
Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ
 της 6/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

        Στον Πολύγυρο, σήμερα είκοσι έξι (26) του μηνός Απριλίου του έτους 2013, ημέρα 
Παρασκευή  και  ώρα  14:00  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  Πολυγύρου  συνήλθε  σε 
τακτική  δημόσια  συνεδρίαση  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημαρχείου  Πολυγύρου, 
ύστερα  από  την  με  αριθ.  6/22.4.2013 έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  του  Δ.Σ.  κ. 
Δημητρίου Ζαγγίλα, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
       Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι  παρίσταται   ο   
Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:                        
   

Α/Α Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα
1 Ζαγγίλας Δημήτριος 14 Αβέρης Αθανάσιος
2 Πλιάκος Αστέριος 15 Δημητριάδης Χρήστος
3 Βορδός Χρήστος 16 Σιμώνης Ιωάννης
4 Χλιούμης Ανδρέας 17 Πύρρος Ιωάννης
5 Λιόντας Γεώργιος 18 Σταμούδης Ελευθέριος
6 Σαράντη Μαρία 19 Λαφαζάνης Βασίλειος
7 Ζούνη Στέλλα 20 Μπάτσιος Αστέριος
8 Λακρός Αλέξανδρος 21 Γκολόης Γεώργιος
9 Σοφοτάσιος Χρήστος
10 Βουλγαράκης Χρυσόστομος
11 Κοντογιώργης Δημήτριος
12 Κυριάκου Ιφιγένεια
13 Μπογδάνος Κων/νος

ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Δήμητσας Δημήτριος
2 Γκλάβας Γεώργιος
3 Ευαγγελινός Δημήτριος
4 Βαγιωνάς Αθανάσιος
5 Καπλάνης Θωμάς
6 Παρθενιώτης Νικόλαος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πραβίτα Γ. Μαρία, για την 
τήρηση των πρακτικών. 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και 
δεν παραβρέθηκε κανείς.

Αριθμός θέματος:  4ο έκτακτο Έλεγχος επικινδύνου τοιχείου αντιστήριξης επί της 
κεντρικής οδού Γεροπλατάνου-Σανών

Αριθμός Απόφασης : 150

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 
4ο έκτακτο θέμα, μετά και την συναίνεση του κ.  Δημάρχου για την συζήτηση του θέματος 
και την ομόφωνη έγκριση των μελών του Δ.Σ. για την κατεπείγουσα συζήτηση του θέματος 
τόνισε τα εξής :«Από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πολυγύρου,  με το με Αριθ. Πρωτ.: 
φ.6στ/5460/22-4-2013 έγγραφό της, μας γνωστοποιείται ότι:  διενεργήθηκε αυτοψία επί του  
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επικινδύνου τοιχείου αντιστήριξης εντός του οικισμού του Γεροπλατάνου και συγκεκριμένα στην  
έξοδο από τον εν λόγω οικισμό προς τα Σανά και επί της κεντρικής οδού. 

Διαπιστώθηκε η ύπαρξη αρνητικής κλίσης  στο τοιχείο η οποία στο ένα άκρο αυτού  
φτάνει έως και 11% περίπου ενώ στο άλλο άκρο η ύπαρξη εγκάρσιου  τμήματος τοιχείου δρα  
ευεργετικά.  Επίσης,  το  τοιχείο  εμφανίζει  διαμπερείς  ρωγμές  εξαιτίας  των  ανωτέρω  
μετακινήσεων.  Τέλος,  όσον  αφορά  στο  πρανές  και  την  επιχωση  όπισθεν  του  τοίχου  
αντιστήριξης, εμφανίζεται αστοχία στον περιβάλλοντα χώρο της οικίας που βρίσκεται εκεί και  
στον  οποίο  είχε  κατασκευαστεί  δάπεδο σκυροδέματος  επί  εδάφους.  Οι  μαρτυρίες  κατοίκων  
αναφέρουν την ύπαρξη εξέλιξης στο φαινόμενο. 

Από  τα  παραπάνω  προκύπτει  η  ανεπάρκεια  του  υφιστάμενου  τοίχου  αντιστήριξης  
πιθανότατα  λόγω  έλλειψης  ή  ανεπάρκειας  πέλματος  και  έλλειψης  οπών  αποστράγγισης  
ομβρίων. Επειδή η αντικατάσταση του τοιχείου, με καθαίρεση του υφισταμένου και κατασκευή  
νέου, θα διακινδυνεύσει την ανάπτυξη βλαβών στο υφιστάμενο υπερκείμενο κτίσμα προτείνεται  
η σταθεροποίηση του πρανούς με κατασκευή πασσαλότοιχου σε οποιαδήποτε θέση πίσω από  
τον υφιστάμενο τοίχο πριν την πιθανή καθαίρεση αυτού ή με  αντιστήριξη του  υφιστάμενου  
τοιχείου. Η δεύτερη λύση είναι μεν οικονομικότερη όμως θα οδηγήσει σε στένεμα της οδού. Για  
την κατασκευή του ως άνω έργου θα απαιτηθεί ειδική τεχνική μελέτη. 

Καλείτε  ο  Δήμος  να  ενεργήσει  το  ταχύτερο  δυνατό  ώστε  να  προχωρήσουμε  στην  
ανάθεση  των  ειδικών  τεχνικών  μελετών  (στατικής  και  γεωτεχνικής)  και  ακολούθως  στην  
υλοποίηση του έργου.

Μέχρι  την υλοποίηση του έργου και  την αποκατάσταση της  ασφάλειας  στην οδό να  
τοποθετηθεί ενημερωτική πινακίδα και να απαγορευτεί η στάθμευση ή η παραμονή ανθρώπων  
στην εν λόγω θέση. 

Ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Γεροπλατάνου, προς τον οποίο κοινοποιείται το παρόν έγγραφο,  
να μας ενημερώσει άμεσα σε περίπτωση που προχωρήσει περαιτέρω η υποχώρηση του τοιχείου  
και να κοινοποιήσει το παρόν έγγραφο στον ιδιοκτήτη της οικίας με τη σύσταση να μην κάνει  
χρήση της οικίας μέχρι την αποκατάσταση του τοιχείου.”.

Το  Συμβούλιο  αφού  άκουσε  την  εισήγηση,  έλαβε  υπόψη  το  με  Αριθ.  Πρωτ.: 
φ.6στ/5460/22-4-2013 έγγραφο της  Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πολυγύρου, και μετά από 
διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

Να υποβληθεί  σχετικό αίτημα στην  αρμόδια επιτροπή της  Πολεοδομίας  για  να 

κριθεί το επικίνδυνο ή μη του συγκεκριμένου τοιχίου και να γίνει ο σχετικός έλεγχος.

   Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 150/2013

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ Μ Ε Λ Η

Υπογραφή              Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα

Πολύγυρος 29 -4-2013
Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΛΑΣ
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