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Ελληνική Δημοκρατία 
Δήμος Χίου 
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 
Τμήμα Υποστήριξης Πολ. Οργάνων Δ. Χίου 
Οικονομική Επιτροπή 
Αρ.Πρωτ.: 8657/08-02-2021     
 

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 
65/2021 

Περίληψη απόφασης 
IB.Έγκριση υποβολή πρότασης στο Ταμείο Αλληλεγγύης για την πράξη «Ανακαίνιση 3ου 
Γυμνασίου 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:  
- Τα 1,2,3,4 εκτός ημερησίας.  
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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 
IB.Έγκριση υποβολή πρότασης στο Ταμείο Αλληλεγγύης για την πράξη «Ανακαίνιση 3ου 
Γυμνασίου Χίου» 
Στη συνέχεια τέθηκε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής η αριθ. 5399/25-01-2021 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 "Ανακαίνιση 3ου Γυμνασίου 
Χίου". 
Η παρούσα αφορά τις απαιτούμενες εργασίες για την ανακαίνιση των κτιριακών σχολικών εγκαταστάσεων του 
3ου Γυμνασίου Χίου "Αδαμάντιος Κοραής". 
Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 107230/Δ1/20 Απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 
3605/20 Τεύχος Β') το 3° Γυμνάσιο Χίου αποτελεί σχολική μονάδα εντός της οποίας θα λειτουργεί για το 
σχολικό έτος 2020-2021 η Δομή Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ) της ΒΙΑΛ (κωδ. 
σχολείου 5101030). Συνολικά οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν είναι οι εξής:  
1.   Στατική ενίσχυση του φέροντος οργανισμού του κτιρίου με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της μελέτης στατικής ενίσχυσης του κτιρίου 
2.   Μερική καθαίρεση και επανακατασκευή επιχρισμάτων, όπου απαιτηθεί και στα σημεία στα οποία 
παρουσιάζεται διάβρωση του οπλισμού του φέροντος οργανισμού.  
3.   Αποκατάσταση επιφανειών σκυροδέματος που έχουν υποστεί φθορές λόγω διάβρωσης οπλισμού με 
εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης και επισκευαστικών κονιαμάτων.  
4.   Καθαίρεση του συνόλου των παλιών επιστρώσεων των δαπέδων από μωσαϊκό τα οποία παρουσιάζουν 
εκτεταμένες φθορές και αντικατάσταση τους με την τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων υψηλής αντοχής στη 
βαριά χρήση 
5.   Αποξήλωση των υφιστάμενων κιγκλιδωμάτων των εξωστών του σχολείο και αντικατάσταση τους με νέα 
κιγκλιδώματα ασφαλείας.?  
6.   Καθαίρεση της υφιστάμενης τοιχοποιίας και υδραυλικής εγκατάστασης των W.C. και κατασκευή νέων με τις 
απαιτούμενες προδιαγραφές.  
7.   Αποξήλωση του συνόλου των παλαιών κουφωμάτων και αντικατάσταση τους στο ίδιο άνοιγμα με νέα 
σύγχρονα πιστοποιημένα θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου 
8.   Αποξήλωση της επικάλυψης του δώματος του κτιρίου και εφαρμογή θερμομόνωσης καθώς και εφαρμογή 
θερμοπρόσοψης στο σύνολο των εξωτερικών τοίχων του κτιρίου για την θωράκιση του κτιρίου.  
9.   Αποξήλωση του συνόλου των πεπαλαιωμένων δικτύων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκατάσταση νέου 
σύγχρονου συστήματος θέρμανσης με αντλίες θερμότητας αέρα-νερού για την εξοικονόμηση ενέργειας.  
10.   Κατασκευή στην οροφή κάθε αίθουσας ψευδοροφής στην οποία θα εγκατασταθούν τα συστήματα φωτισμού 
και εξαερισμού.  
11.   Εγκατάσταση συστήματος αερισμού με αεραγωγούς για την προσαγωγή και επιστροφή νωπού αέρα για 
λόγους υγιεινής.  
12.   Εκσυγχρονισμός της εγκατάστασης των ισχυρών- ασθενών ρευμάτων καθώς και της εγκατάστασης 
ύδρευσης-αποχέτευσης του κτιρίου.  
13.   Κατασκευή ανελκυστήρα εξωτερικά του κτιρίου για την εξυπηρέτηση πρωτίστως των Ατόμων με Ειδικές 
Ανάγκες.  
14.   Λοιπές εργασίες- Αποκαταστάσεις, τελειώματα και ανακαίνιση του συνόλου των χρωματισμών του κτιρίου.  
Η πράξη θα υλοποιηθεί με ένα υποέργο. Ο προϋπολογισμός προς ένταξη είναι 1.650.000 ευρώ.  
Παρακαλούμε όπως εγκριθεί η υποβολή πρότασης στο "Ταμείο Αλληλεγγύης" για την πράξη "Ανακαίνιση 3ου 
Γυμνασίου Χίου".>> 

ΑΔΑ: 9ΡΒ3ΩΗΝ-4ΘΡ



Σελίδα 3 από 3 
 

 
Ο κ. Σαραντινός κατέθεσε την άποψή του ότι οι εργασίες χρειάζονται αλλά πρέπει να γίνουν από ΣΑΤΑ ή άλλα 
κονδύλια, όχι απο 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 3605/20 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 "Ανακαίνιση 3ου 
Γυμνασίου Χίου"  .  
Η πράξη θα υλοποιηθεί με ένα υποέργο. Ο προϋπολογισμός προς ένταξη είναι 1.650.000 ευρώ.  
Η πράξη αφορά τις απαιτούμενες εργασίες για την ανακαίνιση των κτιριακών σχολικών εγκαταστάσεων του 3ου 
Γυμνασίου Χίου "Αδαμάντιος Κοραής" διότι σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 107230/Δ1/20 Απόφαση της 
Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 3605/20 Τεύχος Β') το 3° Γυμνάσιο Χίου αποτελεί σχολική 
μονάδα εντός της οποίας θα λειτουργεί για το σχολικό έτος 2020-2021 η Δομή Υποδοχής για την Εκπαίδευση 
των Προσφύγων (ΔΥΕΠ) της ΒΙΑΛ (κωδ. σχολείου 5101030).  
 
Η απόφαση να διαβιβαστεί στη Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής. 
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 65/2021 
 

O Πρόεδρος                                                     Τα μέλη 
Υπογραφή                                                       υπογραφές 

Ακριβές απόσπασμα 
Χίος   08-02-2021     

Ο/H επί των πρακτικών 
 
 

Πιλαβά Ειρήνη 
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