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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

      Αρ. Απόφ. 333 /2020  
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 33/10-11-2020 ΕΚΤΑΚΤΗΣ συνεδρίασης της  Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου 

 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για α) Έγκριση σύνταξης δανειστικού συμβολαίου και 
Ορισμό Συμβολαιογράφου για την σύνταξη δανειστικού συμβολαίου στο 
πλαίσιο της ενταγμένης πράξης «Βελτίωση Αγροτικής Οδού στο αγρόκτημα 
Λητής από Στάνταρ Μπετόν έως τις εγκαταστάσεις του Βιολογικού 
Καθαρισμού» στο πρόγραμμα Φιλόδημος Ι, μεταφερόμενου στο Ειδικό 
Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» β) Καθορισμός και έγκριση της 
αμοιβής  και γ) Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του. 
 

Στο Ωραιόκαστρο, σήμερα Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2020  και ώρα 09:00 (ώρα 
έναρξης), συνήλθε σε  έκτακτη συνεδρίαση σύμφωνα α) με το άρθρο 10 της από 11-
3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 ν. 
4682/2020 (Α' 76) και β) με τις Α.Π. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 
40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ),  163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: 
Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) & Α.Π. 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) Εγκυκλίους 
του Υπουργείου Εσωτερικών, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου, 
ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 19.873/09-11-2020 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου.   
 
Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη και με τη χρήση της υπηρεσίας 
τηλεδιασκέψεων e:Presence.gov.gr του ΕΔΥΤΕ. 
 
Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά   (9) μέλη, συμμετείχαν τα 
οκτώ (8), δηλαδή: 
 
                  Παρόντες             Απόντες 

 

1. Καρασαββίδης Δημήτριος 1. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος 
2. Ζιακούλης  Ηλίας                                         
3. Λαζαρίδης Αριστείδης  
4. Καζαντζίδης Χαράλαμπος  
5. Μαρμαρίδης Σταύρος  
6. Τερζής Χρήστος   
7. Σκαρλάτος Παντελής  
8. Τσακαλίδης Ηρακλής  
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Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου Σταυρίδου 
Στέλλα.   
 
Τα μέλη της Οικονομικής επιτροπής με την υπ’αρ 325/2020 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα τη διεξαγωγή της 33ης έκτακτης συνεδρίασης 
(σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010), λόγω των 
χρονικών περιορισμών . 
 
Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 8ο θέμα ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα παρακάτω:   
 
Με το υπ’αριθμ.19.708/06-11-2020 έγγραφό του το τμήμα Προγραμματισμού, 
Οργάνωσης & Ανάπτυξης αναφέρει τα εξής: 
 
 
ΘΕΜΑ: α) Ορισμός Συμβολαιογράφου για την σύνταξη δανειστικού συμβολαίου στο 
πλαίσιο της ενταγμένης πράξης "Βελτίωση Αγροτικής Οδού στο αγρόκτημα Λητής από 
Στάνταρ Μπετόν έως τις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού" στο πρόγραμμα 
Φιλόδημος Ι, μεταφερόμενου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ" β) Καθορισμός και έγκριση της αμοιβής της και γ) Εξουσιοδότηση του 
Δημάρχου για την υπογραφή του 
ΣΧΕΤ.: α) Το υπ’ αριθμ. 65207_20 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 
β) Η υπ'αριθμ/6196 από 30-10-2020 εντολή σύνταξης συμβολαίου του 
Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης 
 
‘Έχοντας υπ' όψιν τα παραπάνω σχετικά , παρακαλούμε όπως λάβετε απόφαση για 
το παραπάνω θέμα. 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ.1, περ.ζ του Ν.3852/2010 ,σε 
συνδυασμό με την υπ'αριθμ.100692/8-7-2009 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1487/'Β/237-2009), την 
αριθ.111376/31-12-2011 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 13 /'Β/11-1-2012) και την αριθμ.72386/8-10-
2015 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2170/'Β/9-10-2015), στο συνολικό ποσό των πεντακοσίων ογδόντα 
εννέα ευρώ (587) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% , που αναλύεται ως εξής : 
Σύνταξη συμφωνητικού δεκαεννέα (19) φύλλων και δικαιωμάτων εκτός γραφείου : ... 
ευρώ 
(30 ευρώ το ά φύλλο + 4 ευρώ για κάθε φύλλο (18 x 4 = 72,00 ευρώ) = 102,00 ευρώ 
και 
πέντε (5) αντίγραφα (5 ευρώ Χ 19 φύλλα Χ 5 αντίγραφα)= 475 ευρώ +10 ευρώ 
δικαιώματα εκτός γραφείου) 
 
 
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να α) να εγκρίνουμε τη σύνταξη δανειστικού 
συμβολαίου και να ορίσουμε συμβολαιογράφο τη συμβολαιογράφο Θεσσαλονίκης 
Χριστίνα – Αλκμήνη Σαρρή με ΑΜΣΣΕΘ 1039  για τη σύνταξη δανειστικού συμβολαίου 
στο πλαίσιο της ενταγμένης πράξης «Βελτίωση Αγροτικής Οδού στο αγρόκτημα Λητής 
από Στάνταρ Μπετόν έως τις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού» στο 
πρόγραμμα Φιλόδημος Ι (μεταφερόμενου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα 
‘Αντώνης Τρίτσης’) β) να εγκρίνουμε την αμοιβή της ανωτέρω συμβολαιογράφου η 
οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ.1, περ.ζ του Ν.3852/2010 ,σε 
συνδυασμό με την υπ'αριθμ.100692/8-7-2009 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1487/'Β/237-2009), την 
αριθ.111376/31-12-2011 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 13 /'Β/11-1-2012) και την αριθμ.72386/8-10-
2015 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2170/'Β/9-10-2015), ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 
πεντακοσίων ογδόντα επτά ευρώ (587 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% , και 
αναλύεται ως εξής : Σύνταξη συμφωνητικού δεκαεννέα (19) φύλλων και δικαιωμάτων 
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εκτός γραφείου : (30 ευρώ το ά φύλλο + 4 ευρώ για κάθε φύλλο (18 x 4 = 72,00 ευρώ) 
= 102,00 ευρώ και πέντε (5) αντίγραφα (5 ευρώ Χ 19 φύλλα Χ 5 αντίγραφα)= 475 
ευρώ +10 ευρώ δικαιώματα εκτός γραφείου) και γ) και να εξουσιοδοτήσουμε το 
Δήμαρχο για την υπογραφή του. 
 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:  
1. Την εισήγηση του Προέδρου.  
2. Τις απόψεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής. 
3. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
4. Την υπ'αριθμ.100692/8-7-2009 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1487/'Β/237-2009). 
5. Την υπ'αριθμ.111376/31-12-2011 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 13 /'Β/11-1-2012). 
6. Την υπ'αριθμ.72386/8-10-2015 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2170/'Β/9-10-2015). 
7. Το υπ'αριθμ. 65207_20 έγγραφο του Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με θέμα «Αποστολή 

σχεδίου δανειστικού συμβολαίου για υπογραφή». 
8. Την υπ’αριθμ.6196/30-10-2020 εντολή σύνταξης συμβολαίου άρθρου 114 Ν. 2830/2000 του 

Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. 
9. Την υπ’αρ. 60189/30-10-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί ένταξης του έργου 

«Βελτίωση Αγροτικής Οδού στο αγρόκτημα Λητής από Στάνταρ Μπετόν έως τις εγκαταστάσεις του 
Βιολογικού Καθαρισμού» στο πρόγραμμα Φιλόδημος Ι. 

10. Την 140/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. 
11. Την υπ’αρ.19708/06-11-2020 εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης & 

Ανάπτυξης. 
 

Και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της, 

 
Αποφασίζει Ομόφωνα 

 

Α. Εγκρίνει τη σύνταξη δανειστικού συμβολαίου και ορίζει συμβολαιογράφο, τη 
συμβολαιογράφο Θεσσαλονίκης Χριστίνα – Αλκμήνη Σαρρή με ΑΜΣΣΕΘ 1039  για τη 
σύνταξη δανειστικού συμβολαίου στο πλαίσιο της ενταγμένης πράξης «Βελτίωση 
Αγροτικής Οδού στο αγρόκτημα Λητής από Στάνταρ Μπετόν έως τις εγκαταστάσεις 
του Βιολογικού Καθαρισμού» στο πρόγραμμα Φιλόδημος Ι (μεταφερόμενου στο Ειδικό 
Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ‘Αντώνης Τρίτσης’). 
 
Β. Εγκρίνει ως αμοιβή της ανωτέρω συμβολαιογράφου, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 72, παρ.1, περ.ζ του Ν.3852/2010 ,σε συνδυασμό με την υπ'αριθμ.100692/8-
7-2009 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1487/'Β/237-2009), την αριθ.111376/31-12-2011 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 13 
/'Β/11-1-2012) και την αριθμ.72386/8-10-2015 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2170/'Β/9-10-2015), το 
συνολικό ποσό των πεντακοσίων ογδόντα επτά ευρώ (587€) συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ 24% , το οποίο αναλύεται ως εξής : Σύνταξη συμφωνητικού δεκαεννέα (19) 
φύλλων και δικαιωμάτων εκτός γραφείου : (30 ευρώ το ά φύλλο + 4 ευρώ για κάθε 
φύλλο (18 x 4 = 72,00 ευρώ) = 102,00 ευρώ και πέντε (5) αντίγραφα (5 ευρώ Χ 19 
φύλλα Χ 5 αντίγραφα)= 475 ευρώ +10 ευρώ δικαιώματα εκτός γραφείου) και  
 
Γ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή του δανειστικού συμβολαίου. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 333/2020 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ  
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