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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
 Εκ  του υπ’ αριθ. 26/13-11-2018 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 
 

Αριθ.αποφ.  358/2018 
Έγκριση διαµόρφωσης κοινωφελούς χώρου 364 

στην επέκταση σχεδίου πόλεως Μεγάρων 
  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 13 Νοεµβρίου 
2018 ηµέρα Τρίτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 21409/9-11-2018 
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 23 ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Ζάλης Αθανάσιος -
Αντιπρόεδρος 

 
Σταµούλης Ιωάννης 

 
Μαυροειδή Βασιλική-Πρόεδρος 

Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Σωτηρίου Γεώργιος Ρήγα Ελένη0 
Μιχάλαρος Γεώργιος ∆ρυµούσης Κων/νος Βογιατζή Εµµανουέλα 
Παπαπανούσης Νικόλαος Καστάνη Αικατερίνη Κοσµόπουλος Ελευθεριος 
∆ήµας Ιωάννης Κολάτας Ιωάννης Πιλίλης Σωτήριος 
Κορώσης Σπυρίδων Μαρινάκης Ιωάννης Παπαλευθέρης Ελευθ. 
Λέλης Μελέτιος Βαρελάς Κλεάνθης Φωτίου Σταύρος του Κων 
Καράµπελας Κων/νος ∆ρένης Αθανάσιος Κόττας Βασίλειος 
Παπανίκος ∆ηµήτριος Μαργέτης Παναγιώτης Μπερδελής Γεώργιος 
Ρήγα Ιωάννα Χοροζάνης Αντώνιος  Γρίβα Παναγιώτα 
Φυλακτός Κων/νος Μιχάλαρος Ιωάννης ---------------- 
Πολυχρόνης Ιερόθεος  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 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. 344/2018 αποφάσεως ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. 
Λέλης Μελέτιος. 
        Στο τέλος της υπ’ αριθ. 353/2018 αποφάσεως ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. 
Χοροζάνης Αντώνιος. 
………………………………………………………………………………………….. 
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Ακολούθως ο κ. Αντιπρόεδρος εισηγείται  το 18ο θέµα της ηµερησίας 
∆/ξεως  περί του εν περιλήψει αντικειµένου και θέτει υπ’ όψη του ∆ηµοτικού Σ/λίου 
την υπ’αριθ. Πρωτ.: 20826/2-11-2018 εισήγηση του Αντιδηµάρχου  του  ∆ήµου 
µας κ. Φωτίου Σταύρου του Νικ., η οποία έχει ως εξής: 

 
Θ Ε Μ Α: Έγκριση διαµόρφωσης κοινωφελούς χώρου 364 στην επέκταση 
σχεδίου πόλεως Μεγάρων 
      

Η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Μεγαρέων έχει προβεί στη σύνταξη σχεδίου 
διαµόρφωσης του κοινωφελούς χώρου 364, στην επέκταση του σχεδίου πόλεως 
στο βόρειο τµήµα της πόλης των Μεγάρων. Ο χώρος αυτός περικλείεται 
περιµετρικά :  
- νότια από την οδό Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου   
- ανατολικά από την οδό Μελετίου Ρούσσου 
- βόρεια από διαµορφωµένο πεζόδροµο και 
- δυτικά από διαµορφωµένο πεζόδροµο. 

Σήµερα ο χώρος αυτός είναι αδιαµόρφωτος (χώµα) και στα γύρω 
Οικοδοµικά Τετράγωνα υπάρχουν κυρίως κατοικίες.  

Ο σχεδιασµός για τη διαµόρφωση του χώρου περιλαµβάνει :  
• Φύτευση φυσικού χλοοτάπητα (γκαζόν)  διαστάσεων 16,00µ Χ 12,00µ 

περίπου, ο οποίος θα φωτίζεται τις νυχτερινές ώρες 
• ∆ιαµορφώσεις εδάφους µε κηπευτικό χώµα για τη φύτευση λουλουδιών και 

καλλωπιστικών δέντρων 
• ∆ενδροφύτευση διαφόρων ειδών καλλωπιστικών δέντρων για σκίαση 
• Πλακόστρωσεις 
• Τοποθέτηση παγκακιών . 
• Τοποθέτηση φωτιστικών ιστών και λοιπού αστικού εξοπλισµού (καλαθάκια 

απορριµµάτων, κλπ.)  
Η διαµόρφωση που προτείνεται έχει ως στόχο την ανάπλαση και την 

αισθητική βελτίωση της περιοχής, µε τη δηµιουργία χώρου  στάσης  και αναψυχής 
για τους κατοίκους,  για τους επισκέπτες και για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. 
Επίσης θα δηµιουργηθεί χώρος παιχνιδιού για τα µικρά παιδιά , που δεν υπάρχει 
στην συγκεκριµένη γειτονιά. Οι εργασίες που προτείνονται είναι µικρής έκτασης και 
δεν αλλοιώνουν τον χαρακτήρα του χώρου. 

Για τους παραπάνω λόγους, 
Ε ι σ η γ ο ύ µ α σ τ ε : 

   Την έγκριση της εκτέλεσης των εργασιών διαµόρφωσης του κοινωφελούς 
χώρου 364 στην επέκταση του σχεδίου πόλεως Μεγάρων, σύµφωνα µε το 
συνηµµένο σχέδιο. Οι εργασίες θα εκτελεστούν από εργατοτεχνικό προσωπικό  του 
∆ήµου µας, υπό την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας». 

 
Το ∆ηµοτικό Σ/υµβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη την ανωτέρω εκτεθέντα υπό του 

κ. Αντιπροέδρου και συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις και κρίνει ότι η διαµόρφωση 
που προτείνεται έχει ως στόχο την ανάπλαση και την αισθητική βελτίωση της 
περιοχής . 
        Αφού είδε & τις ∆/ξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΩΣ 

 
    Α) Εγκρίνει την εκτέλεση των εργασιών διαµόρφωσης του κοινωφελούς 

χώρου 364 στην επέκταση του σχεδίου πόλεως Μεγάρων, σύµφωνα µε την υπ’ 
αριθ. Πρωτ.: 20826/2-11-2018 εισήγηση του Αντιδηµάρχου  του  ∆ήµου µας κ. 
Φωτίου Σταύρου του Νικ που αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και το 
συνηµµένο σχέδιο, που είναι αναπόσπαστο µέρος της παρούσης. Οι εργασίες θα 
εκτελεστούν από εργατοτεχνικό προσωπικό  του ∆ήµου µας, υπό την επίβλεψη 
της Τεχνικής Υπηρεσίας. 
      

Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθ. 358/2018. 

…………………………………………………………………………………….…….      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 
Ο Αντιπρόεδρος                                                        Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
Ζάλης Αθανάσιος Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Καστάνη Αικατερίνη 
 ∆ήµας Ιωάννης Πολυχρόνης Ιερόθεος 
 Μιχάλαρος Γεώργιος ∆ρυµούσης Κων/νος 
 Παπαπανούσης Νικόλαος Σωτηρίου Γεώργιος 
 Σταµούλης Ιωάννης Κολάτας Ιωάννης 
 Κορώσης Σπυρίδων Μαρινάκης Ιωάννης 
Ο Πρόεδρος της  Λέλης Μελέτιος Βαρελάς Κλεάνθης 
∆ηµ.Κοιν. Μεγαρέων Καράµπελας Κων/νος ∆ρένης Αθανάσιος 
Μουσταϊρας Ηλίας Παπανίκος ∆ηµήτριος Μαργέτης Παναγιώτης 
 Ρήγα Ιωάννα Χοροζάνης Αντώνιος  
 Φυλακτός Κων/νος Μιχάλαρος Ιωάννης 
   
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο 
∆ήµαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 
 

  
 

 
 


