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Σελiδα 1 απ6 8

TEXΝΙKΗ EKΘEΣΗ ΑYToΨΙΑΣ

Στlg 1Blg3l201 1, ημι1ρα Παραoκευη, κλlμακlο μηXαVlκΦv τηE Tεxvrκflg Yπηρεo[αζ ToU Δημου Θηβαζ,

απoτελo0μεVo απo τηv Σωτηρiα Kαoτrζα δlπλ. πoλlτlκο μηΧαVlκo καl τov ΠαvαγlΦτη Bαρcαμη δlπλ πoλtτtκο

μη1αvtκo. μετiβη στo κτ[ρto ΤoU δlθεotου (2lΘ) δημoτtκοΟ oxoλε[ου, σTo Δημoτlκδ Δlαμερtομα

Mελιooοxωρiου, γlα ΤηV δrεvεργεlα αυτοψ[αg.

Πρoκεlται Ylα δlΦρoφη καταoκευη απo ωπλtoμεvo oκυρ6δεμα με oργαvloμo πληρωoηg απo

oπτoπλlvθουE με xρovo KατασKεUηg τiλog τηq δεκαετ[αq τoυ 1970 (η πληρoφoρiα αυτη δoΘηκε πρoφoρtκα

απo τov πρoεδρo τoU ΤoπΙKo0 δlαμερ[oματog), η Xρηση τoυ κτlρ[oυ ε[vαt VηπΙαγωγεio cτo looγεlo καl δlθεolo

δημoτlκ6 oxoλε[o σTov oρoφo.

Τo κτ[ρlο λoγω τoυ αvαγλυφoυ ΤoU οlKoπεδoυ (μεγαλη κλioη), εlvαl KαTασKεUαoμεvο τo looγεtο τoυ

κατα τtg δ0o τoυ πλευρεg εvτog τoυ εδαφoUζ Kαl με μrκρ6τερo εμβαδo απo τοv ορoφo. Η θεμελ[ωoη του

κτlρ[ου εlκαζεταl Οτl εxεl γΙvεt oε δυo επ[πεδα (αvlooαταθμ[α), τo τμημα τoυ oρ6φoυ πoυ εfvαl εκτog του

περtγραμμαToζ ToU lσογεioυ Θεμελlωvεταt oε ψηλδτερo επ[πεδo απ6 oτl η ΘεμελIωoη τoυ looγε[oυ.

Kατα τηV αUToψΙα δtαπlo'τΦΘηκαv τα κατωτdρω:

α) o 1Φρoζ μπρoσTα ατηv κεvτρtκη εiοοδo τoυ κτlρ[ou σToV oρoφo, σTηV βορεlα πλευρα τoυ,

(δεg φωτoγραφiα 1 καl 2) tγει υπooτε[ καθiζηoη με oυvεπεlα To απααlμo τωv πλακtδ[ωv επloτρωαηs Kαl τoU

κραoπεδoυ, αυτη η βλαβη εγKUμovε[ κlvδυvoυζ σTηV ε[ooδo καr fξoδo τωv μαΘητΦv.

β) oτo Τμημα τou oρoφoU, σTnV βoρεlα Kαl αVαToλtκξ πλεuρα, το οπo[o ε[vαl απo τηv μερIα

ToU κτtρ[oυ Χωρiζ υπoγεlo, To oπo[o f1εt Χρηση αtθoυoΦv δtδαoκαλ[αE Kαl δtαδρδμoυ, παρουotαζεt

oρrζovτrεg αλλα καl υπo κλioη περΙπoυ 45o μolρΦv γωv[α, ρωγμεζ, σToUζ εξωτερrκo0g αλλα Kαl εσωTερrκo0q

τo[xoυg (δεg φωτογραφiα 3'4,7 ,8,9,10 καt 1 '1).
I

γ) στoV περtβαλλoVTα ΧΦρo TΤoU βρ[οκεταt σΤηV αvατoλrκξ πλευρα ToU κτlρfou €xεt

αoτoxηοεt ο τοlxοq αvτtοτξρlξηζ απo ωπλtoμεvο oκυροδεμα πoU εγκrβωτiζεl τo δrαδρoμO κυκλoφορiαq oτηv

και 12).

δ) η εξωτερtκη κλΙμακα τoυ κτlρ[oU πoU βρ[οκεταi σTηV αvατoλlκξ πλεpρα αυτoΟ Kαι σΤoV

περtβαλλovτα Χωρo Kαl η oπo[α oυvδεεI τηv βoρεlα με τηv vδτtα πλευρd τηg αυλξg τoυ cxoλε[oυ, λ6γω Τηζ

μεγαληg κλ[cηg, fxεl απoκολληθεE απο τo κτ[ρto oτo οπolo εφαπτοταv (δεg φωToγραφια 12)

Τo φαlvoμεvo ΤωV καΘlζξoεωv εlκαζεταt 6τl βρ[οκεταl σε εξελlξη Kαl γlα αυτo Θα πρεπεl Vα

παρακoλουθηθεi τo φαιvoμεvo μεoω γυαλtvωv μαρTUριiJV Kα| γlα ivα xρovικo δlαoτημα δΟο μηvΦv περ[πoυ.

Το φαlvoμεvo εtκαζεταt 6τι oφεfλεταl στηV κακη oυμπΟKVωση Kαl σToV ελλtπη εγκtβωτtoμο Tηζ

επi1ωoηg αυτξg, παvω σTηV oπo[α εδραζοvταl ol ΤolΧoποtiεg πλξρωoηE.

Ι"l αcτoxΙα ΤoU το[xoυ αvτloτξρlξηg εlκαζεΤαl cΙl οφε[λεταr σToV μη oωoτδ oxεδlαcμo του (μελ6τη καl

καταoκευ η ).



Σελ[δα 2 απ6 8

ΛΟcη τoυ προβλημαToζ θα υπαρξεl με TηV KατασKεU( vεωv τοlxωv αvτtoτηρ|ξηζ, οπoυ αυτο

απαtτηθε[ επεtτα απο μελετη Τηv αvακαταοκευη TωV επlΧΦoεωv καl απoκατασΤαση τωV ρωγμΦv cτlg

τotxoπor[εE πληρωσηζ Kαl'ταυ δαπ6δoU στηV εlooδo τoυ oxoλεΙoυ oτov oρoφo, cΟμφωvα με TηV μελ€τη ποu

θα πρθπεl Vα εKπovηθεi γlα τηV oρθη αvτtμετΦπlση ToU πρoβλημαΤoζ.

Λoγο τηζ εξελiξεωq ΤoU φαlvoμεvoυ Kαl τηζ μoρφηζ τωV ζημlΦv, πρεπεl Vα oφραγtoτouv oΙ

εσωΤεριKol 1Φρol τoυ οxoλεfoυ πoυ γεtτvtαζoυV με ΤoUg εξωτερlκoΟE τo[xoυg ToU Kτlρ[oυ oτηv βορεlα καr

αvατολtκη πλευρα, Vα απαγoρευτε[ η πρooεγγιση TωV μαθητΦv πληofov Tηζ αvαToλtκηE καl β6ρεlαg πλευρdg

τoυ κτlρioυ εξωτερtκα καl Vα απαγoρευτε[ η κυκλoφoρiα oτηv εξωτερrκη oκαλα τoυ oxoλε[oυ oτηv αvατoλlκη

πλευρα αυτo0, επtπλ6ov γlα τηV αποφυγξ ατυxηματoζ στηV ε[ooδo τoυ o1oλε[oυ πρ6πεΙ Vα καθαρloτoOv

αμεoα τα σπασμ6vα πλακ[δlα καt vα εξoμαλuvθε[ τo δαπεδo τηζ ειooδoυ.

Σ-αζ εvημεριbvoUμε: εrrtrrλι-ον δτt Το εργo αΑτroκατααταoη τuJv βλαβιilv εoι^.lτερικιbv καl

εξι.ιlτερtκΦv τou κτlρ[oυ τoυ 2lΘ δημoτIκo0 oxoλεfoυ ατo Δημoτlκo Δlαμ€ρtoμα MελIααoxι;.:ρfoυ> θα

πρoταΘε[ απo τηv υπηρεo[α μαζ Vα oυμπερlληφΘεi oτo πρoγραμμα τεxvIκΦv 6ργωv τoυ Δξμoυ ΘηβαiωV γlα

τo 6τo9 2011 .

Γtα oπoιαδηπoτε πληρoφoρΙα ε[μαoτε σΤηV δtαθεοη σαζ.
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