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TAX/KH Δ/ΝΣΗ :Κανάρη 3 
Τ.Κ. 14569, Άνοιξη
                                         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
                                    
Στη Δημοτική Ενότητα Άνοιξης, σήμερα την 14η του μήνα Μαρτίου του έτους 2019 ημέρα
της εβδομάδος Πέμπτη  και ώρα 07:00 το Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Άνοιξης του
Δήμου  Διονύσου  συνήλθε  σε  τακτική  δημόσια  συνεδρίαση,  ύστερα  από  την  με
αριθ.πρωτ.:11864/08-03-2019  έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  της  Δημοτικής
Ενότητας,  που  δημοσιεύθηκε  στον  πίνακα  ανακοινώσεων  της  Δημοτικής  Ενότητας  και
επιδόθηκε σε κάθε ένα Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.88 του Ν. 3852/2010
για συζήτηση & λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1o:«Χωροθέτηση νέων θέσεων στάσης – στάθμευσης ΤΑΞΙ και υποβολή πρότασης
στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, για χρηματοδότηση προμήθειας στεγάστρων στάσεων».
Θέμα 2ο: «Παραχώρηση διπλού οικογενειακού τάφου στο Κοιμητήριο της Δ.Κ.Άνοιξης».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής
Ενότητας Άνοιξης διαπίστωσε ότι  υπάρχει  νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι  σε σύνολο 5
μελών ήταν από τους κ.κ. Συμβούλους της Δημοτικής Ενότητας  :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ
1)  Πιπέρης Χαράλαμπος                                      1) Καβούρης Θεόδωρος               
2)  Μανώλογλου Χρύσα                                       2)  Πολίτη- Παπάζογλου Μαρία Ειρήνη
3)  Κυριάκης Δημήτριος

Στην  συνεδρίαση  παρευρέθηκε  και  ο  Εντεταλμένος  Δημοτικός  Σύμβουλος  Άνοιξης  κ.
Κωστάκης.Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δ. Διονύσου Μαρουλάκη Ζωή.
 Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το πρώτο εντός ημερησίας διάταξης θέμα.

ΘΕΜΑ 1o:«Χωροθέτηση νέων θέσεων στάσης – στάθμευσης ΤΑΞΙ και υποβολή πρότασης
στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, για χρηματοδότηση προμήθειας στεγάστρων στάσεων».

 Στην  Δ.Κ.Άνοιξης  κατατέθηκε  η  υπ΄αριθμό  11145/04-03-2019  αίτηση  του
κ.Πασχαλίδη,που αιτείται να του παραχωρηθεί διπλός οικογενειακός τάφος στο Κοιμητήριο
της  Δ.Κ.Άνοιξης.  Στο  Κοιμητήριο  είναι  ήδη  ενταφιασμένος  ο  πατέρας  του  Πασχαλίδης
Ιωάννης στον Α.Τ.443 από τις 29-10-2014.
 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΑΝΑΛΥΣΗ
   Ύστερα από το 11146/4-3-19 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Διονύσου που κοινοποιήθηκε στην Δ.Κ. Άνοιξης ενημερώθηκε για τα εξής:
   1.  Προκειμένου ο Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. να χωροθετήσει τις θέσεις στάσης – στάθμευσης ΤΑΞΙ
στα διοικητικά όρια του Δήμου μας, παρακαλούμε να μας δηλώσετε τις υφιστάμενες θέσεις
τους ή να αποστείλετε προτάσεις για νέες θέσεις στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων σας
λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:



     α.  Οι θέσεις 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 400μ από αυτά.
       β. Οι θέσεις θα πρέπει να χωροθετηθούν σε τμήματα των οδών που 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  την  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. Δεν 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 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 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 συγκοινωνία, στις οποίες προτείνετε να τοποθετηθούν στέγαστρα.  Παράλληλα να
μας δηλώσετε και το πλάτος του πεζοδρομίου στην στάση της επιλογής σας.
Παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση σχετικά με το ανωτέρω θέμα άμεσα λόγω των ιδιαίτερα
στενών  χρονικών  περιθωρίων  κατάθεσης  αιτήσεων  χρηματοδότησης  στο  πρόγραμμα
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.
 
 Ο  Πρόεδρος  και τα  μέλη  του  Τοπικού  Συμβουλίου  μετά  από  διαλογική  συζήτηση
αποφάσισαν
                                                  ομόφωνα 
 1.Την χωροθέτηση νέας  θέσης στάσης – στάθμευσης ΤΑΞΙ στην συμβολή των οδών
Παπαναστασίου-Αθηνών Χαλκίδος και Λ. Μαραθώνος και
2.Να τοποθετηθεί στέγαστρο στην Λ. Μαραθώνος έξω από το κατάστημα ΚΑΥΚΑΣ, διότι
εκεί δεν υπάρχει, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις για τη τοποθέτησή του.

  Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό:11/2019.

Ο Πρόεδρος Τα  Μέλη

   ΠΙΠΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ             1. ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΑ
                
                                                  2 .ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
                                        

                                   Ακριβές αντίγραφο
                          Ο  Πρόεδρος του Συμβουλίου
                         της Δημοτικής Ενότητας Άνοιξης
                                 Άνοιξη 15-03-2019
   
                               ΠΙΠΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
                  


