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Βουλή των Ελλήνων

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 5534/27-04-2018 Ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ιάσονας Φωτήλας, με
θέμα «Αναγκαία η μεταστέγαση του ΚΕΠ από το Λιμάνι της Πάτρας», κατά λόγο αρμοδιότητας,
σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Η χρηματοδότηση των πρωτοβάθμιων 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 την 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 Πατρέων του Νομού Αχαΐας κατανεμήθηκε από τους Κ.Α.Π.
έτους 2017, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων του, ποσό
ύψους 2.321.028,00 €, ενώ αντίστοιχο ποσό για την ανωτέρω δράση έχει προγραμματισθεί να
κατανεμηθεί στον ίδιο Δήμο και για το τρέχον έτος.
Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι βάσει του ανωτέρω πλαισίου, το Υπουργείο Εσωτερικών, από
τα έσοδα των Κ.Α.Π. καλύπτει και τα μισθώματα κτιρίων που χρησιμοποιούνται για τη στέγαση
των σχολικών μονάδων (άρθρο 94, παρ. 4, περ.16 και άρθρο 95, παρ. 1α του νόμου 3852/2010)
και των υπηρεσιών που έχουν μεταφερθεί από 01-01-2011, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
95 παρ. 1α του ν.3852/2010, με έκδοση ανά τακτά χρονικά διαστήματα Υπουργικών Αποφάσεων
και με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι νόμιμες εκ μέρους των Δήμων, διαδικασίες μίσθωσης
των εν λόγω ακινήτων.
Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 16071/0205-2018 έγγραφο, έχει ζητήσει στοιχεία από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και το Δήμο Πατρέων και μόλις περιέλθουν οι σχετικές απαντήσεις,
θα επανέλθουμε με νεότερο συμπληρωματικό έγγραφο ώστε να ενημερωθεί ολοκληρωμένα η
Βουλή των Ελλήνων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
3. Γραφείο Τύπου
4. Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας & Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
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