
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:  5ο έκτακτο Ανακατασκευή στέγης κτηρίου Γενικού Λυκείου 
Πολυγύρου

Αριθμός Απόφασης : 151

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 
5ο 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/7885/25-4-2013 έγγραφό της, μας γνωστοποιείται ότι: “διενεργήθηκε αυτοψία επί του 
κτιρίου που στεγάζεται το Γενικό Λύκειο Πολυγύρου. Από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι το 
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κτίριο επιστεγάζεται με εδραζόμενη επί πλάκας σκυροδέματος ξύλινη στέγη και επικάλυψη 
από κεραμίδια γαλλικού τύπου.

Η πτώση κεραμιδιών οφείλεται  στην ελλιπή  στερέωση αυτών επί  των τεγίδων σε 
συνδυασμό  με  την  προσβολή  ανέμου  στο  μέτωπο  στην  κατάληξη  της  επικεράμωσης.  Το 
πρόβλημα εντοπίστηκε στην πλευρά του κτιρίου που δέχεται συνηθέστερα την προσβολή του 
ανέμου χωρίς όμως να αποκλείεται η εμφάνισή του και στην άλλη πλευρά του κτιρίου η οποία 
μάλιστα υπέρκειται της αυλής και συνεπώς έχει πολύ υψηλή επικινδυνότητα. 

Προτείνεται (βάση της ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-05-01-00) η στερέωση κεραμιδιών 
σε όλη την έκταση της στέγης. Θα πρέπει να στερεωθούν τουλάχιστον οι δύο ακραίες σειρές 
στην κατάληξη της επικεράμωσης και το ένα τέταρτο των υπολοίπων κεραμιδιών. Επίσης, 
προτείνεται  η  τοποθέτηση  υδρορροής  στα  σημεία  που  δεν  υπάρχει  και  η  κατασκευή 
ασφαλούς  θυρίδας  καταπακτής  για  την  επισκεψιμότητα  της  στέγης.  Οι  εργασίες 
αποκατάστασης να γίνουν με όλα τα δέοντα μέτρα ασφαλείας και με ιδιαίτερη προσοχή όσον 
αφορά στο μεγάλο ύψος του δαπέδου εργασίας (εξασφάλιση εργατών με ζώνες κτλ). 

Παρακαλείστε για τις δικές σας ενέργειες για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών το 
ταχύτερο δυνατό. Μέχρι την αποκατάσταση της ασφάλειας της επικεράμωσης να απομονωθεί 
ο χώρος στο πίσω μέρος της αυλής όπου εμφανίστηκαν οι καταπτώσεις.”.

Το  Συμβούλιο  αφού  άκουσε  την  εισήγηση,  έλαβε  υπόψη  το  με  Αριθ.  Πρωτ.: 
φ.6στ/7885/25-4-2013 έγγραφο της  Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πολυγύρου, και μετά από 
διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

▪ Την σύνταξη της σχετικής μελέτης από την Τεχνική Υπηρεσία του 

Δήμου

▪ Αναμορφώνει  το  προϋπολογισμό  του  Δήμου  οικ.  έτους  2013 

μεταφέροντας   πίστωση  από  τον  ΚΑΕ02.90.9111,”Αποθεματικό”, 

στον παρακάτω ΚΑΕ: 02.15.7311.002 με ποσό 7.200,00 €

   Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 151/2013

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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