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Προς
τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
Κοινοποίηση
Βουλευτή κ. Αναστάσιο Δημοσχάκη
Δια της Βουλής των Ελλήνων
Θέμα:

«Ένταξη και Δημοπράτηση των μελετών που αφορούν τα φράγματα Μ. Δερείου,
Μάνθειας κι Ασπρονερίου Έβρου!»

Σχετ:

Η Ερώτηση 4112/12.02.2021 του Βουλευτή κ. Αν. Δημοσχάκη

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τον
ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί με τον ν.4555/2018
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» (ΦΕΚ Α’ 133) και ισχύει, και τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 186, παρ. ΙΙ,
Τομέας ΣΤ', περιπτώσεις 3 και 15, οι αρμοδιότητες που αφορούν τον σχεδιασμό, μελέτη,
κατασκευή και συντήρηση των αντιπλημμυρικών έργων, καθώς οι αρμοδιότητες που αφορούν
τον καθαρισμό και την αστυνόμευση ρεμάτων και απαλλοτριωμένων χώρων παρά τα ρέματα
ασκούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Περιφερειών.
Επιπρόσθετα, τα αντιπλημμυρικά έργα που εκτελούνται στην ορεινή κοίτη των υδατορεμάτων
(έργα ορεινής υδρονομίας, μικρά ξυλοφράγματα κλπ.) αποτελούν ειδικά δασοτεχνικά έργα, που
υπάγονται στην αρμοδιότητα της Δασικής Υπηρεσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Τα
ανωτέρω αναφερόμενα επιβεβαιώνονται και διευκρινίζονται στο με αριθ. πρωτ. 7767/30-10-2019:
«Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση
πλημμυρικών φαινομένων» της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ:ΩΧΦΧ46ΜΚ6ΠΩΛΨ).
Στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών εμπίπτουν η μελέτη και η κατασκευή
έργων αντιπλημμυρικής προστασίας (όχι η συντήρηση και ο καθαρισμός υδατορεμάτων, όχι έργα
ορεινής υδρονομίας), εφόσον αυτά χαρακτηριστούν ως ειδικά και σημαντικά έργα Εθνικού
Επιπέδου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 679/1977 (ΦΕΚ 245 Α’), μετά από αίτημα
των αρμόδιων φορέων.
Στο εγκεκριμένο ΠΔΕ 2019 του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, στη ΣΑΕ 572 (ΑΔΑ:
6ΣΘ246ΜΤΛΡ-ΚΧΜ), υπάρχει η Ειδική διάταξη 3, με βάση την οποία δύναται να «ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΕΙ
ΠΟΣΟ ΜΈΧΡΙ 20.000.000,00 € ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ
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ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ
ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΈΒΡΟΥ, ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΑΡΔΑ, ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ)».
Σε εφαρμογή της ανωτέρω ειδικής διάταξης, μέχρι σήμερα το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
έχει εκδώσει αντίστοιχες Αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν
είκοσι έξι (26) έργα άμεσης προτεραιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, σε βάρος του
προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572, με συνολικό
συμβασιοποιημένο προϋπολογισμό περίπου 15.000.000,00 €.
Για το τελευταίο έργο, που εμπίπτει στην παραπάνω ειδική διάταξη 3 του ΠΔΕ, εκδόθηκε η με
αριθ. πρωτ. 99912/Φ.ΕΒΡΟΥ-ΓΕΝΙΚΑ/17-11-2020 Απόφαση και αφορά δέσμευση
προϋπολογισμού 3.103.000,00 € για την χρηματοδότηση του έργου: «Ενίσχυση Αντιπλημμυρικής
Προστασίας Κάμπου Θυμαριάς – Τυχερού – Φυλαχτού», που δεν έχει ακόμη συμβασιοποιηθεί.
Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι όσον αφορά τα φράγματα στον Νομό Έβρου, έχει εγκριθεί η
χρηματοδότηση για την μελέτη: «Κατασκευή Φράγματος Δερείου Ν. Έβρου», από τον ενάριθμο
2019ΣΜ97200001 της ΣΑΕ 972 (AΔΑ:ΨΑ6246ΜΤΛΡ-Χ2Ν). Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός είναι
2.000.000,00 €.
Στις 08-03-2021 υπογράφηκε σύμβαση της Υπηρεσίας μας με Μελετητή - Τεχνικό Σύμβουλο,
προκειμένου να προβεί στη σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την προκήρυξη της μελέτης για
την «Κατασκευή Φράγματος Δερείου Ν. Έβρου», με εγκεκριμένο προϋπολογισμό 2.000.000,00 €
από το ενάριθμο 2019ΣΜ97200001 της ΣΑΕ 972 (AΔΑ:ΨΑ6246ΜΤΛΡ-Χ2Ν). Η προθεσμία
ολοκλήρωσης της σύμβασης του Συμβούλου είναι 6 μήνες.

Ο Υπουργός

Κωνσταντίνος Αχ. Καραμανλής

Εσωτερική διανομή:
Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών
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