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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
 Εκ  του υπ’ αριθ. 24/16-10-2018 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 

Αριθ.αποφ.  300/2018 
Περί της κυκλοφοριακής ρύθµισης στην οδό 
Σπ.Καραγιώργου και Τεπελενίου (κατασκευή 

ισόπεδου κυκλικού κόµβου). 
  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 16 Οκτωβρίου 
2018 ηµέρα Τρίτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 19357/12-10-2018. 
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 28 ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Μαυροειδή Βασιλική-Πρόεδρος Σταµούλης Ιωάννης   Ρήγα Ιωάννα 
Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Σωτηρίου Γεώργιος Βογιατζή Εµµανουέλα 
Μιχάλαρος Γεώργιος ∆ρυµούσης Κων/νος Παπανίκος ∆ηµήτριος 
Κοσµόπουλος Ελευθεριος Μαρινάκης Ιωάννης   Παπαλευθέρης Ελευθ 
∆ήµας Ιωάννης Πιλίλης Σωτήριος   Γρίβα Παναγιώτα 
Κορώσης Σπυρίδων Φωτίου Σταύρος του Κων.  
Λέλης Μελέτιος Ζάλης Αθανάσιος  
Καράµπελας Κων/νος Κόττας Βασίλειος  
Φυλακτός Κων/νος Βαρελάς Κλεάνθης  
Καστάνη Αικατερίνη ∆ρένης Αθανάσιος  
Κολάτας Ιωάννης Μπερδελής Γεώργιος  
Πολυχρόνης Ιερόθεος Μαργέτης Παναγιώτης  
Ρήγα Ελένη Χοροζάνης Αντώνιος   
Παπαπανούσης Νικόλαος Μιχάλαρος Ιωάννης  
   
 Η κα. Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 

Προσκληθείς παρίστανται και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Ι. 
Γρηγόριος καθώς και οι Πρόεδροι των Σ/λίων ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Μεγαρέων 
και Ν. Περάµου κ.κ. Μουσταϊρας Ηλίας και Λιώτας ∆ηµοσθένης αντίστοιχα. 

Μετά τις προ ηµερησίας ∆/ξεως ερωτήσεις – ανακοινώσεις οι ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι κ.κ. Μαρινάκης Ιωάννης,  ∆ρένης Αθανάσιος,  Φωτίου Σταύρος του 
Κων.,  Πιλίλης Σωτήριος,  Βαρελάς Κλεάνθης ,  Ζάλης Αθανάσιος,                         
Κόττας Βασίλειος,  Λέλης Μελέτιος,  Μιχάλαρος Ιωάννης,  Μπέρδελης Γεώργιος 
και  Μαργέτης Παναγιώτης απεχώρησαν. 

Στην αρχή της υπ΄αριθ. 286/2018 αποφάσεως απεχώρησε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Χοροζάνης Αντώνιος. 
………………………………………………………………………………………….. 
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Ακολούθως η κα Πρόεδρος εισηγείται το 24ο θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως 
περί του εν περιλήψει αντικειµένου και θέτει υπ’ όψη των µελών του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου την υπ’ αριθ. Πρωτ. 19016/09-10-2018 εισήγηση του ∆ιευθυντή των 
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου µας κ. Ευαγγελου Ρούσση,  η οποία έχει ως εξής:  

 
««ΘΘΕΕΜΜΑΑ  ::    ΚΚΥΥΚΚΛΛΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΑΑΚΚΗΗ  ΡΡΥΥΘΘΜΜΙΙΣΣΗΗ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΟΟ∆∆ΟΟ    ΣΣΠΠ..ΚΚΑΑΡΡΑΑΓΓΙΙΩΩΡΡΓΓΟΟΥΥ  &&    
                                    ΤΤΕΕΠΠΕΕΛΛΕΕΝΝΙΙΟΟΥΥ  ((ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΗΗ  ΙΙΣΣΟΟΠΠΕΕ∆∆ΟΟΥΥ  ΚΚΥΥΚΚΛΛΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΚΚΟΟΜΜΒΒΟΟΥΥ))  
        Η κυκλοφοριακή ρύθµιση αφορά την διαχείριση της κυκλοφορίας στην 
συµβολή των οδών Σπύρου Καραγιώργου & Τεπελενίου (εντός παλαιού σχεδίου ) 
στα Μέγαρα. 
Ιστορικό : 
        Σύµφωνα µε την υπ άριθµ. 51/2002 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου 
Μεγαρέων περί ιεράρχησης οδικού δικτύου της πόλεως Μεγάρων , η  οδός 
Σπύρου Καραγιώργου είναι Συλλεκτήρια οδός από την οδό 28ης Οκτωβρίου έως 
την οδό Στρατήγη ,ενώ και η οδός Τεπελενίου είναι Συλλεκτήρια οδός από την οδό 
Γυµναστηρίου έως την οδό Σπ. Καραγιώργου.  
Η κίνηση των οχηµάτων της οδού Σπ.Καραγιώργου (βόρειο τµήµα)  είναι 
µονόδροµος  µε κατεύθυνση των οχηµάτων από την οδό 28ης Οκτωβρίου προς & 
έως την οδό Παλαµά ενώ µετά γίνεται διπλή κατεύθυνσης , η οδός Τεπελενίου είναι 
διπλή κατεύθυνσης (σύµφωνα µε την υπ άριθµ. 43 /2000 απόφαση ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου ∆ήµου Μεγαρέων).    
Στο σηµείο αυτό έχει παρατηρηθεί πυκνή κίνηση οχηµάτων κυρίως κατά της ώρες 
προσέλευσης και αποχώρησης των µαθητών του 5ου ∆ηµοτικού Σχολείου το οποίο 
βρίσκεται σε κοντινή απόσταση. 
 Ως  τρόπος διαχείρισης της κυκλοφορίας  προτείνεται , η κατασκευή ισόπεδου 
κυκλικού κόµβου (µίας λωρίδας κυκλοφορίας εισόδου – εξόδου) στην συµβολή των 
δύο οδών Σπύρου Καραγιώργου & Τεπελενίου. 
Πέραν του κυκλικού κόµβου  προτείνεται η κατασκευή δύο κατευθυντήριων  
διαχωριστικών  νησίδων , οι οποίες θα συµβάλλουν  στην αποτελεσµατική και 
ασφαλή διαχείριση   των ροών εισόδου – εξόδου των οχηµάτων , και στην 
δηµιουργία  διάβαση πεζών. 
Για τον σχεδιασµό του κόµβου – νησίδων  ελήφθησαν υπόψη τα γεωµετρικά 
µεγέθη του σηµείου συµβολής των οδών, η ταχύτητα µελέτης (αστική),καθώς και η 
απρόσκοπτη ορατότητας του κόµβου ,τα οποία αποτυπώνονται στο συνηµµένο 
σχέδιο, µε τα εξής χαρακτηριστικά: 
Η διάµετρος του κυκλικού κόµβου είναι στα 7,00µ, υπερυψωµένος κατά 0,07µ από  
κρασπεδόρειθρα .Εντός του κόµβου προβλέπεται φύτευση. 
Οι διαχωριστικές νησίδες η µια εξ αυτών θα είναι µόνο διαγραµµισµένη σε µήκος 
7,00µ και πλάτους 1,00µ , η δε άλλη θα είναι περίπου τριγωνικής διατοµής µήκους 
7,50µ  υπερυψωµένη κατά 0,07µ µε  κρασπεδόρειθρα και εντός αυτής προβλέπεται 
πλακόστρωση µε πλάκες πεζοδροµίου. 
Λαµβάνοντας υπόψη την υπάριθµ.30/17-8-2018 απόφαση της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Μεγαρέων  Εισηγούµαστε: 
Α) Την έγκριση της κυκλοφοριακής ρύθµισης µε την κατασκευή  κυκλικού κόµβου 
και      νησίδων σύµφωνα µε το συνηµµένο σχέδιο, όπως : 
   1)Την κατασκευή ισόπεδου κυκλικού κόµβου (µίας λωρίδας κυκλοφορίας   

εισόδου – εξόδου) στην συµβολή των δύο οδών Σπύρου Καραγιώργου & 
Τεπελενίου. 

   2) Την κατασκευή δύο κατευθυντήριων  διαχωριστικών  νησίδων , οι οποίες θα 
συµβάλλουν  στην αποτελεσµατική και ασφαλή διαχείριση   των ροών εισόδου 
– εξόδου των οχηµάτων , και στην δηµιουργία  διάβαση πεζών. 
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   3) Τον σχεδιασµό του κόµβου – νησίδων  ελήφθησαν υπόψη τα γεωµετρικά 
µεγέθη του σηµείου συµβολής των οδών, η ταχύτητα µελέτης (αστική),καθώς 
και η απρόσκοπτη ορατότητας του κόµβου ,τα οποία αποτυπώνονται στο 
συνηµµένο σχέδιο, µε τα εξής χαρακτηριστικά: 

     Η διάµετρος του κυκλικού κόµβου είναι στα 7,00µ, υπερυψωµένος κατά 0,07µ 
από  κρασπεδόρειθρα .Εντός του κόµβου προβλέπεται φύτευση 

     Οι διαχωριστικές νησίδες η µια εξ αυτών θα είναι µόνο διαγραµµισµένη σε 
µήκος 7,00µ και πλάτους 1,00µ , η δε άλλη θα είναι περίπου τριγωνικής 
διατοµής µήκους 7,50µ  υπερυψωµένη κατά 0,07µ µε  κρασπεδόρειθρα και 
εντός αυτής προβλέπεται πλακόστρωση µε πλάκες πεζοδροµίου. 

  4) Την έγκριση της σηµατοδότησης (πινακίδες ρυθµιστικές) όπως αυτές 
αποτυπώνονται στο συνηµµένο σχέδιο.  

Β) Να παραµείνει ως έχει η κίνηση των κατευθύνσεων των οδών καθώς και η 
Ιεράρχιση αυτών σύµφωνα µε της υπάριθµ 43/2000 & 51/2002 αποφάσεων 
∆ηµοτικού Συµβουλίου».            

 
Το  ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη του τα ανωτέρω εκτεθέντα  

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

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ 

 
          Α) Εγκρίνει την κυκλοφοριακή ρύθµιση που αφορά την διαχείριση της 
κυκλοφορίας στην συµβολή των οδών Σπύρου Καραγιώργου & Τεπελενίου 
(κατασκευή ισόπεδου κυκλικού κόµβου). εντός παλαιού σχεδίου  στα Μέγαρα και 
συγκεκριµένα: 
 

1)Την κατασκευή ισόπεδου κυκλικού κόµβου (µίας λωρίδας κυκλοφορίας    
εισόδου – εξόδου) στην συµβολή των δύο οδών Σπύρου Καραγιώργου & 
Τεπελενίου. 

2) Την κατασκευή δύο κατευθυντήριων  διαχωριστικών  νησίδων , οι οποίες θα 
συµβάλλουν  στην αποτελεσµατική και ασφαλή διαχείριση   των ροών εισόδου 
– εξόδου των οχηµάτων , και στην δηµιουργία  διάβαση πεζών. 

3)  Για Τον σχεδιασµό του κόµβου – νησίδων  ελήφθησαν υπόψη τα γεωµετρικά  
µεγέθη του σηµείου συµβολής των οδών, η ταχύτητα µελέτης (αστική),καθώς 
και η απρόσκοπτη ορατότητας του κόµβου ,τα οποία αποτυπώνονται στο 
συνηµµένο σχέδιο, µε τα εξής χαρακτηριστικά: 

     Η διάµετρος του κυκλικού κόµβου θα είναι στα 7,00µ, υπερυψωµένος κατά 
0,07µ από  κρασπεδόρειθρα . Εντός του κόµβου προβλέπεται φύτευση 

     Οι διαχωριστικές νησίδες η µια εξ αυτών θα είναι µόνο διαγραµµισµένη σε 
µήκος 7,00µ και πλάτους 1,00µ , η δε άλλη θα είναι περίπου τριγωνικής 
διατοµής µήκους 7,50µ  υπερυψωµένη κατά 0,07µ µε  κρασπεδόρειθρα και 
εντός αυτής προβλέπεται πλακόστρωση µε πλάκες πεζοδροµίου. 

4) Την έγκριση της σηµατοδότησης (πινακίδες ρυθµιστικές). 
 

Όλα τα ανωτέρω αποτυπώνονται στο συνηµµένο σχέδιο που είναι 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσης.  

 
Β) Θα παραµείνει ως έχει η κίνηση των κατευθύνσεων των οδών καθώς και 

η Ιεράρχιση αυτών σύµφωνα µε της υπ’ άριθµ 43/2000 & 51/2002 αποφάσεων 
∆ηµοτικού Συµβουλίου».            
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 Γ) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθµό  300/2018. 

…………………………………………………………………………………….…….      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

 Η  Πρόεδρος                                                        Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
Μαυροειδή Βασιλική Φωτίου Σταύρος  του Νικ. ∆ρυµούσης Κων/νος 
 ∆ήµας Ιωάννης Σωτηρίου Γεώργιος 
 Μιχάλαρος Γεώργιος Μαρινάκης Ιωάννης 
Ο Πρόεδρος της  Κοσµόπουλος Ελευθεριος Πιλίλης Σωτήριος 
∆ηµ.Κοιν. Μεγαρέων Σταµούλης Ιωάννης Φωτίου Σταύρος του Κων. 
Μουσταϊρας Ηλίας Κορώσης Σπυρίδων Ζάλης Αθανάσιος 
 Λέλης Μελέτιος Κόττας Βασίλειος 
 Καράµπελας Κων/νος Βαρελάς Κλεάνθης 
Ο Πρόεδρος της Ρήγα Ελένη ∆ρένης Αθανάσιος 
∆ηµ.Κοιν. Ν.Περάµου Φυλακτός Κων/νος Μπερδελής Γεώργιος 
Λιώτας ∆ηµοσθένης Καστάνη Αικατερίνη Μαργέτης Παναγιώτης 
 Κολάτας Ιωάννης Χοροζάνης Αντώνιος  
 Πολυχρόνης Ιερόθεος Μιχάλαρος Ιωάννης 
 Παπαπανούσης Νικόλαος  
   
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο 
∆ήµαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 
 

  
 

 
 


