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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Εκ  του υπ’ αριθ. 2/9-2-2016 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 

 
Αριθ.αποφ.  23/2016 

Έγκριση της υπ’ αριθ. 1/2016 απόφασης 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «Περί τοποθέτησης 
στεγάστρου σε στάση αναµονής επιβατών του 

ΚΤΕΛ στο Αλεποχώρι Μεγάρων». 
  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα  9 Φεβρουαρίου 
2016 ηµέρα Τρίτη & ώρα 20:30 µ.µ.  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 2406/5—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 

 
Παπαπανούσης Νικόλαος 

 
Ρήγα Ιωάννα 

Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Σωτηρίου Γεώργιος Σταµούλης Ιωάννης 
Μαυροειδή Βασιλική ∆ρυµούσης Κων/νος Βογιατζή Εµµανουέλα 
Κοσµόπουλος Ελευθεριος Μαρινάκης Ιωάννης Γρίβα Παναγιώτα 
∆ήµας Ιωάννης Πιλίλης Σωτήριος Χοροζάνης Αντώνιος 
Κορώσης Σπυρίδων Φωτίου Σταύρος του Κων.  
Λέλης Μελέτιος Ζάλης Αθανάσιος  
Καράµπελας Κων/νος Κόττας Βασίλειος  
Παπανίκος ∆ηµήτριος Βαρελάς Κλεάνθης  
Πολυχρόνης Ιερόθεος Παπαλευθέρης Ελευθ.  
Φυλακτός Κων/νος ∆ρένης Αθανάσιος  
Καστάνη Αικατερίνη Μπερδελής Γεώργιος ∆ηµ.Λιώτας-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Κολάτας Ιωάννης Μαργέτης Παναγιώτης ∆ηµ.Κοινότητας Ν.Περάµου 
Ρήγα Ελένη 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. 

Στην αρχή της υπ’ αριθ. 25/2015 αποφάσεως απεχώρησε ο ∆ηµοτικός 
Σ/λος κ. Κόττας Βασίλειος. 
………………………………………………………………………………………….. 

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. 
1/2016  απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  «Περί τοποθέτησης στεγάστρου σε 
στάση αναµονής επιβατών του ΚΤΕΛ στο Αλεποχώρι Μεγάρων», που έχει ως 
ακολούθως : 
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 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 1ο θέµα  της εκτός ηµερήσιας  που αναφέρεται στην περίληψη 
θεωρηθέντος ως  κατεπείγοντος κατόπιν οµοφώνου αποφάσεως της Οικονοµικής 
Επιτροπής, σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 6 του Ν.3852/2010 και θέτει υπ’ όψη των 
µελών της Επιτροπής  της Ποιότητας Ζωής   την υπ’αριθ.Πρωτ. 24168/15-12-2015 
εισήγηση του Αντιδηµάρχου κ.Κων/νου Καράµπελα, στην οποία αναφέρει τα εξής: 

Σύµφωνα µε το άρθρο 94 παρ.2 περιπτ.17 του Ν.3852/2010 µεταβιβάστηκε στους 
∆ήµους η αρµοδιότητα καθορισµού των αστικών γραµµών λεωφορείων, της αφετηρίας, 
της διαδροµής, των στάσεων και του τέρµατος των αντίστοιχων γραµµών, καθώς και ο 
καθορισµός των προδιαγραφών των στάσεων και των στεγάστρων αναµονής επιβατών 
αστικών και υπεραστικών γραµµών. 

Το γεγονός ότι στον οικισµό Μεσσηνίων στο Αλεποχώρι Μεγάρων δεν υπάρχει 
ούτε πινακίδα στάσης, ούτε στέγαστρο όπως µας αναφέρει στο ανωτέρω (α) σχετικό 
αίτηµα ο κος Χριστάκος Παναγιώτης για τα µέσα µαζικής µεταφοράς και προκειµένου ο 
∆ήµος να εξασφαλίσει την ασφάλειά από τις καιρικές συνθήκες και την πιθανή πρόκληση 
ατυχήµατος, καθώς και στην προσπάθειά του να εξυπηρετήσει τους δηµότες και τους 
πολίτες προτείνεται η εγκατάσταση στεγάστρου αναµονής επιβατών, η οποία θα 
τοποθετηθεί σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ.1 του Ν.2946/2001  και σύµφωνα µε το άρθρο 1 
της Κ.Υ.Α 61818/2004 (ΦΕΚ 1903/Β/2004) περί τοποθέτησης διαφηµίσεων σε 
κατάλληλους διαµορφωµένους χώρους και στάσεις αναµονής επιβατών, ύστερα από 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου όπως προβλέπει το εδάφιο (δ) της παρ. (1) του 
άρθρου 20 του Ν. 4067/2012 Ν.Ο.Κ. (ΦΕΚ 79/Α/2012) “Κατασκευές σε δηµόσιους 
κοινόχρηστους χώρους”. 

Μετά τα παραπάνω προτείνουµε να τοποθετηθεί µία στάση - στέγαστρο αναµονής 
επιβατών του ΚΤΕΛ στον παραλιακό δρόµο στη συµβολή του µε την οδό Πανταζή στο 
Αλεποχώρι Μεγάρων. Στο συγκεκριµένο σηµείο µε την κατασκευή του παραλιακού 
δρόµου από την Νοµαρχία ∆υτικής Αττικής είχε διαµορφωθεί χώρος για τοποθέτηση 
στεγάστρου στάσης των ΚΤΕΛ. Το στέγαστρο θα αποτελείται από δύο (2) σιδηροσωλήνες 
διατοµής Φ 60 mm οι οποίες θα είναι πακτωµένες κάθετα στο έδαφος που σε απόσταση 
2,20µ από το έδαφος, θα γίνονται παράλληλες προς το έδαφος µε µορφή τόξο του κύκλου 
και µήκους 1,20 µ. Επάνω στο τόξο θα τοποθετηθεί λαµαρίνα η οποία θα είναι η σκεπή 
του στεγάστρου ενώ το κάθετο τµήµα θα είναι η πλάτη, που θα έχει µήκος 2,20µ, µε 
δυνατότητα τοποθέτησης διαφήµισης. Για τις πλαϊνές πλευρές θα πακτωθούν κάθετα στο 
έδαφος δύο (2) σιδηροσωλήνες διατοµής Φ 40 mm που θα ενώνονται µε τις άλλες στο 
τελείωµα του τόξου και θα τοποθετηθεί µέσα σε σιδερένιο πλαίσιο, πλαστικό διαφανές 
φύλλο που θα στηρίζεται στις κάθετες σιδηροσωλήνες. 
        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  την τοποθέτηση  µιας στάσης- στέγαστρο αναµονής επιβατών του 

ΚΤΕΛ στον παραλιακό δρόµο στη συµβολή του µε την οδό Πανταζή στο Αλεποχώρι 
Μεγάρων.  Το στέγαστρο θα αποτελείται από δύο (2) σιδηροσωλήνες διατοµής Φ 60 mm 
οι οποίες θα είναι πακτωµένες κάθετα στο έδαφος που σε απόσταση 2,20µ από το 
έδαφος, θα γίνονται παράλληλες προς το έδαφος µε µορφή τόξο του κύκλου και µήκους 
1,20 µ. Επάνω στο τόξο θα τοποθετηθεί λαµαρίνα η οποία θα είναι η σκεπή του 
στεγάστρου ενώ το κάθετο τµήµα θα είναι η πλάτη, που θα έχει µήκος 2,20µ, µε 
δυνατότητα τοποθέτησης διαφήµισης. Για τις πλαϊνές πλευρές θα πακτωθούν κάθετα στο 
έδαφος δύο (2) σιδηροσωλήνες διατοµής Φ 40 mm που θα ενώνονται µε τις άλλες στο 
τελείωµα του τόξου και θα τοποθετηθεί µέσα σε σιδερένιο πλαίσιο, πλαστικό διαφανές 
φύλλο που θα στηρίζεται στις κάθετες σιδηροσωλήνες    

Β)  Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθµό  1/2016 

--------------------------------- 

Το ∆ηµοτικό Σ/λιο αφού έλαβε υπ’ όψη την υπ’ αριθ. 1/2016 Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής  και συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις. 
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 Αφού είδε & τις ∆/ξεις των άρθρων  65 και 94 παρ.2 περιπτ.17 του 
Ν.3852/2010 του άρθρου 4 παρ.1 του Ν.2946/2001,  του άρθρου 1 της Κ.Υ.Α 
61818/2004 (ΦΕΚ 1903/Β/2004),  το εδάφιο (δ) της παρ. (1) του άρθρου 20 του Ν. 
4067/2012 Ν.Ο.Κ. (ΦΕΚ 79/Α/2012). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΩΣ 
 

   Α)  Εγκρίνει την υπ΄ αρίθµ. 1/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής «Περί τοποθέτησης στεγάστρου σε στάση αναµονής επιβατών του ΚΤΕΛ 
στο Αλεποχώρι Μεγάρων», όπως αυτή αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης. 

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθµό 23/2016. 
…………………………………………………………………………………….…….      
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 Μαρινάκης Ιωάννης 
Ρήγα Ελένη Κοσµόπουλος Ελευθεριος Πιλίλης Σωτήριος 
 Παπαπανούσης Νικόλαος Φωτίου Σταύρος του Κων. 
 Κορώσης Σπυρίδων Ζάλης Αθανάσιος 
Ο Πρόεδρος της  Λέλης Μελέτιος Κόττας Βασίλειος 
∆ηµ.Κοιν. Μεγαρέων Καράµπελας Κων/νος Βαρελάς Κλεάνθης 
Μουσταϊρας Ηλίας Παπανίκος ∆ηµήτριος Παπαλευθέρης Ελευθ. 
 Πολυχρόνης Ιερόθεος ∆ρένης Αθανάσιος 
 Φυλακτός Κων/νος Μπερδελής Γεώργιος 
 Καστάνη Αικατερίνη Μαργέτης Παναγιώτης 
 Κολάτας Ιωάννης Μιχάλαρος Ιωάννης 
   
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο 
∆ήµαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 
 

  
 

 
 


