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Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 3150/11-02-2022 Ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης , κατά λόγο αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Οι 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 Νάουσας έχει κατανεμηθεί από τους Κ.Α.Π. έτους 2021 για κάλυψη 
δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων ποσό, ύψους 468.660,00€ και για την 
επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων ποσό, ύψους 92.300,00€, ενώ ίδια ποσά έχει 
προγραμματιστεί να αποδοθούν και κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους.

Επίσης, οι πιστώσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων, αποδίδονται στους 
Δήμους σε τέσσερις δόσεις κατά τη διάρκεια του έτους. Από τους Κ.Α.Π. έτους 2022 έχει ήδη αποδοθεί 
στους Δήμους η πρώτη δόση ύψους 28.000.000,00€ και ειδικότερα στο Δήμο Νάουσας ποσό ύψους 
109.560,00€. Σημειώνεται ότι, από τους Κ.Α.Π. έτους 2021 αποδόθηκε στους Δήμους με την υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 85940/22-11-2021 (Α.Δ.Α.:ΡΩ0046ΜΤΛ6-Κ9Ξ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, μία 
έκτακτη συμπληρωματική δόση ύψους 7.000.000,0044,€ εκ των οποίων στο Δήμο Νάουσας ποσό 
ύψους 27.390,00€, για την κατά προτεραιότητα κάλυψη δαπανών θέρμανσης στα σχολεία, πέραν των 
τεσσάρων προγραμματισμένων δόσεων συνολικού ποσού ύψους 112.050.000,00€. 

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 σε πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών. 

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 εντάσσονται: 
• η με αριθμ. πρωτ. 5133/23.02.2018 (Α.Δ.Α.:6Ο9Ψ465ΧΘ7-ΑΓΡ) Πρόσκληση ΙΙ του Υπουργού 

Εσωτερικών με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» 
συνολικού ύψους 50.000.000,00€ με σκοπό τη βελτίωση των υποδομών της Α΄ βάθμιας και Β΄ βάθμιας 
εκπαίδευσης, στην οποία ο Δήμος Νάουσας εντάχθηκε με χρηματοδότηση του Προγράμματος ύψους 
161.900,00€,

• η με αριθμ. πρωτ. 30292/19.04.2019 (Α.Δ.Α.:68Γ3465ΧΘ7-Ψ25) απόφαση επιχορήγησης των 
Δήμων της Χώρας για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων, βάσει της οποίας ο 
Δήμος Νάουσας χρηματοδοτήθηκε με ποσό, ύψους 375.700,00€ και 
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• η με αριθμ. πρωτ. 29878/18-4-2019 (Α.Δ.Α.:ΨΕΒΔ465ΧΘ7-ΖΨΗ) Πρόσκληση ΙΧ του Υπουργού 
Εσωτερικών με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση 
ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες», συνολικού προϋπολογισμού ύψους 35.000.000,00€, που αφορά στην 
κατασκευή ή προκατασκευή και τοποθέτηση ραμπών πρόσβασης των ΑμεΑ, καθώς και στην 
κατασκευή χώρων υγιεινής για την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ, στις σχολικές μονάδες που υπάγονται στη 
χωρική τους αρμοδιότητα,  στην οποία εντάχθηκε ο Δήμος Νάουσας με ποσό ύψους 30.380,00€.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι έχουμε προβεί σε αναζήτηση στοιχείων από το Δήμο Νάουσας με το 
υπ’ αριθμ. πρωτ.11105/21-02-2022 έγγραφο και μόλις περιέλθει η σχετική απάντηση θα επανέλθουμε 
με νεότερο, συμπληρωματικό έγγραφο.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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