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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους κ.κ. Υπουργούς Υποδομών και Μεταφορών, Κλιματικής Κρίσης και
Πολιτικής Προστασίας, και Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Θέμα: Κάλυψη Δαπανών ηλεκτρικής ενέργειας προσωρινών εγκαταστάσεων
φιλοξενίας σεισμοπλήκτων στο δήμο Μίνωα Πεδιάδας.
Σε επιστολή του δημάρχου Μίνωα Πεδιάδας, κ. Εμμανουήλ Φραγκάκη, υπενθυμίζει
ότι ο δήμος έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.
Στο πλαίσιο των άμεσων μέτρων που λήφθηκαν για την προσωρινή στέγαση των
σεισμοπλήκτων ήταν η διαμόρφωση χώρων καταυλισμού σε διάφορες περιοχές του
δήμου, στις οποίες τοποθετήθηκαν κοντέινερ για να στεγάσουν προσωρινά τους
αντίστοιχους ιδιοκτήτες και ενοικιαστές σπιτιών που επλήγησαν.
Επίσης, αντίστοιχες εγκαταστάσεις με προκάτ σχολικές αίθουσες δημιουργήθηκαν σε
όλη την επικράτεια του δήμου, προκειμένου να καταστεί εφικτή η επαναλειτουργία
των σχολικών μονάδων.
Επισημαίνεται όμως ότι για την λειτουργία αυτών των προσωρινών εγκαταστάσεων
απαιτείται η σύνδεση αυτών με το δίκτυο διανομής ηλεκτρικού ρεύματος του ΔΕΔΔΗΕ
ΑΕ, στο πλαίσιο της οποίας έχει ζητηθεί από το Δήμο Μινώα Πεδιάδας όπως καταβάλει
προς τον προαναφερόμενο διαχειριστή εως σήμερα το ποσό των 122.221,33€ ως
δαπάνη σύνδεσης των ανώτερων υποδομών με το δίκτυο διανομής του.
Επιπλέον των παραπάνω δαπανών Δήμος καλείται να επωμιστεί δαπάνη παροχής
κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος των προσωρινών εγκαταστάσεων φιλοξενίας
των σεισμοπλήκτων, δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν, με βάση τα ισχύουν τα τέλη
ηλεκτροφωτισμού και θα εκτινάξουν το ήδη υψηλό λειτουργικό κόστος του δήμου, το
οποίο αδυνατεί να ανταποκριθεί υπό τις παρούσες συνθήκες ως δήμος λαμβάνοντας
υπόψη και τη δυσχερή οικονομική κατάσταση που βιώνουν τα σεισμόπληκτα
νοικοκυριά και επιχειρήσεις της περιοχής.
Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί:
Θα αντιμετωπίσει η πολιτεία με θεσμικό τρόπο τα παραπάνω, αναφορικά με την
κάλυψη των δαπανών σύνδεσης με το δίκτυο διανομής του ΔΕΔΔΗΕ και των δαπανών
κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος των προσωρινών εγκαταστάσεων φιλοξενίας
πληγέντων από φυσικές καταστροφές είτε προχωρώντας νομοθετική ρύθμιση για την
υποχρεωτική απαλλαγή του δήμου από τις παραπάνω δαπάνες για τη σύνδεση αλλά και
την κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος για όσο χρόνο διαρκεί η κατάσταση

έκτακτης ανάγκης προστασίας του δήμου είτε προχωρώντας σε έκτακτες
επιχορηγήσεις προς το δήμο για την κάλυψη των ανωτέρω δαπανών;
Ο ερωτών βουλευτής

Γεώργιος Λογιάδης

