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Τμήμα Ερωτήσεων &
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Κοινοποίηση:
Βουλευτή κ. Απόστολο Αβδελά
Βουλή των Ελλήνων

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 8161/21-07-2021 Ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, κατά λόγο αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Οι πρωτοβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), για την εκπλήρωση της 

αποστολής τους και την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, χρηματοδοτούνται ετησίως από τους 
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), οι οποίοι εγγράφονται κάθε έτος στον Κρατικό 
Προϋπολογισμό που ψηφίζεται από τη Βουλή των Ελλήνων. Εν συνεχεία, με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Κεντρικής 
Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), καθορίζεται το ύψος των πιστώσεων που προορίζονται για 
την κάλυψη των επενδυτικών καθώς και των λειτουργικών δαπανών. 

Στο πλαίσιο αυτό, έχει προγραμματιστεί να κατανεμηθεί στο Δήμο Διδυμοτείχου, από τους 
Κ.Α.Π. έτους 2021, ποσό ύψους 520.950,00€, για την κάλυψη των δαπανών εκτέλεσης έργων και 
επενδυτικών δραστηριοτήτων. Επισημαίνεται, ότι ο εν λόγω Δήμος χρηματοδοτήθηκε με ίσο ποσό 
και κατά το προηγούμενο έτος. 

Η περαιτέρω διαχείριση των πιστώσεων αυτών γίνεται,, κατόπιν σχετικών αποφάσεων των 
οικείων δημοτικών συμβουλίων υπό την εποπτεία του Κράτους, η οποία συνίσταται αποκλειστικά 
σε έλεγχο νομιμότητας των πράξεών τους και σε πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών.

Επιπλέον,  σας γνωρίζουμε ότι στο εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
του Υπουργείου Εσωτερικών και συγκεκριμένα στη ΣΑΕ 055, είναι ενταγμένο το έργο εκτέλεση 
εργασιών από τους Ο.Τ.Α. της Χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας. Κάθε 
ενδιαφερόμενος φορέας έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει πλήρως αιτιολογημένο ως προς την 
αναγκαιότητά του αίτημα. Η αρμόδια υπηρεσία, εξετάζει και αξιολογεί τα αιτήματα χρηματοδότησης 
που συνδέονται ευθέως με το Πρόγραμμα και εξυπηρετούν τους σκοπούς του.

Στο πλαίσιο αυτό, η Δ.Ε.Υ.Α. Διδυμοτείχου έχει χρηματοδοτηθεί, για το χρονικό διάστημα 2018 
- 2020, ως ακολούθως:

ΕΤΟΣ ΗΜ/ΜΗΝΙΑ ΗΜ. ΛΗΞΗΣ ΠΡΩΤ. ΠΟΣΟ(σε 
€)

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ(σε 
€)

2018 8-8-2018 8-8-2020 43767 140.000,00 0 140.000,00
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Επιπροσθέτως, 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, τη βελτίωση των υποδομών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της 
τοπικής οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσεται η υπ’ αριθμ. πρωτ. 30292/19-04-2019 (Α.Δ.Α.: 
68Γ3465ΧΘ7-Ψ25) απόφαση επιχορήγησης για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών 
δραστηριοτήτων, βάσει της οποίας ο Δήμος Διδυμοτείχου χρηματοδοτήθηκε με το ποσό των 
352.900,00€.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι έχουν ζητηθεί στοιχεία από το Δήμο Διδυμοτείχου με το υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 55728/26-07-2021 έγγραφο και, όταν περιέλθει η σχετική απάντηση, θα ενημερωθεί η 
Βουλή των Ελλήνων με νεότερο έγγραφό μας.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ
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