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Α Π Ο  Π Α  Μ Α    Π Ρ Α Κ Σ Η Κ ΟΤ 

Δκ ηηρ ςπ’ απιθ. 3ηρ ηηρ 10/03/2022 ΚΑΣΔΠΔΗΓΟΤΑ ζςνεδπιάζευρ  ηος  Γ. . ηηρ 

Δνιαίαρ σολικήρ Δπιηποπήρ Γεςηεποβάθμιαρ  Δκπαίδεςζηρ. 

 Απιθμόρ απόθαζηρ 
                                                            8 / 2022 
                                           1ο  Θέμα ημεπήζια διάηαξηρ 

Πεπίλητη  απόθαζηρ 

«΄Δγκπιζη για ηον ηπόπο ππομήθειαρ και πληπυμήρ πεηπελαίος θέπμανζηρ ζηα ζσολεία». 

ηε Υίν θαη ζηελ αίζνπζα "Αλδξέαο Λνΐδνο" ζήκεξα 10/03/2022 εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 10:00 π .κ. 

ζπλήιζε ζε 3ε ΚΑΣΔΠΔΗΓΟΤΑ  ζπλεδξίαζε ηνπ 2022 ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δπηηξνπήο, ζην 

νπνίν πξνήδξεπζε ν θ. Κσλζηαληίλνο - Βίθησξ Υαηδεζηακάηεο, χζηεξα απφ πξφζθιεζε (κε εκεξνκελία 

09/03/2022 θαη Αξηζ. Πξση. 117) πνπ δφζεθε ζε θάζε ηαθηηθφ κέινο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο Ν. 

3852/2010, άξζξν 67, θαη ηνπ Ν. 4555/2018, δηαπηζηψζεθε φηη πθίζηαηαη λφκηκε απαξηία, αθνχ ζε 

ζχλνιν 15 κειψλ βξέζεθαλ παξφληα ηα 9 κέιε, δειαδή :  

Α/Α ΠΑΡΟΝΣΑ  ΜΔΛΖ ΑΠΟΝΣΑ  ΜΔΛΖ 

1. Κσλζηαληίλνο - Βίθησξ Υαηδεζηακάηεο - Πξφεδξνο Εαλλίθνο  Εαλλήο - Σαθηηθφ Μέινο 

2. Ξελάθεο Ησάλλεο - Σαθηηθφ Μέινο Βνχθνπλαο  Κσλζηαληίλνο - Σαθηηθφ 
Μέινο 

3. Ξπιάο  Νηθφιανο - Σαθηηθφ Μέινο Παηεξηκφο  Γεψξγηνο - Σαθηηθφ  Μέινο 

4. Γαιαλνχ  Αλαζηαζία - Σαθηηθφ Μέινο Κσζηάιαο  Λεσλίδαο - Σαθηηθφ Μέινο 

5. Μέιε Ησάλλα - Φαλνπξία  - Σαθηηθφ Μέιν αξαληηλφο  ηακάηηνο - Σαθηηθφ Μέινο 

6. Μπελνβίαο Δπζηξάηηνο - Σαθηηθφ Μέινο Μπνπζέθαο  Αληψληνο - Αλαπιεξσκαηηθφ  
Μέινο 

7. Αλησλίνπ  Αιέμαλδξνο - Σαθηηθφ  Μέινο  

8. Μνχλδνπια Ρνδφθιεηα - Σαθηηθφ Μέινο  

9. Καηζάια  Βαζηιηθή - Σαθηηθφ  Μέινο  

Γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ παξεπξίζθεηαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Δπγελία Καξαζνχιε. 

Αθνινχζσο, ν Πξφεδξνο θ. Κσλζηαληίλνο - Βίθησξ Υαηδεζηακάηεο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο  ζπλεδξίαζεο. 

ηελ αξρή  δηαβάδνληαη θαη επηθπξψλνληαη ηα πξαθηηθά ηεο πξνεγνχκελεο ζπλεδξίαζεο ηα νπνία  θαη 

ππνγξάθνληαη. 

Σν θαηεπείγνλ ζπκβνχιην έγθεηηαη ζην γεγνλφο ιφγσ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ θαη απφθαζεο ηνπ  Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ ππάξρνπλ ήδε ζρνιεία πνπ έρνπλ κείλεη ρσξίο πεηξέιαην ζέξκαλζεο.                                             

ΑΔΑ: ΩΤΙΒΟΛΦΟ-ΩΤΜ



 

Θέμα  1o 

1.«΄Δγκπιζη για ηον ηπόπο ππομήθειαρ και πληπυμήρ πεηπελαίος θέπμανζηρ ζηα ζσολεία». 

    Ο Πξφεδξνο ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο θ. Κσλζηαληίλνο - Βίθησξ Υαηδεζηακάηεο έιαβε ηνλ ιφγν θαη 
είπε :  

 ην ππ’ Αξηζ. Πξση. 17393/08-03-2022 έγγξαθν ηνπ Γήκνπ Υίνπ - Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ 
Τπεξεζηψλ κε  ζέκα : «Παξνρή  ζηνηρείσλ γηα ελίζρπζε ΚΑΔ ζηελ πξψηε αλακφξθσζε ηνπ 
πξ/ζκνχ 2022» κε ζρεηηθφ έγγξαθν ην 17169/4-3-22 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Καζ/ηαο & Αλαθ/ζεο, 
αλαθέξνληαη ηα εμήο : «ε απάληεζε ηνπ  αλσηέξσ ζρεηηθνχ ζαο ελεκεξψλνπκε φηη: «Με ην 
16898/3-3-22 πξσηφθνιιν ζηάιζεθε ζηελ Απ/λε Γ/ζε Αηγαίνπ ζην Σκήκα Γ/ζεο Ν. ΥΗΟΤ ε 107 
ΑΓ κε ζέκα : ‘’΄Δγθξηζε 1εο αλακφξθσζεο ηνπ  ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2022’’. Ζ έγθξηζε ηεο αλσηέξσ απφθαζεο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί 
εληφο ελφο κήλα απφ ηελ απνζηνιή ηεο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο απφ ην Νφκν πξνζεζκίεο.         
Λφγσ ηνπ επείγνληνο ηεο πξνκήζεηαο πεηξειαίνπ γηα ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο Υίνπ, 
παξαθαινχκε γηα ηηο δηθέο ζαο άκεζεο ελέξγεηεο. Παξακέλνπκε ζηε δηάζεζε ζαο γηα 
δηεπθξηλήζεηο». 

 ηελ βεβαίσζε ηνπ ηδηνθηήηε πξαηεξίνπ θαπζίκσλ θ. θνπινχδε Μηραήι, ε νπνία παξειήθζε θαη 
πξσηνθνιιήζεθε κε ην ππ’ αξηζ. πξση. 163/09-03-2022 ησλ Δληαίσλ ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ 
Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπ/ζεο Γ. Υίνπ αλαθέξνληαη ηα εμήο : «Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο 
θνπινχδεο Μηραήι, ηδηνθηήηεο Πξαηεξίνπ Καπζίκσλ κε  ΑΦΜ 047259047, βεβαηψλσ θαη 
δειψλσ φηη ε Πξνκήζεηα πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο πξνο ηα ζρνιεία ηεο  Πξσηνβάζκηαο θαη 
Γεπηεξνβάζκηαο ρνιηθήο Δπηηξνπή ζα γίλνληαη κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο, ηεο 
ζχκβαζεο πνπ  έρσ ζπλάςεη κε ην Γήκν Υίνπ, θαη πνπ ιφγσ πξφζθαηξνπ θνιιήκαηνο ζηελ 
εθηέιεζε ηνπ  πξνυπνινγηζκνχ δελ κπνξεί λα πινπνηεζεί».  

 ην ππ’ αξηζ. 2/04-03-2022 Πξαθηηθφ θαη ζηελ ππ’ αξηζ. 7/2022 Απφθαζε ηεο Γεκνηηθήο 
Δπηηξνπήο Παηδείαο κε ζέκα : «Γλσκνδφηεζε ηεο Γ.Δ.Π. γηα ηνλ ηξφπν πξνκήζεηαο                               
θαη πιεξσκήο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ζηα ζρνιεία» αλαθέξνληαη ηα εμήο : «Λφγσ ηεο έθηαθηεο 
θαηάζηαζεο πνπ δεκηνπξγήζεθε, επεηδή δελ ςεθίζζεθε απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ε 
αλακφξθσζε ηνπ  πξνυπνινγηζκνχ πνπ  πξνέβιεπε έθηαθηε ρξεκαηνδφηεζε γηα πξνκήζεηα 
θαπζίκσλ θαη νη θαηξηθέο ζπλζήθεο επηβάινπλ ηα ζρνιεία λα δηαζέηνπλ πεηξέιαην, 

  H Δπηηξνπή αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε 
απνθάζηζε νκφθσλα : Οπνπ ππάξρεη αλάγθε λα πξνκεζεπηνχλ πεηξέιαην ηα ζρνιεία απφ ηα 

ηακεηαθά ηνπο δηαζέζηκα θαη ζε φζα ζρνιεία απηά δελ επαξθνχλ λα ζπκβάινπλ νη Δληαίεο 

ρνιηθέο Δπηηξνπέο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ  Υίνπ κε έθηαθηε 

επηρνξήγεζε». 
    Δπνκέλσο, έρνληαο ππ φςηλ ηα παξαπάλσ έγγξαθα θαη ηελ αδπλακία ηνπ Γήκνπ Υίνπ λα 
πξνκεζεπηεί πεηξέιαην κέζσ ηεο ζχκβαζεο πνπ έρεη ζπλάςεη κε ηνλ Πξαηεξηνχρν, θ. θνπινχδε, ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηελ άκεζε αλάγθε ησλ ρνιηθψλ κνλάδσλ γηα ζέξκαλζε, πνπ θαίλεηαη απφ ηα επείγηληα 
αηηήκαηα ησλ Γηεπζπληψλ ζρνιείσλ, δεδνκέλσλ ησλ ηδηαηηέξσλ ρακειψλ ζεξκνθξαζηψλ πνπ 
επηθξαηνχλ, αιιά θαη ησλ ζπλζεθψλ Covid φπσο πξνβιέπνληαη απφ ηα αξκφδηα πξσηφθνιια, ζε 
ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη δελ βξέζεθε άιινο ηξφπνο πξνκήζεηαο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο γηα ηα 
ζρνιεία, πξνηείλσ, λα πξνρσξήζεη κέρξη λα εγθξηζεί ε αλακφξθσζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ 
απφ ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηγαίνπ, ηελ πξνκήζεηα πεηξειαίνπ απφ ηνλ ίδην Πξνκεζεπηή θαη κε 
ηνπο ίδηνπο φξνπο  γηα θάζε ζρνιείν ην νπνίν έρεη αλάγθε Πξνκήζεηαο πεηξειαίνπ. 
    Με βάζε ηα παξαπάλσ ε δηαδηθαζία ή νπνία πξνθξίλεηαη είλαη ε εμήο : 
    Ο Γηεπζπληήο ηνπ θάζε ζρνιείνπ ζα δηαβηβάδεη αίηεκα πξνκήζεηαο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ζηνλ 
Πξφεδξν ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο, ν νπνίνο αθνχ έρεη εμνπζηνδνηεζεί απφ ηελ ρνιηθή Δπηηξνπή ζα 
εγθξίλεη ην ζρεηηθφ αίηεκα, θαη ζα ην δηαβηβάδεη ζηνλ πξαηεξηνχρν. 
   Δπίζεο ν πξφεδξνο ηεο ρνιηθήο επηηξνπήο εμνπζηνδνηείηαη, γηα ηελ θάζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο 
πεηξειαίνπ κε ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία, θη εθ φζνλ ππάξρεη αδπλακία ηεο ρνιηθήο κνλάδαο λα 
θαιχςεη ηελ δαπάλε, λα εκβάζεη ην πνζφ πνπ είλαη αλαγθαίν ζην ζρνιείν γηα ηελ απφ κέξνπο ηνπ 
πιεξσκή ζηνλ πξαηεξηνχρν. 
    To Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, θαη κεηά απφ δηαινγηθή 
ζπδήηεζε πνπ αθνινχζεζε. 
                                                                 ΑΠΟΦΑΗΔ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
    Σν ζπκβνχιην ηεο ζρνιηθήο επηηξνπήο, έρνληαο ππ φςηλ ηνπ ην ππεξεζηαθφ ζεκείσκα ηεο 
Αλαπιεξψηξηαο Πξντζηακέλεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ  ηνπ  Γήκνπ  Υίνπ, κε  ΑΠ 17393/8-3-2022,  θαη  
 
 

ΑΔΑ: ΩΤΙΒΟΛΦΟ-ΩΤΜ



 
 
ηεο αδπλακίαο ηνπ Γήκνπ Υίνπ λα πξνκεζεπηεί πεηξέιαην κέζσ ηεο ζχκβαζεο πνπ έρεη ζπλάςεη κε ηνλ 
Πξαηεξηνχρν, θ. θνπινχδε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ άκεζε αλάγθε ησλ ρνιηθψλ κνλάδσλ γηα 
ζέξκαλζε, δεδνκέλσλ ησλ ηδηαηηέξσλ ρακειψλ ζεξκνθξαζηψλ πνπ επηθξαηνχλ, αιιά θαη ησλ ζπλζεθψλ 
Covid φπσο πξνβιέπνληαη απφ ηα αξκφδηα πξσηφθνιια, απνθάζηζε λα πξνρσξήζεη κέρξη λα εγθξηζεί 
ε αλακφξθσζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ απφ ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηγαίνπ, ζηελ 
πξνκήζεηα πεηξειαίνπ απφ ηνλ ίδην Πξνκεζεπηή θαη κε ηνπο ίδηνπο φξνπο, - επηζπλάπηεηαη ζρεηηθή 
βεβαίσζε – γηα θάζε ζρνιείν ην νπνίν έρεη αλάγθε Πξνκήζεηαο πεηξειαίνπ. 
   Με βάζε ηα παξαπάλσ ε δηαδηθαζία ή νπνία πξνθξίλεηαη είλαη ε εμήο : 
   Ο Γηεπζπληήο ηνπ θάζε ζρνιείνπ ζα δηαβηβάδεη αίηεκα πξνκήζεηαο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ζηνλ 
Πξφεδξν ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο, ν νπνίνο εμνπζηνδνηείηαη απφ ηελ ρνιηθή Δπηηξνπή λα εγθξίλεη ην 
ζρεηηθφ αίηεκα, θαη ζα ην δηαβηβάδεη ζηνλ πξαηεξηνχρν. 
   Δπίζεο ν πξφεδξνο ηεο ρνιηθήο επηηξνπήο εμνπζηνδνηείηαη, γηα ηελ θάζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο 
πεηξειαίνπ κε ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία, θαη εθ φζνλ ππάξρεη αδπλακία ηεο ρνιηθήο κνλάδαο λα 
θαιχςεη ηελ δαπάλε, λα εκβάζεη ην πνζφ ή κέξνο ηνπ πνζνχ πνπ είλαη αλαγθαίν ζην ζρνιείν γηα ηελ 
απφ κέξνπο ηνπ πιεξσκή ζηνλ πξαηεξηνχρν έσο ηνπ πνζνχ πνπ ην επηηξέπνπλ ηα νηθνλνκηθά ηεο 
ζρνιηθήο επηηξνπήο. 

      Ζ απφθαζε απηή πήξε  α/α 8 / 2022. 

 

Ο Ππόεδπορ                  Ο Ανηιππόεδπορ              Σα Mέλη 
 

 Ακπιβέρ  Απόζπαζμα 

Υίορ  10/03/2022 

Ο Ππόεδπορ 

 

 
ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ - ΒΗΚΣΩΡ ΥΑΣΕΖΣΑΜΑΣΖ 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΤΙΒΟΛΦΟ-ΩΤΜ
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