ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθμ.:5ην /2015 συνεδρίαση του Συμβουλίου της Τοπικής
κοινότητας Τσουκαλάδων του Δήμου Λευκάδας
Αριθμ. Απόφασης : 14/2015
Στις Τσουκαλάδες και στο τοπικό Γραφείο Τσουκαλάδων σήμερα την 4η του μήνα
Απρίλιου του έτους 2015,ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00πμ. ήλθε σε συνεδρίαση το
Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Τσουκαλάδων μετά την
έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου του, που επιδόθηκε σε καθένα από τους συμβούλους σύμφωνα με τα άρθρα 88,90
του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87).
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο τριών (3) μελών
ευρέθησαν παρόντα τρία (3) μέλη, ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Βεργίνης Αποστόλης
2. Ροντογιάννης Αναστάσιος
3.Σταματέλος Ευάγγελος
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η γραμματέας του Τ.Σ Κονιδάρη Νικολέττα για την
τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
ΘΕΜΑ 2ο :Απόφαση ΤΣ για σηματοδότηση δρόμου.
Ο Πρόεδρος του Τ.Σ εισηγούμενος το 2ο θέμα είπε:
Ο επαρχιακός δρόμος Λευκάδας-Τσουκαλάδων-Άγιου Νικήτα στο σημείο που
διέρχεται από Τσουκαλάδες γίνεται πολύ επικίνδυνος λόγω της πολύ μεγάλης κυκλοφορίας
και της μεγάλης ταχύτητας των διερχόμενων οχημάτων .Το πρόβλημα αυξάνεται τους
θερινούς μήνες που η κυκλοφορία αυξάνεται κατακόρυφα. Στο τμήμα από το νεκροταφείο
μέχρι το τέλος του οικισμού έχουν αναπτυχθεί κατά μήκος του δρόμου και από τις δυο
πλευρές καταστήματα και ενοικιαζόμενα δωμάτια. Υπάρχει κυκλοφορία πεζών και διαβάσεις
συνεχείς από μικρούς και μεγάλους. Πολλά παιδιά παίζουν σε παρακείμενες αλάνες και
περνοδιαβαίνουν το δρόμο.
Πρέπει άμεσα ο δρόμος να σηματοδοτηθεί με διαγραμμισμένες διαβάσεις σε μήκος
περίπου δύο χλμ ,να τοποθετηθούν πινακίδες που να προειδοποιούν για κατοικούμενη
περιοχή και συνεχόμενες διαβάσεις πεζών ,να λειτουργήσουν τα φανάρια που είχαν
τοποθετηθεί στην αρχή και το τέλος του οικισμού και ότι άλλο μέσο που προτείνει η
υπηρεσία σας για να γίνει ο δρόμος όσο ασφαλέστερος μπορεί να γίνει.
Παρακαλούμε να γίνουν άμεσα οι απαιτούμενες ενέργειές σας για να προλάβουμε
δυσάρεστες καταστάσεις.
Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του
Προέδρου
αποφασίζει ομόφωνα:
Ζητά από το Δήμο Λευκάδας να προτείνει στην περιφερειακή ενότητα Λευκάδας
,όπου ανήκει ο παραπάνω δρόμος, να γίνουν όλες οι προσφερόμενες ενέργειες (
σηματοδότηση ,διαγράμμιση διαβάσεων, τοποθέτηση πινακίδων κλπ) άμεσα -πριν την
έναρξη τις θερινής περιόδου-προκειμένου να προλάβουμε δυσάρεστες καταστάσεις.
Η Απόφαση αυτή πήρε αρ. 14/2015
Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται
O Πρόεδρος
Βεργίνης Αποστόλης
Ακριβές Απόσπασμα
Ο πρόεδρος του Συμβουλίου
Αποστόλης Βεργίνης

Τα μέλη
Όλα τα παρόντα μέλη
Ο/Η Γραμματέας

