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Βουλευτή κ. Νικόλαο Νικολόπουλο
Βουλή των Ελλήνων

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 434/02-11-2018 Αναφορά

Σε απάντηση της ανωτέρω Αναφοράς, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Νικολόπουλος,
με θέμα «Υποβολή αιτήματος για ασφαλτόστρωση δύσβατων χωματόδρομων που οδηγούν στις
ομορφότερες παραλίες της Άνδρου», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Η χρηματοδότηση των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς
Πόρους (Κ.Α.Π.), γίνεται βάσει των πιστώσεων που εγγράφονται κάθε έτος στον Κρατικό
Προϋπολογισμό, ο οποίος ψηφίζεται από τη Βουλή των Ελλήνων. Με κοινή δε απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Κεντρικής
Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), καθορίζεται το ύψος των πιστώσεων που προορίζονται για την
κάλυψη επενδυτικών καθώς και λειτουργικών δαπανών τους.
Η περαιτέρω διαχείριση των πιστώσεων αυτών γίνεται κατόπιν σχετικών αποφάσεων των
οικείων Δημοτικών Συμβουλίων υπό την εποπτεία του Κράτους, η οποία συνίσταται αποκλειστικά
στον έλεγχο νομιμότητας των πράξεών τους και στον πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών.
Στο πλαίσιο αυτό, στο Δήμο Άνδρου του Νομού Κυκλάδων, κατανεμήθηκε από τους ΚΑΠ έτους
2018 για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων του, συνολικό ποσό
ύψους 333.180,00 €.
Επιπλέον, 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 εκδόθηκε η με αριθμ. πρωτ. 5132/23-02-2018 Πρόσκληση του
Υπουργού Εσωτερικών, συνολικού ύψους 60 εκατ. €, που αφορά στην προμήθεια μηχανημάτων
ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού. Ο Δήμος Άνδρου εντάχθηκε στο ανωτέρω Πρόγραμμα με
συνολικό προϋπολογισμό 194.990,00 €.
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών, σχετικά με το θιγόμενο ζήτημα, έχει
ζητήσει στοιχεία από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου και το Δήμο Άνδρου, με το υπ’ αριθμ.
πρωτ. 64872/15-11-2018 έγγραφο και μόλις περιέλθουν οι σχετικές απαντήσεις, θα επανέλθουμε
με νεότερο συμπληρωματικό έγγραφο, ώστε να ενημερωθεί ολοκληρωμένα η Βουλή των Ελλήνων.
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