Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ:4/2015
Συνεδρίασης της ∆ηµοτικής Κοινότητας
Λευκάδας
Αριθ. απόφασης: 14-2015
Στο ∆ηµαρχείο Λευκάδας σήµερα στις 20 του µήνα Φεβρουαρίου του έτους 2015,
ηµέρα Παρασκευή και ώρα 16.00 µ.µ., ήλθε σε συνεδρίαση το Συµβούλιο της
∆ηµοτικής Κοινότητας Λευκάδας µετά την αριθ. πρωτ.2856/16.02.2015 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).
ΑΠΟΝΤΕΣ
-----------

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Παναγιώτης Γαντζίας
2]Βασίλειος Βαγενάς
3]Γεωργία Κοντογεώργη
4]Σπυρίδων Πετούσης
5]Ιωάννα Ντουζέπη

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.4-2015 συνεδρίασης του Συµβουλίου της
∆ηµοτικής Κοινότητας Λευκάδας.
Πρόταση ∆/Κ σχετικά µε ανάπλαση
(διασταυρώσεως) Πλατείας Αγίου Μηνά.

–

πλακόστρωση

και

διαγράµµιση

Εισηγητής: κ. Βασίλειος Βαγενάς, Μέλος

Ο κ. Βαγενάς εισηγούµενος το θέµα θέτει υπόψη του Συµβουλίου:
Κρίνεται αναγκαίο σε ένα σηµείο που στην ουσία είναι το κέντρο της πόλης αν µη τι
άλλο να είναι σε ΑΡΙΣΤΗ κατάσταση και όχι να θυµίζει «τριτοκοσµική» χώρα. Από το
συγκεκριµένο σηµείο διέρχονται καθηµερινά χιλιάδες πεζών πολιτών µε κίνδυνο λόγω
της κατάστασης του οδοστρώµατος (θυµίζει πιο πολύ αγροτική οδό) και της
αλλοίωσης των γραµµών διάβασης ακόµη και τη σωµατική ακεραιότητά τους.
Προτείνω να αφαιρεθεί η άσφαλτος, να δηµιουργηθεί το κατάλληλο υπόστρωµα (διότι
έχει επέλθει καθίζηση σε πολλά σηµεία) να γίνει τοποθέτηση πλακών πεζοδροµίου
έτσι ώστε να δοθεί η απαραίτητη αίγλη στο κεντρικότερο σηµείο της πόλης µας και να
γίνει διαγράµµιση για την ασφαλέστερη κυκλοφορία των πεζών.

Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Συµβούλιο της ∆/Κ
Προτείνει Οµόφωνα
Να αφαιρεθεί η άσφαλτος, να δηµιουργηθεί το κατάλληλο υπόστρωµα ώστε να γίνει
τοποθέτηση πλακών πεζοδροµίου και να γίνει διαγράµµιση για την ασφαλέστερη
κυκλοφορία των πεζών.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 14/2015

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έχει:
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
όπως αναφέρονται παραπάνω

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΝΤΖΙΑΣ

