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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Εκ  του υπ’ αριθ. 1/30-1-2017 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 

 
Αριθ.αποφ.  18/2017 

Έγκριση αιτήµατος παραχώρησης στον ∆ήµο 
έκτασης εµβαδού 8.568 τ.µ. στη θέση Μετόχι ή 

Βλυχάδα για τη δηµιουργία Πάρκου Κυκλοφοριακής 
Αγωγής και Οικολογικής Μετακίνησης. 

  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 30 Ιανουαρίου 
2017 ηµέρα ∆ευτέρα & ώρα 20:30 µ.µ.  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 1255/26-1-2017 
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 
∆ηµοτικών Συµβούλων ευρέθησαν παρόντες 23 ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Μιχάλαρος Γεώργιος - 
Πρόεδρος 

 
Κολάτας Ιωάννης 

 
Σταµούλης Ιωάννης 

Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Πολυχρόνης Ιερόθεος Βογιατζή Εµµανουέλα 
Μαυροειδή Βασιλική Ρήγα Ελένη Μαρινάκης Ιωάννης 
Κοσµόπουλος Ελευθεριος Παπαπανούσης Νικόλ. Πιλίλης Σωτήριος 
∆ήµας Ιωάννης Σωτηρίου Γεώργιος Φωτίου Σταύρος του Κων. 
Κορώσης Σπυρίδων ∆ρυµούσης Κων/νος Ζάλης Αθανάσιος 
Λέλης Μελέτιος Βαρελάς Κλεάνθης Κόττας Βασίλειος 
Καράµπελας Κων/νος Μπερδελής Γεώργιος Παπαλευθέρης Ελευθ. 
Παπανίκος ∆ηµήτριος Μαργέτης Παναγιώτης ∆ρένης Αθανάσιος 
Ρήγα Ιωάννα Χοροζάνης Αντώνιος  Γρίβα Παναγιώτα 
Φυλακτός Κων/νος Μιχάλαρος Ιωάννης ------ 
Καστάνη Αικατερίνη  Λιώτας ∆ηµοσθένης-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
  ∆ηµοτ. Κοινότητας Ν.Περάµου 
 Ο κ. Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 
             Προσκληθείς παρίστανται ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Γρηγόριος 
καθώς και ο Πρόεδρος του Σ/λίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μεγαρέων κ. 
Μουσταϊρας Ηλίας. 

Στο τέλος της υπ’ αριθ. 18/2017 αποφάσεως απεχώρησε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Βαρελάς Κλεάνθης. 

Στην αρχή της υπ’ αριθ. 19/2017 αποφάσεως προσήλθε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Βαρελάς Κλεάνθης 

………………………………………………………………………………………….. 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος εισηγείται το 18ο θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως 

περί του εν περιλήψει αντικειµένου  και θέτει υπ’ όψη των µελών του ∆ηµοτικού 
Σ/λίου την υπ’ αριθ. 1289/26-1-2017 εισήγηση του Αντιδηµάρχου του ∆ήµου µας κ. 
Καράµπελα Κων/νου η οποία έχει ως εξής: 
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 ΘΕΜΑ: Έγκριση αιτήµατος παραχώρησης στο ∆ήµο έκτασης εµβαδού 8.568 τµ στη 
θέση «Μετόχι» ή «Βλυχάδα» για τη δηµιουργία «Πάρκου Κυκλοφοριακής 
Αγωγής και Οικολογικής Μετακίνησης».  

 Σχετ: To υπ’αριθµ.  449/12-1-2017 έγγραφό µας προς Υπουργείο Αγροτικής          
Ανάπτυξης και Τροφίµων 

       Σύµφωνα µε το ανωτέρω σχετικό έγγραφό µας προς το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων, αιτούµεθα να παραχωρηθεί στο ∆ήµο µας για χρονικό διάστηµα 
25 ετών,  έκταση 8.568 τετρ. µέτρων που αποτελεί τµήµα από το τεµάχιο 77 που βρίσκεται 
στη θέση «Μετόχι» ή «Βλυχάδα» ή «Λάκκα Καλογήρου» στη ∆ηµοτική Κοινότητα Νέας 
Περάµου του ∆ήµου Μεγαρέων, προκειµένου να κατασκευασθεί Πάρκο Κυκλοφοριακής 
Αγωγής και Οικολογικής Μετακίνησης.  
Ήδη η κατασκευή του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής έχει ενταχθεί στον 
Προϋπολογισµό και στο Πρόγραµµα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής του 
έτους 2017, µε ΚΑΕ 9781.06.013  προϋπολογισµού 600.000 ευρώ (µε το Φ.Π.Α.) µε τίτλο 
«Κατασκευή Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής και Οικολογικής Μετακίνησης  στο ∆ήµο 
Μεγαρέων», σύµφωνα µε την υπ’αριθµ. 392/2016 Απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου (Α∆Α7Τ1Β7Λ7-Η07).   
       Λόγω της πλεονεκτικής θέσης του χώρου, ο οποίος βρίσκεται βορείως του σηµερινού 
2ου ∆ηµοτικού Σχολείου και 2ου Νηπιαγωγείου Νέας Περάµου, σε επαφή και νοτιοδυτικά 
του κόµβου Νέας Περάµου της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου (Ν.Ε.Ο.Α.Κ.),  σε  
µικρή  απόσταση  από  τον  Σταθµό  του  Προαστιακού  Σιδηροδρόµου  
(1600 µ), πλησίον του κεντρικού ιστού της πόλης και σε περιοχή που αναβαθµίζεται 
συνεχώς, ο χώρος προσφέρεται να λειτουργήσει ως Κέντρο Εκπαίδευσης Κυκλοφοριακής 
Αγωγής.  
      Σκοπός του κέντρου αυτού είναι η εκπαίδευση και ψυχαγωγία µαθητών σε θέµατα 
κυκλοφοριακής αγωγής µε στόχο την ευαισθητοποίηση, την ορθή απόκτηση οδικής 
συµπεριφοράς και γενικά την προώθηση και καλλιέργεια θετικών προτύπων 
κυκλοφοριακής κουλτούρας .  
      Η εκπαίδευση των µαθητών στους κανόνες οδικής κυκλοφορίας θα περιλαµβάνει την 
παρουσίαση κανόνων κυκλοφορίας και οδικής ασφάλειας όπως επίσης και την εκπαίδευση 
στη ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων. Οι µαθητές θα µαθαίνουν να αναγνωρίζουν 
την οριζόντια και κατακόρυφη σήµανση του πάρκου (σήµατα) καθώς και τα υπόλοιπα 
στοιχεία (ποδηλατόδροµο-πεζόδροµο-ράµπες κ.λ.π.). Θα γίνεται εκπαίδευση πεζών όπου 
τα παιδιά θα διδάσκονται πώς να κυκλοφορούν ως πεζοί µε ασφάλεια στην πόλη.  
     Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούµε να εγκρίνετε το αίτηµα για την παραχώρηση της 
συγκεκριµένης έκτασης για τη δηµιουργία Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής, για χρονικό 
διάστηµα 25 ετών. 
 
        Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη την ανωτέρω εισήγηση  και 
συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις. 

Αφού είδε και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ    ΟΜΟΦΩΝΩΣ 
 

       Α) Αιτείται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων την 
παραχώρηση στον ∆ήµο µας έκτασης 8.568 τετρ. µέτρων που αποτελεί τµήµα από 
το τεµάχιο 77 που βρίσκεται στη θέση «Μετόχι» ή «Βλυχάδα» ή «Λάκκα 
Καλογήρου» στη ∆ηµοτική Κοινότητα Νέας Περάµου του ∆ήµου Μεγαρέων, για 
χρονικό διάστηµα 25 ετών, προκειµένου να κατασκευασθεί Πάρκο Κυκλοφοριακής 
Αγωγής και Οικολογικής Μετακίνησης 
 

Στο σηµείο αυτό απεχώρησε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Βαρελάς Κλεάνθης. 
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    Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθµό 18/2017. 
…………………………………………………………………………………….…….       
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

  Ο Πρόεδρος                                                        Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
Μιχάλαρος Γεώργιος  Φωτίου Σταύρος  του Νικ. ∆ρυµούσης Κων/νος 
 ∆ήµας Ιωάννης Σωτηρίου Γεώργιος 
Η Γραµµατέας Μαυροειδή Βασιλική Καστάνη Αικατερίνη 
Ρήγα Ελένη Κοσµόπουλος Ελευθεριος Κολάτας Ιωάννης 
 Παπαπανούσης Νικόλαος Πολυχρόνης Ιερόθεος 
 Κορώσης Σπυρίδων Βαρελάς Κλεάνθης 
Ο Πρόεδρος της  Λέλης Μελέτιος Μπερδελής Γεώργιος 
∆ηµ.Κοιν. Μεγαρέων Καράµπελας Κων/νος Μαργέτης Παναγιώτης 
Μουσταϊρας Ηλίας Παπανίκος ∆ηµήτριος Χοροζάνης Αντώνιος  
 Ρήγα Ιωάννα Μιχάλαρος Ιωάννης 
 Φυλακτός Κων/νος  
   
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα………………… 

.Ο  
 ∆ήµαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 


