
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 Στο Ψυχικό σήμερα την 8ην του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00’ 

π.μ. ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9984/4-7-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που περιείχε τα 

θέματα της Η.Δ. της συνεδρίασης και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, σε όλα τα μέλη, δημοσιεύτηκε στον πίνακα 

ανακοινώσεων του Δήμου. 

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελούμενη από τους: 

1. Γαλάνη Δημήτριο, ως Πρόεδρο,  

2. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, ως Αντιπρόεδρο, 

3. Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα,  

4. Γκιζελή Αλίκη,  

5. Παπαχρόνη Γεώργιο, 

6. Ξυριδάκη Παντελή, 

7. Χαροκόπο Παντελή, ως μέλη, 

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί 

των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.  

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου επτά (7) τακτικών μελών παρόντες 

ήταν τέσσερις (4) και απόντες τρεις (3) ήτοι οι κ.κ Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, Ξυριδάκης Παντελής  και  

Χαροκόπος Παντελής. 

Την απούσα κ. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής 

Επιτροπής κ. Μπονάτσος Χαράλαμπος. 

Τον απόντα κ. Ξυριδάκη Παντελή αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

κ. Χανακούλας Αθανάσιος. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου η κ. 

Δρογγίτη Αλεξάνδρα. 

O Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα: 

 

ΘΕΜΑ 4Ο Η.Δ. 

Έγκριση δαπάνης αναφορικά με την σύνταξη (2) συμβολαιογραφικών δανειστικών συμβολαίων 

μεταξύ του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων σύμφωνα με 
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τις με αρ. 124/2021 και 27/2021 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και την σύναψη των υπ’ 

αριθμ. 6879/20-4-2022 & 6880/20-4-2022 συμβολαίων αυτών. 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

Με τις με αριθμ. 124/2021 και 27/2021 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η υπογραφή 

δύο (2) δανειστικών Συμβολαίων μεταξύ του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού και του ΤΠΔΑ, ως κάτωθι: 

1. Με την πρώτη με αρ. 124/2021 για τη χορήγηση τοκοχρεολυτικού δανείου ύψους 298.000,00 

ευρώ χορηγούμενου από το ΤΠΔΑ, κατά ποσοστά 50% από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 

Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και 50% από πόρους του ΤΠΔΑ, για την εκτέλεση του έργου «Λειτουργική 

αναβάθμιση παιδικής χαράς Πλατείας Ελευθερίας Νέου Ψυχικού με αύξηση δυναμικότητας και 

βελτίωση προσβασιμότητας» ενταγμένου στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», η σύνταξη του 

οποίου ανατέθηκε  σε συμβολαιογράφο της περιφέρειάς μας. 

2. Με τη δεύτερη  με αρ. 27/2021 για για τη συνομολόγηση τοκοχρεολυτικού δανείου ποσού 

3.100.000,00 ευρώ χορηγούμενου από το ΤΠΔΑ, κατά ποσοστά 50% από πόρους της Ευρωπαϊκής 

Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και 50% από πόρους του ΤΠΔΑ, για την εκτέλεση του έργου 

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΟΘΕΗΣ» ενταγμένου στο 

Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», η σύνταξη του οποίου ανατέθηκε σε 

συμβολαιογράφο της περιφέρειάς μας. 

Επειδή η σύνταξη των δανειστικών συμβολαίων έγινε με επιμέλεια του Δήμου με ανάθεση σε 

Συμβολαιογράφο της Περιφέρειάς μας, όπως αναφέρεται στα διαβιβαστικά του ΤΠΔΑ με αρ. πρωτ. 

(0)104933_21/2021 και (0)99585_21/21 αντίστοιχα, και με έξοδά του, καθώς επίσης η σύνταξη των ανωτέρω 

δανειστικών συμβολαίων απαιτούσε ειδική ενασχόληση από Συμβολαιογράφο, λόγω και του μεγάλου 

αντικειμένου τους και της βαρύτητας που έχει για τον Δήμο η σύναψη των δανειστικών αυτών συμβάσεων, 

διότι αφορούσε σε εκτέλεση έργων σημαντικών για την εικόνα του Δήμου και προς όφελος της ανάπτυξης του 

βιωτικού επιπέδου των δημοτών, και επειδή ο Δήμος δεν είχε προσλάβει συμβολαιογράφο,  με την υπ’ αρίθμ. 

23/4-2-2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ανατέθηκε στην συμβολαιογράφο Μάρθα Γασπαρινάτου, 

Συμβολαιογράφο, κάτοικο Αθηνών, οδός Ακαδημίας αρ. 4, ΑΦΜ 039968560, η σύνταξη των ανωτέρω δύο (2) 

δανειστικών συμβολαίων, τα οποία  υπέγραψε ο Δήμαρχος ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου. 

Στην εν λόγω ανάθεση η δαπάνη για την  εργασία της συμβολαιογράφου ως προς την σύνταξη  των 

δύο (2) δανειστικών συμβολαίων και δύο (2) αντιγράφων που απαιτούντο και σύμφωνα με την 

υπ’αρίθμ. πρωτ. 1032/21-1-2022 προσφορά της ανήλθε  

(A) σε πάγιο ποσό αμοιβής 30 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 7,2 ευρώ, στο συνολικό ποσό των 37,20 

ευρώ  για το καθένα εξ αυτών  

και  

(B) 5,00 ευρώ για το κάθε φύλλο αντιγράφου πλέον ΦΠΑ 24% και αναλυτικότερα: 

για το μεν πρώτο συμβόλαιο/δανειστική σύμβαση η αμοιβή της ανέρχεται σε 12 φύλλα επί 5 

Ευρώ ήτοι σύνολο 60,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 14,40 ευρώ, στο συνολικό ποσό των 74,40 ευρώ  

και για το δεύτερο 13 φύλλα επί 5 Ευρώ, 65,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 15,60 ευρώ, στο συνολικό 

ποσό των 80,60 ευρώ,  
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Κατόπιν τούτου, την 20ην Απριλίου 2022 υπεγράφησαν στο κατάστημα Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων οι υπ’ αρίθμ. 6879/20-4-2022  & 6880/20-4-2022  δανειακές συμβάσεις μεταξύ του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων και του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού- προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» που 

αφορούσαν αντιστοίχως την εκτέλεση του έργου «Λειτουργική αναβάθμιση παιδικής χαράς Πλατείας 

Ελευθερίας Νέου Ψυχικού με αύξηση δυναμικότητας και βελτίωση προσβασιμότητας» και την 

εκτέλεση του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΟΘΕΗΣ» 

Η δαπάνη σύνταξης των αναφερομένων δανειακών συμβάσεων και των αντιγράφων που ζητήθηκαν 

καθώς και του συνόλου των σελίδων αυτών υπερέβη την υπολογιζόμενη με αριθμό πρωτ. 1032/21-1-2022 

προσφορά της συμβολαιογράφου Μάρθας Γασπαρινάτου και κατ’ επέκταση την υπ’ αρίθμ. 219/2022 

Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία είχε δεσμευτεί το ποσό των 601,40 ευρώ σύμφωνα με το υπ’ 

αρίθμ. πρωτ. 1050/21-1-2022 τεκμηριωμένο αίτημα της υπηρεσίας αναφορικά με την υπ’ αρίθμ. 23/2022 

Απόφαση Ο.Ε με την οποία έγινε η ανάθεση στην συμβολαιογράφο διότι εν τέλει τα φύλλα του συμβολαίου 

και τα αντίγραφα αυτών ήταν περισσότερα.  

Τελικά θα πρέπει να καταβληθούν : 

α) για την υπ΄αρίθμ. 6879/20-4-2022 δανειακή σύμβαση  

 

β) για την υπ’ αρίθμ. 6880/20-4-2022 δανειακή σύμβαση  
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Δεδομένου όλου του ιστορικού της εισήγησης, ζητείται η ακύρωση του υπ’ αρίθμ. 1050/21-1-2022 

τεκμηριωμένου αιτήματος που αφορούσε την δέσμευση ποσού 601,40 ευρώ σύμφωνα με την υπ΄αρίθμ. 

23/2022 Απόφαση Ο.Ε. και η έγκριση του συνολικού ποσού της δαπάνης των 1431,60 Ευρώ για την σύνταξη 

των δύο (2) αναφερόμενων στην εισήγηση δανειστικών συμβάσεων που έχουν ήδη εκτελεστεί από την 

συμβολαιογράφο. 

Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.  

 

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. ιδ του Ν. 3852/2010, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν 

με το άρθρο 40 παρ. 1 του Ν. 4735/2020, 

4. Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 9893 /1-7-2022 τεκμηριωμένο αίτημα  

για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, 

5. Την υπ’ αριθμ. 508/4-7-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝA 

Εγκρίνει την δαπάνη σύνταξης των υπ’ αριθμ. 6879/20-4-2022 & 6880/20-4-2022  δανειστικών 

συμβάσεων που συνέταξε η συμβολαιογράφος Μάρθα Γασπαρινάτου μεταξύ του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων και του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού- προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» που αφορούσαν αντιστοίχως 

την εκτέλεση του έργου «Λειτουργική αναβάθμιση παιδικής χαράς Πλατείας Ελευθερίας Νέου 

Ψυχικού με αύξηση δυναμικότητας και βελτίωση προσβασιμότητας» και την εκτέλεση του έργου 

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΟΘΕΗΣ» στη συνολική δαπάνη 

του ποσού των 1.431,60€ ευρώ. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 214/2022 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 16ης Συνεδρίασης  

της Οικονομικής Επιτροπής  

την 8ην Ιουλίου 2022 

Ψυχικό, 12-07-2022 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

                            ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα  

Γκιζελή Αλίκη 

Παπαχρόνης Γεώργιος  

Μπονάτσος Χαράλαμπος. 

Χανακούλας Αθανάσιος  
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