Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ:2/2012
Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ.απόφασης:19/2011
Στη Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα στις 28 του
µήνα Φεβρουαρίου του έτους 2012, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00 , ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά την αριθ.πρωτ.4409/2302-2012 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα µε
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του
Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα(9) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Σκιαδά – Πετούση Ζωίτσα :Πρόεδρος
2) Γεωργάκης Βασίλειος
3) Μεσσήνη Κερασούλα
4) Σούνδιας Πραξιτέλης
5)Στραγαλινός Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Σίδερης Αντώνιος
2)Μεσσήνης Ιωάννης
3) Μελάς Βασίλειος
4) Γαβρίλης ∆ηµήτριος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα. Γεωργάκη Κωνσταντίνα, Υπάλληλο
του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 8Ο : « Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στο 4ο

∆ηµοτικό Σχολείο ∆ήµου

Λευκάδας»
Εισηγητής: κα Σκιαδά – Πέτούση Ζωίτσα
Πρόεδρος της Επιτροπής
H Πρόεδρος, εισηγούµενη το θέµα, θέτει υπόψη των µελών της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής
Α) το µε αριθµ.πρωτ.252/12-11-2011 έγγραφο 4ου ∆ηµοτικoύ Σχολείου
Λευκάδας, σύµφωνα µε το οποίο αιτείται :
• «…Επειδή το πεζοδρόµιο είναι πολύ στενό και µε το που βγαίνουν οι
µαθητές από το προαύλιο του σχολείου βρίσκονται αµέσως στο οδόστρωµα,
προτείνουµε την τοποθέτηση κατάλληλων µπαρών σε µήκος του
πεζοδροµίου τουλάχιστον δεκαπέντε µέτρων
• Τη διαγράµµιση του οδοστρώµατος στις δυο εισόδους µε την ένδειξη
διέλευσης πεζών
• Την τοποθέτηση πινακίδων που να προειδοποιούν για την ύπαρξη του
σχολείου»
Β) το µε αριθµ.πρωτ. 22/30-01-2012 έγγραφο της σχολικής Επιτροπής
Α/θµιας Εκπ/σης ∆ήµου Λευκάδας, µε το οποίο διαβιβάζεται το (Α) έγγραφο
Γ) τη µε αριθµ.16/01-02-2012 απόφαση ∆ηµοτικής Κοινότητας Λευκάδας
για
• την τοποθέτηση κατάλληλων µπαρών σε µήκος του πεζοδροµίου
τουλάχιστον δεκαπέντε µέτρων
• τη διαγράµµιση του οδοστρώµατος στις δύο εισόδους µε την ένδειξη
διέλευσης πεζών
• την τοποθέτηση πινακίδων που να προειδοποιούν για την ύπαρξη σχολείου
∆) Το µε αριθµ.πρωτ.3042/08-10-2011 έγγραφο Υ.ΜΕ.∆Ι

Στη συνέχεια η Πρόεδρος προτείνει να γίνουν δεκτά τα αιτήµατα και να
διαβιβαστεί ο φάκελος στην Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου ώστε να γίνουν όλες οι
απαραίτητες ενέργειες,
και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη
της την παραπάνω εισήγηση, µετά από διαλογική συζήτηση
Οµόφωνα αποφασίζει
να γίνουν δεκτά τα αιτήµατα του 4ου ∆ηµοτικού Σχολείου Λευκάδας για
•

την

τοποθέτηση

κατάλληλων

µπαρών

σε

µήκος

του

πεζοδροµίου

τουλάχιστον δεκαπέντε µέτρων
•

τη διαγράµµιση του οδοστρώµατος στις δύο εισόδους µε την ένδειξη
διέλευσης πεζών

•

την τοποθέτηση πινακίδων που να προειδοποιούν για την ύπαρξη σχολείου

και κατόπιν να διαβιβαστεί η απόφαση στην Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου ώστε να
γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες σύµφωνα µε την ανωτέρω.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έχει:

H Πρόεδρος

Σκιαδά- Πετούση Ζωίτσα

Τα Μέλη
όπως αναφέρονται παραπάνω

