Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:15/2015
Συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας
Λευκάδας
Αριθ. απόφασης: 79-2015
Στο Δημαρχείο Λευκάδας σήμερα στις 15 του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2015,
ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00 μ.μ., ήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής
Κοινότητας Λευκάδας μετά την αριθ. πρωτ.19295/08.09.2015 έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Λευκάδας, η οποία επιδόθηκε στον καθένα
από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 79 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
Α΄87), η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις δ/ξεις του
άρθρου 64 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Παναγιώτης Γαντζίας
2]Βασίλειος Βαγενάς
3]Σπυρίδων Πετούσης
4]Ιωάννα Ντουζέπη

ΑΠΟΝΤΕΣ
1]Γεωργία Κοντογεώργη

Πρακτικά τηρεί η Γραμματέας της Δ/Κ κα Μαρία Παστέλη.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος της Δ/Κ κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης.
ΘΕΜΑ 5ον εντός της Η.Δ. της αριθ.15-2015 συνεδρίασης του Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινότητας Λευκάδας.
Γνωμοδότηση Δ/Κ Λευκάδας σχετικά με λήψη μέτρων προς αποφυγή ατυχημάτων
κατά την είσοδο – έξοδο μαθητών του 4ου Δημοτικού Σχολείου Λευκάδας στην οδό
Καποδιστρίου.
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Γαντζίας, Πρόεδρος
Ο πρόεδρος της Δ/Κ Λευκάδας εισηγούμενος το θέμα θέτει υπόψη του Συμβουλίου το
αριθ. πρωτ. 202/30-06-2015 έγγραφο του Διευθυντή του 4ου Δημοτικού Σχολείου
Λευκάδας στην οδό Καποδιστρίου 11, με το οποίο ζητά να γνωμοδοτήσουμε για τη
λήψη μέτρων προς αποφυγή ατυχημάτων κατά την είσοδο – έξοδο μαθητών στο
σχολείο και συγκεκριμένα για τη δυνατότητα 1] να παρκάρουν τα αυτοκίνητα στην
απέναντι πλευρά του δρόμου 2] να τοποθετηθούν μεταλλικές μπάρες στις εισόδους
για να μην έρχονται τα παιδιά σε απευθείας επαφή με το δρόμο 3] να γίνουν
διαγραμμίσεις (διάβαση πεζών)4] να τοποθετηθούν πινακίδες (προσοχή σχολείο) και
5] να τοποθετηθεί προειδοποιητικός φωτεινός σηματοδότης όπως σε άλλες
διασταυρώσεις και σχολεία της πόλης.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Συμβούλιο της Δ/Κ
Γνωμοδοτεί Ομόφωνα
1] Απαγόρευση στάθμευσης (όχι στάσης) μπροστά στο σχολείο σε όλο το μήκος του
σχολείου ή μέρος αυτού

2] Να γίνουν οι απαραίτητες διαγραμμίσεις
3] Να τοποθετηθούν πινακίδες (προσοχή σχολείο)
4] Να τοποθετηθούν μεταλλικές μπάρες στην είσοδο του σχολείου
5]Να τοποθετηθεί προειδοποιητικός φωτεινός σηματοδότης και ότι άλλο κριθεί
απαραίτητο από την Τροχαία.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 79/2015

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έχει:
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
όπως αναφέρονται παραπάνω

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΝΤΖΙΑΣ

