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Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 24/2020 συνεδρίασης της 
Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη πρόσθετης πράξης 
επί του υπ’ αρ. 992/6-12-2019 δανειστικού συμβολαίου μεταξύ του 
Δήμου Αμυνταίου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, στα 
πλαίσια του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» (σήμερα Ειδικό 
Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»). 

Στο Αμύνταιο, στις 09 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 10:00 το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική  Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 5 
και 6 του Ν.3852/2010, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, 
ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 15041/05-10-2020 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με 
αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά. 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της 
παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο 
επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη. 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                             ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος                     
2. Μπάντης Ιορδάνης                                      
3. Αντωνιάδης Θεοχάρης     
4. Μπερμπερίδης Πέτρος 
5. Θεοδωρίδης Κων/νος 
6. Νάτσης Ιωάννης 
7. Γρομπανόπουλος Τρύφων 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική 
υπάλληλος για την τήρηση των  πρακτικών.    

Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 8ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:  

Σύμφωνα με το εδάφιο ιε’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, η 
Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου 
και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητας του, σε όσους δήμους, είτε δεν 
έχουν προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθία είτε αυτοί που έχουν 
προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτερα δικαστήρια.  

Με τη αριθ. 119/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, ορίστηκε η 
συμβολαιογράφος ΚΑΤΣΑΚΗ Βερόνικα του Πέτρου προκειμένου να συντάξει 
δανειστικά συμβόλαια για τη συνομολόγηση τοκοχρεολυτικών δανείων ποσού  

α) 1.435.282,26€ για την εκτέλεση του επενδυτικού έργου «Βελτίωση 
υποδομών δικτύων ύδρευσης τοπικών κοινοτήτων Αμυνταίου», και  
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β) 1.606.330,64€ για την εκτέλεση του επενδυτικού έργου «Εσωτερική 
αποχέτευση Τ.Κ. Σκλήθρου Δήμου Αμυνταίου»,  

ενταγμένων στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», χορηγούμενων από το Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων στον Δήμο Αμυνταίου, σε τρία αντίγραφα 
έκαστο. 

Με το αριθ. (0)72520_20/14-09-2020 έγγραφό της, η Κεντρική Υπηρεσία του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ζητά να αποστείλει ο Δήμος Αμυνταίου 
σχέδιο πρόσθετης πράξης επί του υπ’ αρ. 992/6-12-2019 δανειστικού 
συμβολαίου της ως άνω συμβολαιογράφου που αφορά στον περιορισμό στο 
ύψος των €738.812,83 του ποσού του χορηγούμενου στο Δήμο Αμυνταίου 
τοκοχρεολυτικού δανείου από το ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων, κατά 
ποσοστά 75% από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) 
και 25% από πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Το εν λόγω 
ποσό αφορά την εκτέλεση των έργων με τίτλο α) «Εσωτερικό Δίκτυο 
ύδρευσης Τ.Κ. Βεγόρας», β) «Εσωτερικό Δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Πελαργού» 
καθώς και τη διενέργεια αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών στο πλαίσιο 
τόσο του υποέργου «Εσωτερικό Δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Βεγόρας»  όσο και του 
υποέργου «Εσωτερικό Δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Πελαργού», τα οποία αποτελούν 
υποέργα του ενταγμένου στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» και 
μεταφερόμενου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» 
έργου με τίτλο «Βελτίωσης υποδομών δικτύων ύδρευσης τοπικών κοινοτήτων 
Αμυνταίου». 

Προτείνεται να οριστεί η συμβολαιογράφος κα ΚΑΤΣΑΚΗ Βερόνικα του 
Πέτρου, με  Α.Μ.Σ.Σ.Ε.Θ. 1061 και  ΑΦΜ 118500720, έδρα οδ. 
Καστρισιανάκη 11-13, Φλώρινα, προκειμένου να συντάξει την σχετική 
πρόσθετη πράξη επί του υπ’ αρ. 992/6-12-2019 δανειστικού συμβολαίου της. 

Η Οικονομική επιτροπή αφού  άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

1. Το εδάφιο ιε’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 
2. Την αριθ. 119/2019 απόφαση Ο.Ε. 
3. Το αριθ. πρωτ. (0)72520_20/14-09-2020 έγγραφο της Κεντρικής 

Υπηρεσίας του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων 
4. Την εισήγηση του Προέδρου. 

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
ΟΜΟΦΩΝΑ  

Α. Ορίζει την συμβολαιογράφο ΚΑΤΣΑΚΗ Βερόνικα του Πέτρου, με  
Α.Μ.Σ.Σ.Ε.Θ. 1061 και  ΑΦΜ 118500720, έδρα οδ. Καστρισιανάκη 11-13, 
Φλώρινα, προκειμένου να συντάξει την σχετική πρόσθετη πράξη επί του υπ’ 
αρ. 992/6-12-2019 δανειστικού συμβολαίου της, που αφορά στον περιορισμό 
στο ύψος των €738.812,83 του ποσού του χορηγούμενου στο Δήμο 
Αμυνταίου τοκοχρεολυτικού δανείου από το ταμείο Παρακαταθηκών και 
δανείων, κατά ποσοστά 75% από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και 25% από πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων, για την εκτέλεση των έργων με τίτλο α) «Εσωτερικό Δίκτυο 
ύδρευσης Τ.Κ. Βεγόρας», β) «Εσωτερικό Δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Πελαργού» 
καθώς και τη διενέργεια αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών στο πλαίσιο 
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τόσο του υποέργου «Εσωτερικό Δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Βεγόρας»  όσο και του 
υποέργου «Εσωτερικό Δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Πελαργού», τα οποία αποτελούν 
υποέργα του ενταγμένου στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» και 
μεταφερόμενου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» 
έργου με τίτλο «Βελτίωσης υποδομών δικτύων ύδρευσης τοπικών κοινοτήτων 
Αμυνταίου». 

Β. Η αμοιβή της άνω συμβολαιογράφου θα ανέλθει στο ποσό των 200,00€  
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

Γ. Διατέθηκε η πίστωση του ποσού των 200,00€ από τον ΚΑΕ 00.6111 
(Α.Α.Υ.: 2020/15347/8-10-2020) του προϋπολογισμού έτους 2020.       

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 253/2020 
Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.  

 
 
Ο  Πρόεδρος                                                                    Τα Μέλη 
                                                                                           1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι. 
                                                                                           2. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Θ. 
ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ                                                       3. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π. 
                                                                                           4. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ. 
                                                                                           5. ΝΑΤΣΗΣ Ι. 
                                                                                           6. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ. 
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