Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ:12/2011
Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ.απόφασης:100/2011
Στη Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα στις 12 του
µήνα Οκτωβρίου του έτους 2011, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 , ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά την αριθ.πρωτ.30601/7-10-2011
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) Μελάς Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Σίδερης Αντώνιος
2) Στραγαλινός Βασίλειος
3) Γαβρίλης ∆ηµήτρης
4)Μεσσήνης Ιωάννης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ.Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 5ο ΕΚΤΟΣ Η.∆.:. Απόφαση της Επιτροπής σχετικά µε µονοδρόµηση
τµήµατος της οδ.Αντ.Τζεβελέκη και διάνοιξη των κάθετων οδών.
Εισηγήτρια: κα. Σκιαδά-Πετούση Ζωή
Πρόεδρος Επιτροπής
Η κα. Πρόεδρος εισηγούµενη το θέµα ανέφερε στην Επιτροπή, ότι :
«Σήµερα µου επιδόθηκε επιστολή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων του 1ου
∆ηµοτικού Σχολείου Λευκάδας, µε την οποία ενηµερώνουν το ∆ήµο Λευκάδας ότι,
κατόπιν κοινής συνεδρίασης των Συλλόγων Γονέων και Κηδεµόνων του 1ου
∆ηµοτικού Σχολείου Λευκάδας και του 1ου Γυµνασίου Λευκάδας, του ∆/ντή του 1ου
∆ηµοτικού Σχολείου Λευκάδας, του ∆/ντή του1ου Γυµνασίου Λευκάδας, της ∆/ντριας
του 1ου Λυκείου Λευκάδας και του ∆/ντή του Τ.Ε.Λ. Λευκάδας, αποφασίστηκε να
ζητήσουν την µονοδρόµηση του τµήµατος της οδού Αντ. Τζεβελέκη που ξεκινά από
το Πρώτο ∆ηµοτικό Σχολείο Λευκάδας(∆ιασταύρωση µε την οδό Υπ.Αθ.Κατωπόδη)
και καταλήγει στο Κ.Τ.Ε.Λ. (διασταύρωση µε την οδό Φιλοσόφων) καθώς και τη
διάνοιξη των κάθετων οδών που περνούν δίπλα από τα σχολεία.
Η µονοδρόµηση, καθώς και η διάνοιξη των κάθετων οδών, θα συµβάλλει σηµαντικά
στην ασφάλεια των µαθητών που περνούν από εκεί καθηµερινά, αλλά και την
κυκλοφοριακή αποσυµφόρηση του δρόµου που παρατηρείται κυρίως κατά τις ώρες
προσέλευσης και αποχώρησης των µαθητών.
Στην αίτηση αυτή επισυνάπτεται χάρτης µε τις προτεινόµενες κυκλοφοριακές
ρυθµίσεις κατόπιν γνωµάτευσης και της Τροχαίας.
Προτείνω την θετική γνωµοδότηση της Επιτροπής για την µονοδρόµηση τµήµατος
της οδ.Αντ.Τζεβελέκη και την διάνοιξη των κάθετων οδών καθώς και την εισήγηση
του θέµατος στο ∆.Σ. το συντοµότερο δυνατό, γιατί πρόκειται για επείγον θέµα που
αφορά άµεσα στην ασφάλεια των µαθητών των σχολείων».
Κατόπιν των παραπάνω κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Επιτροπή αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της την παραπάνω
εισήγηση, µετά από διαλογική συζήτηση
Οµόφωνα αποφάσισε
Γνωµοδοτεί θετικά για την µονοδρόµηση τµήµατος της οδ.Αντ.Τζεβελέκη που
ξεκινά από το Πρώτο ∆ηµοτικό Σχολείο Λευκάδας(∆ιασταύρωση µε την οδό
Υπ.Αθ.Κατωπόδη) και καταλήγει στο Κ.Τ.Ε.Λ. (διασταύρωση µε την οδό Φιλοσόφων)
καθώς και τη διάνοιξη των κάθετων οδών που περνούν δίπλα από τα σχολεία,
σύµφωνα και µε τη γνωµοδότηση της Τροχαίας, καθώς και την εισήγηση του
θέµατος στο ∆.Σ. το συντοµότερο δυνατό, γιατί πρόκειται για επείγον θέµα που
αφορά άµεσα στην ασφάλεια των µαθητών των σχολείων.
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έχει:

H Πρόεδρος

Σκιαδά- Πετούση Ζωίτσα

Τα Μέλη
όπως αναφέρονται παραπάνω

