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1.

ΓΕΝΙΚΑ – Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ

Στις αρχές του Απριλίου 2015, μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα, εκδηλώθηκε
κατολίσθηση στον οικισμό της Τοπικής Κοινότητας Κάτω Σχολαρίου της Δ.Ε. Μίκρας του
Δήμου Θέρμης. Το χρονικό διάστημα από τον Μάιο μέχρι το τέλος Ιουλίου το
φαινόμενο συνέχισε να είναι ενεργό και οι παραμορφώσεις και μετακινήσεις του
εδάφους επεκτάθηκαν πλευρικά και προς το κατάντη μέρος του πρανούς, προς την
όχθη παρακείμενου ρέματος.
Ζημίες εμφανίστηκαν σε μία κατοικία, σε δύο βιοτεχνικά κτίρια και στην περίφραξη
νηπιαγωγείου, που βρίσκονται στην άμεση περιοχή της κατολίσθησης.

2.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2.1 Κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας
Οι κατολισθήσεις περιλαμβάνονται στην Προσθήκη 1 του Παραρτήματος Α του Γενικού
Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» (Υ.Α. 1299/7.4.2003, ΦΕΚ 423 Β), ως:
«Κατολισθητικά φαινόμενα (καθιζήσεις, καταπτώσεις, ροές εδαφών)», υπό τον
γενικό τίτλο: «Καταστροφές από φυσικά φαινόμενα που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή,
υγεία και περιουσία των πολιτών, τα υλικά και πολιτιστικά αγαθά και τις
πλουτοπαραγωγικές πηγές και υποδομές της χώρας».
Το σχέδιο ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ διαμορφώθηκε σε εφαρμογή του ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102 Α)
και:
-

προσδιορίζει τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες και φορείς, καθώς και τα όργανα που
συντονίζουν τις επιχειρησιακές δυνάμεις σε όλα τα επίπεδα,
παρέχει στοιχεία στις αρμόδιες Υπηρεσίες για την εκπόνηση ειδικών σχεδίων προς
αντιμετώπιση των κατά περίπτωση κινδύνων,
δίνει κατευθύνσεις για τη χάραξη στρατηγικής, την οργάνωση και εξοπλισμό των
Υπηρεσιών για την έγκαιρη κινητοποίηση, δραστηριοποίηση και συντονισμό του
ανθρώπινου δυναμικού,
προβλέπει τη διοικητική μέριμνα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των
επιχειρησιακών δυνάμεων και των πληγέντων πολιτών, και
προβλέπει τη δημιουργία συστήματος επικοινωνίας και ροής πληροφοριών
μεταξύ των εμπλεκομένων Υπηρεσιών στη διαχείριση κρίσεων.

Εισηγητής: Θ. Παπαδόπουλος, Δήμαρχος Θέρμης

2

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

Κατολισθητικά Φαινόμενα στην περιοχή Κ. Σχολαρίου της
Δ.Ε. Μίκρας του Δήμου Θέρμης: Αρμοδιότητες & διοικητικές
διαδικασίες για την αποκατάσταση των ζημιών»

Ο ν. 3013/2002 «Περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις»
ορίζει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας. Αρμόδιο όργανο για
την έκδοση της απόφασης κήρυξης μιας περιοχές σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
πολιτικής προστασίας είναι ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος
μπορεί να εξουσιοδοτεί τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή τον
οικείο Περιφερειάρχη (προκειμένου για τοπικές καταστροφές μικρής έντασης), για την
έκδοση των σχετικών αποφάσεων.
Με δεδομένο ότι οι κατολισθήσεις, όπως προαναφέρθηκε, περιλαμβάνονται στην
Προσθήκη 1 του Παραρτήματος Α του σχεδίου ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ, για την έκδοση της
απόφασης κήρυξης πρέπει να στοιχειοθετούνται με αναλυτικό τρόπο οι άμεσες
συνέπειες της καταστροφής και οι λόγοι για τους οποίους κρίνεται απαραίτητη η
κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.
Η διαδικασία περιλαμβάνει:
α.
β.
γ.
δ.

Υποβολή αιτήματος προς τον οικείο Περιφερειάρχη ή Αντιπεριφερειάρχη και προς
την οικεία αυτοτελή υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας εκ μέρους
του Δήμου στην περιοχή του οποίου εμφανίστηκε το φαινόμενο
Υποβολή εισήγησης εκ μέρους της αποκεντρωμένης Υπηρεσίας Πολιτικής
Προστασίας προς τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου
Δημόσιας Τάξης
Έκδοση απόφασης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και
εξουσιοδότηση προς τον οικείο Περιφερειάρχη για έκδοση της απόφασης
κήρυξης, και
Έκδοση απόφασης κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής
προστασίας από τον οικείο Περιφερειάρχη.

Η κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας διευκολύνει και
απλοποιεί μία σειρά διαδικασιών σε σχέση με αναθέσεις μελετών, έργων και
εργασιών, μίσθωση μηχανημάτων, παροχή υπηρεσιών κ.λπ., καθώς και τις αντίστοιχες
διαδικασίες πληρωμής αυτών.
Επιπλέον, η κήρυξη επιτρέπει τις αρμόδιες Υπηρεσίες να προχωρήσουν άμεσα στην
υλοποίηση των απολύτως απαραίτητων και επείγοντος χαρακτήρα έργων για την
αντιμετώπιση του κινδύνου, χωρίς την τήρηση της προβλεπόμενης από τη νομοθεσία
διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται
φάκελος στην αρμόδια Περιβαλλοντική Υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας με
περιγραφή των έργων και τεκμηρίωση ορισμένων προϋποθέσεων που αφορούν στον
επείγοντα χαρακτήρα αυτών. Μετά το πέρας κατασκευής των έργων εκπονείται Τεχνική
Περιβαλλοντική Μελέτη που εγκρίνεται από τον Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
2.2 Οριοθέτηση πληγείσας περιοχής
Η κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης δεν αποτελεί προϋπόθεση για την
ενεργοποίηση νομοθετικών ρυθμίσεων σχετικών με την καταβολή αποζημιώσεων και
δανείων σε πληγέντες. Η αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια που προκλήθηκαν από
φυσικές καταστροφές εμπίπτει στην αρμοδιότητα των Υπηρεσιών Αποκατάστασης
Εισηγητής: Θ. Παπαδόπουλος, Δήμαρχος Θέρμης
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Σεισμοπλήκτων (ΥΑΣΒΕ στη Βόρεια Ελλάδα), που ανήκουν οργανικά στη Διεύθυνση
Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) του ΥΠΟΜΕΔΙ.
Οι αρμόδιες Υπηρεσίες διενεργούν αυτοψία και προωθούν την έκδοση της σχετικής
απόφασης, που οριοθετεί την περιοχή, εγκρίνει το ύψος και το είδος της στεγαστικής
συνδρομής (άτοκο δάνειο και δωρεάν κρατική αρωγή για την αποκατάσταση των
ζημιών), και προσδιορίζει τους δικαιούχους, ανάλογα με τα αποτελέσματα της
αυτοψίας (προσδιορισμός κτισμάτων προς κατεδάφιση, αποκατάσταση ζημιών κ.λπ.).
2.3 Επεμβάσεις σε υδατορέματα
Με το άρθρο 7 του ν. 4258/2014 (ΦΕΚ 94 Α) καθορίζονται οι αρμόδιες Υπηρεσίες για τη
μελέτη και κατασκευή έργων σε υδατορέματα, ανάλογα με τη θέση τους.
Συγκεκριμένα, το άρθρο αυτό ορίζει ότι οι Υπηρεσίες των Υπουργείων ΠΕΚΑ και
ΥΠΟΜΕΔΙ, καθώς και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ή Περιφερειών μελετούν και
εκτελούν έργα διευθέτησης, αντιπλημμυρικής προστασίας και συντήρησης σε
υδατορέματα.
Με απόφαση του Γ.Γ. των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων οι αρμοδιότητες αυτές
μπορούν να ανατίθενται στους οικείους Δήμους, στις Περιφερειακές Ενότητες ή στις
Περιφέρειες ανάλογα με τη θέση του ρέματος, δηλαδή αν βρίσκεται εντός των
διοικητικών ορίων του Δήμου, της Περιφερειακής Ενότητας ή της Περιφέρειας
αντίστοιχα.

3.

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ Κ. ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Από την αρχή της εμφάνισης της κατολίσθησης, η Διοίκηση και οι Τεχνικές Υπηρεσίες
του Δήμου Θέρμης κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντιμετώπιση των
συνεπειών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας, την ΥΑΣΒΕ και το ΙΓΜΕ.
Επισημαίνεται ότι λόγω της αναγκαιότητας επέμβασης σε υδατόρεμα για την
αποκατάσταση του πρανούς, το οποίο δεν βρίσκεται εξ ολοκλήρου εντός των
διοικητικών ορίων του Δήμου Θέρμης, η αρμοδιότητα εκπόνησης των μελετών και
εκτέλεσης των έργων ανήκει στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Συνοπτικά, οι ενέργειες του Δήμου είναι οι ακόλουθες:
α.

Ανάθεση σε ιδιώτη μελετητή της σύνταξης γνωμάτευσης σχετικά με την
ευστάθεια των πρανών στην περιοχή ανάπτυξης της κατολίσθησης

β.

Υποβολή αιτήματος προς την ΠΚΜ για κήρυξη της πληγείσας περιοχής σε
κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας
(εκδόθηκε η σχετική απόφαση του Περιφερειάρχη Κ.Μ. μετά από εξουσιοδότηση
του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης)

Εισηγητής: Θ. Παπαδόπουλος, Δήμαρχος Θέρμης
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γ.

Ανάθεση σε ιδιώτες μελετητές της σύνταξης μελετών (τοπογραφικής, γεωλογικής
και γεωτεχνικής) προκειμένου να αποτυπωθεί η κατάσταση και η εξέλιξη του
φαινομένου και να προταθούν προκαταρκτικές προτάσεις αντιμετώπισης και
άμεσης παρέμβασης

δ.

Επιλογή της βέλτιστης τεχνικοοικονομικά λύσης σταθεροποίησης και
αποκατάστασης του πρανούς της κατολίσθησης και ανάθεση των οριστικών
μελετών (στατική, υδραυλική, αποκατάστασης τοπίου και οδοποιίας). Η λύση που
επιλέχθηκε περιλαμβάνει εφαρμογή σταθεροποιητικού επιχώματος-αντιβάρου
σε ολόκληρη την ανάπτυξη του πρανούς, το οποίο θα καλύψει την υφιστάμενη
κοίτη του υδατορέματος, που βρίσκεται στον πόδα της ζώνης ανάπτυξης της
κατολίσθησης, και για τον λόγο αυτό θα κατασκευαστεί, επιπλέον, οχετός από
οπλισμένο σκυρόδεμα κάτω από το σταθεροποιητικό επίχωμα.

ε.

Υποβολή αιτήματος προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (αυτοτελής
Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας) για προώθηση έκδοσης της απόφασης
οριοθέτησης της πληγείσας περιοχής.

στ. Υποβολή δύο αιτημάτων για παράταση της κήρυξης σε έκτακτη ανάγκη (συνολικά
δόθηκαν τρεις τρίμηνες κηρύξεις, από τις οποίες η 2η παράταση λήγει στις
12.2.2016).
ζ.

Υποβολή αιτήματος προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μ.-Θ., σε συνεννόηση με
την Περιφέρεια Κ.Μ. για ανάληψη της αρμοδιότητας μελέτης και εκτέλεσης έργου
στην πληγείσα περιοχή
(η Δ.Τ.Ε. της Περιφέρειας δήλωσε αδυναμία για τη μελέτη και κατασκευή των
έργων και ο Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μ.-Θ. ανέθεσε στον Δήμο Θέρμης
την αρμοδιότητα για την εκπόνηση μελέτης και εκτέλεση έργου στο υδατόρεμα).

η.

Διεξαγωγή μετρήσεων στο νηπιαγωγείο για την εξακρίβωση τυχόν
παραμορφώσεων – ανάλυση των αποτελεσμάτων από ειδικούς επιστήμονες.

Κατά την ανωτέρω χρονική περίοδο διεξήχθησαν πολλές αυτοψίες από μηχανικούς του
Δήμου, αυτόνομα ή σε συνεργασία με στελέχη της Περιφέρειας, της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης, της ΥΑΣΒΕ και του ΙΓΜΕ (περιφερειακή και κεντρική Υπηρεσία), καθώς και
πολλές συναντήσεις εργασίας.
Μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί η απόφαση οριοθέτησης της πληγείσας περιοχής
ώστε να τύχουν στεγαστικής συνδρομής οι ιδιοκτήτες των ακινήτων, αν και έχουν γίνει
οι αυτοψίες και έχουν σταλεί οι μελέτες που εκπόνησε ο Δήμος στο ΙΓΜΕ. Στις
25.9.2015 ο Δήμος ενημερώθηκε εγγράφως από το ΙΓΜΕ ότι στις 9.9.2015 έγινε
σύσκεψη στα γραφεία της Δ.Α.Ε.Φ.Κ. μεταξύ στελεχών της Υπηρεσίας αυτής, του ΙΓΜΕ,
της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης του ΥΠΕΚΑ και του
Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα
ότι είναι αναγκαίος ο καθορισμός του νομικού πλαισίου για τον επακριβή καθορισμό
των διαδικασιών (έρευνες και μελέτες), με σκοπό την οριοθέτηση της
Εισηγητής: Θ. Παπαδόπουλος, Δήμαρχος Θέρμης
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κατολισθαίνουσας περιοχής, την εκτίμηση της επικινδυνότητας και την επιλογή
κατάλληλων μέτρων προστασίας (κατασκευή έργων αντιστήριξης, διευθέτησης
υδάτων, μεταφορά τμήματος ή συνόλου οικισμών κ.λπ.), λαμβάνοντας υπόψη
κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Στο πλαίσιο αυτό, το ΥΠΕΚΑ προωθεί το διάστημα
αυτό σχετικές προδιαγραφές.

4.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Ο Δήμος Θέρμης έχει μέχρι σήμερα δαπανήσει για εκπόνηση μελετών περίπου
€100.000.
Το κόστος των έργων, με βάση τον προϋπολογισμό που προέκυψε από τις μελέτες, οι
οποίες ολοκληρώθηκαν και ελέγχονται από τις Υπηρεσίες του Δήμου, ανέρχεται σε
περίπου €1.000.000.
Ο Δήμος είναι σε επαφή, από τον περασμένο Αύγουστο, με το αρμόδιο για την
χρηματοδότηση Υπουργείο Υποδομών (σύμβουλο Υπουργού, Δ.Α.Ε.Φ.Κ. και τον ίδιο τον
Υπουργό), και άμεσα θα υποβάλει την ολοκληρωμένη μελέτη εφαρμογής, προκειμένου
να εγκριθούν και διατεθούν τα απαραίτητα κονδύλια για τη δημοπράτηση του έργου.

5.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Τα εμπόδια που συνάντησε ο Δήμος σε όλη αυτή την περιπέτεια συνοψίζονται στα
ακόλουθα:
α.

Εμπλοκή πολλών Υπηρεσιών με διάφορες αρμοδιότητες και αντίστοιχες
καθυστερήσεις

β.

Δυσκολία στην έκδοση των αποφάσεων κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
και ειδικότερα στη χρονική διάρκεια της κήρυξης και των παρατάσεων

γ.

Δεν έχει εκδοθεί ακόμη η οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής

δ.

Χρηματοδότηση των έργων

Εισηγητής: Θ. Παπαδόπουλος, Δήμαρχος Θέρμης
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ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

Ημερομηνία
29.4.2015

5.5.2015
5.5.2015
6.5.2015
11.5.2015
12.5.2015
18.5.2015
22.5.2015
26.5.2015
1.6.2015
3.6.2015
19.6.2015
14.7.2015
16.7.2015

20.7.2015
22.7.2015
23.7.2015

29.7.2015
31.7.2015
3.8.2015
3.8.2015

Κατολισθητικά Φαινόμενα στην περιοχή Κ. Σχολαρίου της
Δ.Ε. Μίκρας του Δήμου Θέρμης: Αρμοδιότητες & διοικητικές
διαδικασίες για την αποκατάσταση των ζημιών»

Ενέργεια
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου: εντολή στη Διεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών να προβεί με τη διαδικασία του κατεπείγοντος σε όλες
τις απαραίτητες ενέργειες για να ανατεθούν οι μελέτες, να
υποβληθεί αίτημα για χρηματοδότηση
Αυτοψία στην περιοχή με εκπροσώπους της Αυτοτελούς
Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας
Αίτημα προς ΠΚΜ για κήρυξη περιοχής σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης πολιτικής προστασίας
Ανάθεση σύνταξης γνωμάτευσης με απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής (για Κ. Σχολάρι και Καρδία)
Αίτημα προς ΠΚΜ για οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής
Απόφαση κήρυξης της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
πολιτικής προστασίας
Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2015 για ανάθεση μελετών
Υπογραφή συμφωνητικού για τη γνωμάτευση
Κατάθεση γνωμάτευσης από τον μελετητή στον Δήμο
Αυτοψία με εκπροσώπους ΙΓΜΕ (Θεσσαλονίκη και Αθήνα) και
ΥΑΣΒΕ
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για ανάθεση μελετών
(τοπογραφική Κ. Σχολαρίου και Καρδίας, γεωλογική, γεωτεχνική)
Υπογραφή σύμβασης για ανάθεση μελετών (τοπογραφική,
γεωλογική, γεωτεχνική), ημερομηνία παράδοσης 3.8.2015
Παράδοση τοπογραφικής μελέτης
Βεβαίωση περαίωσης και έγκριση της γνωμάτευσης από τη
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (καθυστέρηση λόγω
προβλημάτων με την έγκριση νομιμότητας από την ΑΔΜ-Θ)
Αίτημα για συμμετοχή σε σύσκεψη στον Δήμο Θέρμης
εκπροσώπου του ΙΓΜΕ (Αθήνα)
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για παραλαβή της γνωμάτευσης
Σύσκεψη στον Δήμο με ΥΑΣΒΕ, ΙΓΜΕ, μελετητές, για απόφαση
είδους επεμβάσεων αποκατάστασης και αναχαίτισης του
φαινομένου
Αίτημα προς ΠΚΜ για παράταση κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης πολιτικής προστασίας
Αυτοψία με εκπροσώπους της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Πολιτικής
Προστασίας για εξέταση του αιτήματος παράτασης
Συμπληρωματικά στοιχεία για την παράταση της κήρυξης σε
έκτακτη ανάγκη πολιτικής προστασίας
Παράδοση γεωτεχνικής μελέτης

Εισηγητής: Θ. Παπαδόπουλος, Δήμαρχος Θέρμης
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ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

Ημερομηνία
12.8.2015
18.8.2015

18.8.2015
19.8.2015
21.8.2015

25.8.2015
26.8.2015
1.9.2015

4.9.2015

4.9.2015

6.9.2015

8.9.2015
9.9.2015
10.9.2015
16.9.2015
25.9.2015

30.9.2015
6.10.2015

Κατολισθητικά Φαινόμενα στην περιοχή Κ. Σχολαρίου της
Δ.Ε. Μίκρας του Δήμου Θέρμης: Αρμοδιότητες & διοικητικές
διαδικασίες για την αποκατάσταση των ζημιών»

Ενέργεια
Απόφαση παράτασης κήρυξης της περιοχής σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας
Σύσκεψη στην ΠΚΜ, με αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσσαλονίκης και
εκπροσώπους της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων για συνεργασία
στην εκπόνηση μελετών και εκτέλεση των έργων
Αίτημα του Δήμου προς ΑΔΜ-Θ για ανάθεση αρμοδιότητας
μελέτης και κατασκευής των έργων στο ρέμα
Επικοινωνία με σύμβουλο Υπουργού Υποδομών για
χρηματοδότηση των έργων
Δήλωση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΚΜ για αδυναμία
ανταπόκρισης στην εκπόνηση μελετών και εκτέλεση έργων λόγω
περιορισμένων διαθέσιμων πιστώσεων
Αυτοψία με Δασάρχη και στελέχη του Δασαρχείου
Επικοινωνία με σύμβουλο Υπουργού Υποδομών για
χρηματοδότηση των έργων
Απόφαση Γ.Γ. της ΑΔΜ-Θ για ανάθεση αρμοδιότητας στον Δήμο
Θέρμης για την εκπόνηση μελέτης και εκτέλεση έργου στο
υδατόρεμα
Ολοκλήρωση προεκτίμησης αμοιβής για ανάθεση μελετών
εφαρμογής (υδραυλική, στατική, περιβαλλοντική, δασοτεχνική,
οδοποιίας)
Αυτοψία στην περιοχή των κατολισθήσεων της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με εκπροσώπους της Διεύθυνσης
Τεχνικού Ελέγχου της ΑΔΜ-Θ
Αποστολή στοιχείων (μετά από συνεννόηση) στο Υπουργείο
Υποδομών για τεκμηρίωση του αιτήματος χρηματοδότησης για
την εκτέλεση του έργου
Σύνταξη μελέτης προεκτίμησης αμοιβής για τη δομητική
παρακολούθηση του νηπιαγωγείου Κ. Σχολαρίου
Επιλογή τεχνικής λύσης - Αναμόρφωση προϋπολογισμού για
ανάθεση μελετών εφαρμογής
Ανάθεση μελετών εφαρμογής
Ανάθεση της μελέτης δομητικής παρακολούθησης
Ενημέρωση του Δήμου από το ΙΓΜΕ σχετικά με την αναγκαιότητα
καθορισμού νομικού πλαισίου προκειμένου να καθοριστούν οι
διαδικασίες για την οριοθέτηση κατολισθαίνουσας περιοχής
Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση
των μελετών εφαρμογής
Πρόσκληση για διαπραγμάτευση

Εισηγητής: Θ. Παπαδόπουλος, Δήμαρχος Θέρμης

8

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

Ημερομηνία
7.10.2015

9.10.2015
13.10.2015

14.10.205
21.10.2015
11.11.2015
11.12.2015

5-6 μήνες

Κατολισθητικά Φαινόμενα στην περιοχή Κ. Σχολαρίου της
Δ.Ε. Μίκρας του Δήμου Θέρμης: Αρμοδιότητες & διοικητικές
διαδικασίες για την αποκατάσταση των ζημιών»

Ενέργεια
Έκδοση βεβαίωσης περαίωσης και έγκριση για παραλαβή των
τοπογραφικών μελετών για περιοχές Κ. Σχολαρίου και Καρδίας.
Ολοκλήρωση ελέγχου γεωλογικής και γεωτεχνικής μελέτης
Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης για την εκπόνηση της
μελέτης δομητικής παρακολούθησης του νηπιαγωγείου
Διενέργεια διαγωνισμού με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης
για την ανάθεση των μελετών εφαρμογής (υδραυλική, στατική,
αποκατάστασης τοπίου κ.λπ.)
Παραλαβή των τοπογραφικών μελετών περιοχών Κ. Σχολαρίου και
Καρδίας
Υπογραφή σύμβασης για ανάθεση εκπόνησης μελέτης δομητικής
παρακολούθησης νηπιαγωγείου
Υπογραφή σύμβασης για την ανάθεση των μελετών εφαρμογής
Υποβολή μελετών εφαρμογής
Έλεγχος, έγκριση, παραλαβή μελετών εφαρμογής
Εξεύρεση χρηματοδότησης για την κατασκευή του έργου
Δημοπράτηση έργου
Υλοποίηση έργου

Εισηγητής: Θ. Παπαδόπουλος, Δήμαρχος Θέρμης
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