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Bουλή των Ελλήνων

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 5194/30-01-2019 Ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ. Κωνσταντίνος Βλάσης και
κ. Αντώνιος Σαμαράς, με θέμα «Άμεση αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από έντονα
καιρικά φαινόμενα στο οδικό δίκτυο καθώς και σε ιδιωτικές περιουσίες στον ορεινό όγκο του
Ταϋγέτου στο Δήμο Καλαμάτας», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Καλαμάτας
επιχορηγήθηκε, κατά τα έτη 2017-2019, με ποσό 510.000,00 €, για την πρόληψη και αντιμετώπιση
ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες (ΣΑΕ055) και έως σήμερα έχουν γίνει εκταμιεύσεις ύψους
102.791,82 €.
Επίσης, 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 του ανωτέρω Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι και ειδικότερα:
α) στον άξονα προτεραιότητας «Υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης
ζημιών από φυσικές καταστροφές» εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 64834/15-11-2018 πρόσκληση του
Υπουργού Εσωτερικών συνολικού ύψους 200.000.000,00 € για έργα αντιπλημμυρικής προστασίας
και αναμένονται οι σχετικές αποφάσεις ένταξης.
β) στον άξονα προτεραιότητας «Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας» εκδόθηκε η
υπ’ αριθμ. πρωτ. 40411/02-08-2018 πρόσκληση του Υπουργού Εσωτερικών συνολικού ύψους
200.000.000,00 € για έργα βελτίωσης της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις.
Επιπλέον, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5808/02-03-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ Β΄ 772),
καθορίστηκε η διαδικασία επιχορήγησης Δήμων για την χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε όσους
περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία θεομηνίας και λοιπών φυσικών καταστροφών στο
πλαίσιο της παρ.1 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 57/1973 και την αριθμ. Π2/οικ.2673/2001 ΚΥΑ.
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Τέλος, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ζητήσει στοιχεία από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και το
Δήμο Καλαμάτας, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 7743/05-02-2019 έγγραφο και, μόλις περιέλθουν οι
σχετικές απαντήσεις, θα ενημερωθεί η Βουλή των Ελλήνων με νεότερο έγγραφό μας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
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