
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της µε αριθ.4η/26-3-2019 

Συνεδρίασης του  Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου του ∆ήµου ∆ιονύσου 
Αριθµός Απόφασης 9/2019            
                                                        
                                                          Π ε ρ ί λ η ψ η 
 
ΘΕΜΑ: «Χωροθέτηση νέων θέσεων στάσης-στάθµευσης ΤΑΞΙ και υποβολή πρότασης στο 
πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ, για χρηµατοδότηση προµήθειας στεγάστρων στάσεων». 
 
 
Στο Κρυονέρι και στο Κοινοτικό Κατάστηµα σήµερα την 26η του µηνός Μαρτίου του έτους 2019, 
ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη και ώρα 18:00 ήλθε σε τακτική Συνεδρίαση το Τοπικό Συµβούλιο 
Κρυονερίου µε την υπ’ αριθ.πρωτ. 12948/19-3-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 
∆ηµοτικής Κοινότητας που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Συµβούλους, σύµφωνα µε τα άρθρα 
83,88 και 95 του Ν.3852/2010 και Ν.3463/2006 παρ.4 αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη 
απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 5 µελών βρέθηκαν παρόντα 4 δηλαδή: 
 
Π α ρ ό ν τ ε ς:                                                                      Α π ό ν τ ε ς: 
1.-Χριστόπουλος ∆ηµήτριος                                               
2.-Κολοτούρος Κωνσταντίνος                                          1.-Κάουλα Βασιλική   
3.-Χιώτης Ηρακλής 
4.-Χατζηαθανασίου Αντιγόνη-Μαριάνθη 
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Παναγοπούλου Παναγιώτα ∆ιοικητική υπάλληλο του ∆ήµου 
∆ιονύσου. 
 
Ο Πρόεδρος µετά την εκφώνηση του ... 2ου ... θέµατος ηµερήσιας διάταξης είπε : 
" Σύµφωνα µε το υπ.αρ. 11146/04.3.2019 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
∆ιονύσου που κοινοποιήθηκε στη ∆.Κ.Κρυονερίου  σας ενηµερώνουµε για τα εξής: 
        1. Προκειµένου ο Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. να χωροθετήσει  τις θέσεις στάσης – στάθµευσης ΤΑΞΙ στα 
διοικητικά όρια του ∆ήµου µας, παρακαλούµε να µας δηλώσετε τις υφιστάµενες θέσεις τους  ή να 
αποστείλετε προτάσεις για νέες θέσεις στα όρια των ∆ηµοτικών Ενοτήτων σας, λαµβάνοντας 
υπόψη τα ακόλουθα: 

 α. Οι θέσεις θα πρέπει να χωροθετούνται πλησίον σηµείων σηµαντικής προσέλκυσης 
µετακινήσεων (Σταθµοί µέσων σταθερής τροχιάς, κεντρικά σηµεία πόλης, πλατείες, 
αθλητικά κέντρα, εµπορικά κέντρα κ.λ.π.) σε µέγιστη απόσταση 400 µέτρα από αυτά. 
 β. Οι θέσεις θα πρέπει να χωροθετηθούν σε τµήµατα οδών όπου επιτρέπεται η στάση και η 
στάθµευση. 
 γ. Οι θέσεις κατά προτίµηση θα πρέπει να είναι πλησίον διαβάσεων πεζών και σε 
απόσταση 5 µέτρων από αυτές. 
 δ. Από τη χωροθέτηση δεν θα πρέπει να επηρεάζεται η οµαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας 
των οχηµάτων. 
 ε. Οι θέσεις θα πρέπει να χωροθετούνται σε σηµεία µε επαρκή φωτισµό, για την ασφάλεια 
των επιβατών. 

 στ. ∆εν χωροθετούνται θέσεις σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας. 
 ζ. Το ελάχιστο πλάτος του πεζοδροµίου που θα εξυπηρετεί τη θέση είναι    1,5 µέτρο. 
 

2. Κατόπιν της υπ’ αρ. πρωτ. 4721/23-01-2019 Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στο 
πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών, για χρηµατοδότηση 
προµήθειας στεγάστρων στάσεων, η Τεχνική Υπηρεσία πρόκειται να καταθέσει σχετική 
πρόταση. Παρακαλείστε  να µας αποστείλετε τις θέσεις των στάσεων των εγκεκριµένων 
γραµµών αστικής συγκοινωνίας, στις οποίες  προτείνετε να τοποθετηθούν στέγαστρα. 
Παράλληλα να µας δηλώσετε και το πλάτος του πεζοδροµίου στην στάση επιλογής σας ".   

 



 
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω προτείνουµε:  
α) τη χωροθέτηση νέας θέσης στάσης – στάθµευσης ΤΑΞΙ στην πλατεία Μικράς Ασίας, δίπλα από 
την παλαιά πέτρινη στάση, εφόσον εξετασθεί από τις αρµόδιες Υπηρεσίες του ∆ήµου και 
τηρούνται οι προϋποθέσεις για την συγκεκριµένη θέση.  
β) να τοποθετηθούν στέγαστρα στάσεων σε όλες τις στάσεις που βρίσκονται στη ∆.Κ.Κρυονερίου, 
εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις για την τοποθέτησή τους . 

  
 

Το Τοπικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

� Την εισήγηση 
� Το υπ.αρ. 11146/04.3.2019 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  

� Το αρ. 83 παρ. 2 και παρ. 4 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

 

                                        Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α   
 
α) τη χωροθέτηση νέας θέσης στάσης – στάθµευσης ΤΑΞΙ στην πλατεία Μικράς Ασίας, δίπλα από 
την παλαιά πέτρινη στάση, εφόσον εξετασθεί από τις αρµόδιες Υπηρεσίες του ∆ήµου και 
τηρούνται οι προϋποθέσεις για την συγκεκριµένη θέση.  
β) να τοποθετηθούν στέγαστρα στάσεων σε όλες τις στάσεις που βρίσκονται στη ∆.Κ.Κρυονερίου, 
εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις για την τοποθέτησή τους . 
 
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 9/2019. 

 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω. 
 
 
 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                ΤΑ  ΜΕΛΗ 
                                                                                  1.-Κολοτούρος Κωνσταντίνος       
∆ηµήτριος  Χριστόπουλος                                        2.-Χιώτης Ηρακλής 
                                                                                  3.-Χατζηαθανασίου Αντιγόνη-Μαριάνθη 
 
 
                                                                            
           
 
 
 
                                                                                  


