
Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο
 της 17/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

        Στον Πολύγυρο, σήμερα είκοσι τέσσερις (24) του μηνός  Νοεμβρίου του έτους 2013, ημέρα 
Κυριακή  και  ώρα  12:00  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου Πολυγύρου  συνήλθε  σε  ΤΑΚΤΙΚΗ 
δημόσια συνεδρίαση  (εξ  αναβολής  της  υπ'  αριθ.  15/15-11-2013  συνεδρίασης  λόγω  έλλειψης 
απαρτίας)  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημαρχείου  Πολυγύρου,  ύστερα  από  την  με  αριθ. 
17/18.11.2013 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 Δημητριάδης Χρήστος
2 Γκλάβας Γεώργιος 15 Σιμώνης Ιωάννης
3 Βορδός Χρήστος 16 Λαφαζάνης Βασίλειος
4 Κυριάκου Ιφιγένεια 17 Σταμούδης Ελευθέριος
5 Λιόντας Γεώργιος 18 Καπλάνης Θωμάς
6 Σαράντη Μαρία 19 Πλιάκος Αστέριος
7 Ζούνη Στέλλα 20 Πύρρος Ιωάννης
8 Λακρός Αλέξανδρος 21 Παρθενιώτης Νικόλαος
9 Σοφοτάσιος Χρήστος 22 Γκολόης Γεώργιος
10 Βουλγαράκης Χρυσόστομος 23
11 Κοντογιώργης Δημήτριος 24
12 Χλιούμης Ανδρέας 25
13 Μπογδάνος Κων/νος 26

ΑΠΟΝΤΕΣ : 
Α/Α Επίθετο Όνομα
1 Δήμητσας Δημήτριος
2 Βαγιωνάς Αθανάσιος
3 Αβέρης Αθανάσιος
4 Μπάτσιος               Αστέριος
5 Ευαγγελινός Δημήτριος

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 
παραβρέθηκε  ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δ.Κ. Ορμύλιας κ. Αναστάσιος Σαραφίδης.

Αριθμός θέματος:11ο Παραλαβή  -  Έγκριση  της  μελέτης  «Γεωτεχνική  μελέτη 
θεμελίωσης  του  έργου  με  τίτλο:  “Αναστήλωση  οικίας 
Κότσιανου -  μετατροπή σε λαογραφικό μουσείο  -  χώρο 
πολιτισμού (κτίριο διατηρητέο)»

Αριθμός Απόφασης :426
Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού  Συμβουλίου κ.  Ζαγγίλας Δημήτριος,  εισηγούμενος  το  11ο 

θέμα,  έδωσε τον λόγο στον  κ. Δήμαρχο, ο οποίος  ανέφερε ότι: “Προκειμένου για την ένταξη της 
Πράξης «Αναστήλωση οικία Κότσιανου - μετατροπή σε λαογραφικό μουσείο - χώρο πολιτισμού 
(κτίριο διατηρητέο)» σε σχετικό χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Ε.Σ.Π.Α εκπονήθηκε η αναγκαία 
μελέτη  με  τίτλο  «Γεωτεχνική  μελέτη  θεμελίωσης  του  έργου  με  τίτλο  "Αναστήλωση  οικίας 
Κότσιανου - μετατροπή σε λαογραφικό μουσείο - χώρο πολιτισμού (κτίριο διατηρητέο)"».
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Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση και ο προσδιορισμός των εδαφικών συνθηκών και παραμέτρων 
που συναντώνται υπό της θεμελίωσης της υφιστάμενης οικίας. Ειδικότερα η μελέτη απέβλεπε στα ακό-
λουθα:

- Προσδιορισμός της  στρωματογραφίας  του υπεδάφους και  πιο συγκεκριμένα του βάθους,  του 
πάχους και των κλίσεων κάθε διακεκριμένης εδαφικής στρώσης.

- Μέτρηση και προσδιορισμός των φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων των επιμέρους εδαφικών 
στρώσεων και

- Εκτίμηση της στάθμης του υπόγειου υδάτινου ορίζοντα. 
Τα αποτελέσματα των επιτόπου ερευνητικών γεωτεχνικών εργασιών αξιολογήθηκαν με στόχο:
α) Την παρουσίαση του τυπικού γεωτεχνικού προσομοιώματος,  δηλαδή του διαχωρισμού των 

συναντώμενων σχηματισμών σε εδαφικά στρώματα με κριτήριο τη μηχανική συμπεριφορά και με 
βάση τα αποτελέσματα της γεωτεχνικής έρευνας. 

 β)  Την  παρουσίαση  των  τιμών  (διακύμανση  και  μέσοι  όροι)  των  κυριότερων  φυσικών  και 
μηχανικών χαρακτηριστικών για κάθε εδαφική στρώση που έχει διαχωριστεί, με ιδιαίτερη έμφαση 
στα αποτελέσματα των επί τόπου και εργαστηριακών δοκιμών αντοχής και παραμορφωσιμότητας. 

γ)  Την  επιλογή  αντιπροσωπευτικών  τιμών  (σχεδιασμού)  των  φυσικών  και  μηχανικών  πα-
ραμέτρων για κάθε διαχωριζόμενη στρώση. 

δ) Την κατάταξη των εδαφών από άποψη σεισμικής επικινδυνότητας με βάση τον ΕΝ 1998 και  
τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (ΕΑΚ 2000). 

Ακολούθως, συντάχθηκε η γεωτεχνική μελέτη ενίσχυσης της θεμελίωσης της υπό μελέτη οικίας,  
η οποία αποσκοπεί στη διατύπωση τεκμηριωμένων προτάσεων σχετικά με τον κατάλληλο τρόπο 
υποθεμελίωσης, την πιθανή ανάγκη λήψης ειδικών μέτρων βελτίωσης και το σχεδιασμό των τυχόν 
απαιτούμενων διατάξεων αντιστήριξης. 

Ειδικότερα,  η  εν  λόγω  μελέτη  περιλαμβάνει  αναλυτικά  τα  αποτελέσματα  των  αναγκαίων 
εδαφοτεχνικών υπολογισμών και πιο συγκεκριμένα:
- Της εύρεσης της φέρουσας ικανότητας  εδάφους και  της  επιτρεπόμενης  τάσης επιφανειακής 

θεμελίωσης με χρήση των σχετικών κανονιστικών διατάξεων.
- Της εκτίμησης των αναμενόμενων καθιζήσεων επιφανειακής θεμελίωσης.
- Της  εύρεσης  της  τιμής  του  δείκτη  εδάφους  που  απαιτείται  για  τη  στατική  επίλυση  της 

θεμελίωσης (περίπτωση επιφανειακής θεμελίωσης)”.
Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό  Συμβούλιο,  ύστερα  από διαλογική  συζήτηση και  αφού έλαβε  υπόψη του  την 
παραπάνω μελέτη

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

Την  έγκριση και  παραλαβή  της  μελέτης  «Γεωτεχνική  μελέτη  θεμελίωσης  του 

έργου με τίτλο: “Αναστήλωση οικίας Κότσιανου - μετατροπή σε λαογραφικό μουσείο - 

χώρο πολιτισμού (κτίριο διατηρητέο)»

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 426/2013
Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ Μ Ε Λ Η
Υπογραφή              Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 29-11-2013

Μ. Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΛΑΣ
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