρίζουµε σε συνέχεια των (α) και (β) σχετικών και σε απάντηση της 
(γ) σχετικής επιστολής, που αναφέρεται στο αντικείµενο του θέµατος, τα παρακάτω: 
 
α.   Η Στρατιωτική Υπηρεσία (ΣΥ) συναινεί για την παραχώρηση της χρήσης 
έκτασης 2.849,89 τ.µ του Στρδου «ΓΕΩΡΓΙΑ∆Η», η οποία αποτυπώνεται στο 
τοπογραφικό διάγραµµα Τ1 του ∆ήµου Μεγαρέων και στο από 15 Απρ 16 
τοπογραφικό διάγραµµα που έχει συντάξει η ΤΟΜΣ/ΓΕΣ σε εφαρµογή του (Φ/Α του 
οποίου σας διαβιβάζουµε συνηµµένα) και εµπίπτει κατά το µεγαλύτερο µέρος της 
στην έκταση του ακινήτου «όριο αιγιαλού του Υπουργείου Οικονοµικών µε ΚΑΕΚ 
05103ΕΚ00393, που αναγκαιοί για την κατασκευή παραλιακού πεζοδρόµου 
πλάτους 4 µ στο νότιο τµήµα της ΣΠΒ, υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

(1) Την αποδοχή µε απόφαση του ∆ηµοτικού σας Συµβουλίου, της 
κατασκευής µε µέριµνα και δαπάνες σας, διαχωριστικού τοιχίου εκ σκυροδέµατος 
ύψους 0.5µ µε υπερκείµενη περίφραξη τύπου ΝΑΤΟ ύψους 2.5µ, σε όλο το µήκος 
της εσωτερικής οριογραµµής του πεζοδρόµου, µε σκοπό την ασφάλεια  της έκτασης 
του Στρδου και την απρόσκοπτη συνέχιση  της εύρυθµης λειτουργίας του. 

(2) Την υπογραφή στη συνέχεια µνηµονίου αµοιβαίων υποχρεώσεων 
µεταξύ των δύο µερών (∆ήµου Μεγαρέων και ΣΠΒ), για την αποκατάσταση µε 
µέριµνα και δαπάνες σας όλων των εγκαταστάσεων και υποδοµών που θίγονται 
από τη νέα χάραξη του πεζοδρόµου όπως (6 ιστών φωτισµού, 1 ιστού καµερών 
ασφαλείας, 1 σκοπιά, τµηµάτων του ηλεκτρολογικού και υδραυλικού δικτύου του 
Στρδου, κλπ) και τη µεταφορά-ανακατασκευή τους σε άλλη θέση, κατά περίπτωση. 

β.  Η πλήρης µελέτη του έργου, για την αδειοδότηση της κατασκευής τόσο του 
κυρίως συγκοινωνιακού έργου στην προτεινόµενη θέση, όσο και του συνόλου των 
παρεµβάσεων του ∆ήµου στον υπόψη χώρο, πρέπει να διαβιβαστεί στο 
ΓΕΣ/∆ΥΠΠΕ για έγκριση ως προς τις απαιτήσεις της ΣΥ, αλλά και στο αρµόδιο 
Υπουργείο Οικονοµικών για  έγκριση του συγκοινωνιακού έργου, το οποίο είναι 
υπεύθυνο για την παραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης του αιγιαλού και παραλίας 
σε κάθε ενδιαφερόµενο για τη εκτέλεση έργων, σύµφωνα µε τα ισχύοντα στο άρθρο 
14 του Ν.2971/2001 και στο ΦΕΚ  578Β΄/2015, που αναφέρεται στην παραχώρηση 
του δικαιώµατος απλής χρήσης των χώρων αιγιαλού και παραλίας, στους 
Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)  Α΄ Βαθµού. 
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Το ΤΕΘΑ προς το οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για την 
ενηµέρωσή του και την εκδήλωση περαιτέρω ενεργειών στο πλαίσιο των 
αρµοδιοτήτων του. 

Παρακαλούµε για την ενηµέρωσή σας και αναµένουµε τις ενέργειες σας επί 
των προαναφεροµένων, που κρίνουµε ως απαραίτητες για την υλοποίηση του 
έργου». 
 

 Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος θέτει υπ’ όψη των µελών του ∆ηµοτικού Σ/λίου 
την υπ’ αριθ. πρωτ. 12296/6-7-2016 εισήγηση του ∆/ντή της Τ.Υ. του ∆ήµου µας κ. 
Ρούσση Ευάγγελου, η οποία έχει ως εξής: 
 

ΘΕΜΑ : Αποδοχή αιτήµατος Γ.Ε.Σ. για τη ∆ιάνοιξη Παραλιακού Πεζοδρόµου   

στο Στρατόπεδο «ΓΕΩΡΓΙΑ∆Η» της Σχολής Πυροβολικού (ΣΠΒ) στη 
Νέα  Πέραµο.  

 Σχετ.:     Το υπ’ αριθµ. πρωτ. Φ.913.623/12/467082 Σ. 1637/26-5-2016 έγγραφο    

               Γ.Ε.Σ. (αρ. πρωτ. ∆ήµου Μεγαρέων 10070/2-6-2016)  

         Σε συνέχεια σχετικής αλληλογραφίας, µεταξύ του ∆ήµου Μεγαρέων και του 
Γενικού Επιτελείου Στρατού µε θέµα την παραχώρηση έκτασης του Στρατοπέδου 
«ΓΕΩΡΓΙΑ∆Η» και την χορήγηση άδειας στον ∆ήµο Μεγαρέων για την διάνοιξη και 
κατασκευή Παραλιακού Πεζοδρόµου, που θα συµβάλλει στην ασφαλή διακίνηση 
µαθητών προς τα σχολικά συγκροτήµατα της Νέας Περάµου, στις 2-6-2016 λάβαµε 
το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Γ.Ε.Σ. 

 Με το ανωτέρω έγγραφο η Στρατιωτική Υπηρεσία (Σ.Υ.) συναινεί στην 
παραχώρηση της χρήσης, έκτασης 2.849,89 τ.µ. του Στρατοπέδου «ΓΕΩΡΓΙΑ∆Η».                    
Η έκταση αποτυπώθηκε αρχικά σε Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα µε αριθµό Τ1 του ∆ήµου 
Μεγαρέων που είχε συντάξει ο υπάλληλος του ∆ήµου κ. Κούβας Αντώνιος στις 11-7-
2012, σε εφαρµογή του οποίου συντάχθηκε Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα από την  
ΤΟΜΣ/ΓΕΣ  µε  ηµεροµηνία  15-4-2016.   

       Το τµήµα που πρόκειται να παραχωρηθεί εµπίπτει κατά το µεγαλύτερο µέρος     
του στην έκταση ακινήτου του Υπουργείου Οικονοµικών µε ΚΑΕΚ 05103ΕΚ00393 και 
είναι απαραίτητο για την κατασκευή παραλιακού πεζοδρόµου πλάτους 4,0µ στο νότιο 
τµήµα της ΣΠΒ, µε την προϋπόθεση ότι ο ∆ήµος µε σχετική απόφαση του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου θα αναλάβει µε µέριµνα και δαπάνες του, πέραν των άλλων, την 
κατασκευή διαχωριστικού τοιχίου από σκυρόδεµα ύψους 0,50µ µε υπερκείµενη 
περίφραξη τύπου ΝΑΤΟ ύψους 2,50µ σε όλο το µήκος της εσωτερικής οριογραµµής    
του πεζοδρόµου µήκους περίπου 700µ, µε σκοπό την ασφάλεια της έκτασης του 
Στρατοπέδου και την απρόσκοπτη συνέχιση της εύρυθµης λειτουργίας του.  

Το κόστος κατασκευής της περίφραξης όπως αναλυτικά περιγράφεται 
ανωτέρω είναι περίπου 100.000 ευρώ σύµφωνα µε το τιµολόγιο του ΥΠΕΧΩ∆Ε.  

  Κατόπιν των ανωτέρω: 

Ε ι σ η γ ο ύ µ α σ τ ε: 

Την αποδοχή του αιτήµατος του Γ.Ε.Σ. ότι δηλαδή ο ∆ήµος Μεγαρέων για τη 
∆ιάνοιξη Παραλιακού Πεζοδρόµου στο Στρατόπεδο «ΓΕΩΡΓΙΑ∆Η» της Σχολής 
Πυροβολικού στη Νέα Πέραµο, αναλαµβάνει µε µέριµνα και δαπάνες του, την 
κατασκευή διαχωριστικού τοιχίου από σκυρόδεµα ύψους 0,50 µ, µε υπερκείµενη 
περίφραξη τύπου ΝΑΤΟ ύψους 2,50 µ σε όλο το µήκος της εσωτερικής οριογραµµής 
του πεζοδρόµου περίπου 700 µ, µε σκοπό την ασφάλεια της έκτασης του 
Στρατοπέδου και την απρόσκοπτη συνέχιση της εύρυθµης λειτουργίας του.  



 4 

  
 
 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού συζήτησε διεξοδικά το θέµα και αντάλλαξε 

απόψεις. 
Αφού είδε και τις ∆/ξεις του  άρθρου 65 του Ν. 3852/2010. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΩΣ 
 

Α) Αποδέχεται το αίτηµα του Γ.Ε.Σ. για τη ∆ιάνοιξη Παραλιακού 
Πεζοδρόµου στο Στρατόπεδο «ΓΕΩΡΓΙΑ∆Η» της Σχολής Πυροβολικού στη Νέα 
Πέραµο, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. πρωτ. 12296/6-7-2016 εισήγηση του ∆/ντή της 
Τ.Υ. του ∆ήµου µας, που αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης. 

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

                        Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθµό 122/2016. 
…………………………………………………………………………………….…….      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

  Ο Πρόεδρος                                                        Οι ∆.Σ/λοι 

Μιχάλαρος Γεώργιος  Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Πολυχρόνης Ιερόθεος 

 ∆ήµας Ιωάννης Παπαπανούσης Νικόλαος 

 Μαυροειδή Βασιλική ∆ρυµούσης Κων/νος 

Η Γραµµατέας Κοσµόπουλος Ελευθεριος Σωτηρίου Γεώργιος 

Ρήγα Ελένη Σταµούλης Ιωάννης Μαρινάκης Ιωάννης 

 Κορώσης Σπυρίδων Πιλίλης Σωτήριος 
 Λέλης Μελέτιος Φωτίου Σταύρος του Κων. 
Ο Πρόεδρος της Καράµπελας Κων/νος Ζάλης Αθανάσιος 
∆ηµ.Κοιν. Ν.Περάµου Παπανίκος ∆ηµήτριος Βαρελάς Κλεάνθης 
Λιώτας ∆ηµοσθένης Ρήγα Ιωάννα ∆ρένης Αθανάσιος 

 Φυλακτός Κων/νος Μαργέτης Παναγιώτης 

 Καστάνη Αικατερίνη Χοροζάνης Αντώνιος  
 Κολάτας Ιωάννης  
   

                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο 
∆ήµαρχος Μεγαρέων 

  
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 


