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Βουλευτή κ. Χρίστο Δήμα
Βουλή των Ελλήνων

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 927/08-03-2019 Αναφορά

Σε απάντηση της ανωτέρω Αναφοράς, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Χρίστος Δήμας, με θέμα
«Αποκατάσταση οδού από Σιβύστα προς Λίμνη Φενεού», και η οποία μας διαβιβάστηκε με το υπ’
αριθμ. πρωτ. Β-583/20-03-2019 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, κατά λόγο
αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Η χρηματοδότηση των Περιφερειών 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 την Εθνική Αντιπροσωπία και καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών και Οικονομικών, ύστερα από πρόταση της ΕΝ.Π.Ε., ως προς το ύψος των εσόδων που
προορίζονται για την κάλυψη επενδυτικών καθώς και λοιπών λειτουργικών δαπανών τους.
Ειδικότερα, για το προηγούμενο έτος 2018 κατανεμήθηκε συνολικά ποσό ύψους 6.580.000,00€ στην
Περιφέρεια Πελοποννήσου για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών και δαπανών βελτίωσης,
συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου, ενώ αντίστοιχο ποσό έχει προγραμματισθεί να
κατανεμηθεί στην Περιφέρεια και για το τρέχον έτος.
Η περαιτέρω διαχείριση των πόρων αυτών γίνεται κατόπιν σχετικών αποφάσεων των οικείων
περιφερειακών συμβουλίων υπό την εποπτεία του κράτους, η οποία συνίσταται αποκλειστικά στον
έλεγχο νομιμότητας των πράξεων τους και στον πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών.
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει προβεί στην αναζήτηση στοιχείων από
την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τον Δήμο Σικυωνίων με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 22954/29-03-2019
έγγραφο και, μόλις περιέλθουν οι σχετικές απαντήσεις θα επανέλθουμε, με νεότερο συμπληρωματικό
έγγραφο, προκειμένου να ενημερωθεί ολοκληρωμένα η Βουλή των Ελλήνων.
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