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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. 264/2018 

Περί έγκρισης δεδοµένων µελέτης και καθορισµού τρόπου 
εκτέλεσης της µελέτης: «Αναθεώρηση κυκλοφοριακής 

µελέτης της πόλης Μεγάρων (παλαιό και νέο σχέδιο) και 
σχεδιασµός κόµβων – φωτεινές σηµατοδοτήσεις» µε 

ανοικτή διαδικασία, για την σύναψη ηλεκτρονικών 
δηµόσιων συµβάσεων µελετών, κάτω των ορίων του 

Ν.4412/2016 µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής µέσω του  Ε.Σ.Η.∆Η.Σ 

  
 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.  
����������������������������������.. 
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Ακολούθως ο κ. Αντιπρόεδρος εισηγείται  το 14ο θέµα της ηµερησίας 
∆/ξεως περί του εν περιλήψει αντικειµένου και θέτει υπ’ όψη των µελών  του 
∆ηµοτικού Σ/λίου την υπ’αριθ. Πρωτ.:  14961/7-8-2018 εισήγηση του 
Αντιδηµάρχου του ∆ήµου µας κ. Φωτίου Σταύρου του Νικ., η οποία έχει ως εξής: 

 
“ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ  ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

«Αναθεώρηση κυκλοφοριακής µελέτης της πόλης Μεγάρων (παλαιό & νέο σχέδιο) 

και σχεδιασµός κόµβων - φωτεινές σηµατοδοτήσεις» 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ  

Υφιστάµενη Κατάσταση  

Γενικά Το παρόν τεύχος τεχνικών δεδοµένων (Τ.Τ.∆ .) έχει ως αντικείµενο την εκπόνηση 

της µελέτης : «Αναθεώρηση κυκλοφοριακής µελέτης της πόλης Μεγάρων (παλαιό & 

νέο σχέδιο) και σχεδιασµός κόµβων - φωτεινές σηµατοδοτήσεις » 

Περιγραφή εργασιών 

Σηµαντικό χρονικό διάστηµα µετά την εφαρµογή της κυκλοφοριακής Μελέτης των 

Μεγάρων απαιτείται αξιολόγηση, επικαιροποίηση αλλά και επέκταση του σχεδιασµού και 

των παρεµβάσεων στην επέκταση σχεδίου της πόλης, όσον αφορά στο σύστηµα 

κυκλοφοριακής οργάνωσης και στάθµευσης στις εξής κατευθύνσεις: 

1) Αξιολόγηση των παρεµβάσεων που εφαρµόστηκαν, αλλά και του τρόπου υλοποίησης 

τους (σήµανση κλπ) Έλεγχος των επιπτώσεων από την ανακατανοµή των 

κυκλοφοριακών φόρτων (νέες µετρήσεις κλπ), καταγραφή νέων προβληµάτων. 

2) Τροποποιήσεις του σηµερινού συστήµατος κυκλοφορίας για την αντιµετώπιση των 

ενδεχόµενων νέων προβληµάτων αλλά και του τρόπου εφαρµογής των παρεµβάσεων 

που υλοποιήθηκε. 

3) Επέκταση των παρεµβάσεων µε κύρια κατεύθυνση την ανάπτυξη λειτουργικού 

συστήµατος κυκλοφορίας και στάθµευσης καθώς και δικτύου πεζοδροµήσεων που να 

διατρέχει την πόλη, να συνδέει και να ενοποιεί υφιστάµενους κοινόχρηστους - 

δηµόσιους χώρους αλλά και συγκεκριµένες χρήσεις (εκπαίδευση κλπ), ως και 

εκτεταµένη δέσµη κατασκευής πεζοδροµίων (που λείπουν σε σηµαντικότατο βαθµό απ’ 

την πόλη). 

4) Παρεµβάσεις στο σύστηµα της Στάθµευσης των Μεγάρων (διερεύνηση του τρόπου 

λειτουργίας των υφιστάµενων χώρων στάθµευσης ιδιωτικού και δηµόσιου χαρακτήρα 

καθώς και δηµιουργία νέων χώρων στάθµευσης – ανάπτυξη ελεγχόµενης στάθµευσης 

στην κεντρική περιοχή της πόλης – αστυνόµευση κλπ). 

5) Αξιολόγηση και ορθολογικοποίηση της Αστικής Συγκοινωνίας της πόλης (∆ηµοτική και 

ΚΤΕΛ). 

6) Παρεµβάσεις σηµειακού χαρακτήρα σε επικίνδυνα σηµεία της πόλης (κόµβοι, σήµανση, 

κλπ). Συγκεκριµένα σχεδιασµός κόµβων σε σηµεία της πόλης που κρίνεται απαραίτητη 

η κατασκευή τους (π.χ. 28ης Οκτωβρίου & Βυζαντίου) καθώς επίσης έρευνα και 

υπολογισµός δεδοµένων ώστε να τοποθετηθούν φωτεινές σηµατοδοτήσεις (π.χ. 

Μινώας & 28ης Οκτωβρίου).  

7) Παρεµβάσεις οργάνωσης της κυκλοφορίας και στάθµευσης στις νεοενταχθείσες στο 

σχέδιο πόλης περιοχές καθώς και ιεράρχηση των απαιτούµενων διανοίξεων µε 

κυκλοφοριακά κριτήρια. 

Η µελέτη θα εκπονηθεί σε δύο φάσεις ως εξής: 

Α’ Φάση: Απογραφή υφιστάµενης κατάστασης-προκαταρκτική πρόταση. 

Αυτή περιλαµβάνει τεχνική έκθεση, χάρτες (σε κλίµακα 1:2.000) και πίνακες ανάλυσης για 

την υφιστάµενη κατάσταση στο οδικό δίκτυο, στις µεταφορές, στη στάθµευση και στα 

στοιχεία µελλοντικής ανάπτυξης. 
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1. Οδικό δίκτυο 

2. Μεταφορές 

3. Στάθµευση 

4. Στοιχεία µελλοντικής ανάπτυξης για την περιοχή 

5.  Προκαταρκτική Πρόταση Κυκλοφοριακής ρύθµισης 

5.1  Ιεράρχηση οδικού δικτύου 

5.2  Κυκλοφοριακή Οργάνωση 

5.3 Χώροι κίνησης ή στάσης πεζών 

5.4  Οργάνωση Στάθµευσης 

5.5 ∆ηµόσιες συγκοινωνίες 

Β' Φάση: ∆ιαµόρφωση Οριστικής Πρότασης 

Η οριστική πρόταση περιλαµβάνει την συµπλήρωση ή προσαρµογή των προκαταρκτικών 

προτάσεων κυκλοφοριακής λειτουργίας σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις και τις κατευθύνσεις 

της ∆/νουσας Υπηρεσίας 

Σκοπιµότητα Μελέτης:  

Κρίνεται σκόπιµη η εκπόνηση της κυκλοφοριακής µελέτης για τους εξής λόγους: 

Σηµαντικό χρονικό διάστηµα µετά την εφαρµογή της κυκλοφοριακής Μελέτης των 

Μεγάρων απαιτείται αξιολόγηση, επικαιροποίηση αλλά και επέκταση του σχεδιασµού και 

των παρεµβάσεων στις νέα επεκτάσεις της πόλης, όσον αφορά στο σύστηµα 

κυκλοφοριακής οργάνωσης και στάθµευσης στις εξής κατευθύνσεις: 

1)  Αξιολόγηση των παρεµβάσεων που εφαρµόστηκαν, αλλά και του τρόπου υλοποίησης 

τους (σήµανση κλπ) Έλεγχος των επιπτώσεων από την ανακατανοµή των 

κυκλοφοριακών φόρτων (νέες µετρήσεις κλπ), καταγραφή νέων προβληµάτων. 

2) Τροποποιήσεις του σηµερινού συστήµατος κυκλοφορίας για την αντιµετώπιση των 

ενδεχόµενων νέων προβληµάτων αλλά και του τρόπου εφαρµογής των παρεµβάσεων 

που υλοποιήθηκε. 

3)  Επέκταση των παρεµβάσεων µε κύρια κατεύθυνση την ανάπτυξη λειτουργικού 

συστήµατος κυκλοφορίας και στάθµευσης καθώς και δικτύου πεζοδροµήσεων που να 

διατρέχει την πόλη, να συνδέει και να ενοποιεί υφιστάµενους κοινόχρηστους - 

δηµόσιους χώρους αλλά και συγκεκριµένες χρήσεις (εκπαίδευση κλπ), ως και 

εκτεταµένη δέσµη κατασκευής πεζοδροµίων (που λείπουν σε σηµαντικότατο βαθµό απ’ 

την πόλη). 

4) Παρεµβάσεις στο σύστηµα της Στάθµευσης των Μεγάρων (διερεύνηση του τρόπου 

λειτουργίας των υφιστάµενων χώρων στάθµευσης ιδιωτικού και δηµόσιου χαρακτήρα 

καθώς και δηµιουργία νέων χώρων στάθµευσης – ανάπτυξη ελεγχόµενης στάθµευσης 

στην κεντρική περιοχή της πόλης – αστυνόµευση κλπ). 

5)  Αξιολόγηση και ορθολογικοποίηση της Αστικής Συγκοινωνίας της πόλης (∆ηµοτική και 

ΚΤΕΛ). 

6)  Παρεµβάσεις σηµειακού χαρακτήρα σε επικίνδυνα σηµεία της πόλης (κόµβοι, σήµανση, 

κλπ). 

7)  Παρεµβάσεις οργάνωσης της κυκλοφορίας και στάθµευσης στις νεοενταχθείσες στο 

σχέδιο πόλης περιοχές καθώς και ιεράρχηση των απαιτούµενων διανοίξεων µε 

κυκλοφοριακά κριτήρια. 

8)  Προτάσεις για σχεδιασµό κόµβων - φωτεινές σηµατοδοτήσεις 

Την 7-5-2018 συντάχθηκε ο υπ’ αριθµ. 22/2018 φάκελος δεδοµένων µελέτης από την 

Τ.Υ.∆.Μ. µε τίτλο: «Αναθεώρηση κυκλοφοριακής µελέτης της πόλης Μεγάρων 

(παλαιό & νέο σχέδιο) και σχεδιασµός κόµβων - φωτεινές σηµατοδοτήσεις»  µε 

προεκτιµώµενη αµοιβή - αξία Σύµβασης 137.872,35   € χωρίς ΦΠΑ , ή : 170.961,71 € µε  

ΦΠΑ 24%, από τον κ. Μήλεση Πέτρο και την κα. Ευθαλία Τσάκωνα και θεωρήθηκε από 

τον ∆ιευθυντή κ. Ευάγγελο Ρούσση. 
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Ο Προϋπολογισµός της αµοιβής της µελέτης είναι “κάτω των ορίων” των δηµοσίων 

συµβάσεων  όπως καθορίζονται στο άρθρο 5 του Ν.4412/2016 δηλαδή µικρότερος των 

209.000 € χωρίς ΦΠΑ. 

Η παραπάνω µελέτη έχει εγγραφεί στο Πρόγραµµα Εκτελεστέων Έργων έτους 2018 µε  

Κ.Α. 30.7413.0098. 

 

CPV : 71322500-6 Υπηρεσίες τεχνικού σχεδιασµού οδών 

Εισηγούµαστε 

1. Λαµβάνοντας υπόψη τις ∆ιατάξεις του Ν. 3463/2006 παρακαλούµε για σχετική έγκριση 

των δεδοµένων της µε αριθµό 22/2018 µελέτης και της σκοπιµότητας αυτής. 

2. όπως λάβετε απόφαση για την δηµοπράτηση  της µελέτης µε τίτλο «Αναθεώρηση 

κυκλοφοριακής µελέτης της πόλης Μεγάρων (παλαιό & νέο σχέδιο) και 

σχεδιασµός κόµβων - φωτεινές σηµατοδοτήσεις» εκτιµώµενης αξίας Σύµβασης 

137.872,35   € χωρίς ΦΠΑ , ή : 170.961,71 € µε  ΦΠΑ 24%, µε ΑΝΟΙΚΤΗ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ  ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ 

ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ 

ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΤΙΜΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) και την διεξαγωγή αυτού 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και µε όρους που θα συντάξει η Οικονοµική 

Επιτροπή  του ∆ήµου». 

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

κ. Αντιπροέδρου και συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις. 
        Αφού είδε και τις ∆/ξεις του άρθρου 5 του Ν.4412/2016  καθώς και του 
άρθρου 65 του Ν. 3852/2010. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΩΣ 
 

  Α) Εγκρίνει τα δεδοµένα και την σκοπιµότητα της υπ’ αριθ. 22/2018 µελέτης 
της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας µε τίτλο «Αναθεώρηση κυκλοφοριακής 
µελέτης της πόλης Μεγάρων (παλαιό & νέο σχέδιο) και σχεδιασµός κόµβων 
- φωτεινές σηµατοδοτήσεις» εκτιµώµενης αξίας Σύµβασης 137.872,35   € χωρίς 
ΦΠΑ, ή 170.961,71 € µε  ΦΠΑ 24%,, σύµφωνα µε την εισήγηση του Αντιδηµάρχου 
του ∆ήµου µας κ. Φωτίου Σταύρου του Νικ., που αναφέρεται στο ιστορικό της 
παρούσης. 

 
   Β) Καθορίζει όπως η µελέτη: «Αναθεώρηση κυκλοφοριακής µελέτης της 

πόλης Μεγάρων (παλαιό & νέο σχέδιο) και σχεδιασµός κόµβων - φωτεινές 
σηµατοδοτήσεις» εκτιµώµενης αξίας Σύµβασης 137.872,35 € χωρίς ΦΠΑ, ή 
170.961,71 € µε  ΦΠΑ 24%,  εκπονηθεί µε ανοικτή διαδικασία, για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δηµόσιων συµβάσεων µελετών, κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 
µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, 
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής µέσω του  Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., και µε όρους 
που θα συντάξει η Οικονοµική Επιτροπή  του ∆ήµου µας. 
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 Γ) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθ. 264/2018. 

��������������������������������.��.      
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 
 ΜέγαραPPPPPPP. 

Ο 
∆ήµαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 
 

  
 

 

 


