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Κοινοποίηση:
Βουλευτή κ. Κυριάκο Βελόπουλο
Βουλή των Ελλήνων
(με τα συνημμένα)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 8501/24-07-2020 Ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κυριάκος Βελόπουλος, με 
θέμα «Εγκαταστάσεις αποχέτευσης “σαπίζουν” στο “Χωριό των Ψαράδων”, στο Βαρικό, του Δήμου 
Δίου - Ανατολικού Ολύμπου Πιερίας», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας διαβιβάζουμε το υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 1026/03-08-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης με το 
συνημμένο του καθώς και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 11551/07-08-2020 έγγραφο του Δήμου Δίου - 
Ολύμπου με το συνημμένο του, για ενημέρωσή σας.

Επιπλέον σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Η χρηματοδότηση των πρωτοβάθμιων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) 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 (Κ.Ε.Δ.Ε.), καθορίζεται το ύψος των πιστώσεων που 
προορίζονται για την κάλυψη των επενδυτικών καθώς και των 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 σε έλεγχο 
νομιμότητας των πράξεών τους και στον πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών.

Στο πλαίσιο αυτό, στο Δήμο Δίου - Ολύμπου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
κατανεμήθηκε από τους Κ.Α.Π. για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών 
δραστηριοτήτων του, το έτος 2019, ποσό ύψους 386.310,00 €, ενώ ίδιο ποσό έχει προγραμματισθεί 
να κατανεμηθεί στον ανωτέρω Δήμο και κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους.

Επίσης, ο Δήμος Δίου - Ολύμπου χρηματοδοτήθηκε με ποσό ύψους  352.200,00 € από το Ειδικό 
Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων με την ονομασία «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», για υλοποίηση έργων και 
επενδυτικών δραστηριοτήτων του.

Περαιτέρω, το Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να συνδράμει στην αντιμετώπιση των 
πρωτόγνωρων προβλημάτων που προκλήθηκαν από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, 
προέβη σε έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις των Ο.Τ.Α. με σκοπό τη λήψη μέτρων αποφυγής και 
διάδοσης του ιού.
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Ειδικότερα, με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 18209/13-03-2020 (Α.Δ.Α.: Ψ0Γ646ΜΤΛ6-Τ3Σ),  18878/18-
03-2020 (Α.Δ.Α.: 6ΨΠ846ΜΤΛ6-Ρ6Τ),  20014/24-03-2020 (Α.Δ.Α.: Ψ7ΝΦ46ΜΤΛ6-ΔΗ8),  20979/31-
03-2020 (Α.Δ.Α.: 93ΚΞ46ΜΤΛ6-7ΝΡ), 21102/01-04-2020 (Α.Δ.Α.: 90ΘΜ46ΜΤΛ6-641), 23259/13-04-
2020 (Α.Δ.Α.: 9Λ3146ΜΤΛ6-ΛΧ5) και 38748/23-06-2020 (Α.Δ.Α.: 6ΚΥΩ46ΜΤΛ6-99Ψ) αποφάσεις 
του Υπουργείου Εσωτερικών, κατανεμήθηκε σε Δήμους της Χώρας ποσό συνολικού ύψους 
11.620.000,00 € εκ των οποίων στο Δήμο Δίου - Ολύμπου ποσό ύψους 40.000,00 €, για προμήθειες 
υλικού, για παροχή μέσων προστασίας των εργαζομένων, καθώς και για λοιπές υπηρεσίες συναφείς 
με την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την λήψη μέτρων αποφυγής 
και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Επιπρόσθετα, και προκειμένου να διασφαλισθεί το παρεχόμενο έργο της τοπικής αυτοδιοίκησης, 
ιδιαίτερα σε κρίσιμους τομείς της καθημερινότητας των πολιτών, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 30520/21-
05-2020 (Α.Δ.Α.: 64ΧΒ46ΜΤΛ6-9Υ8) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, επιχορηγήθηκαν 
εκτάκτως όλοι οι Δήμοι της Χώρας με συνολικό ποσό ύψους 75.000.000,00 € για την κάλυψη 
έκτακτων και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού 
COVID-19. Η εν λόγω επιχορήγηση, η οποία για το Δήμο Δίου - Ολύμπου ανήλθε στο ποσό των 
167.460,92 €, πραγματοποιήθηκε βάσει των ίδιων κριτηρίων με τα οποία πραγματοποιείται και η 
μηνιαία τακτική επιχορήγηση των Δήμων της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους 
(Κ.Α.Π.) προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο της ενεργοποίησης του νέου προγράμματος “Αντώνης 
Τρίτσης”, πρόκειται να δημοσιευθεί πρόσκληση με τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών 
λυμάτων». Ο Δήμος Δίου - Ανατολικού Ολύμπου Πιερίας δύναται να υποβάλλει την πρόταση του, 
στο πλαίσιο της πρόσκλησης αυτής.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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