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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  

 
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 
101 91 Παπάγου 

Τηλέφωνο: 2106508969 

Τηλεομοιότυπο: 2106508299 

Δ/νση ηλεκτρον. ταχυδρ.: tkvel@yme.gov.gr 

 Παπάγου,  16.12.2019 

Αρ. Πρωτ.   Β - 1487 

  
Προς  
τη Βουλή των Ελλήνων 
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου 
Τμήμα Ερωτήσεων 

  
Κοινοποίηση 
1. Βουλευτή κ. Μακάριο Β. Λαζαρίδη 
2. Υπουργείο Οικονομικών 
3. Υπουργείο Εσωτερικών  
4. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 
Δια της Βουλής των Ελλήνων 
 

 
Θέμα: «Μέτρα και ενέργειες για την αποκατάσταση των υποδομών και την διευκόλυνση της 

καθημερινότητας των κατοίκων του νησιού έπειτα από τις καταστροφικές πλημμύρες 

στην Θάσο» 

 
Σχετ: Η Ερώτηση 2262/28.11.2019 του Βουλευτή κ. Μακάριου Β. Λαζαρίδη 
 

 

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τον κύριο 

Βουλευτή ότι, για τα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, η 

αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου, Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών 

Καταστροφών Βορείου Ελλάδος, διενεργεί αυτοψίες στα πληγέντα κτήρια της εν θέματι 

περιοχής από τις 2 Δεκεμβρίου 2019.  Συμπληρωματικά, επισυνάπτουμε το με αρ. πρωτ. 

Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. 2047/ΓΔη2/02.12.2019 σχετικό έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης 

Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών. 

 

Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι, μετά από το υπ. αρ. 14817/04.12.19 αίτημα του Δήμου Θάσου 

με το οποίο αιτείται την εκπόνηση Master Plan για έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στον 

Δήμο, η Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών έργων του Υπουργείου θα προβεί 

σε άμεσες ενέργειες για την ανάθεση και υλοποίηση του εν λόγω Master Plan.  Όσον αφορά 

το αίτημα του Δήμου Θάσου για χρηματοδότηση του έργου με τίτλο: «Αντιπλημμυρικά έργα 
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Λιμένα», προϋπολογισμού 350.000,00 €, το οποίο αφορά τον οικισμό Θάσος (Λιμένας) Θάσου, 

θα εξεταστεί άμεσα από την αρμόδια Υπηρεσία, προκειμένου να ικανοποιηθεί.  

 

Τέλος, η χρηµατοδότηση του έργου «Αποκατάσταση λειτουργικών βαθών στον λιµένα Νήσου 

Θάσου» θα γίνει από τις πιστώσεις του ενάριθµου έργου 2014ΣΕ57000001 της ΣΑΕ 570 του 

Υπουργείου µας µε τίτλο «Συντήρηση Λιµενικών Υποδοµών».  Θα προκηρυχθεί άµεσα 

διαγωνισµός µε προσφυγή στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση 

του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, δεδοµένης της κήρυξης της νήσου Θάσου σε κατάσταση 

έκτακτης ανάγκης και του επείγοντος χαρακτήρα της ανάθεσης του ως άνω έργου.  Οι 

Υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών έχουν ήδη προβεί στις απαραίτητες 

ενέργειες (βυθοµέτρηση, έλεγχος βυθοκορηµάτων), προκειµένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες 

για την αποκατάσταση των λειτουργικών βαθών στο λιµένα Θάσου, η οποία εκτιµάται ότι θα 

έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του Φεβρουαρίου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνημμένα: 1 

 

Εσωτερική διανομή: 

Πολιτικό Γραφείο Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών 

 
Ο Υπουργός 

 
 

 
    Κωνσταντίνος Αχ. Καραμανλής 

 
 
 

Ακριβές Αντίγραφο 
Αρετή Κονταρίνη 
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