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Βουλή των Ελλήνων

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 2427/09-01-2018 Ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ. Ιωάννης Μανιάτης και
κα Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου, με θέμα «Άμεση αντιμετώπιση αναγκών Δήμου Μάνδρας»,
κατά λόγο αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών αναγκών του λόγω έκτακτης ανάγκης, ο Δήμος
μπορεί να προσλάβει προσωπικό:
α) για χρονικό διάστημα έως δύο (2) μήνες σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου
206 του ν.3584/07(ΦΕΚ 143 Α)και
β) για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου
41 του ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α) σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 20 του ν.2190/1994 και 212
του ν. 3584/2007 όπως ισχύουν, χωρίς έγκριση της ΠΥΣ 33/2006.
Επίσης, σε σχέση με το σκέλος της ερώτησης που αφορά την υλοποίηση έργων αρμοδιότητας
της Περιφέρειας Αττικής, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής:
Πρώτον, αναφορικά με τη διευθέτηση των ρεμάτων, η Περιφέρεια προχωρά στο έργο
«Εκτροπή χειμάρρου Αγίας Αικατερίνης, διευθέτηση χειμάρρου Αγίας Αικατερίνης και διευθέτηση
χειμάρρου Σούρες Θριασίου Πεδίου», με προϋπολογισμό 10.949.200 ευρώ. Η αρμόδια υπηρεσία
της Περιφέρειας επίσπευσε τις διαδικασίες ολοκλήρωσης των απαιτούμενων απαλλοτριώσεων και
στις 7/2/2018 αναρτήθηκαν από τον Δήμο Μάνδρας Ειδυλλίας οι σχετικοί κτηματολογικοί πίνακες.
Για το συγκεκριμένο έργο (όπως και για την ανακατασκευή της Παλαιάς Εθνικής Οδού Ελευσίνας –
Θηβών) θα ακολουθηθεί η διαδικασία της παρ. 1 του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων.
Δεύτερον, αναφορικά με την αποκατάσταση των ζημιών του οδικού δικτύου, η Περιφέρεια
προέβη σε άμεσες ενέργειες για την ασφάλεια των πολιτών καθώς και για τη διασφάλιση της
ομαλής κυκλοφορίας. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Ελευσίνας-Θηβών ελήφθησαν προσωρινά μέτρα
ασφαλείας, σύμφωνα με υποδείξεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που
περιλαμβάνουν διασφάλιση της κυκλοφορίας, με εγκατάσταση τεσσάρων ζευγών φωτεινών
σηματοδοτών σε 4 θέσεις και σήμανση σε όλο το μήκος της οδού, καθώς και τοποθέτηση
πλαστικών στηθαίων σε κρίσιμα οδικά τμήματα. Απαραίτητη κρίνεται και η εκπόνηση μελέτης για
τροποποίηση της χάραξης της Παλαιάς Εθνικής, μελέτη που έχει ενταχθεί στο Εθνικό Σκέλος του
ΠΔΕ της Περιφέρειας Αττικής και προκηρύχθηκε στις 2/2/2018 με συμβατικό χρονοδιάγραμμα
υλοποίησης τους 2 μήνες.
Επίσης, αναμένεται η τροποποίηση της ΑΕΠΟ του έργου προκειμένου να προβεί η Περιφέρεια
στη δημοπράτηση των τμημάτων των χιλιομετρικών θέσεων που παρουσιάζουν πρόβλημα. Στο
Σελίδα 1 από 2

άμεσο διάστημα θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για την τροποποίηση της ΑΕΠΟ, η οποία
εκκρεμεί από τις 7/10/2015. Στη συνέχεια, η Περιφέρεια θα προβεί στην άμεση δημοπράτηση του
έργου. Με την υλοποίηση του ανωτέρω έργου λύνεται αποτελεσματικά το πρόβλημα που
προέκυψε λόγω των βλαβών στο υφιστάμενο δικό δίκτυο, αλλά και το μεγάλο κυκλοφοριακό
πρόβλημα στην περιοχή.
Επιπλέον, προωθείται η διαδικασία σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας
και Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας για τα εξής έργα: α) «Αποκατάσταση λοιπών αστικών και
περιαστικών οδών της Μάνδρας» προϋπολογισμού 4.350.00. Η μελέτη εκπονείται από το Δήμο
Μάνδρας Ειδυλλίας και τις επόμενες μέρες θα έχει ολοκληρωθεί προκειμένου να χρηματοδοτηθεί
από την Περιφέρεια Αττικής, β) «Ανακατασκευή κοινόχρηστων χώρων (πλατείες ,χώροι πρασίνου
,παιδικές χαρές) που καταστραφήκαν από την θεομηνία της 15ης Νοεμβρίου 2017 του Δήμου
Μάνδρας Ειδυλλίας στα πλαίσια της αποκατάστασης της κανονικής λειτουργίας της πόλης» με
εκτιμώμενο προϋπολογισμό 2.350.000 ευρώ, γ) «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ομβρίων στο
Ακρογιάλι Ν. Περάμου του Δήμου Μεγαρέων», προϋπολογισμού 5.170.00 ευρώ, το οποίο θα
δημοπρατηθεί άμεσα από την Περιφέρεια Αττικής.
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι έχουν ζητηθεί στοιχεία από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
και την Περιφέρεια Αττικής, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 859/11-01-2018 έγγραφο και, όταν περιέλθουν
οι σχετικές απαντήσεις, θα ενημερωθεί η Βουλή των Ελλήνων με νεότερο έγγραφό μας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
3. Γραφείο Τύπου
4. Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας & Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
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