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Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 2038/02-10-2018 Ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Βλάσης, με
θέμα «Άμεση καταγραφή και αποκατάσταση των ζημιών που άφησε πίσω του ο κυκλώνας
“Ζορμπάς” στην Αρκαδία», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Στο πλαίσιο των οικονομικών δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, οι Δήμοι του Νομού
Αρκαδίας επιχορηγήθηκαν από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους – Σ.Α.Τ.Α. για τη δράση «Έργα
και Επενδυτικές Δραστηριότητες των Ο.Τ.Α.», κατά το έτος 2018, με το ποσό του 1.344.020,00€.
Επιπρόσθετα, από τη ΣΑΕ 055, και το Πρόγραμμα Θεομηνιών για το έτος 2018, έχουν επιχορηγηθεί
με το ποσό των 820.000,00€.
Επιπλέον, με το άρθρο 69 του ν.4509/2017 (Α΄ 201) θεσπίστηκε το ειδικό επενδυτικό πρόγραμμα
για τους ΟΤΑ της Χώρας, «Επενδυτικά δάνεια Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ και
Β΄ βαθμού, Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης και Συνδέσμων Ο.Τ.Α
(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι)». Το εν λόγω πρόγραμμα, έχει σκοπό την προμήθεια αγαθών και την κατασκευή
έργων στους τομείς ύδρευσης, αποχέτευσης, αντιπλημμυρικής προστασίας, αποκατάστασης ζημιών
από φυσικές καταστροφές, αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ),
αγροτικής οδοποιίας και ανέγερσης ή αποκατάστασης δημοτικών κτιρίων. Στο πλαίσιο αυτό,
εκδόθηκε η αριθμ. 40411/02-08-2018 πρόσκληση του Υπουργού Εσωτερικών, συνολικού
προϋπολογισμού 200.000.000,00€ και τίτλο «Bελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» για την βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις, με στόχο τη μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, την ευκολότερη και
ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων, καθώς και την ταχύτερη και ασφαλέστερη
μεταφορά των ευπαθών προϊόντων.
Επίσης, έχει ενταχθεί το έτος 2017, στη ΣΑΕ 855 έργο με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών
αγροτικών δρόμων Δήμου Τρίπολης λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και κατολισθήσεων
από τη θεομηνία της 25ης Ιουνίου 2016», με προϋπολογισμό 1.900.000,00 € και πίστωση για το
2018, 600.000,00€.
Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο στήριξης των πολιτών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 202
παρ. 2. του ν. 3463/2006 (ΚΔΚ): «Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, καθώς και για την αντιμετώπιση
έκτακτης και σοβαρής ανάγκης επιτρέπεται να χορηγούνται στους οικονομικά αδύνατους κατοίκους
και πολύτεκνους είδη διαβιώσεως ή περιθάλψεως, κυρίως ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής, με
απόφαση του δημοτικού και κοινοτικού συμβουλίου. Με τους ίδιους όρους επιτρέπεται να
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χορηγούνται χρηματικά βοηθήματα». Επιπλέον, στην παρ. 3 του ίδιου ως άνω άρθρου, όπως αυτή
αντικαταστάθηκε με την παρ. 1, του άρθρου 13 του ν. 4368/2016 και ισχύει ορίζεται ότι: «Με
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των
μελών του, είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων ή τελών ή η απαλλαγή από αυτούς για τους
απόρους, τα άτομα με αναπηρίες, τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους, τις μονογονεϊκές οικογένειες
και τους μακροχρόνια άνεργους, όπως η ιδιότητα των ανωτέρω οριοθετείται αντίστοιχα από την
κείμενη νομοθεσία, καθώς και τους δικαιούχους του πρώτου Κεφαλαίου του ν. 4320/2015 (Α` 29),
όπως εκάστοτε αυτοί ορίζονται με τις υπουργικές αποφάσεις του άρθρου 5 του ίδιου νόμου….».
Επισημαίνεται ότι η ρύθμιση της παρ. 3 αφορά μόνο τις κατηγορίες πολιτών που ρητά μνημονεύονται
σε αυτή και όχι άλλους προσδιοριζόμενους, με τη σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου,
ωφελούμενους.
Σε ότι αφορά τις οικονομικές υποχρεώσεις των πολιτών προς τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, με την παρ.
4 του άρθρου 167 του ΚΔΚ, όπως αυτή προστέθηκε πρόσφατα με το άρθρο 53 του ν. 4483/2017,
επεκτάθηκε στους Δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών, το πεδίο εφαρμογής των αποφάσεων που
εκδίδει ο Υπουργός Οικονομικών, κατ’ εξουσιοδότηση ειδικών διατάξεων νόμου (άρθρο 8 του
ν.1284/1982 και άρθρο πέμπτο παρ. 5 του ν. 2275/1994) σε εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών,
πλημμυρών ή άλλων θεομηνιών. Με τις ανωτέρω αποφάσεις αντιμετωπίζεται η αδυναμία των
φορολογούμενων πολιτών να ανταποκριθούν στις τρέχουσες οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το
Δημόσιο, καθώς πλήττονται από τα ανωτέρω δυσμενή συμβάντα.
Επίσης, στην περίπτωση που οι οικονομικές υποχρεώσεις προς τους δήμους επιβαρύνονται με
προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, αυτές δύνανται να διαγράφονται με απόφαση δημοτικού
συμβουλίου, όπως προβλέπεται σχετικά στο άρθρο 174 παρ. 2 του ν. 3463/2006, υπό τις
προϋποθέσεις της παρ. 3 του ίδιου άρθρου «Στους Δήμους και στις Κοινότητες που έχουν δική τους
ταμειακή υπηρεσία, το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφασή του, μπορεί να
απαλλάσσει τους οφειλέτες από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον η εκπρόθεσμη
καταβολή οφείλεται: α)…β). σε οικονομική αδυναμία που προήλθε από γεγονότα ανωτέρας βίας
γ)….».
Στη βάση αυτή, θα θέλαμε να ενημερώσουμε ότι οι υπηρεσίες του ΥΠΕΣ ήρθαν αμέσως σε
επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των πληγέντων δήμων, προκειμένου να ενημερώσουν για τα
θεσμοθετημένα επιδόματα των άμεσων βιοτικών αναγκών (586 ευρώ), αλλά και της αντιμετώπισης
απλών επισκευαστικών εργασιών και αντικατάστασης της οικοσκευής (μέχρι 5.869 ευρώ), που
δικαιούνται οι πολίτες για τις πληγείσες κύριες κατοικίες τους, σύμφωνα με όσα ορίζει το θεσμικό
πλαίσιο και είναι αρμόδιο το ΥΠΕΣ. Όταν σταλούν από τους δήμους τα σχετικά αιτήματα για τα
επιδόματα, οι υπηρεσίες του Υπουργείου θα προχωρήσουν άμεσα στις ενέργειες για την ταχεία
απόδοσή τους προς τους δήμους, προκειμένου οι τελευταίοι να τα καταβάλλουν στους δικαιούχους.
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ζητήσει στοιχεία από την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και την Περιφέρεια
Πελοποννήσου, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 54244/05-10-2018 έγγραφο και, μόλις περιέλθουν οι σχετικές
απαντήσεις, θα ενημερωθεί η Βουλή των Ελλήνων με νεότερο έγγραφό μας.
Κατά τα λοιπά, αρμόδια να ενημερώσουν τη Βουλή των Ελλήνων είναι τα συνερωτώμενα
Υπουργεία.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
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