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Ελληνική Δημοκρατία 
Δήμος Χίου 
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 
Τμήμα Υποστήριξης Πολ. Οργάνων Δ. Χίου 
Οικονομική Επιτροπή 
Αρ.Πρωτ.: 8652/08-02-2021     
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
Εκ της υπ' αριθ. 4 της 03-02-2021 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής 

Αριθμός απόφασης 
64/2021 

Περίληψη απόφασης 
IA.Έγκριση υποβολή πρότασης στο Ταμείο Αλληλεγγύης για την πράξη «Επισκευή, 
συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Κάμπου και 1ου Νηπιαγωγείου Καμποχώρων 
(Βασιλιώνικου) Α’ βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Χίου» 
Στη Χίο και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα την 3η Φεβρουαρίου 2021 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και 
ώρα 12.00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή  στην οποία προήδρευσε ο κ. Βεργίνας Κωνσταντίνος 
και ύστερα από πρόσκληση που υπέγραψε  ο ίδιος με ημερομηνία 30-01-2021 που δόθηκε σε κάθε σύμβουλο 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν 3852/10 και αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη 
απαρτία αφού σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 6 μέλη, δηλαδή: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου 
 1 Μπελεγρης Γεώργιος             
 2 Ξενάκης Ιωάννης                
 3 Ζωάνος Κυριάκος                
 4 Καλογεράκης Παύλος             
 5 Σαραντινός Σταμάτιος           

  
ΑΠΟΝΤΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα) 

α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου 
 1 Γεωργούλης Αλέξανδρος          
 2 Τριαντάφυλλος Κωνσταντίνος     
 3 Βουρνούς Εμμανουήλ             
  

 
Ακολούθως o κ. Βεργίνας Κωνσταντίνος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης 
Στην αρχή διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης τα οποία και 
υπογράφονται. 

---------- Αποχωρήσεις-Προσελεύσεις ---------- 
Τέθηκαν για συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης τέσσερα (4)  θέματα, τα οποία μετά από ομόφωνη απόφαση 
συζητήθηκαν πριν τη συζήτηση των θεμάτων αυτής, και τα οποία είναι τα παρακάτω:  
1ο: Λήψη απόφασης για συναίνεση στο αίτημα αναβολής της δικασίμου σχετικά με την έφεση των 
συμβασιούχων Δήμου Χίου κατά της αριθμ 222/2019 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Χίου.  
2ο: Εξουσιοδότηση παράστασης προτάσεων στο Μονομελές Εφετείο Βορείου Αιγαίου (Υπόθεση Ζαφείρη).  
3ο: Έγκριση 2ου Πρακτικού Αξιολόγησης Οικονομικών στοιχείων Προσφορών του Ηλεκτρονικού Ανοιχτού 
διαγωνισμού για την "Προμήθεια ενός ελαστιχοφόρου εκσκαφέα και ενός πυροσβεστικού οχήματος" για το Δ. 
Οινουσσών.  
4ο Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης για την προμήθεια με τίτλο "Ενοικίαση 5 (πέντε) οχημάτων για 60 (εξήντα) 
ημέρες για την εφαρμογή του προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι". 
Το πρώτο θέμα αφορά αίτημα αναβολής δικασίμου της έφεσης συμβασιούχων Δ. Χίου, κρίνεται αναγκαία και 
άμεση η συζήτηση του θέματος, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εκείνες ενέργειες μέχρι τη 
δικάσιμο.  
Το δεύτερο αφορά υπόθεση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου, της οποίας η συζήτηση κρίνεται αναγκαία λόγω 
υφιστάμενης καταληκτικής ημερομηνίας.  
Το τρίτο και το τέταρτο αφορούν προμήθειες των οποίων η συζήτηση θα πρέπει άμεσα να πραγματοποιηθεί, 
προκειμένου να προχωρήσουν οι απαραίτητες διαδικασίες των ανωτέρω προμηθειών για την εύρυθμη λειτουργία 
του Δήμου.  
Τα θέματα συζητήθηκαν με την εξής σειρά:  
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- Τα 1,2,3,4 εκτός ημερησίας.  
 
Ακολούθησε η ημερήσια διάταξη:  
Το 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 και 2.  
 
Ακολούθως συζητήθηκε το πιο κάτω θέμα 
IA.Έγκριση υποβολή πρότασης στο Ταμείο Αλληλεγγύης για την πράξη «Επισκευή, 
συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Κάμπου και 1ου Νηπιαγωγείου Καμποχώρων 
(Βασιλιώνικου) Α’ βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Χίου» 
Στη συνέχεια τέθηκε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής η αριθ. 5694/26-01-2021 εισήγηση της Δ/νσης 
Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής, η οποία αναφέρει τα παρακάτω: 
 
<<Με το νόμο 4662/2020  και συγκεκριμένα, με το άρθρο 196 αυτού, συστάθηκε στο Ταμείο Παρακαταθηκών 
και Δανείων, στον Δεσμευμένο Τομέα, λογαριασμός με την ονομασία " Ταμείο Αλληλεγγύης", τον οποίο 
διαχειρίζεται η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Ο ως άνω λογαριασμός 
συστάθηκε για τους Δήμους όπου λειτουργούν μονάδες φιλοξενίας μεταναστών. Σκοπός του είναι η 
χρηματοδότηση έργων για τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών που επιβαρύνονται από τη λειτουργία μονάδων 
φιλοξενίας και η χρηματοδότηση έργων υποδομών που είναι απαραίτητα για την πλήρη και ορθή λειτουργία των 
υφιστάμενων μονάδων ή για τη θέση σε λειτουργία νέων μονάδων χωρίς την οικονομική επιβάρυνση των 
δημοτικών προϋπολογισμών και των δημοτών. Με την υπ' αριθμ. 3999/2020 (ΦΕΚ Β?1811/12.05.2020) 
Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μετανάστευσης  και Ασύλου καθορίζονται οι προϋποθέσεις και όροι 
χρηματοδότησης των Δήμων από το Ταμείο Αλληλεγγύης, του συστήματος διοίκησης, της διαδικασίας υποβολής 
αιτήσεων για χρηματοδότηση από το Ταμείο.  
Ο Δήμος Χίου  καλείται να υποβάλει πρόταση για να χρηματοδοτηθεί η πράξη "Επισκευή, συντήρηση 
Δημοτικού Σχολείου Κάμπου και 1ου Νηπιαγωγείου Καμποχώρων (Βασιλιώνικου) Α' βάθμιας εκπαίδευσης 
Δήμου Χίου". 
Η παρούσα αφορά τις απαιτούμενες εργασίες στο Δημοτικό Σχολείο Κάμπου και στο 1ο Νηπιαγωγείο 
Καμποχώρων (Βασιλιώνικου).  
Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 107230/Δ1/20 Απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 
3605/Τεύχος Β') το Δημοτικό Σχολείο Κάμπου και το και 1ο Νηπιαγωγείο Καμποχώρων (Βασιλιώνικου) 
αποτελούν σχολικές μονάδες εντός των οποίων θα λειτουργούν οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των 
Προσφυγοπαίδων (ΔΥΕΠ) (κωδ. σχολείων9510013 και 9510093 αντίστοιχα).  
Συνολικά οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν είναι οι εξής:  
Δημοτικό Σχολείο Κάμπου 
1.   Θα επισκευάσουμε την κορνίζα της στέγης των δύο κτιρίων (κτίριο σχήματος ΤΑΥ και σχήματος Γ)  
2.   Θα αρμολογήσουμε τις όψεις των κτιρίων 
3.   Θα τοποθετήσουμε στις όψεις των κτιρίων χάλκινες υδροροές, όπου απαιτείται.  
4. Θα αντικαταστήσουμε τα υφιστάμενα ξύλινα παράθυρα στην πλειοψηφία τους με νέα ξύλινα μεράντυ 
ενεργειακά 
5.   Στη δυτική όψη του κτιρίου ΤΑΥ, το ένα παράθυρο έχει πατζούρι και θα αντικατασταθεί με νέο ξύλινο από 
ξυλεία μεράντυ στο ίδιο χρώμα και χαρακτηριστικά 
6.   Στο κτίριο Γ, ανατολική όψη, κάτω από την σκάλα θα επιχρίσουμε τους τοίχους και την οροφή και θα 
κατασκευάσουμε μικρό μεταλλικό στέγαστρο με επικάλυψη από πολυκαρβουνικά φύλλα, όπως το υφιστάμενο 
της εισόδου στο γραφείο διδασκόντων 
7.   Στο κτίριο φιλοξενίας δασκάλων του Δημοτικού Σχολείου Κάμπου θα αντικαταστήσουμε δώδεκα ξύλινα 
παράθυρα με νέα ξύλινα μεράντυ ενεργειακά και μία υφιστάμενη ξύλινη πόρτα με νέα ταμπλαδωτή από ξυλεία 
μεράντυ.  
8.   Κοντά στο κτίριο Δασκάλων του Δημοτικού Σχολείου θα επισκευάσουμε τμήμα της περίφραξης περίπου 50μ.  
1ο  Νηπιαγωγείο Καμποχώρων (Βασιλεώνικο)  
1.   Θα καθαιρέσουμε σαθρά επιχρίσματα στους εξωτερικούς φέροντες τοίχους του σχολείου, θα αρμολογήσουμε 
όπου είναι απαραίτητο και θα κατασκευάσουμε νέα επιχρίσματα.  
2.   Στις κολώνες εξωτερικά του κτιρίου θα πραγματοποιήσουμε τοπικές επισκευές με καθαίρεση σαθρών 
επιχρισμάτων, εφαρμογή αναστολέα διάβρωσης στα σίδερα και επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα.  
3.   Στην βορειοδυτική όψη του κτιρίου (παρουσία ρωγμής), θα καθαιρέσουμε το επίχρισμα του τοίχου για μήκος 
από την κολώνα έως το τέλος του τοίχου και σε όλο το ύψος (εσωτερικά και εξωτερικά). Θα εφαρμόσουμε 
επίχρισμα επί μεταλλικού πλέγματος, καλά τεντωμένου και αγκυρωμένου βαθιά στους αρμούς του τοίχου.  
4.   Θα χρωματίσουμε εξωτερικά το κτίριο.  
5.   Στην νοτιοδυτική αποθήκη θα αντικαταστήσουμε την σιδερένια πόρτα με νέα αλουμινίου ηλεκτροστατικά 
βαμμένη σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας. Εσωτερικά θα αρμολογήσουμε τους πέτρινους φέροντες 
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τοίχους, όπου είναι απαραίτητο, και θα κατασκευάσουμε νέα επιχρίσματα. Θα χρωματίσουμε εσωτερικά την 
αποθήκη. Στο δάπεδο της αποθήκης θα κατασκευάσουμε τσιμεντοκονία για να ομαλοποιήσουμε το δάπεδο.  
6.   Στην αποθήκη κάτω από τη σκάλα στην νότια όψη του κτιρίου, θα αρμολογήσουμε όπου κρίνουμε 
απαραίτητο, τους φέροντες τοίχους και θα επιχρίσουμε τους τοίχους και την οροφή. Θα χρωματίσουμε εσωτερικά 
την αποθήκη.  
Η πράξη θα υλοποιηθεί με ένα υποέργο. Ο προϋπολογισμός προς ένταξη είναι 400.000ευρώ.  
Παρακαλούμε όπως εγκριθεί η υποβολή πρότασης στο "Ταμείο Αλληλεγγύης" για την πράξη "Επισκευή, 
συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Κάμπου και 1ου Νηπιαγωγείου Καμποχώρων (Βασιλιώνικου) Α' βάθμιας 
εκπαίδευσης Δήμου Χίου".>> 
 
Ο κ. Σαραντινός κατέθεσε την άποψή του ότι οι εργασίες χρειάζονται αλλά πρέπει να γίνουν από ΣΑΤΑ ή άλλα 
κονδύλια, όχι από πιστώσεις του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.  
 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την εισήγηση, το νόμο 4662/2020,την υπ' αριθμ. 107230/Δ1/20 
Απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 3605/Τεύχος Β'), τις διατάξεις των Ν.3463/06, 
3852/10 & 4555/18 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν καθώς και τις διατάξεις του Ν.4623/19. 
 

Αποφάσισε Ομόφωνα 
 

Λευκό ψήφισε ο κ. Σαραντινός 
 
Εγκρίνει την υποβολή πρότασης στο "Ταμείο Αλληλεγγύης" για την υλοποίηση της πράξης "Επισκευή, 
συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Κάμπου και 1ου Νηπιαγωγείου Καμποχώρων (Βασιλιώνικου) Α' βάθμιας 
εκπαίδευσης Δήμου Χίου". 
Ο προϋπολογισμός της προς ένταξη πράξης ανέρχεται στα 400.000 ευρώ.  
Η πράξη αφορά τις απαιτούμενες εργασίες που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν στο Δημοτικό Σχολείο Κάμπου 
και στο 1ο Νηπιαγωγείο Καμποχώρων (Βασιλιώνικου), σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 107230/Δ1/20 Απόφαση της 
Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 3605/Τεύχος Β'), διότι αποτελούν σχολικές μονάδες εντός των 
οποίων θα λειτουργούν οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφυγοπαίδων (ΔΥΕΠ) (κωδ. σχολείων 
9510013 και 9510093 αντίστοιχα).  
 
Η απόφαση να διαβιβαστεί στη Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής. 
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 64/2021 
 

O Πρόεδρος                                                     Τα μέλη 
Υπογραφή                                                       υπογραφές 

Ακριβές απόσπασμα 
Χίος   08-02-2021     

Ο/H επί των πρακτικών 
 
 

Πιλαβά Ειρήνη 

ΑΔΑ: ΩΧΖΤΩΗΝ-943


		2021-02-08T12:30:44+0200
	Athens




