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∆ Η Μ Ο Σ  Μ Ε Γ Α Ρ Ε Ω Ν  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 
         ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ  

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

  
 Εκ  του υπ’ αριθ. 5/17-4-2018 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του Σ/λίου 
∆ηµοτικής Κοινότητας Μεγαρέων. 

 
 

Αριθ. Αποφ.:  24/2018 

Προτεινόµενες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις σε 
δηµοτικές οδούς (κλείσιµο δρόµου) στο πλαίσιο 

διεξαγωγής του 3ου Αγώνα ∆ρόµου Λιµένων 
Μεγάρων – Νέας Περάµου, την Κυριακή 

6/5/2018. 
  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 17 Απριλίου 
2018 ηµέρα Τρίτη & ώρα 21:00  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Σ/λιο 
∆ηµοτικής Κοινότητας Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 7792/13-4-2018 εγγράφου 
προσκλήσεως του Προέδρου αυτού κ. Μουσταΐρα Ηλία, που επιδόθηκε σε κάθε 
ένα εκ των µελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα σχετικά αποδεικτικά 
επιδόσεως, σύµφωνα µε τις ∆/ξεις των άρθρων 79, και 83 του Ν.3852/2010. 
 ∆ιαπιστωθείσης νοµίµου απαρτίας δεδοµένου ότι επί συνόλου 11 Σ/λων 
ευρέθησαν παρόντες 7 ήτοι: 
 

Παρόντες Σ/λοι 
1. Μουσταϊρας Ηλίας,  Πρόεδρος 
2. Στρατιώτης ∆ηµήτριος 
3. Αντωνίου Αναστασία  
4. Χαλόφτης Παναγιώτης 
5. Αιγινίτης Σπυρίδων 
6. Μακρυγιάννης Κων/νος 
7. Τσουρουφλή ∆έσποινα 

 

Απόντες Σ/λοι 
 

∆ήµου Βενετία 
Τοπάλη ∆ήµητρα 
Φυλακτός ∆ηµήτριος 
Βόρδος ∆ηµήτρης 

Ο κ. Πρόεδρος  εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 
………………………………………………………………………………………….. 

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος εισηγείται το 2ο θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως περί του 
εν περιλήψει αντικειµένου και θέτει υπ’ όψη των µελών του Σ/λίου της 
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ τα εξής: 

 
«Όπως γνωρίζετε, ο ∆ήµος Μεγαρέων δια των Τοπικών Συµβουλίων των 
∆ηµοτικών Κοινοτήτων Μεγάρων και Νέας Περάµου, διοργανώνει τον 3ο διπλό 
Αγώνα ζεύξης Λιµένων Μεγάρων – Νέας Περάµου, που θα πραγµατοποιηθεί την 
Κυριακή 06 ΜΑΪΟΥ 2018 & ώρα: 10:00 π.µ. και όπου θα λάβουν χώρα διαδροµές 
των 9,0 χλµ (Λιµάνι Νέας Περάµου - Λιµάνι Πάχης Μεγάρων) & των 18,0 χλµ 
(Λιµάνι Πάχης Μεγάρων – Λιµάνι Νέας Περάµου – Λιµάνι Πάχης Μεγάρων). Να 
σηµειωθεί ότι και οι δυο διαδροµές θα διέρχονται από τον αναγνωρισµένο και 
προστατευόµενο υγροβιότοπο του Βουρκαρίου Μεγάρων.  
Με την υπ'αριθµ. 15/2018 απόφαση του Σ∆Κ Μεγαρέων, συγκροτήθηκε 
Οργανωτική Επιτροπή µε αντικείµενο τον συντονισµό (οργάνωση και διεξαγωγή) 
της διοργάνωσης του "3ου Αγώνα ∆ρόµου Λιµένων Μεγάρων - Νέας Περάµου".  
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Στο πλαίσιο αυτό κατά την συνεδρίαση της ως άνω Οργανωτικής Επιτροπής την 
18η Απριλίου 2018, συζητήθηκε διεξοδικά µεταξύ άλλων και ο καθορισµός 
λεπτοµερειών που άπτονται σε τεχνικά θέµατα µεταξύ των οποίων και τα 
κυκλοφοριακά µέτρα που πρέπει να ληφθούν σε άρτια συνεννόηση µε το Τµήµα 
Τροχαίας Μεγάρων στην εδαφική αρµοδιότητα του οποίου θα διεξαχθεί ο εν λόγω 
αγώνας. Για τον σκοπό αυτό και έπειτα από διαλογική συζήτηση µε τον 
εκπρόσωπο του Τµήµατος Τροχαίας Μεγάρων, προτείνεται η λήψη απόφασης 
σχετικά µε κυκλοφοριακές ρυθµίσεις σε δηµοτικές οδούς και συγκεκριµένα το 
κλείσιµο δρόµου από την συµβολή του δρόµου Περάµατος Μεγάρων έως και το 
πάρκινγκ της Πάχης Μεγάρων κατά τις ώρες διεξαγωγής της διοργάνωσης 
(09:30πµ - 12:30µµ), µε γνώµονα την όσο το δυνατόν ασφαλέστερη διαδροµή για 
τους δροµείς που θα συµµετάσχουν».  

 
Το Συµβούλιο της ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ αφού έλαβε υπ’ όψη 

τα ανωτέρω και συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις. 
  Αφού είδε και τις ∆/ξεις του Ν. 3852/2010. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΩΣ 

 

    Α)  Α) Για την διεξαγωγή του "3ου ΑΓΩΝΑ ∆ΡΟΜΟΥ ΛΙΜΕΝΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ 
- ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ", την Κυριακή 06 Μαΐου 2018 & ώρα: 10:00 π.µ. τις παρακάτω 
κυκλοφοριακές ρυθµίσεις: 
          «Το κλείσιµο του δρόµου για την διέλευση οχηµάτων από την συµβολή του 
δρόµου Περάµατος Μεγάρων έως και το πάρκινγκ της Πάχης Μεγάρων, κατά τις 
ώρες διεξαγωγής της διοργάνωσης (09:30πµ - 12:30µµ), µε γνώµονα την όσο το 
δυνατόν ασφαλέστερη διαδροµή για τους δροµείς που θα συµµετάσχουν».  
 

 Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο για τα περαιτέρω. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθµ. 24/2018. 

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

Ο Πρόεδρος 
 

Μουσταΐρας Ηλίας 
 

 

Οι Σ/λοι 
1. Στρατιώτης ∆ηµήτριος 
2. Αντωνίου Αναστασία  
3. Χαλόφτης Παναγιώτης 
4. Αιγινίτης Σπυρίδων 
5. Μακρυγιάννης  Κων/νος 
6. Τσουρουφλή ∆έσποινα 

 
                                              ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο Πρόεδρος του Σ/λίου  
∆ηµοτικής Κοινότητας Μεγαρέων 

 
. 
 

Ηλίας Γ. Μουσταΐρας  


