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 Εκ του υπ’ αριθ. 9/16-10-2018  πρακτικού τακτικής  συνεδριάσεως της  Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μεγαρέων. 

 

Αριθ. Αποφ.: 33/2018    Περί έγκρισης ή μη μεταλλικών & πλαστικών κολωνακίων 

στην συμβολή των οδών Σωτ.Δρίτσα & Σπ.Σχινά 

 

     Στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα  16-10-2018  ημέρα 

Τρίτη    και ώρα 09:30  η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μεγαρέων συνήλθε σε 

τακτική  συνεδρίαση κατόπιν της υπ’ αριθμ. Πρωτ.19339/12-10-2018  εγγράφου 

προσκλήσεως του Προέδρου αυτής και Δημάρχου  Μεγαρέων κ. Γρηγόρη Σταμούλη  που 

επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα ,με τα άρθρα 73 και 75 

του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τεύχος Α’)   

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος & Δήμαρχος Μεγαρέων 

κ.Γρηγόρης Σταμούλης  διαπίστωσε ότι από τα μέλη της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν: 

 

                ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 

1 Γεώργιος  Μιχάλαρος       Ι.Μιχάλαρος 

2 Κων/νος Δρυμούσης        Ε. Βογιατζή   

3 Δημήτριος Παπανίκος          Σ. Φωτίου  

4 Νικόλαος Παπαπανούσης         Α.Χοροζάνης 

5    

6    

7    

8 

9 

   

  

      Συνεχιζομένης  της συνεδριάσεως και μετά την διαπίστωση της απαρτίας ο 

κ.Πρόεδρος και Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόρης Σταμούλης ,  εισηγείται  το 1ο θέμα   της  

ημερησίας Δ/ξεως περί του εν περιλήψει αντικειμένου ,  και θέτει υπ’ όψη των μελών της 

Επιτροπής την υπ’ αριθ. Πρωτ. 19046/9-10-2018  εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών, Τμήμα μελετών- Εργων,   στην οποία αναφέρει τα εξής: 

 
ΘΕΜΑ : Κολωνάκια στη συμβολή των οδών Σωτ. Δρίτσα και Σπ. Σχοινά. 
ΣΧΕΤ. : (α) Η υπ` αρίθμ. 9648/08-06-2017 αίτηση του κ. Στρούμπα Θεόδωρου. 
              (β) Η υπ` αρίθμ. 9648/16-06-2017 απάντηση σε αίτηση. 
              (γ) Η υπ` αρίθμ. 4826/13-03-2018 αίτηση της κας Μωϋσιάδου – Στρατούρη Ελέν. 
              (δ) Η υπ` αρίθμ. 4866/14-03-2018 αίτηση του κ. Στρούμπα Θεόδωρου. 
              (ε) Η υπ` αρίθμ. 11636/21-06-2018 αίτηση του κ. Καρδάτου Ιωάννη. 
              (ζ) Η υπ` αρίθμ. 17085/11-09-2018 απάντηση σε αίτηση. 
 
 
Με την ανωτέρω (α) σχετική αίτηση ο κ. Στρούμπας Θεόδωρος ζήτησε άδεια για να 

τοποθετήσει με δικά του έξοδα τρία μεταλλικά κολωνάκια στη συμβολή των οδών Σωτ. Δρίτσα & Σπ. 
Καραγιώργου, επειδή τα οχήματα ανέβαιναν στο πεζοδρόμιο που είχε κατασκευάσει ο ίδιος και 
προκαλούσαν ζημιές στην οικοδομή του. Η υπηρεσία με το ανωτέρω (β) σχετικό του απάντησε.  

Με τις ανωτέρω (γ) και (ε) σχετικές αιτήσεις μας ενημερώνουν δύο πολίτες ότι έπαθαν ζημιά 
στα οχήματά τους από τα μεταλλικά κολωνάκια επειδή απέναντι από την οδό Σπ. Σχοινά και επί της 
οδού Σωτ. Δρίτσα είχε παρκάρει όχημα και δεν μπορούσαν να περάσουν. Ειδικά στην ανωτέρω (ε) 
σχετική αίτηση ο πολίτης μας ενημερώνει επίσης ότι τα κολωνάκια δυσκολεύουν και την κίνηση των 
πεζών.  
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Με το ανωτέρω (δ) σχετικό ο κ. Στρούμπας Θεόδωρος ζήτησε να τοποθετηθεί σήμα του Κ.Ο.Κ. 
που ν` απαγορεύει την στάθμευση των οχημάτων απέναντι από την οδό Σπ. Σχοινά και επί της οδού 
Σωτ. Δρίτσα, δηλαδή εμπρός από το Καστάνειο Μουσικό Ωδείο. Η οδός Σωτ. Δρίτσα σύμφωνα με την 
υπ` αρίθμ. 332/2000 Απόφαση Δημ. Συμβουλίου «περί εφαρμογής μέτρων στάθμευσης εντός πόλεως 
και ιεράρχησης οδικού δικτύου» έχει εγκριθεί η στάθμευση των οχημάτων, από την οδό Μπερδελή 
έως την Πλατεία Ηρώων τους μονούς μήνες νοτίως και τους ζυγούς μήνες βορείως των πλευρών της. 

Με το ανωτέρω (ζ) σχετικό η υπηρεσία έστειλε έγγραφο προς τον κ. Στρούμπα Θεόδωρο και 
την Δ/νση Κ.Α.Π.Ε.Σ., ώστε να φροντίσουν ν` απομακρύνουν τα μεταλλικά κολωνάκια και να 
κλείσουν τις τρύπες που θα δημιουργηθούν από την αφαίρεσή τους ενώ η Δ/νση Κ.Α.Π.Ε.Σ. να 
φροντίσει να τοποθετήσει πλαστικά κολωνάκια επί του δρόμου και σε απόσταση μισού μέτρου από το 
πεζοδρόμιο, εμπρός από το Καστάνειο Μουσικό Ωδείο ώστε ν` αποτραπεί το παρκάρισμα των 
οχημάτων. 

Για να τοποθετηθούν τα μεταλλικά κολωνάκια επί του πεζοδρομίου που ζητά ο κ. Στρούμπας 
Θεόδωρος προκειμένου να προστατέψει την περιουσία του αλλά και τα πλαστικά κολωνάκια επί του 
δρόμου προκειμένου ν` αποτραπεί το παρκάρισμα των οχημάτων εμπρός από το Καστάνειο Μουσικό 
Ωδείο, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αρμόδιο αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης 
σχετικών αποφάσεως οι οποίες εγκρίνονται από το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.  

Σας επισυνάπτουμε τα συνημμένα των αιτήσεων με το φωτογραφικό υλικό και τα έγγραφα της 
υπηρεσίας.  
 

 
 Συνημμένα : 1. Η υπ` αρίθμ. 9648/08-06-2017 αίτηση του κ. Στρούμπα Θεόδωρου. 

                     2. Η υπ` αρίθμ. 9648/16-06-2017 απάντηση σε αίτηση. 
                     3. Η υπ` αρίθμ. 4826/13-03-2018 αίτηση της κας Μωϋσιάδου – Στρατούρη  
                         Ελέν με φωτογραφικό υλικό. 
                     4. Η υπ` αρίθμ. 4866/14-03-2018 αίτηση του κ. Στρούμπα Θεόδωρου. 
                     5. Η υπ` αρίθμ. 11636/21-06-2018 αίτηση του κ. Καρδάτου Ιωάννη με τα  
                         στοιχεία που την συνοδεύουν. 
                     6. Η υπ` αρίθμ. 17085/11-09-2018 απάντηση σε αίτηση. 

 
 

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού είδε τα ανωτέρω, συζήτησε & αντάλλαξε απόψεις και αφού 

είδε και τις δ/ξεις του άρθρου 73 και 75 του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87/7-6-2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
  

Α) Εισηγείται στο Δ.Σ/λιο την λήψη απόφασης για να τοποθετηθούν τα μεταλλικά κολωνάκια 

επί του πεζοδρομίου που ζητά ο κ. Στρούμπας Θεόδωρος ,στην συμβολή των οδών 

Σωτ.Δρίτσα & Σπ.Σχινά , προκειμένου να προστατέψει την περιουσία του , αλλά και τα 

πλαστικά κολωνάκια επί του δρόμου,  προκειμένου να αποτραπεί το παρκάρισμα των 

οχημάτων εμπρός από το Καστάνειο Μουσικό Ωδείο 

    

 

Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω. 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθμό 33/2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως: 

 

 

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ  

 Νικόλαος Παπαπανούσης 

 Γεώργιος Μιχάλαρος 

 Δημήτριος Παπανίκος 

Κων/νος Δρυμούσης 

 

  

   

  

  

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Μέγαρα 16-10-2018 
 

 Ο Δήμαρχος Μεγαρέων 
 

 

 

 

Σταμούλης Ι. Γρηγόριος 
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