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ΘΕΜΑ: Χρηματοδότηση του Δήμου Σκύδρας από το Υπουργείο Εσωτερικών. 

 

Οι στοχευμένες και τεκμηριωμένες προτάσεις και διεκδικήσεις της Δημοτικής Αρχής απέφεραν 

και πάλι καρπούς μιας κι ο Δήμος Σκύδρας, όπως ανακοινώθηκε, χρηματοδοτήθηκε με το 

επιπλέον ποσό των 200.000€ από το Υπουργείο Εσωτερικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση 

ζημιών και καταστροφών από φυσικά φαινόμενα. 

Με αφορμή το γεγονός αυτό η Δήμαρχος Σκύδρας δήλωσε μεταξύ των άλλων τα εξής: 

Θέλω να ευχαριστήσω και πάλι τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Σκουρλέτη και τους συνεργάτες 

του, με τους οποίους έχω μια πολύ καλή συνεργασία τα αποτελέσματα της οποίας φαίνονται από 

τις χρηματοδοτήσεις που εγκρίνουν για το Δήμο μας. Για ακόμη μια φορά  ο Υπουργός και οι 

συνεργάτες του, άκουσαν τη Δήμαρχο,  κατανόησαν και αντιλήφθηκαν τα δίκαια αιτήματα  μας, 

τα προβλήματά μας και στην τελευταία μου επίσκεψη στο Υπουργείο, πριν το Πάσχα, μου 

υποσχέθηκαν την επιπλέον χρηματοδότηση, με το ποσό των 200.000 ευρώ, όπως ενημέρωσα και 

το Δημοτικό Συμβούλιο. Το αισιόδοξο και ενθαρρυντικό για εμάς είναι ότι ο Υπουργός δέχεται 

και ακούει τη Δήμαρχο, έχοντας ανοιχτή την πόρτα του… Έπεται συνέχεια, καθώς δεν 

σταματάμε τη διεκδίκηση και τον αγώνα για το Δήμο μας!! Η σχετική απόφαση του Υπουργού: 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 42463/11-12-17 Απόφασης χρηματοδότησης του Δήμου 

Σκύδρας Ν. Πέλλας για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που 

προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055). 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Π.Δ. 63/05 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 

όργανα». 

2. Το ν. 4270/2014 (143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της 

οδηγίας 2011/85/2011/ΕΕ – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

3. Τη νομοθεσία που διέπει τις Δημόσιες Επενδύσεις και ειδικότερα τις διατάξεις του ν. 2212/52 

(Α266), του Ν.Δ. 2957/54 και την ΧΔ 9035/30-7-1973 Απόφαση του Υπουργείου 

Προγραμματισμού 

και Κυβερνητικής Πολιτικής. 

4. Το άρθρο 41 του ν. 4129/2013 (52Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 

Συνέδριο» όπως 



τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του ν. 4257/14 (93Α΄) «Επείγουσες Ρυθμίσεις αρμοδιότητας 

Υπουργείου Εσωτερικών». 

5. Το ΠΔ 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α΄ 2016) σχετικά με τη σύσταση και μετονομασία Υπουργείων. 

6. Το ΠΔ 125/2016 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών και Υφυπουργών» 

(Α΄210). 

7. Τον προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τη ΣΑΕ – 

055 

στην οποία είναι ενταγμένο το έργο αριθ. 2003ΣΕ05500005 Επιχορήγηση των ΟΤΑ για 

«Πρόγραμμα 

πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους 

Ο.Τ.Α. 

Α΄ και Β΄ βαθμού της Χώρας» με προϋπολογισμό 435.500.000 €. 

8.Η αριθμ.7207/7-3-2017 Εγκύκλιος του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: Ψ65Π465ΧΘ7-4Ε8) σχετικά με τις 

οδηγίες 

υποβολής αιτημάτων επιχορήγησης και η αριθμ. 17939/30-5-2017 διευκρινιστική αυτής 

(ΑΔΑ: 7ΖΜΥ465ΧΘ7-ΙΥΜ). 

9. Τα αριθμ. 18112/17-11-17 και 1735/15-02-18 αιτήματα του Δήμου. 

Αποφασίζουμε 

Τροποποιούμε την υπ΄αριθμ. 42463/11-12-17 Απόφαση χρηματοδότησης του Δήμου Σκύδρας 

Ν. 

Πέλλας σε βάρος των πιστώσεων του έργου: 2003ΣΕ05500005 Επιχορήγηση των ΟΤΑ για 

«Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από 

θεομηνίες 

στους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού της Χώρας», ως προς το ποσό χρηματοδότησης. 

«Νέο ποσό χρηματοδότησης πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000,00 €). 

Κατά τα λοιπά η ανωτέρω απόφαση ισχύει ως έχει. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Π. ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ 

 
                                                                                            ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ    


