Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ:17/2014
Συνεδρίασης της ∆ηµοτικής Κοινότητας
Λευκάδας
Αριθ. απόφασης: 108-2014
Στο ∆ηµαρχείο Λευκάδας σήµερα στις 11 του µήνα ∆εκεµβρίου του έτους 2014,
ηµέρα Πέµπτη και ώρα 16.00 µ.µ., ήλθε σε συνεδρίαση το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Λευκάδας µετά την αριθ. πρωτ. 31360/05.12.2014 έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου της ∆ηµοτικής 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]Γεωργία Κοντογεώργη
3]Ιωάννα Ντουζέπη
4]Σπυρίδων Πετούσης

ΑΠΟΝΤΕΣ
1]Βασίλειος Βαγενάς

Πρακτικά τηρεί η Γραµµατέας της ∆/Κ κα Μαρία Παστέλη.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία ο Πρόεδρος της ∆.Κ κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης.
ΘΕΜΑ 5ον εντός της Η.∆. της αριθ.17-2014 συνεδρίασης του Συµβουλίου της
∆ηµοτικής Κοινότητας Λευκάδας.
Πρόταση ∆/Κ σχετικά µε τη διαγράµµιση – σήµανση επικίνδυνων διασταυρώσεων
προς αποφυγή τροχαίων ατυχηµάτων στα όρια της ∆ηµοτικής Κοινότητας
Λευκάδας.
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Γαντζίας, Πρόεδρος
Ο πρόεδρος της ∆/Κ Λευκάδας εισηγούµενος το θέµα λέει στους Συµβούλους ότι θα
πρέπει να προτείνουµε λύσεις σχετικά µε τη διαγράµµιση – σήµανση επικίνδυνων
διασταυρώσεων στα όρια της ∆ηµοτικής Κοινότητας Λευκάδας, ώστε να
αποφευχθούν τροχαία ατυχήµατα όπως έχουν γίνει στο παρελθόν µε θύµατα και
προτείνει τα εξής:
Να µπουν κολωνάκια για αποτροπή του παρκαρίσµατος, διαγραµµίσεις του
οδοστρώµατος µε ιριδίζον STOP, καθρέφτες, φωτεινή ένδειξη STOP (φανάρι) κατά
περίπτωση στις κάτωθι επικίνδυνες διασταυρώσεις:
• Τζον Κένεντυ και Λόρδου Βύρωνα
• Καραβέλα και Ι. Γαζή
• Φιλοσόφων και Πεφανερωµένης
• Αναπαύσεως και Φιλοσόφων
• Καραβέλα και Φιλοσόφων
• Λόρδου Βύρωνα και Καποδιστρίου
• Τζον Κένεντυ και Αναπαύσεως
• Καποδιστρίου και Πεφανερωµένης
• 8ης Μεραρχίας και Πεφανερωµένης
• Ούλωφ Πάλµε και Πεφανερωµένης.

Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Συµβούλιο της ∆/Κ
Προτείνει Οµόφωνα
Συµφωνεί µε τις προτάσεις του Προέδρου να µπουν κολωνάκια για αποτροπή του
παρκαρίσµατος, διαγραµµίσεις του οδοστρώµατος µε ιριδίζον STOP, καθρέφτες,
φωτεινή ένδειξη STOP (φανάρι) κατά περίπτωση στις κάτωθι επικίνδυνες
διασταυρώσεις:
• Τζον Κένεντυ και Λόρδου Βύρωνα
• Καραβέλα και Ι. Γαζή
• Φιλοσόφων και Πεφανερωµένης
• Αναπαύσεως και Φιλοσόφων
• Καραβέλα και Φιλοσόφων
• Λόρδου Βύρωνα και Καποδιστρίου
• Τζον Κένεντυ και Αναπαύσεως
• Καποδιστρίου και Πεφανερωµένης
• 8ης Μεραρχίας και Πεφανερωµένης
• Ούλωφ Πάλµε και Πεφανερωµένης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 108/2014

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έχει:
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
όπως αναφέρονται παραπάνω

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΝΤΖΙΑΣ

