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Βουλευτή κ. Αθανασίου Αθανάσιο 
Βουλή των Ελλήνων

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 2852/28-05-2021 Αναφορά

Σε απάντηση της ανωτέρω Αναφοράς, 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 επενδυτικών καθώς και λειτουργικών δαπανών. 

Στο πλαίσιο αυτό, έχει προγραμματιστεί να κατανεμηθεί από τους Κ.Α.Π. έτους 2021, στο Δήμο 
Μαραθώνα ποσό ύψους 259.830,00€, για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών 
δραστηριοτήτων. Επισημαίνεται, ότι ο εν λόγω Δήμος χρηματοδοτήθηκε με ίδιο 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, από το Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων του Υπουργείου Εσωτερικών, 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 και στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 30292/19-04-2019 (Α.Δ.Α.: 68Γ3465ΧΘ7-Ψ25) 
απόφασης επιχορήγησης των δήμων, για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων, 
ο Δήμος Μαραθώνα δικαιούται ποσό ύψους 352.100,00€.

Επίσης το Υπουργείο Εσωτερικών, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», είχε 
εκδώσει την υπ’ αριθμ. πρωτ. 18214/29-09-2020 Πρόσκληση ΑΤ04 με τίτλο «Χωριστή Συλλογή 
Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» (Α.Δ.Α.: 
ΩΩ1Λ46ΜΤΛ6-Ρ76), στην οποία ο Δήμος Μαραθώνα υπέβαλε πρόταση, χωρίς ωστόσο να 
περιλαμβάνεται σε αυτή ως αντικείμενο, η αποκατάσταση του Χ.Α.Δ.Α. στον προστατευόμενο 
υδροβιότοπο «Μπρέξιζα».

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι έχουν ζητηθεί στοιχεία από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, 
την Περιφέρεια Αττικής και το Δήμο Μαραθώνα, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 40894/01-06-2021 
έγγραφο και όταν περιέλθουν οι σχετικές απαντήσεις, θα επανέλθουμε με συμπληρωματικό 
έγγραφο, ώστε να ενημερωθεί ολοκληρωμένα η Βουλή των Ελλήνων.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ
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