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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 Εκ  του υπ’ αριθ. 21/11-9-2018 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 

Αριθ.αποφ. 263/2018 
Περί διαπλάτυνσης των πεζοδροµίων της οδού 
Γ. Μαυρουκάκη στο τµήµα αυτής από οδό Χρ. 

Μωραϊτη έως οδό Κολοκοτρώνη 
  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 11 Σεπτεµβρίου 
2018 ηµέρα Τρίτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 16749/7-9-2018 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 ∆/ξεις των άρθρων 67 και 69 του 
Ν.3852/2010. 
 ∆ιαπιστωθείσης νοµίµου απαρτίας δεδοµένου ότι επί συνόλου 33 
∆ηµοτικών Συµβούλων ευρέθησαν παρόντες 25 ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 

Ζάλης Αθανάσιος -
Αντιπρόεδρος 

 
Πολυχρόνης Ιερόθεος 

Μαυροειδή Βασιλική -
Πρόεδρος 

Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Σωτηρίου Γεώργιος Βογιατζή Εµµανουέλα 

Μιχάλαρος Γεώργιος ∆ρυµούσης Κων/νος Σταµούλης Ιωάννης 
Κοσµόπουλος Ελευθεριος Ρήγα Ελένη Πιλίλης Σωτήριος 

∆ήµας Ιωάννης Κολάτας Ιωάννης Παπαλευθέρης Ελευθ. 

Κορώσης Σπυρίδων Μαρινάκης Ιωάννης Κόττας Βασίλειος 

Λέλης Μελέτιος Φωτίου Σταύρος του Κων. Γρίβα Παναγιώτα 
Καράµπελας Κων/νος Βαρελάς Κλεάνθης Μιχάλαρος Ιωάννης 

Παπανίκος ∆ηµήτριος ∆ρένης Αθανάσιος ------- 

Ρήγα Ιωάννα Μπερδελής Γεώργιος Μουσταϊρας Ηλίας - Πρόεδρος 

Φυλακτός Κων/νος Μαργέτης Παναγιώτης ∆ηµοτ. Κοινότητας Μεγαρέων  

Καστάνη Αικατερίνη Χοροζάνης Αντώνιος  -------- 
Παπαπανούσης Νικόλαος  Λιώτας ∆ηµοσθ.  - Πρόεδρος 

  ∆ηµοτ. Κοινότητας Ν. Περάµου  

   
     Λόγω απουσίας της Προέδρου κας Μαυροειδή Βασιλικής,  ο Αντιπρόεδρος  
 κ. Ζάλης Αθανάσιος  εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 
    Προσκληθείς παρίστανται και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Γρηγόριος.  
����������������������������������.. 

Ακολούθως ο κ. Αντιπρόεδρος εισηγείται το 23ο θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως 
περί του εν περιλήψει αντικειµένου και θέτει υπ’ όψη των µελών του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου «Κυκλοφοριακή µελέτη» µε θέµα: «∆ιαπλάτυνση των πεζοδροµίων 
της οδού Γ. Μαυρουκάκη στο τµήµα αυτής από οδό Χρ. Μωραϊτη έως οδό 
Κολοκοτρώνη», την οποία έχει συντάξει η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου µας και   
έχει ως εξής: 
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«ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ     ΜΕΛΕΤΗ 
 

ΘΕΜΑ : ∆ΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ  ΤΩΝ  ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ Γ. ΜΑΥΡΟΥΚΑΚΗ   
ΣΤΟ  ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΗΣ ΑΠΟ Ο∆Ο ΧΡ.ΜΩΡΑΙΤΗ ΕΩΣ Ο∆Ο ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ .  
 
Συνηµµένα  
1. Τεχνική Έκθεση 
2. Τοπ. διάγραµµα προτεινόµενης  
                                                                                      
                  

Τ  Ε  Χ  Ν  Ι  Κ  Η      Ε  Κ  Θ  Ε  Σ  Η 
         Η  οδός  Γ. Μαυρουκάκη  είναι  δρόµος  εντός  σχεδίου  πόλεως  των 
Μεγάρων, ευρίσκεται  στο  κέντρο  της  πόλης µας και σύµφωνα µε την υπ’άαριθµ. 
43 /2000 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου είναι µονής κατεύθυνσης µε την 
κίνηση των οχηµάτων να γίνεται από την οδό Αρχοντάκη έως και την οδό 
Σπ.Μπερδελή. 
 Εκατέρωθεν της οδού, υπάρχουν εµπορικά καταστήµατα , γραφεία, εργαστήρια,  
φαρµακεία,  καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος (cafe) , τράπεζα (Πειραιώς) 
καθώς επίσης εξυπηρετεί την κεντρική είσοδο του ∆ηµαρχείου και του Αστυνοµικού 
Τµήµατος.   
Το ολικό µήκος της οδού  Γ. Μαυρουκάκη από την οδό Χρ.Μωραιτου εως την οδό 
Σπ.Μπερδελή  είναι 350,00µ περίπου, µε το πλάτος αυτής να είναι στα 7,50µ για τα 
Ο.Τ. 130-131,148-133,147,134 ενώ για τα Ο.Τ. 129-127-128 τα οποία αφορούν το 
τµήµα  από την οδό Χρ.Μωραιτου  έως την οδό Κολοκοτρώνη να είναι κυµαινόµενο 
(σύµφωνα µε το σχέδιο πόλης του 1934). 
Το τµήµα της οδού  από την οδό Χρ.Μωραιτου  έως την οδό Κολοκοτρώνη δέχεται  
µεγάλη κίνηση οχηµάτων  και παρατηρείται µεγάλη αναρχία στην στάση και  
στάθµευση των οχηµάτων.  
Σήµερα  µε  διαµορφωµένα  πεζοδρόµια  κυµαινόµενου  πλάτους  από 0,55 µ  έως  
0,85 µ,  ως  επί  το  πλείστον  κατεστραµµένα,  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 την διευθέτηση του προβλήµατος κατόπιν προφορικής εντολής της ∆ιοίκησης 
του ∆ήµου µας, στο τµήµα της οδού από την οδό Χρ.Μωραιτου  έως την οδό 
Κολοκοτρώνη , κρίνεται απαραίτητη η αύξηση του πλάτους των πεζοδροµίων και 
συγκεκριµένα : 
1) Αύξηση του πλάτους των πεζοδροµίων στο νότιο τµήµα της οδού στα Ο.Τ. 

127-128 τα οποία θα ανέρχονται σε 1,50µ περίπου , µε την εσοχή µιας θέσης 
στάθµευσης στο Ο.Τ. 128., και την δηµιουργία ραµπών ΑΜΕΑ.  

2) Την δηµιουργία επτά (7) θέσεων χώρων στάθµευσης στο βόριο  τµήµα της 
οδού στο Ο.Τ.129 είσοδος ∆ηµαρχείου και ακολούθως άνωθεν αυτών 
κυµαινόµενο πεζοδρόµιο, σύµφωνα µε το τοπογραφικό διάγραµµα 
προτεινόµενης κατάστασης, και την δηµιουργία ραµπών ΑΜΕΑ.  

3) Το πλάτος  οδοστρώµατος του τµήµατος της οδού στα Ο.Τ.127-128-129 να 
ανέρχεται σε 4,00µ.  

   Με  την  αύξηση  του  πλάτους  των  πεζοδροµίων και την µείωση του πλάτους 
του οδοστρώµατος ουσιαστικά αποµακρύνονται τα άναρχα παρκαρισµένα 
οχήµατα διευθετείται η στάθµευση των οχηµάτων ,καθώς  µε  τις  παρεµβάσεις  
αυτές  κατασκευάζεται  ένας  δρόµος  ελκυστικός  για  περίπατο  πιο  φιλικός  στον  
πεζό,  στον  επισκέπτη,  στα  άτοµα  µε  ειδικές  ανάγκες.   
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Παράλληλα  η  κίνηση  των  οχηµάτων  στην  οδό  Γ. Μαυρουκάκη  παραµένει  η  
ίδια , µε  την  ίδια φορά,  και  ασφαλέστερη  αφού  πλέον  δεν  υπάρχει  εµπλοκή  
στο κατάστρωµα  του  δρόµου  µεταξύ  οχηµάτων και πεζών.  
Για όλους τους πιο πάνω λόγους και έχοντας υπόψη : 
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 
Και ιδιαίτερα του:  
Υπ΄ 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  σ τ ε : 
   Για το τµήµα της οδού  από την οδό Χρ.Μωραιτου  έως την οδό Κολοκοτρώνη  
κυκλοφοριακές παρεµβάσεις για τα Ο.Τ. 129-127-128 οι οποίες να είναι :    
1) Αύξηση του πλάτους των πεζοδροµίων στο νότιο τµήµα της οδού στα Ο.Τ. 127-

128 τα οποία θα ανέρχονται σε 1,50µ περίπου , µε την εσοχή µιας θέσης 
στάθµευσης στο Ο.Τ. 128., και την δηµιουργία ραµπών ΑΜΕΑ.  

2) Την δηµιουργία επτά (7) θέσεων χώρων στάθµευσης στο βόριο  τµήµα της οδού 
στο Ο.Τ.129 είσοδος ∆ηµαρχείου και ακολούθως άνωθεν αυτών κυµαινόµενο 
πεζοδρόµιο, σύµφωνα µε το τοπογραφικό διάγραµµα προτεινόµενης 
κατάστασης, και την δηµιουργία ραµπών ΑΜΕΑ.  

3) Το πλάτος  οδοστρώµατος του τµήµατος της οδού στα Ο.Τ.127-128-129 να 
ανέρχεται σε 4,00µ.  

  Ο Συντάξας                  Η Προι/νη Τµήµατος    Ο ∆/ντής Τ.Υ/∆ήµου Μεγάρων 

ΠΕΤΡΟΣ ΜΗΛΕΣΗΣ           ΕΥΘ.ΤΣΑΚΩΝΑ           ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΥΣΣΗΣ   

Πολ. Μηχ/κος ΤΕ                         Πολ. Μηχ/κος                      Πολ. Μηχ/κος» 

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

Το  ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη τα ανωτέρω εκτεθέντα και 
συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις. 
 Αφού είδε και τις ∆/ξεις  του άρθρου  65 του Ν. 3852/2010 καθώς και την. 
υπ΄ αριθ.  οικ.  52488/02   (ΦΕΚ 18 Β΄)   &  αριθ.  οικ.   52907/09  (ΦΕΚ 2621 
Β΄/31/12/2009)   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ 
 

          Α) Εγκρίνει την Κυκλοφοριακή Μελέτη µε θέµα: «∆ιαπλάτυνση των 
πεζοδροµίων της οδού Γ. Μαυρουκάκη στο τµήµα αυτής από οδό Χρ. Μωραϊτη 
έως οδό Κολοκοτρώνη», την οποία έχει συντάξει η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου 
µας και συγκεκριµένα: 
   Για το τµήµα της οδού  από την οδό Χρ.Μωραιτου  έως την οδό Κολοκοτρώνη  
κυκλοφοριακές παρεµβάσεις για τα Ο.Τ. 129-127-128, οι οποίες θα είναι :    
1) Αύξηση του πλάτους των πεζοδροµίων στο νότιο τµήµα της οδού στα Ο.Τ. 127-

128 τα οποία θα ανέρχονται σε 1,50µ περίπου, µε την εσοχή µιας θέσης 
στάθµευσης στο Ο.Τ. 128., και την δηµιουργία ραµπών ΑΜΕΑ.  

2) Την δηµιουργία επτά (7) θέσεων χώρων στάθµευσης στο βόριο  τµήµα της 
οδού στο Ο.Τ.129 είσοδος ∆ηµαρχείου και ακολούθως άνωθεν αυτών 
κυµαινόµενο πεζοδρόµιο, σύµφωνα µε το τοπογραφικό διάγραµµα 
προτεινόµενης κατάστασης, και την δηµιουργία ραµπών ΑΜΕΑ.  

3) Το πλάτος  οδοστρώµατος του τµήµατος της οδού στα Ο.Τ.127-128-129 θα 
ανέρχεται σε 4,00µ.  
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  Τα ανωτέρω αναφέρονται αναλυτικά στο τοπογραφικό διάγραµµα που είναι 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσης. 
 
 B) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθµό  263/2018. 
��������������������������������.��.      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

 Ο  Αντιπρόεδρος                                Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

Ζάλης Αθανάσιος Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Ρήγα Ελένη 

 ∆ήµας Ιωάννης ∆ρυµούσης Κων/νος 
 Μιχάλαρος Γεώργιος Σωτηρίου Γεώργιος 

 Κοσµόπουλος Ελευθεριος Πολυχρόνης Ιερόθεος 
 Κορώσης Σπυρίδων Παπαπανούσης Νικόλαος 

 Λέλης Μελέτιος Μαρινάκης Ιωάννης 
 Καράµπελας Κων/νος Φωτίου Σταύρος του Κων 
 Παπανίκος ∆ηµήτριος  Βαρελάς Κλεάνθης 

 Ρήγα Ιωάννα ∆ρένης Αθανάσιος 
 Φυλακτός Κων/νος Μπερδελής Γεώργιος 

 Καστάνη Αικατερίνη Μαργέτης Παναγιώτης 
 Κολάτας Ιωάννης Χοροζάνης Αντώνιος  
   
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 ΜέγαραNNNNNNN. 

Ο 
∆ήµαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 
 

  
 

 

 


