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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΤΡΙΠΟΛΗ
Αρ. Πρωτ :

ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Κατανομή – Διαχείριση και παρακολούθηση πιστώσεων για την άμεση
αντιμετώπιση των συνεπειών που προκλήθηκαν από την εκδήλωση
δασικών πυρκαγιών τον Αύγουστο 2021 σε περιοχές των περιφερειακών
ενοτήτων Αρκαδίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου
Έχοντας υπόψη :
• Το Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/07.06.2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης”
• Το Π.Δ. 131/2010 (Φ.Ε.Κ. 224/Α/27.12.2010) “Οργανισμός της Περιφέρειας
Πελοποννήσου” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
• Το Ν.1418/84 “Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων”
• Το Π.Δ. 609/85 (ΦΕΚ 223/τΑ/31.12.85) “Κατασκευή Δημοσίων έργων”
• Το Π.Δ. 23/93 περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας για τα δημόσια
έργα στις διατάξεις των Οδηγιών 71/304, 71/305, 89/665 της ΕΟΚ
• Το Ν. 4071/2012 (Φ.Ε.Κ. 85/Α/11.04.2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική
ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση
Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»
• Το Ν.4270/2014 (Φ.Ε.Κ. 143/Α/28.06.2014) «Αρχές δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο
λογιστικό και άλλες διατάξεις»
• Το Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)»
• Το Ν.4782/2021 (Φ.Ε.Κ. 36/Α/09.03.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση
και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων,
ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας
και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»
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Την 17642/10.02.2021 (ΑΔΑ : 64ΦΖ46ΜΤΛΡ-ΜΧ9) εγκύκλιο οδηγιών για
την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2021 και τον προγραμματισμό
δαπανών ΠΔΕ 2022-2024
Τις
υπ'
αριθ.
7489/11.08.2021
(ΑΔΑ:
ΨΚΒΑ46ΜΤΛΒ-ΣΔΧ),
7491/11.08.2021 (ΑΔΑ: ΨΝ0Α46ΜΤΛΒ-9Ψ4), 7492/11.08.2021 (ΑΔΑ:
9ΓΜΡ46ΜΤΛΒ-Χ77), 7494/11.08.2021 (ΑΔΑ: 93ΦΥ46ΜΤΛΒ-Ε43),
7490/12.08.2021 (ΑΔΑ: ΨΞ3Μ46ΜΤΛΒ-1Δ0), 7990/31.08.2021 (ΑΔΑ:
ΨΡΞΜ46ΜΤΛΒ-Ψ3Σ), 8135/06.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΦΓ746ΜΤΛΒ-8ΗΞ)
αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, περί κήρυξης σε
κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας περιοχών που επλήγησαν
από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2021
Την ΣΑΕ055 του Υπουργείου Εσωτερικών στην οποία είναι ενταγμένα τα
έργα : α) 2021ΣΕ05500009 Επιχορήγηση των ΟΤΑ για την “Πρόληψη και
αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες
στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού της Χώρας” και β) 2003ΣΕ05500005
Επιχορήγηση των ΟΤΑ για “Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών
και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α' και β'
βαθμού της Χώρας”
Την υπ' αριθ. 81961/09.11.2021 (ΑΔΑ : 6Σ6Ρ46ΜΤΛ6-ΘΣΦ) απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία η Περιφέρεια
Πελοποννήσου χρηματοδοτείται συνολικά με το ποσό των 4.500.000,00€ για :
α) “Καθαρισμούς και αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις” με ποσό 3.260.000,00€
σε βάρος των πιστώσεων του έργου 2021ΣΕ05500009 Επιχορήγηση των ΟΤΑ
για την “Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών των
πυρκαγιών έτους 2021” και
β) “Αποκαταστάσεις υποδομών και καθαρισμούς ρεμάτων” με ποσό
1.240.000,00€ σε βάρος των πιστώσεων του έργου 2003ΣΕ05500005
Επιχορήγηση των ΟΤΑ για “Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών
και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α' και β'
βαθμού της Χώρας”
Την υπ' αριθ. 1590/12.11.2021 (ΑΔΑ : 6Η4Τ7Λ1-7ΓΥ) απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η αποδοχή της χρηματοδότησης
ποσού 4.500.000,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών για την αντιμετώπιση
των συνεπειών που προκληθηκαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2021
Το από 12.11.2021 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αρκαδίας
“Πίνακας προτεινόμενων έργων για την έκτακτη χρηματοδότηση του
ΥΠ.ΕΣ.”
Το 373076/12.11.2021 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Μεσσηνίας “Εισήγηση ένταξης έργων για την πρόληψη και αντιμετώπιση
ζημιών στις πυρόπληκτες περιοχές Π.Ε. Μεσσηνίας”
Το 373262/12.11.2021 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Λακωνίας “Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων στη ΣΑΕ 055 στην Π.Ε. Λακωνίας”
Την ανάγκη άμεσης παρέμβασης / αντιμετώπισης των συνεπειών των
πυρκαγιών για καθαρισμούς ρεμάτων – χειμάρρων και αντιπλημμυρικές
παρεμβάσεις καθώς και για αποκαταστάσεις υποδομών σε περιοχές που
επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2021
Αποφασίζουμε
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1. Την χρηματοδότηση σε βάρος των πιστώσεων του έργου «2021ΣΕ05500009
Επιχορήγηση των ΟΤΑ για την “Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και
καταστροφών των πυρκαγιών έτους 2021” (τμ. 2003ΣΕ05500005)» των
κάτωθι υποέργων :
• “Επείγοντα αντιπλημμυρικά έργα και καθαρισμοί των ποταμών Λάδωνα και
Ερυμάνθου” με προϋπολογισμό και πίστωση 860.000,00€
• “Επείγοντα αντιπλημμυρικά έργα οδών πρόσβασης και καθαρισμοί των
ρεμάτων και ποταμών στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Γορτυνίας που
επλήγησαν από τις πυρκαγιές (Νιοχώρι – Χώρα – Ράχες – Ελαία – Χρυσοχώρι
– Λιοδώρα – Πυρρή – Αγ. Ιωάννης – Καστράκι – Φαναράκι – Λειβαδάκι
κλπ.) με προϋπολογισμό και πίστωση 400.000,00€
• “Καθαρισμοί ρεμάτων και αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στις πυρόπληκτες
περιοχές Δήμου Οιχαλίας Π.Ε. Μεσσηνίας” με προϋπολογισμό και πίστωση
300.000,00€
• “Καθαρισμοί ρεμάτων και αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στις πυρόπληκτες
περιοχές Δήμου Πύλου – Νέστορος της Π.Ε. Μεσσηνίας” με προϋπολογισμό
και πίστωση 300.000,00€
• “Αποκατάσταση τεχνικών έργων και βλαβών οδικού δικτύου, καθαρισμός και
ενίσχυση πρανών για αντιπλημμυρική προστασία στις περιοχές του Δήμου
Ανατολικής Μάνης που επλήγησαν από την πυρκαγιά του Αυγούστου 2021”
με προϋπολογισμό και πίστωση 1.400.000,00€
2. Την χρηματοδότηση σε βάρος των πιστώσεων του έργου «2003ΣΕ05500005
Επιχορήγηση των ΟΤΑ για “Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών
και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α' και β'
βαθμού της Χώρας”» των κάτωθι υποέργων :
• “Αποκατάσταση ζημιών στην Εθνική Οδό Τρίπολης – Πύργου (τμήμα
Τουμπίτσι – Λειβαδάκι – Όρια Νομού)” με προϋπολογισμό και πίστωση
400.000,00€
• “Έργα υποδομής στην οδό Δεσύλλα – Καρνάσι – Δασοχώρι, πυρόπληκτης
περιοχής Δήμου Οιχαλίας” με προϋπολογισμό και πίστωση 300.000,00€
• “Έργα υποδομής στην 7η επαρχιακή οδό, τμήμα Διαβολίτσι – Κάτω Μέλπεια
– Διμάντρα πυρόπληκτης περιοχής Δήμου Οιχαλίας” με προϋπολογισμό και
πίστωση 300.000,00€
• “Αποκατάσταση
τεχνικών έργων, καθαρισμός κοίτης καιπρανών
υδατορεμάτων για αντιπλημμυρική προστασία, στις περιοχές του Δήμου
Ανατολικής Μάνης που επλήγησαν από την πυρκαγιά του Αυγούστου 2021”
με προϋπολογισμό και πίστωση 240.000,00€

Ο Περιφερειάρχης
Παναγιώτης Ε. Νίκας
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Α. ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Γραφεία Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών Αρκαδίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας
Γραφείο Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη κ. Τζινιέρη Νίκωνα
Γραφείο Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας κ. Χαντζή Βασιλείου
Δ/νσεις Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας
Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας
Διεύθυνση Οικονομικού

Β. ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Υπουργείο Εσωτερικών
• Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
• Δ/νση Οικον. & Αναπτ. Πολιτικής / Τμήμα Αναπτ. Προγρ/των & Διαχείρισης
ΠΔΕ
2. Γραφείο Περιφερειάρχη
3. Γραφεία Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών
4. Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας
5. Γραφεία Δημάρχων : α) Γορτυνίας, β) Μεγαλόπολης, γ) Ανατολικής Μάνης,
δ) Οιχαλίας και ε) Πύλου – Νέστορος
6. Δ/νση Τεχνικών Έργων Έδρας
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