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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ        

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ       

 
Περίληψη 

«Καθορισμός χώρου στάσης/ στάθμευσης και αυτοεπιβίβασης για τα ΕΔΧ-ΤΑΞΙ 

αυτοκίνητα στην Τ.Κ. Καλαμπακίου» 

 

Στο Καλαμπάκι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28η του μηνός 

Σεπτεμβρίου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12.00΄ 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δοξάτου, 

μετά από την αριθμ. πρωτ. 10296/23-09-2020 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου 

αυτής, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με 

αποδεικτικό και δημοσιεύθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του 

Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α’ 87) με τίτλο «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» έτσι όπως 

αντικατάσταθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/19-07-2018) και 

συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α’/9-8-2019). 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών  

βρέθηκαν παρόντα  6 μέλη: 

          ΠΑΡΟΝΤΑ     ΑΠΟΝΤΑ 

1 Θεμιστοκλής Ζεκερίδης 1 Κρικοπούλου – Πατιά Κωνσταντίνα 

2 Κιτσουκάκης Ιωάννης   

3 Χατζηπροδρόμου Ιπποκράτης    

4 Καγγελίδης Ιωάννης   

5 Μπερμπερίδης Αθανάσιος    

6 Λουλούδης Ιωάννης   

 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ: Κρικοπούλου Πατιά Κωνσταντίνα κατά τη διάρκεια συζήτησης 

του 1ου θέματος. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδρος Κοινότητας Δοξάτου, Διογένης Μάρκου  

  Πρόεδρος Κοινότητας Νεροφράκτη, Γουδάκης Γεώργιος  

    

Παρουσία της Τρούτπεγλη Καλλιόπης, υπαλλήλου του Δήμου Δοξάτου για 

την τήρηση των πρακτικών, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  για 

συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.   

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  σχετικό με 

την περίληψη,  έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 

αριθμ.πρωτ10221/21-09-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία 

έχει ως κάτωθι: 

«… 

ΘΕΜΑ : Καθορισμός χώρου στάσης/ στάθμευσης και αυτοεπιβίβασης για τα 

ΕΔΧ-ΤΑΞΙ αυτοκίνητα στην Τ.Κ. Καλαμπακίου 

ΣΧΕΤΙΚΑ: Oι υπ’αριθμ.: 14893/6-12-2019, 14894/6-12-2019, 14895/6-12-2019,  

14896/6-12-2019, 14897/6-12-2019, 14898/6-12-2019 και 14899/6-12-

2019 αιτήσεις ιδιοκτητών ταξί  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθ. 6/28-09-2020 συνεδρίασης 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Δοξάτου  

Αριθμός Απόφασης 11/2020 
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κ. Πρόεδρε 

Σας παρακαλώ όπως συμπεριλάβετε στην ημερήσια διάταξη το παρακάτω θέμα:  

 

«Καθορισμός χώρου στάσης/στάθμευσης και αυτοεπιβίβασης για τα ΕΔΧ-

ΤΑΞΙ αυτοκίνητα στην Τ.Κ. Καλαμπακίου» 

 

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, …»  

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών αιτήσεων ιδιοκτητών αυτοκινήτων ταξί και 

σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, ο Δήμος Δοξάτου προτίθεται να καθορίσει χώρο 

στάσης ή στάθμευσης ταξί (πιάτσα), στην Τ.Κ. Καλαμπακίου και συγκεκριμένα στην 

πλατεία Ελευθερίας. 

 

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 λαμβάνονται υπόψη για τη δημιουργία χώρων 

στάθμευσης ταξί (πιάτσες) είναι να βρίσκονται κοντά σε σημεία ενδιαφέροντος όπως: 

εμπορικά κέντρα, ιατρικά και κοινοτικά κέντρα, εκπαιδευτικά και αθλητικά κέντρα, 

περιοχές διασκέδασης, ξενοδοχεία και κύρια κέντρα εργασίας και κρατικές υπηρεσίες, 

κοντά σε φωτισμένες κατά τις νυχτερινές ώρες περιοχές και σε κοντινή απόσταση από 

τα σημεία ενδιαφέροντος.  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ. 243 και 244/1987 (Α’ 104), όπως ισχύουν, 

καθορίζεται ότι  «Η στάση ή στάθμευση των αυτοκινήτων ταξί για την εξυπηρέτηση του 

κοινού επιτρέπεται: 

α) Σε ειδικά γι` αυτό το σκοπό καθοριζομένους χώρους στάσης ή στάθμευσης (πιάτσες).  

Για τον καθορισμό των χώρων αυτών ακολουθούνται όσα ορίζονται από τις σχετικές 

διατάξεις του ΚΟΚ και λαμβάνονται υπόψη η γνώμη οικείας Υπηρεσίας Τροχαίας, της 

οικείας αρχής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του ΟΣΑ, των επαγγελματικών οργανώσεων 

ιδιοκτητών και οδηγών ΕΔΧ αυτοκινήτων, καθώς και η εξυπηρέτηση του επιβατικού 

κοινού». 

Λαμβάνοντας υπόψη : 

α) τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010  

β) τις διατάξεις του Ν.4313/2014 «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών 

και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις»  

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

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

διατάξεις»  

ε) παραγρ.1 του άρ.10 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως κυρώθηκε με τον 

ν.2696/1999 (Α’ 57)  

στ) τις σχετικές αιτήσεις ιδιοκτητών ταξί 

ζ) την υπ’αριθμ. 1016/49/167-α’ παροχή γνώμης του Αστυνομικού Τμήματος Δοξάτου 

η) την απόφαση –γνωμοδότηση της Τ.Κ.Καλαμπακίου 

θ) τον καθορισμό θέσης, κατόπιν αυτοψίας, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δ. Δοξάτου 

σύμφωνα με συνημμένο διάγραμμα, 

καλείτε να αποφασίσει σχετικά.……» 

 Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  να 

αποφασίσουν  σχετικά.  

 Η Επιτροπή Ποιότητας   Ζωής αφού έλαβε υπόψη της:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 . 
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 έτσι όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018. 

3. Την ανωτέρω εισήγηση 

4.  Τις διατάξεις του Ν.4313/2014 «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, 

Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις»  

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

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

άλλες διατάξεις»  

7. Την παραγρ.1 του άρ.10 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως κυρώθηκε 

με τον ν.2696/1999 (Α’ 57)  

8. Τις σχετικές αιτήσεις ιδιοκτητών ταξί 

9. Την υπ’ αριθμ. 1016/49/167-α’ παροχή γνώμης του Αστυνομικού Τμήματος 

Δοξάτου 

10. Την 10/220 απόφαση –γνωμοδότηση της Κοινότητας Καλαμπακίου 

11. Τον καθορισμό θέσης, κατόπιν αυτοψίας, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δ. 

Δοξάτου σύμφωνα με συνημμένο διάγραμμα.    

μετά από συζήτηση:   

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εισηγείται θετικά προς το Δημοτικό Συμβούλιο σε ότι αφορά το καθορισμό χώρου 

στάσης – στάθμευσης ταξί (πιάτσα) στην Κοινότητα Καλαμπακίου επί της Πλατείας 

Ελευθερίας -7 θέσεις- , σύμφωνα με το σχέδιο χωροθέτησης της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης 

απόφασης.  

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 11/28-09-2020. 

Σε απόδειξη συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

Ο  Πρόεδρος      Τα Παρόντα Μέλη 

Θεμιστοκλής Ζεκερίδης    Κιτσουκάκης Ιωάννης 

Χατζηπροδρόμου Ιπποκράτης 

       Καγγελίδης Ιωάννης 

       Μπερμπερίδης Αθανάσιος 

       Κρικοπούλου  Πατιά Κων/να 

       Λουλούδης Ιωάννης     

         

Ακριβές απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 

 

Θεμιστοκλής Ζεκερίδης  
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