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Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων
Κοινοποίηση:
Βουλευτές:
- κ. Σκουρλέτη Παναγιώτη
- κ. Αλεξιάδη Τρύφωνα
- κα Αναγνωστοπούλου Αθανασία
- κ. Αυλωνίτη Αλέξανδρο – Χρήστο
- κ. Γκιόλα Ιωάννη
- κ. Δρίτσα Θεόδωρο
- κ. Ζαχαριάδη Κωνσταντίνο
- κ. Ζουράρη Κωνσταντίνο
- κ. Ηγουμενίδη Νικόλαο
- κ. Θραψανιώτη Εμμανουήλ
- κα Καφαντάρη Χαρούλα
- κα Μάλαμα Κυριακή
- κ. Μεϊκόπουλο Αλέξανδρο
- κα Νοτοπούλου Αικατερίνη
- κ. Ξανθό Ανδρέα
- κ. Παπαδόπουλο Αθανάσιο
- κα Πέρκα Θεοπίστη
- κα Πούλου Παναγιού
- κ. Σκουρολιάκο Παναγιώτη
- κα Τζούφη Μερόπη
- κ. Τριανταφυλλίδη Αλέξανδρο
- κ. Φάμελλο Σωκράτη
- κ. Φίλη Νικόλαο
- κα Φωτίου Θεανώ
- κ. Χατζηγιαννάκη Μιλτιάδη
- κα Χρηστίδου Ραλλία
- κ. Ψυχογιό Γεώργιο
Βουλή των Ελλήνων

Θέμα:

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Σχετ.:

Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 3771/01-02-2021 Ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, σας γνωρίζουμε ότι για τα θιγόμενα ζητήματα, έχουν
ζητηθεί στοιχεία από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και το Δήμο Ηρακλείου, με το υπ’ αριθμ.
πρωτ.9069/05-02-2021 έγγραφο και, μόλις περιέλθουν οι σχετικές απαντήσεις, θα ενημερωθεί η
Βουλή των Ελλήνων με νεότερο έγγραφό μας.
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Περαιτέρω, 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, στο Δήμο Ηρακλείου Νομού Αττικής κατανεμήθηκε από τους Κ.Α.Π. έτους
2020, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων, ποσό ύψους
305.490,00€, ενώ αντίστοιχο ποσό έχει προγραμματιστεί να κατανεμηθεί και για το τρέχον έτος.
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.
Επίσης, από το Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων με την ονομασία «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και στο
πλαίσιο της υπ’αριθμ.πρωτ.30292/19-04-2019 (Α.Δ.Α.: 68Γ3465ΧΘ7-Ψ25) απόφασης επιχορήγησης
των δήμων της χώρας για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων, ο Δήμος
Ηρακλείου χρηματοδοτήθηκε με ποσό, ύψους 390.600,00€.
Επιπλέον, το Υπουργείο Εσωτερικών, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», έχει
εκδώσει την υπ’ αριθμ. πρωτ.14576/24-07-2020 Πρόσκληση ΑΤ06 (Α.Δ.Α.: ΨΤΤΡ46ΜΤΛ6-ΦΨΨ), με
τίτλο «Αστική Αναζωογόνηση», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθ.πρωτ.22722/11-12-2020
(Α.Δ.Α.: 6Λ0Ν46ΜΤΛ6-ΒΗΡ), στο πλαίσιο της οποίας δύνανται να υποβάλλουν αίτηση οι Δήμοι των
Περιφερειακών Ενοτήτων Αττικής, για τη χρηματοδότηση έργων σε περιοχές αρμοδιότητας και
ακινήτων ιδιοκτησίας τους (ή παραχωρημένης ακίνητης περιουσίας σε αυτούς για διάστημα
τουλάχιστον 15 ετών μετά και την οριστική παραλαβή του έργου), συμβάλλοντας στη βιώσιμη
ανάπτυξη με περιβαλλοντικό πρόσημο και στην ποιότητα ζωής εντός και εκτός του αστικού ιστού.
Στις περιοχές εντός αστικού ιστού προβλέπονται μεταξύ άλλων:
- παρεμβάσεις βελτίωσης του μικροκλίματος μέσω κατασκευής υποδομών για την ανάπτυξη
πολιτιστικών, αθλητικών και περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, διαμορφώσεων υπαίθριων χώρων
εκδηλώσεων και αναψυχής, υπόγειων χώρων στάθμευσης οχημάτων, και ανάπτυξης δικτύου
μονοπατιών και ποδηλατοδρόμων εντός των περιοχών αυτών, και
- ολοκληρωμένες παρεμβάσεις που αφορούν στη δημιουργία, συμπλήρωση, διεύρυνση,
αναβάθμιση και διαχείριση δικτύων κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου, παιδότοπων,
παιδικών χαρών ή/και δικτύων πράσινων παρεμβάσεων στον αστικό ιστό με σκοπό τη βελτίωση των
περιβαλλοντικών όρων και την προσβασιμότητα.
Στο πλαίσιο των ανωτέρω δράσεων είναι επιλέξιμη και η δαπάνη απόκτησης της απαιτούμενης
εδαφικής έκτασης για την εγκατάσταση των προτεινόμενων υποδομών, εφόσον απαιτείται, έως 15%
του προϋπολογισμού του προτεινόμενου έργου.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ
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