
                                

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ      

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 56 

Απόσπασμα από το πρακτικό 8 της 30-4-2020 τακτικής δια περιφοράς 

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Θέμα: Λήψη απόφασης για τον καθορισμό θέσεων στάσης/στάθμευσης και 

αυτοεπιβίβασης για τα  ΕΔΧ-ΤΑΞΙ αυτοκίνητα μετά το υπ’ αριθμ. 8654/3.6.2019 

έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. 

 

      Στην Κασσάνδρεια, σήμερα την 30η Απριλίου 2020, ημέρα Πέμπτη με  ώρα έναρξης 

9:00 π.μ. και λήξης 15:00 μ.μ.  το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση 

δια περιφοράς, ύστερα από την 6717/24-4-2020 πρόσκληση του Προέδρου που 

δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε στους δημοτικούς συμβούλους, νόμιμα, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 

74 του Ν.4555/2018. 

  Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου λαμβάνοντας υπόψη την παρ. 1 του άρθρου 10 

της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-03-2020), την παρ.1 του 

άρθρου 43 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 75/03.03.2020 τεύχος Α’), την 

υπ’ αρ.  18318/13.3.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ’ αριθμ. 

40/31.3.2020  εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,  προέβη σε συνεδρίαση δια 

περιφοράς.  

   Από τα ειδικά έντυπα ψηφοφορίας που απέστειλαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι μέσω email, 

στη Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και από τις ψήφους δια τηλεφώνου (μέσω 

sms), ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων 

συμμετείχαν και ήταν παρόντες στην διά περιφοράς συνεδρίαση οι κατωτέρω: 

       Παρόντες                                                         
            

Απόντες 

1. ΑΛΒΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

2. ΠΑΝΤΖΙΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 

3. ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 

4. ΣΜΥΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

5. ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 

6. ΜΙΖΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 

7. ΣΤΑΚΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

8. ΔΑΛΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 

9. ΜΙΤΕΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

10. ΛΕΜΟΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ 

11. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

12. ΤΣΕΛΕΠΗ-ΜΑΚΡΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 

13. ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ 

14. ΜΟΥΛΑΓΙΑΝΝΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 

15. ΜΑΝΩΛΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 

16. ΒΑΜΒΑΚΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ 

17. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

18. ΑΝΑΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΟΥΛΑ 

19. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

20. ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

21. ΠΟΥΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

22. ΦΤΙΚΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 

23. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 

24. ΣΕΡΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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25. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

26. ΚΟΧΕΙΛΑΣ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣ 

27. ΚΟΝΤΟΣ ΘΩΜΑΣ 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει η εκ του νόμου 

απαιτούμενη συμμετοχή της παρ.1 του άρθρου 43 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(ΦΕΚ 75/03.03.2020 τεύχος Α’),  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Στη συνεδρίαση 

συμμετείχε η κ. Δήμαρχος, κατόπιν επιστολής της, καθώς και η δημοτική υπάλληλος 

Αγοραστού  Πολυξένη για την τήρηση των πρακτικών.  
 

   Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αλβανός Αθανάσιος έθεσε υπόψη των μελών 

το 5.1 θέμα της ημερήσιας διάταξης και συγκεκριμένα  την υπ’ αρ. 5/5.3.2020 εισήγηση 

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά τον καθορισμό θέσεων στάσης/στάθμευσης και 

αυτοεπιβίβασης για τα  ΕΔΧ-ΤΑΞΙ αυτοκίνητα μετά το υπ’ αριθμ. 8654/3.6.2019 έγγραφο 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. 

 

     Το Δημοτικό Συμβούλιο Κασσάνδρας με την υπ’ αρ. 100/10.4.2019 απόφασή του 

έλαβε απόφαση για τον καθορισμό θέσεων στάσης/στάθμευσης και αυτοεπιβίβασης για τα  

ΕΔΧ-ΤΑΞΙ αυτοκίνητα και στάλθηκε για έλεγχο νομιμότητας. Mε το υπ’ αρ. 8654/3.6.2019 

έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης ζητείται η έκδοση νέας 

απόφασης λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις της.  

Για το λόγο αυτό επαναφέρεται η συζήτηση του ανωτέρω θέματος στο Δημοτικό 

Συμβούλιο, ανακαλώντας την προηγούμενη απόφασή του, προς συμμόρφωση στο 

ανωτέρω έγγραφο της Α.Δ.Μ.Θ. 

 

Στην υπ’ αρ. 5/5.3.2020 απόφασή της η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αναφέρει ότι: 

 
Η Πρόεδρος εισηγούμενη το 1 ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης είπε πως σύμφωνα με το υποεδ. i) 
του εδάφ Β., της παραγ. 1. του άρθρου 73, του N.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'): «1.Η 
επιτροπή ποιότητας ζωής …. Β. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο: i) θέματα καθορισμού χρήσεων 
γης, …» και διάβασε την υπ’ αρίθ. 4486/04-03-2020 εισήγηση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών:  

«Έχοντας υπόψη:  
α) τις διατάξεις του Ν.4313/2014 «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων 
Έργων και άλλες διατάξεις»  
β) το άρθρο 5 του Π.Δ. 243 και 244/1987 (ΦΕΚ Α’ 104)  
γ) τις διατάξεις του Ν.4530/2018 (Α’59) «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις»  
δ) παραγρ.1 του άρ.10 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως κυρώθηκε με τον ν.2696/1999 (Α’ 
57)  

ε) την υπ. αρ. 946/22-1-2019 αίτηση του Σωματείου Ιδιοκτητών ΤΑΞΙ «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»  
στ) Τα υπ. αριθμ. 26858/9-12-2019 και 852/21-1-2020 έγγραφα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Κασσάνδρας  
ζ) Την υπ. αριθμ. 1016/49/6-β γνωμάτευση του Τμήματος Τροχαίας Μουδανιών για τις Κοινότητες 
Πευκοχωρίου, Κρυοπηγής , Νέας Φώκαιας και Καλλιθέας  
η) Τις υπ. αριθμ. 1016/49/640-β ,1016/49/640-δ’ και 1016/49/644-β’ γνωματεύσεις του Α.Τ. 

Κασσανδρείας  
θ) Τις γνωμοδοτήσεις των Κοινοτήτων του Δήμου Κασσάνδρας  
ι) Το υπ. αριθμ. 2132.11/389/2020 έγγραφο του Β’ Λ/Τ Ν. Μουδανιών  
 
Με την υπ. αρ. 946/22-1-2019 αίτηση του Σωματείου Ιδιοκτητών ΤΑΞΙ «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» προς 
το Δήμο Κασσάνδρας, ζητείται ο καθορισμός των παρακάτω θέσεων στάθμευσης για αγοραία 
οχήματα οι οποίες ήδη λειτουργούν:  

 

 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ          ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΤΑΞΙ (ΠΙΑΤΣΑ) 

ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ  
 

Στην Κεντρική είσοδο της Τ.Κ. Παλιουρίου δίπλα από τη στάση ΚΤΕΛ 

ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ Στην Κεντρική οδό της Τ.Κ. Πευκοχωρίου μπροστά από το ζαχαροπλαστείο 
«ΑΡΤΟΧΩΡΑ» 
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ΧΑΝΙΩΤΗΣ Στην κάθετη οδό, είσοδο Τ.Κ. Χανιώτης, απέναντι από το ζαχαροπλαστείο 
«ΔΡΑΜΗΣ» 

ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ Στην κάθετη οδό, είσοδος Τ.Κ. Πολυχρόνου, δίπλα από το περίπτερο 

ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ Στην κεντρική οδό της Τ.Κ. Κρυοπηγής απέναντι από το περίπτερο 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Στην κεντρική οδό της Τ.Κ. Καλλιθέας μπροστά από το κατάστημα της 
“ALPHA BANK” 

ΑΦΥΤΟΥ Παραπλεύρως του Δημοτικού Σχολείου μπροστά στο περίπτερο 

Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ Στην κεντρική οδό της Δ.Κ. Ν.Φώκαιας, στο κεντρικό φανάρι μπροστά στο 
φαρμακείο 

ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ Μπροστά στο κτίριο του ΟΤΕ 

ΦΟΥΡΚΑΣ Στον κυκλικό κόμβο στην τοποθεσία Σκάλα Φούρκας απέναντι από τη στάση 
ΚΤΕΛ 

ΚΑΛΑΝΔΡΑΣ Παραπλεύρως της Εκκλησίας  

ΚΑΣΣΑΝΔΡΙΝΟΥ Μπροστά από την Εκκλησία 

Ν.ΣΚΙΩΝΗΣ Στο λιμάνι μπροστά από το περίπτερο 

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Στον κυκλικό κόμβο του χωριού 

 
     Σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν.4530/2018 “Ρυθμίσεως θεμάτων μεταφορών και άλλες 
διατάξεις’’, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α’ 59/30-3-18, ορίζεται η υποχρέωση του Δήμου να 
καθορίσει άμεσα θέσεις στάσεις /στάθμευσης (πιάτσες) για τα επιβατικά Δημόσιας Χρίσεως. ΤΑΞΙ 
(ΕΔΧ – ΤΑΞΙ) αυτοκίνητα στο βασικό οδικό δίκτυο της πρωτεύουσας της Π.Ε. Σε κάθε περίπτωση, 
διευκρινίζεται ότι για τον καθορισμό θέσεων στάσης ή στάθμευσης ΕΔΧΤΑΞΙ οχημάτων στο λοιπό 
οδικό δίκτυο της χώρας, εκτός Αθηνών κ’ Θεσ/νίκης εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι σχετικές του 

άρθρου 5 του π.δ. 243 και 244/1987 (Α’ 104), όπως ισχύουν.  
     Βασικά κριτήρια χωροθέτησης θέσεων ταξί είναι: α) Η εξασφάλιση της ομαλής και ασφαλούς 
διεξαγωγής της κυκλοφορίας στις θέσεις αυτές και η διατήρηση της κυκλοφοριακής ικανότητας της 
οδού. β) Η τεχνική εφικτότητα της χωροθέτησης των θέσεων, σε οδούς με επαρκή γεωμετρικά 
χαρακτηριστικά, ώστε να μην παρεμποδίζεται η διερχόμενη κυκλοφορία οχημάτων.  

     Επιπλέον, βασικές παράμετροι που ελήφθησαν υπόψη για τη δημιουργία κοινών χώρων 

στάθμευσης ταξί (πιάτσες) ήταν οι εξής:  
- σε σημεία ενδιαφέροντος όπως: αεροδρόμια, συγκοινωνιακούς κόμβους (σταθμούς λεωφορείων), 
εμπορικά κέντρα, ιατρικά και κοινοτικά κέντρα, εκπαιδευτικά και αθλητικά κέντρα, περιοχές 
διασκέδασης, ξενοδοχεία και κύρια κέντρα εργασίας και κρατικές υπηρεσίες 
- κοντά σε κύριες οδικές αρτηρίες  
- κοντά σε φωτισμένες κατά τις νυχτερινές ώρες περιοχές  
- κοντινή απόσταση από τα σημεία ενδιαφέροντος.  

- Ειδικές κυκλοφορικές ρυθμίσεις της περιοχής  
- ξεχωριστοί χώροι από τις στάσεις λεωφορείων  
     
Σε συνδυασμό των παραπάνω σχετικών και κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε από υπαλλήλους 
της Υπηρεσίας μας, σε συνεννόηση με τους Προέδρους των Κοινοτήτων, η Τεχνική Υπηρεσία 
εισηγείται τη διατήρηση- δημιουργία των θέσεων στάθμευσης Ε.Δ.Χ. – ΤΑΞΙ, δεδομένου των 

νόμιμων αδειών που ισχύουν μέχρι τη σύνταξη του παρόντος και μας υπέδειξε ο κ. Ζαφειρίου 

Γεώργιος, όπως αναλύονται παρακάτω:  
 
Α) Στην Κοινότητα Κασσανδρείας, μπροστά στο κτίριο του ΟΤΕ (8 θέσεις με συνολικό μήκος 
στάσης περίπου 40-48 m), σύμφωνα με την εισήγηση του Τοπικού συμβουλίου και τη θετική 
γνωμάτευση του Α.Τ. Κασσανδρείας.  
Β) Στην Κοινότητα Καλλιθέας, στην κεντρική οδό, μπροστά από το κατάστημα της ALPHA BANK (4 

θέσεις με συνολικό μήκος στάσης περίπου 20-24m), σύμφωνα με την εισήγηση του Τοπικού 
συμβουλίου και τη θετική γνωμάτευση του Α.Τ. Κασσανδρείας.  
Γ) Στην Κοινότητα Κρυοπηγής, στο κοινοτικό χώρο απέναντι από το περίπτερο- εσοχή (2 θέσεις 
με συνολικό μήκος στάσης περίπου 10-12m), σύμφωνα με την εισήγηση του Τοπικού συμβουλίου 
και τη θετική γνωμάτευση του Α.Τ. Κασσανδρείας.  
Δ) Στην Κοινότητα Αφύτου, έμπροσθεν του Νηπιαγωγείου μετά την κεντρική είσοδο και προς την 
κατεύθυνση του Δημοτικού Σχολείου (2 θέσεις με συνολικό μήκος στάσης περίπου 10-12m), με τη 

σύμφωνη γνώμη του Προέδρου της κοινότητας και τη θετική γνωμάτευση του Α.Τ. Κασσανδρείας.  
Ε) Στην Κοινότητα Νέας Φώκαιας, στην κεντρική οδό, στο κεντρικό φανάρι μπροστά στο 
φαρμακείο (2 θέσεις με συνολικό μήκος στάσης περίπου 10-12m), σύμφωνα με την εισήγηση του 
Τοπικού συμβουλίου και τη θετική γνωμάτευση του Α.Τ. Κασσανδρείας.  
Στ) Στην Κοινότητα Παλιουρίου, στην κεντρική είσοδο, δίπλα από τη στάση ΚΤΕΛ (2 θέσεις με 
συνολικό μήκος στάσης περίπου 10-12m), σύμφωνα με την εισήγηση του Τοπικού συμβουλίου και 
τη θετική γνωμάτευση του Α.Τ. Κασσανδρείας.  

ΑΔΑ: 62ΠΝΩΕΘ-ΖΧΨ



                                

 

 

 

Ζ) Στην Κοινότητα Πευκοχωρίου, στην κεντρική οδό, μπροστά από το ζαχαροπλαστείο 
«ΑΡΤΟΧΩΡΑ» (2 θέσεις με συνολικό μήκος στάσης περίπου 10-12m) σε αντίθεση με την εισήγηση 
του συμβουλίου για μεταφορά της στο χώρο προσωρινής στάθμευσης απέναντι από το βενζινάδικο 
Aegean, καθώς ο χώρος δεν επαρκεί και είναι κοντά σε διασταύρωση και σε κόμβο.  

Η) Στην Κοινότητα Χανιώτης, στην κάθετη οδό, απέναντι από το ζαχαροπλαστείο «ΔΡΑΜΗΣ» (2 
θέσεις με συνολικό μήκος στάσης περίπου 10-12m), σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Κοινότητας και 
τη θετική γνωμάτευση του Α.Τ. Κασσανδρείας.  
Θ) Στην Κοινότητα Πολυχρόνου, σε νέα θέση, στην κάθετη οδό, πάνω από το περίπτερο στην 
έξοδο του χωριού, στο ύψος απέναντι του παλιού ΠΡΟΠΟ, σύμφωνα με την εισήγηση του Τοπικού 
συμβουλίου (2 θέσεις με συνολικό μήκος στάσης περίπου 10-12m) και τη θετική γνωμάτευση του 
Α.Τ. Κασσανδρείας.  

Ι) Στην Κοινότητα Φούρκας, στον κυκλικό κόμβο απέναντι από τα ΚΤΕΛ (1 θέση με συνολικό 
μήκος στάσης περίπου 5-6m), σύμφωνα με την εισήγηση του Τοπικού συμβουλίου και τη θετική 
γνωμάτευση του Α.Τ. Κασσανδρείας.  

Κ) Στην Κοινότητα Καλάνδρας, παραπλεύρως της Εκκλησίας (2 θέσεις με συνολικό μήκος στάσης 
περίπου 10-12m), σύμφωνα με την εισήγηση του Τοπικού συμβουλίου και τη θετική γνωμάτευση 
του Α.Τ. Κασσανδρείας.  

Λ) Στην Κοινότητα Κασσανδρινού, μπροστά από την Εκκλησία (2 θέσεις με συνολικό μήκος 
στάσης περίπου 10-12m), σύμφωνα με την εισήγηση του Τοπικού συμβουλίου και τη θετική 
γνωμάτευση του Α.Τ. Κασσανδρείας.  
Μ) Στην Κοινότητα Αγίας Παρασκευής, στον κυκλικό κόμβο του χωριού (1 θέση με συνολικό 
μήκος στάσης περίπου 5-6m), σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Κοινότητας και τη θετική γνωμάτευση 
του Α.Τ. Κασσανδρείας.  
 

   Σημειώνεται ότι για την Κοινότητα Ν. Σκιώνης έχει προταθεί από την Υπηρεσία μας χώρος για τη 
στάση- στάθμευση 2 θέσεων ταξί, αλλά αναμένεται η απάντηση από Λιμεναρχείο Νέων Μουδανιών, 
καθώς ο προτεινόμενος χώρος βρίσκεται εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ν. Σκιώνης. Σύμφωνα με 
το ι) σχετικό θα πρέπει να δημοσιευτεί πρώτα σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση με την οποία θα 

καθορίζονται τα κριτήρια χωροθέτησης των θέσεων στάσης/ στάθμευσης των ταξί εντός ζώνης 
λιμένα και κατόπιν να μας σταλεί από το Λιμεναρχείο η σχετική γνωμοδότηση.  
   Η οριοθέτηση των παραπάνω θέσεων σταθμών αναμονής ΤΑΞΙ θα γίνει με οριζόντια και 

κατακόρυφη σήμανση. Κατακόρυφη σήμανση υφίσταται στους περισσότερους σταθμούς αναμονής. 
Η οριζόντια σήμανση θα πραγματοποιηθεί με δύο γραμμές επί του ασφαλτοτάπητα, σχήματος Γ. Η 
μία γραμμή θα είναι κάθετη στο κράσπεδο του πεζοδρομίου μήκους 2,2μ, οριοθετώντας το τέλος της 
θέσης και η δεύτερη θα είναι παράλληλη προς το κράσπεδο του πεζοδρομίου, με μήκος ανάλογο των 
αριθμών οχημάτων των ΤΑΞΙ. Η γραμμή αυτή είναι συνεχής, κίτρινου χρώματος και πλάτους 20 εκ., 
με αντανακλαστικό υλικό υψηλής οπισθανάκλασης. Η σήμανση δεν πρέπει να δημιουργεί πρόβλημα 

ασφάλειας πεζών και οχημάτων.»  
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου, τις απόψεις των Συμβούλων 
και λαμβάνοντας υπόψη το νομικό πλαίσιο της ως άνω εισήγησης,  

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Ε Ι  

ΟΜΟΦΩΝΑ Υπέρ της διατήρησης- δημιουργίας των θέσεων στάθμευσης Ε.Δ.Χ. – ΤΑΞΙ, όπως 
αναλύονται παρακάτω:  

Α) Στην Κοινότητα της Κασσανδρείας, μπροστά στο κτίριο του ΟΤΕ (8 θέσεις με συνολικό μήκος 
στάσης περίπου 40-48 m), σύμφωνα με την εισήγηση του Τοπικού συμβουλίου και τη θετική 
γνωμάτευση του Α.Τ. Κασσανδρείας.  
Β) Στην Κοινότητα της Καλλιθέας, στην κεντρική οδό, μπροστά από το κατάστημα της ALPHA 
BANK (4 θέσεις με συνολικό μήκος στάσης περίπου 20-24m), σύμφωνα με την εισήγηση του 
Τοπικού συμβουλίου και τη θετική γνωμάτευση του Α.Τ. Κασσανδρείας.  
Γ) Στην Κοινότητα της Κρυοπηγής, στο κοινοτικό χώρο απέναντι από το περίπτερο- εσοχή (2 

θέσεις με συνολικό μήκος στάσης περίπου 10-12m), σύμφωνα με την εισήγηση του Τοπικού 
συμβουλίου και τη θετική γνωμάτευση του Α.Τ. Κασσανδρείας.  
Δ) Στην Κοινότητα της Αφύτου, έμπροσθεν του Νηπιαγωγείου μετά την κεντρική είσοδο και προς 
την κατεύθυνση του Δημοτικού Σχολείου (2 θέσεις με συνολικό μήκος στάσης περίπου 10- 12m), 
με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου της κοινότητας και τη θετική γνωμάτευση του Α.Τ. 

Κασσανδρείας.  

Ε) Στην Κοινότητα της Νέας Φώκαιας, στην κεντρική οδό, στο κεντρικό φανάρι μπροστά στο 
φαρμακείο (2 θέσεις με συνολικό μήκος στάσης περίπου 10-12m), σύμφωνα με την εισήγηση του 
Τοπικού συμβουλίου και τη θετική γνωμάτευση του Α.Τ. Κασσανδρείας.  
Στ) Στην Κοινότητα του Παλιουρίου, στην κεντρική είσοδο, δίπλα από τη στάση ΚΤΕΛ (2 θέσεις 
με συνολικό μήκος στάσης περίπου 10-12m), σύμφωνα με την εισήγηση του Τοπικού συμβουλίου 
και τη θετική γνωμάτευση του Α.Τ. Κασσανδρείας.  
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Ζ) Στην Κοινότητα του Πευκοχωρίου, στην κεντρική οδό, μπροστά από το ζαχαροπλαστείο 
«ΑΡΤΟΧΩΡΑ» (2 θέσεις με συνολικό μήκος στάσης περίπου 10-12m) σε αντίθεση με την εισήγηση 
του συμβουλίου για μεταφορά της στο χώρο προσωρινής στάθμευσης απέναντι από το βενζινάδικο 
Aegean, καθώς ο χώρος δεν επαρκεί και είναι κοντά σε διασταύρωση και σε κόμβο.  

Η) Στην Κοινότητα του Χανιώτη, στην κάθετη οδό, απέναντι από το ζαχαροπλαστείο «ΔΡΑΜΗΣ» 
(2 θέσεις με συνολικό μήκος στάσης περίπου 10-12m), σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Κοινότητας 
και τη θετική γνωμάτευση του Α.Τ. Κασσανδρείας.  
Θ) Στην Κοινότητα του Πολυχρόνου, σε νέα θέση, στην κάθετη οδό, πάνω από το περίπτερο στην 
έξοδο του χωριού, στο ύψος απέναντι του παλιού ΠΡΟΠΟ, σύμφωνα με την εισήγηση του Τοπικού 
συμβουλίου (2 θέσεις με συνολικό μήκος στάσης περίπου 10-12m) και τη θετική γνωμάτευση του 
Α.Τ. Κασσανδρείας.  

Ι) Στην Κοινότητα της Φούρκας, στον κυκλικό κόμβο απέναντι από τα ΚΤΕΛ (1 θέση με συνολικό 
μήκος στάσης περίπου 5-6m), σύμφωνα με την εισήγηση του Τοπικού συμβουλίου και τη θετική 
γνωμάτευση του Α.Τ. Κασσανδρείας.  

Κ) Στην Κοινότητα της Καλάνδρας, παραπλεύρως της Εκκλησίας (2 θέσεις με συνολικό μήκος 
στάσης περίπου 10-12m), σύμφωνα με την εισήγηση του Τοπικού συμβουλίου και τη θετική 
γνωμάτευση του Α.Τ. Κασσανδρείας.  

Λ) Στην Κοινότητα του Κασσανδρηνού, μπροστά από την Εκκλησία (2 θέσεις με συνολικό μήκος 
στάσης περίπου 10-12m), σύμφωνα με την εισήγηση του Τοπικού συμβουλίου και τη θετική 
γνωμάτευση του Α.Τ. Κασσανδρείας.  
Μ) Στην Κοινότητα της Αγίας Παρασκευής, στον κυκλικό κόμβο του χωριού (1 θέση με συνολικό 
μήκος στάσης περίπου 5-6m), σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Κοινότητας και τη θετική γνωμάτευση 
του Α.Τ. Κασσανδρείας.  

Παρακαλώ για την έγκριση της εισήγησης. 

 

 

Οι Δ.Σ. Παπαγιάννης Κωνσταντίνος, Τσελεπή – Μακρή Ανδρονίκη, Γραμμένου Ευμορφία, 

Μουλαγιαννιός Λεωνίδας, Μανώλας Αργύριος, Κατσαρός Αθανάσιος, Βαμβακά Κρυσταλλία, 

και Καραγιαννιός Αριστείδης υπερψηφίζουν με την εξής παρατήρηση:  Συμφωνούμε με 

την πρόταση του σωματείου ΤΑΧΙ, σε όσα σημεία όμως, είναι ταυτόσημη με τις 

γνωματεύσεις της αστυνομίας και τις γνωμοδοτήσεις των κοινοτήτων. 

Ο Δ.Σ. Κοντός Θωμάς υπερψηφίζει την εισήγηση εκτός της Κοινότητας Πευκοχωρίου διότι 

στην Κοινότητα Πευκοχωρίου υπάρχει κυκλοφοριακή μελέτη. Η θέση που προτείνεται δεν 

είναι σύμφωνα με την προτεινόμενη στην κυκλοφοριακή μελέτη. Στη θέση αυτή 

προβλέπεται η στάση τουριστικών λεωφορείων. Θα πρέπει η στάθμευση των ταξί να είναι 

σύμφωνα με την κυκλοφοριακή μελέτη.  

 

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Αφού έλαβε υπόψη του 

-  τις διατάξεις του Ν.4313/2014 «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και 

Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις»  

- το άρθρο 5 του Π.Δ. 243 και 244/1987 (ΦΕΚ Α’ 104)  

- τις διατάξεις του Ν.4530/2018 (Α’59) «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες 

διατάξεις»  

- την παραγρ.1 του άρ.10 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως κυρώθηκε με τον 

ν.2696/1999 (Α’ 57)  

- το  υπ’ αριθμ. 8654/3.6.2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας 

Θράκης  

- τα υπ’ αρ. 79 και 82 του Ν 3463/2010 

- την υπ’ αρ. 5/5.3.2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

- την υπ. αρ. 946/22-1-2019 αίτηση του Σωματείου Ιδιοκτητών ΤΑΞΙ «ΜΕΓΑΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»  

-  τα υπ. αριθμ. 26858/9-12-2019, 852/21-1-2020 και 4486/4-3-2020 έγγραφα της 

Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κασσάνδρας  

- την υπ. αριθμ. 1016/49/6-β γνωμάτευση του Τμήματος Τροχαίας Μουδανιών για τις 

Κοινότητες Πευκοχωρίου, Κρυοπηγής , Νέας Φώκαιας και Καλλιθέας  
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- τις υπ. αριθμ. 1016/49/640-β ,1016/49/640-δ’ και 1016/49/644-β’ γνωματεύσεις του 

Α.Τ. Κασσανδρείας  

- το υπ. αριθμ. 2132.11/389/2020 έγγραφο του Β’ Λ/Τ Ν. Μουδανιών 

- τις γνωμοδοτήσεις των Κοινοτήτων του Δήμου Κασσάνδρας  

- ορθοφωτοχάρτες 
- τα ειδικά έντυπα που απέστειλαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι μέσω email μαζί με τις 

επισημάνσεις τους, καθώς και τα τηλεφωνικά sms 

 

 

Α. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

Με είκοσι επτά -27- ψήφους ΥΠΕΡ της εισήγησης (εκτός της Κοινότητας Πευκοχωρίου και 

Πολυχρόνου) των Δ.Σ. Αλβανός Αθανάσιος, Παντζίκης Παύλος, Λειβαδιώτης Ηρακλής, 

Σμυρλής Δημήτριος, Κατσάνης Αστέριος, Μίζογλου Φωτεινή, Στακινός Βασίλειος, Δάλλα 

Στυλιανή, Μιτελούδης Ιωάννης, Λεμονή Κωνσταντία, Παπαγιάννης Κωνσταντίνος, Τσελεπή 

– Μακρή Ανδρονίκη, Γραμμένου Ευμορφία, Μουλαγιαννιός Λεωνίδας, Μανώλας Αργύριος, 

Κατσαρός Αθανάσιος, Βαμβακά Κρυσταλλία, Ανανίδου Ειρηνούλα, Καραγιαννιός 

Αριστείδης, Κυρίτσης Βασίλειος, Πούλιος Σπυρίδων, Φτίκας Αλκιβιάδης, Παπαδημητρίου 

Μαρία, Σερέτης Ιωάννης, Κουκουβίνος Χαρίλαος,  Κοντός Θωμάς, Κόχειλας Γαρύφαλλος 

 

1. Ανακαλεί την υπ’ αρ. 100/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου μετά το υπ’ αριθμ. 

8654/3.6.2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. 

 

2. Εγκρίνει τη διατήρηση- δημιουργία των θέσεων στάθμευσης Ε.Δ.Χ. – ΤΑΞΙ, όπως 

αναλύονται παρακάτω:  

Α) Στην Κοινότητα της Κασσανδρείας, μπροστά στο κτίριο του ΟΤΕ (8 θέσεις με 

συνολικό μήκος στάσης περίπου 40-48 m), σύμφωνα με την εισήγηση του Τοπικού 

συμβουλίου και τη θετική γνωμάτευση του Α.Τ. Κασσανδρείας.  

Β) Στην Κοινότητα της Καλλιθέας, στην κεντρική οδό, μπροστά από το κατάστημα της 

ALPHA BANK (4 θέσεις με συνολικό μήκος στάσης περίπου 20-24m), σύμφωνα με την 

εισήγηση του Τοπικού συμβουλίου και τη θετική γνωμάτευση του Α.Τ. Κασσανδρείας.  

Γ) Στην Κοινότητα της Κρυοπηγής, στο κοινοτικό χώρο απέναντι από το περίπτερο- 

εσοχή (2 θέσεις με συνολικό μήκος στάσης περίπου 10-12m), σύμφωνα με την εισήγηση 

του Τοπικού συμβουλίου και τη θετική γνωμάτευση του Α.Τ. Κασσανδρείας.  

Δ) Στην Κοινότητα της Αφύτου, έμπροσθεν του Νηπιαγωγείου μετά την κεντρική είσοδο 

και προς την κατεύθυνση του Δημοτικού Σχολείου (2 θέσεις με συνολικό μήκος στάσης 

περίπου 10- 12m), με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου της κοινότητας και τη θετική 

γνωμάτευση του Α.Τ. Κασσανδρείας.  

Ε) Στην Κοινότητα της Νέας Φώκαιας, στην κεντρική οδό, στο κεντρικό φανάρι 

μπροστά στο φαρμακείο (2 θέσεις με συνολικό μήκος στάσης περίπου 10-12m), 

σύμφωνα με την εισήγηση του Τοπικού συμβουλίου και τη θετική γνωμάτευση του Α.Τ. 

Κασσανδρείας.  

Στ) Στην Κοινότητα του Παλιουρίου, στην κεντρική είσοδο, δίπλα από τη στάση ΚΤΕΛ 

(2 θέσεις με συνολικό μήκος στάσης περίπου 10-12m), σύμφωνα με την εισήγηση του 

Τοπικού συμβουλίου και τη θετική γνωμάτευση του Α.Τ. Κασσανδρείας.  

Ζ) Στην Κοινότητα του Χανιώτη, στην κάθετη οδό, απέναντι από το ζαχαροπλαστείο 

«ΔΡΑΜΗΣ» (2 θέσεις με συνολικό μήκος στάσης περίπου 10-12m), σύμφωνα με τον 

Πρόεδρο της Κοινότητας και τη θετική γνωμάτευση του Α.Τ. Κασσανδρείας.  

Η) Στην Κοινότητα της Φούρκας, στον κυκλικό κόμβο απέναντι από τα ΚΤΕΛ (1 θέση 

με συνολικό μήκος στάσης περίπου 5-6m), σύμφωνα με την εισήγηση του Τοπικού 

συμβουλίου και τη θετική γνωμάτευση του Α.Τ. Κασσανδρείας.  

Θ) Στην Κοινότητα της Καλάνδρας, παραπλεύρως της Εκκλησίας (2 θέσεις με συνολικό 

μήκος στάσης περίπου 10-12m), σύμφωνα με την εισήγηση του Τοπικού συμβουλίου και 

τη θετική γνωμάτευση του Α.Τ. Κασσανδρείας.  
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Ι) Στην Κοινότητα του Κασσανδρηνού, μπροστά από την Εκκλησία (2 θέσεις με 

συνολικό μήκος στάσης περίπου 10-12m), σύμφωνα με την εισήγηση του Τοπικού 

συμβουλίου και τη θετική γνωμάτευση του Α.Τ. Κασσανδρείας.  

Κ) Στην Κοινότητα της Αγίας Παρασκευής, στον κυκλικό κόμβο του χωριού (1 θέση 

με συνολικό μήκος στάσης περίπου 5-6m), σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Κοινότητας και 

τη θετική γνωμάτευση του Α.Τ. Κασσανδρείας.  

 

 

  

Β. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Με δεκαοκτώ -18- ψήφους ΥΠΕΡ της εισήγησης (που αφορά την Κοινότητα Πευκοχωρίου) 

των Δ.Σ. Αλβανός Αθανάσιος, Παντζίκης Παύλος, Λειβαδιώτης Ηρακλής, Σμυρλής 

Δημήτριος, Κατσάνης Αστέριος, Μίζογλου Φωτεινή, Στακινός Βασίλειος, Δάλλα Στυλιανή, 

Μιτελούδης Ιωάννης, Λεμονή Κωνσταντία, Ανανίδου Ειρηνούλα, Κυρίτσης Βασίλειος, 

Πούλιος Σπυρίδων, Φτίκας Αλκιβιάδης, Παπαδημητρίου Μαρία, Σερέτης Ιωάννης, 

Κουκουβίνος Χαρίλαος,  Κόχειλας Γαρύφαλλος και εννέα -9- ψήφους ΚΑΤΑ των Δ.Σ. 

Κοντός Θωμάς, Παπαγιάννης Κωνσταντίνος, Τσελεπή – Μακρή Ανδρονίκη, Γραμμένου 

Ευμορφία, Μουλαγιαννιός Λεωνίδας, Μανώλας Αργύριος, Κατσαρός Αθανάσιος, Βαμβακά 

Κρυσταλλία και Καραγιαννιός Αριστείδης 

 

Εγκρίνει τη διατήρηση θέσης στάθμευσης Ε.Δ.Χ. – ΤΑΞΙ, όπως αναλύεται παρακάτω: 

 

-  Στην Κοινότητα του Πευκοχωρίου, στην κεντρική οδό, μπροστά από το 

ζαχαροπλαστείο «ΑΡΤΟΧΩΡΑ» (2 θέσεις με συνολικό μήκος στάσης περίπου 10-12m) σε 

αντίθεση με την εισήγηση του συμβουλίου για μεταφορά της στο χώρο προσωρινής 

στάθμευσης απέναντι από το βενζινάδικο Aegean, καθώς ο χώρος δεν επαρκεί και είναι 

κοντά σε διασταύρωση και σε κόμβο.   

 

 

 

Γ. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Με δεκαεννέα -19- ψήφους ΥΠΕΡ της εισήγησης (που αφορά την Κοινότητα Πολυχρόνου) 

των Δ.Σ. Αλβανός Αθανάσιος, Παντζίκης Παύλος, Λειβαδιώτης Ηρακλής, Σμυρλής 

Δημήτριος, Κατσάνης Αστέριος, Μίζογλου Φωτεινή, Στακινός Βασίλειος, Δάλλα Στυλιανή, 

Μιτελούδης Ιωάννης, Λεμονή Κωνσταντία, Ανανίδου Ειρηνούλα, Κυρίτσης Βασίλειος, 

Πούλιος Σπυρίδων, Φτίκας Αλκιβιάδης, Παπαδημητρίου Μαρία, Σερέτης Ιωάννης, 

Κουκουβίνος Χαρίλαος,  Κόχειλας Γαρύφαλλος, Κοντός Θωμάς και οκτώ -8- ψήφους ΚΑΤΑ 

των Δ.Σ. Παπαγιάννης Κωνσταντίνος, Τσελεπή – Μακρή Ανδρονίκη, Γραμμένου Ευμορφία, 

Μουλαγιαννιός Λεωνίδας, Μανώλας Αργύριος, Κατσαρός Αθανάσιος, Βαμβακά Κρυσταλλία, 

και Καραγιαννιός Αριστείδης 

  

Εγκρίνει τη δημιουργία νέας θέσης στάθμευσης Ε.Δ.Χ. – ΤΑΞΙ, όπως αναλύεται παρακάτω: 

 

- Στην Κοινότητα του Πολυχρόνου, σε νέα θέση, στην κάθετη οδό, πάνω από το 

περίπτερο στην έξοδο του χωριού, στο ύψος απέναντι του παλιού ΠΡΟΠΟ, σύμφωνα με 

την εισήγηση του Τοπικού συμβουλίου (2 θέσεις με συνολικό μήκος στάσης περίπου 10-

12m) και τη θετική γνωμάτευση του Α.Τ. Κασσανδρείας.  

 

 

 

Σημειώνεται ότι για την Κοινότητα Ν. Σκιώνης έχει προταθεί από την Υπηρεσία μας 

χώρος για τη στάση- στάθμευση 2 θέσεων ταξί, αλλά αναμένεται η απάντηση από 

Λιμεναρχείο Νέων Μουδανιών, καθώς ο προτεινόμενος χώρος βρίσκεται εντός της 

Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ν. Σκιώνης. Σύμφωνα με το ι) σχετικό θα πρέπει να δημοσιευτεί 

πρώτα σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση με την οποία θα καθορίζονται τα κριτήρια 

χωροθέτησης των θέσεων στάσης/ στάθμευσης των ταξί εντός ζώνης λιμένα και κατόπιν 

να μας σταλεί από το Λιμεναρχείο η σχετική γνωμοδότηση.  
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   Η οριοθέτηση των παραπάνω θέσεων σταθμών αναμονής ΤΑΞΙ θα γίνει με οριζόντια και 

κατακόρυφη σήμανση. Κατακόρυφη σήμανση υφίσταται στους περισσότερους σταθμούς 

αναμονής. Η οριζόντια σήμανση θα πραγματοποιηθεί με δύο γραμμές επί του 

ασφαλτοτάπητα, σχήματος Γ. Η μία γραμμή θα είναι κάθετη στο κράσπεδο του πεζοδρομίου 

μήκους 2,2μ, οριοθετώντας το τέλος της θέσης και η δεύτερη θα είναι παράλληλη προς το 

κράσπεδο του πεζοδρομίου, με μήκος ανάλογο των αριθμών οχημάτων των ΤΑΞΙ. Η γραμμή 

αυτή είναι συνεχής, κίτρινου χρώματος και πλάτους 20 εκ., με αντανακλαστικό υλικό υψηλής 

οπισθανάκλασης. Η σήμανση δεν πρέπει να δημιουργεί πρόβλημα ασφάλειας πεζών και 

οχημάτων. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  56/2020 

Το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   ΤΑ ΜΕΛΗ 

         Υπογραφή                                                                   Υπογραφές 

                                   Ακριβές απόσπασμα 

 

    Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ            Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

ΑΛΒΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ               ΚΟΧΕΙΛΑΣ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣ  
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