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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
 Εκ  του υπ’ αριθ. 17/12-7-2017 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
Δημοτικού Σ/λίου Δήμου Μεγάρων. 
 

 
Αριθ.αποφ. 180/2017 

Έγκριση της υπ’ αριθ. 16/2017 απόφασης Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής «περί κυκλοφοριακής ρύθμισης στην 
συμβολή των οδών Μ. Ζαχαριά και Παλαιολόγου έως 

την οδό 28ης Οκτωβρίου στα Μέγαρα». 
  
 Στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα 12 Ιουλίου 2017 
ημέρα Τετάρτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 11441/7-7-2017. εγγράφου 
προσκλήσεως της Προέδρου αυτού κας Μαυροειδή Βασιλικής που επιδόθηκε σε 
κάθε ένα εκ των μελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα σχετικά 
αποδεικτικά επιδόσεως, σύμφωνα με τις Δ/ξεις των άρθρων 67 και 69 του 
Ν.3852/2010. 
 Διαπιστωθείσης νομίμου απαρτίας δεδομένου ότι επί συνόλου 33 
Δημοτικών Συμβούλων ευρέθησαν παρόντες 29 ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Μαυροειδή Βασιλική-Πρόεδρος Βογιατζή Εμμανουέλα Ρήγα Ιωάννα 
Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Σωτηρίου Γεώργιος Πιλίλης Σωτήριος 
Μιχάλαρος Γεώργιος Δρυμούσης Κων/νος Φωτίου Σταύρος του Κων. 
Κοσμόπουλος Ελευθεριος Σταμούλης Ιωάννης Γρίβα Παναγιώτα 
Δήμας Ιωάννης Μαρινάκης Ιωάννης  
Κορώσης Σπυρίδων Ζάλης Αθανάσιος  
Λέλης Μελέτιος Κόττας Βασίλειος  
Καράμπελας Κων/νος Βαρελάς Κλεάνθης  
Παπανίκος Δημήτριος Παπαλευθέρης Ελευθ.  
Φυλακτός Κων/νος Δρένης Αθανάσιος  
Καστάνη Αικατερίνη Μπερδελής Γεώργιος ------------------------ 
Κολάτας Ιωάννης Μαργέτης Παναγιώτης Λιώτας Δημοσθ.-ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Πολυχρόνης Ιερόθεος Χοροζάνης Αντώνιος  Δημοτ. Κοινότ.Ν.Περάμου 
Ρήγα Ελένη Μιχάλαρος Ιωάννης  
Παπαπανούσης Νικόλαος   
   
 Η κα. Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 

Προσκληθείς παρίστανται ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Σταμούλης Ι. 
Γρηγόριος καθώς και ο Πρόεδρος του Σ/λίου της Δημοτικής Κοινότητας  Μεγαρέων 
κ. Μουσταϊρας Ηλίας και Λιώτας Δημοσθένης αντίστοιχα. 

Στο τέλος της υπ’ αριθ. 172/2017 αποφάσεως απεχώρησε ο Δημοτικός 
Σύμβουλος κ. Παπαπανούσης Νικόλαος. 
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Στην αρχή της υπ’ αριθ. 174/2017 αποφάσεως προσήλθε ο Δημοτικός 

Σύμβουλος κ. Παπαπανούσης Νικόλαος. 
Στην αρχή της υπ’ αριθ. 185/2017 αποφάσεως απεχώρησε ο Δημοτικός 

Σύμβουλος κ. Βαρελάς Κλεάνθης. 
. Στην αρχή της υπ’ αριθ. 189/2017 αποφάσεως προσήλθε  ο Δημοτικός 

Σύμβουλος κ. Πιλίλης Σωτήριος. 
…………………………………………………………………………………….……. 

 
Ακολούθως η κα. Πρόεδρος εισηγείται το 20ο θέμα της ημερησίας Δ/ξεως 

περί του εν περιλήψει αντικειμένου και θέτει υπ’ όψη των μελών  του Δημοτικού 
Σ/λιου την υπ’ αριθ. 16/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  του Δήμου 
μας:  «Περί κυκλοφοριακής ρύθμισης στη συμβολή των οδών Μελετίου Ζαχαριά & 
Παλαιολόγου έως την οδό 28ης Οκτωβρίου στα Μέγαρα», η οποία έχει ως εξής: 

 

Συνεχιζομένης  της συνεδριάσεως και μετά την διαπίστωση της απαρτίας ο κ.Πρόεδρος 
και Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόρης Σταμούλης ,  εισηγείται το 2ο  θέμα  της ημερησίας 
διατάξεως περί του εν περιλήψει αντικειμένου  και θέτει υπ’ όψη των μελών της 
Επιτροπής  , την  υπ’ αριθ. Πρωτ. 10054/15-6-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών –Τμήμα Μελετών- Εργων, στην οποία  αναφέρει τα εξής: 
 
Σύμφωνα με την υπ άριθ. 332 /2000 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων 
περί ιεράρχησης οδικού δικτύου της πόλεως Μεγάρων , οι  οδοί Μελετίου Ζαχαριά & 
Παλαιολόγου είναι οδοί τοπικής σημασίας που το μέσο πλάτος οδοστρώματος  κυμαίνεται 
, για την οδό Παλαιολόγου σε 4,00μ ενώ για την οδό Μελετίου Ζαχαριά σε 5,00μ. 
Και οι δύο οδοί είναι μονόδρομοι (σύμφωνα με την υπ άριθμ 43 /2000 απόφαση 
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων ) με την κίνηση των οχημάτων να είναι για την 
οδό Μελετίου Ζαχαριά από την οδό 28ης  Οκτωβρίου προς την οδό Γ.Μαυρουκάκη  ,ενώ 
για την οδό Παλαιολόγου η κατεύθυνση των οχημάτων είναι από την οδό Μελετίου 
Μπεναρδή προς την οδό28ης  Οκτωβρίου . 
Στο σημείο συμβολής των δύο οδών έως την οδό 28ης  Οκτωβρίου ,υπάρχει τμήμα οδού 
μήκους περίπου 24,00μ και κυμαινόμενου πλάτους οδοστρώματος  12,00μ περίπου και  
είναι διπλής κατεύθυνσης .  
Το τμήμα αυτού του δρόμου λόγω της ρυμοτομίας (έτος 1934) σχεδίου πόλεως Μεγάρων 
όσο και της θέσης του είναι πολύ επισκέψιμο με έντονη  κίνηση οχημάτων – πεζών, 
εξυπηρετεί  τους  επισκέπτες  του  κέντρου (28ης Οκτωβρίου)  ενώ υπάρχουν πολλά  
εμπορικά καταστήματα – φαρμακεία – καφέ και τράπεζα. 
 Σήμερα  με  διαμορφωμένα  πεζοδρόμια  κυμαινόμενου  πλάτους  από  0,55 μ  έως  1,10 
μ,  μισοκατεστραμμένα,  και ανομοιόμορφα ,υπάρχει αναρχία στη στάθμευση 
(διπλοπαρκαρίσματα) που δημιουργούν ασφυξία στην κυκλοφορία , 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 . 
Μετά την πρόθεση της Δημοτικής Αρχής για λύση του προβλήματος μετακίνησης των 
πεζών στο τμήμα αυτό και 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  ΚΔΚ 
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». 
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Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε 
    α) Να  κατασκευαστεί  νησίδα στο σημείο συμβολής των  οδών Μελετίου Ζαχαριά και 
Παλαιολόγου έως την οδό 28ης Οκτωβρίου σε  μήκους 14,00μ και πλάτους 4,25μ , με 
πλάτος οδοστρώματος στο τμήμα αυτό σε 3,00 μ  εκατέρωθεν της νησίδας , ικανό να 
διέλθει κάθε είδος όχημα., έτσι  ώστε  να προκύψουν  εκατέρωθεν  αυτής νέα πεζοδρόμια  
κυμαινόμενου  πλάτους  έως τα 2,80μ. 
β) Να παραμείνει η κίνηση της κατεύθυνσης των οχημάτων μονόδρομοι των οδών 
Μελετίου Ζαχαριά και Παλαιολόγου όπως ισχύουν σήμερα. 
γ) Να απαγορευτεί η στάθμευση, από το σημείο συμβολής των δύο οδών Μελετίου 
Ζαχαριά & Παλαιολόγου έως την οδό 28ης  Οκτωβρίου.  
   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   να  κατασκευαστεί  νησίδα στο σημείο συμβολής των  οδών Μελετίου 
Ζαχαριά και Παλαιολόγου έως την οδό 28ης Οκτωβρίου σε  μήκους 14,00μ και πλάτους 
4,25μ , με πλάτος οδοστρώματος στο τμήμα αυτό σε 3,00 μ  εκατέρωθεν της νησίδας , 
ικανό να διέλθει κάθε είδος όχημα., έτσι  ώστε  να προκύψουν  εκατέρωθεν  αυτής νέα 
πεζοδρόμια  κυμαινόμενου  πλάτους  έως τα 2,80μ. 
Β) Να παραμείνει η κίνηση της κατεύθυνσης των οχημάτων μονόδρομοι των οδών 
Μελετίου Ζαχαριά και Παλαιολόγου όπως ισχύουν σήμερα. 
Γ) Να απαγορευτεί η στάθμευση, από το σημείο συμβολής των δύο οδών Μελετίου 
Ζαχαριά & Παλαιολόγου έως την οδό 28ης  Οκτωβρίου.  
Δ) Εισηγείται στο Δ.Σ/λιο για την λήψη απόφασης 
Ε) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθμό 16/2017 
--------------------------------------- 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη του την ανωτέρω υπ’ αριθ. 

16/2017 απόφαση  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας και συζήτησε 
και αντάλλαξε απόψεις. 
 Αφού είδε και τις Δ/ξεις του άρθρου 82 του Ν.3463/2006   του  άρθρο  52  
του  Ν.2669/99,  την αριθ.  οικ.  52488/02   (ΦΕΚ 18 Β΄)   &  αριθ.  οικ.   52907/09  
(ΦΕΚ 2621 Β΄/31/12/2009 καθώς και το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΩΣ 

 
Α) Εγκρίνει υπ’ αριθ. 16/2017 απόφαση  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του 

Δήμου μας «περί κυκλοφοριακής ρύθμισης στην συμβολή των οδών Μ. Ζαχαριά 
και Παλαιολόγου έως την οδό 28ης Οκτωβρίου στα Μέγαρα»και συγκεκριμένα:  
 Εγκρίνει   να κατασκευαστεί νησίδα στο σημείο συμβολής των  οδών Μελετίου 

Ζαχαριά και Παλαιολόγου έως την οδό 28ης Οκτωβρίου σε  μήκους 14,00μ και 
πλάτους 4,25μ, με πλάτος οδοστρώματος στο τμήμα αυτό σε 3,00 μ  
εκατέρωθεν της νησίδας , ικανό να διέλθει κάθε είδος όχημα., έτσι  ώστε  να 
προκύψουν  εκατέρωθεν  αυτής νέα πεζοδρόμια  κυμαινόμενου  πλάτους  έως 
τα 2,80μ. 

 Να παραμείνει η κίνηση της κατεύθυνσης των οχημάτων μονόδρομοι των 
οδών Μελετίου Ζαχαριά και Παλαιολόγου όπως ισχύουν σήμερα. 

 Να απαγορευτεί η στάθμευση, από το σημείο συμβολής των δύο οδών 
Μελετίου Ζαχαριά & Παλαιολόγου έως την οδό 28ης  Οκτωβρίου.  
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         Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω.   

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό 180/2017. 
…………………………………………………………………………………….…….      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

 Η  Πρόεδρος                                       Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 
Μαυροειδή Βασιλική Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Ρήγα Ελένη 
 Δήμας Ιωάννης Δρυμούσης Κων/νος 
 Μιχάλαρος Γεώργιος Σωτηρίου Γεώργιος 
Ο Πρόεδρος της  Κοσμόπουλος Ελευθεριος Μαρινάκης Ιωάννης 
Δημ.Κοιν. Μεγαρέων Σταμούλης Ιωάννης Πιλίλης Σωτήριος 
Μουσταϊρας Ηλίας Κορώσης Σπυρίδων Ζάλης Αθανάσιος 
 Λέλης Μελέτιος Κόττας Βασίλειος 
 Καράμπελας Κων/νος Βαρελάς Κλεάνθης 
 Παπανίκος Δημήτριος Παπαλευθέρης Ελευθ. 
 Βογιατζή Εμμανουέλα Δρένης Αθανάσιος 
 Φυλακτός Κων/νος Μπερδελής Γεώργιος 
 Καστάνη Αικατερίνη Μαργέτης Παναγιώτης 
 Κολάτας Ιωάννης Χοροζάνης Αντώνιος  
 Πολυχρόνης Ιερόθεος Μιχάλαρος Ιωάννης 
 Παπαπανούσης Νικόλαος  
   
   
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο 
Δήμαρχος Μεγαρέων  

 
 
 

Σταμούλης Ι. Γρηγόριος 


