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Βουλή των Ελλήνων

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 1560/09-11-2020 Ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κυριάκος Βελόπουλος, με θέμα
«Αξιοποίηση και ανάδειξη του παλαιού 29ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών», κατά λόγο αρμοδιότητας,
σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Οι δήμοι της χώρας, για την εκπλήρωση της αποστολής τους και την άσκηση των αρμοδιοτήτων
τους, χρηματοδοτούνται ετησίως με 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 εν λόγω
πιστώσεων που προορίζονται για την κάλυψη των επενδυτικών καθώς και των λειτουργικών
δαπανών τους.
Στο πλαίσιο των ανωτέρω, στον Δήμο Πατρέων, έχει προγραμματισθεί να κατανεμηθεί από τους
Κ.Α.Π. έτους 2020 για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων του,
ποσό ύψους 2.321.028,00€. Επισημαίνεται ότι ίδιο ποσό είχε κατανεμηθεί στον Δήμο Πατρέων και το
προηγούμενο έτος.
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.
Επίσης, στο πλαίσιο του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», για την υλοποίηση έργων και
επενδυτικών δραστηριοτήτων, ο Δήμος Πατρέων επιχορηγήθηκε με το ποσό ύψους 2.225.900,00€.
Επιπλέον, και ειδικότερα τις προοπτικές αξιοποίησης του ακινήτου που φιλοξενούσε το 29ο
Δημοτικό Σχολείο Πατρών και στέγασε, επί χρόνια, τη Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιμόρφωσης,
σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών, έχει εκδώσει μεταξύ άλλων προσκλήσεων στο
πλαίσιο του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», τις κάτωθι προσκλήσεις:
1. την με αριθμ. πρωτ. 14576/24-07-2020 Πρόσκληση ΑΤ06 με τίτλο: «Αστική Αναζωογόνηση»
(ΑΔΑ: ΨΤΤΡ46ΜΤΛ6-ΦΨΨ) για περιοχές εντός αστικού ιστού στο πλαίσιο των κατωτέρω Μέτρων:
- Μέτρο IV: Παρεμβάσεις αναβάθμισης, εκσυγχρονισμού, αποκατάστασης και επανάχρησης για
την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας
- Μέτρο V: Δράσεις και παρεμβάσεις βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αστικών
περιοχών και του οικιστικού περιβάλλοντος,
σε εμβληματικά κτίρια, τοπόσημα, κτιριακές υποδομές, πάρκα, μεγάλους ελεύθερους
χώρους/ακίνητα κ.α.
Η Πρόσκληση αφορά στους Δήμους των Περιφερειακών Ενοτήτων Αττικής (πλην της
Περιφερειακής Ενότητας Νήσων) και Θεσσαλονίκης, τους Δήμους πρωτεύουσες Νομών και τις
Περιφέρειες της Χώρας.
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2. την με αριθμ. πρωτ. 16401/28-08-2020 Πρόσκληση ΑΤ07 «Αξιοποίηση κτιριακού αποθέματος
των Δήμων» (ΑΔΑ: 65ΕΔ46ΜΤΛ6-8ΟΗ), στο πλαίσιο της οποίας μπορούν χρηματοδοτηθούν έργα
των δήμων που αφορούν την επανάχρηση ανενεργών εμβληματικών κτιρίων, που βρίσκονται εντός
οικισμού. Ως εμβληματικά κτίρια ορίζονται τα κτίρια με «ταυτότητα» ή συμβολικό χαρακτήρα που
αποτελούν για κάποιο λόγο τοπόσημο ή σύμβολο. Είναι κτίρια με ξεχωριστό κοινωνικό, ιστορικό,
πολιτιστικό ενδιαφέρον, με αρχιτεκτονική μοναδικότητα ή πρωτοπόρο σχεδιασμό. Σχετίζονται με την
κοινωνική ιστορία των πόλεων και έχουν συμβάλει ή επιδράσει, ως σημεία αναφοράς στη δημιουργία
ή την καθιέρωση της «ταυτότητας» της πόλης/οικισμού (Ομάδα Α).
3. την με αριθμ. πρωτ. 14577/24-07-2020 Πρόσκληση ΑΤ09 «Ωρίμανση έργων και δράσεων για
την υλοποίηση του Προγράμματος» (ΑΔΑ: Ψ6ΘΞ46ΜΤΛ6-1ΩΕ). Η Πρόσκληση αφορά στη
χρηματοδότηση μελετών έργων / προμηθειών Δήμων, Περιφερειών, Συνδέσμους Δήμων και νομικά
πρόσωπα των Δήμων στον Άξονα: Παιδεία, πολιτισμός, τουρισμός και αθλητισμός (όπως ανέγερση
σχολείων, αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας, εναλλακτικός τουρισμός κ.ά.).
4. τη με αριθμ. πρωτ. 14578/24-07-2020 Πρόσκληση ΑΤ11 «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν
αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)» (ΑΔΑ: ΨΙΚ146ΜΤΛ6-Χ3Λ). Η πρόσκληση αφορά
στη χρηματοδότηση, των δήμων της χώρας, έργων σχετικά με τη διενέργεια πρωτοβάθμιων και
δευτεροβάθμιων προσεισμικών ελέγχων κρίσιμων υποδομών π.χ. σχολεία, αθλητικές εγκαταστάσεις
και τη λήψη μέτρων προστασίας που πρέπει να ληφθούν ανά περίπτωση.
Τόσο ο Δήμος Πατρέων όσο και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (κατά περίπτωση) δύνανται να
υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», σύμφωνα με τις
προδιαγραφές των εν λόγω προσκλήσεων.
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει προβεί στην αναζήτηση στοιχείων από
τον Δήμο Πατρέων με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 78077/16-11-2020 έγγραφο και μόλις περιέλθει η σχετική
απάντηση θα επανέλθουμε με νεότερο, συμπληρωματικό έγγραφο, προκειμένου να ενημερωθεί η
Βουλή των Ελλήνων.
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