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Σε απάντηση της ανωτέρω Αναφοράς, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Χρίστος Δήμας, σχετικά με 
καταστροφές στο οδικό δίκτυο της Τοπικής Κοινότητας Ζεμένου Κορινθίας, κατά λόγο αρμοδιότητας, 
σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Ο Δήμος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης επιχορηγήθηκε κατά τα έτος 2018 με ποσό 400.000,00 € 
για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες (ΣΑΕ055). Σύμφωνα με 
τον επισυναπτόμενο πίνακα έως σήμερα έχουν γίνει εκταμιεύσεις ύψους 351.391,88 €.

Με το άρθρο 69 του ν.4509/2017 (Α΄ 201) θεσπίστηκε το ειδικό επενδυτικό πρόγραμμα για τους 
ΟΤΑ της Χώρας, το «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.

Στον άξονα προτεραιότητας του ανωτέρω Προγράμματος με τίτλο «Δράσεις για τη βελτίωση της 
αγροτικής οδοποιίας» εκδόθηκε η με αρ.πρωτ. 40411/2.8.2018 Πρόσκληση ΙV του Υπουργού 
Εσωτερικών συνολικού ύψους 130.000.000,00 € για έργα βελτίωσης της πρόσβασης σε γεωργική γη 
και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης αυτής, η ΔΕΥΑ Ξυλόκαστρου - 
Ευρωστίνης με την με αρ.πρωτ. 76369/20.12.2018 απόφαση χρηματοδοτήθηκε με το ποσό των 
830.000,34 € για το έργο «Βελτίωση ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου από όριο οικισμού 
ΜΑΝΝΑΣ έως διασταύρωση με επαρχιακή οδό ΧΑΡΤΣΙΑΝΙΚΑ-ΡΕΘΙ».

Παράλληλα, το Υπουργείο Εσωτερικών δημιούργησε το Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων με 
την ονομασία «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», με σκοπό την ενδυνάμωση της ισόρροπης ανάπτυξης των Δήμων 
της Χώρας, την βελτίωση των υποδομών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής 
οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό εκδόθηκε η με αρ.πρωτ. 5132/23.02.2018 Πρόσκληση Ι του Υπουργού 
Εσωτερικών συνολικού ύψους 60.000.000,00 € για την προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και 
συνοδευτικού εξοπλισμού, η οποία έχει ως σκοπό την ενδυνάμωση των τεχνικών υποδομών και κατ’ 
ακολουθία των υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών 
των κατοίκων. Με την με αρ.πρωτ. 46996/6.9.2018 απόφαση ο Δήμος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης 
εντάχθηκε στην παραπάνω πρόσκληση με ποσό χρηματοδότησης 185.000,00 € .

Επιπλέον, με την με αρ. πρωτ. 30292/19.04.2019 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ο Δήμος 
Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης επιχορηγήθηκε από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με ποσό ύψους 
395.800.00 € για την κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει προβεί στην αναζήτηση στοιχείων από 
την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, την Περιφέρεια 
Πελοποννήσου και τον Δήμο Ξυλόκαστρου-Ευρωστίνης με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 33279/02-05-2019 
έγγραφο και, μόλις περιέλθουν οι σχετικές απαντήσεις θα επανέλθουμε μα νεότερο συμπληρωματικό 
έγγραφο, προκειμένου να ενημερωθεί ολοκληρωμένα η Βουλή των Ελλήνων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

               ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
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