
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της αρίθμ. 32/2022 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, 

Αρ. Απόφασης: 150/2022 

 

ΘΕΜΑ: Ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη δανειστικού συμβολαίου, ύψους 

353.620,40€,  μεταξύ του Τ.Π.& Δ.  και του Δήμου Στυλίδας, για την εκτέλεση του έργου 

«Ψηφιακές και πολιτιστικές διαδρομές στο Δήμο Στυλίδας», ενταγμένου στο Ειδικό 

Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». 

 

Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 27 του μήνα Σεπτεμβρίου 

του έτους 2022 και ώρα 10:00 πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία του 

Δήμου η Οικονομική Επιτροπή Στυλίδας ύστερα από την αριθμ. 9248 – 23/09/2022 

έγγραφη πρόσκληση της κ. Προέδρου-Δημάρχου αυτής που επιδόθηκε σε κάθε ένα 

σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 

7 μελών ήταν παρόντα τα 7 μέλη του ήτοι: 

  

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

    1) ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ  

   2) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

   3) ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  

   4) ΨΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

   5) ΜΠΟΥΡΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  

   6) ΚΑΛΩΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

   7) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ  
 

 

 

 

Η Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Βιργινία Στεργίου, κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης, διά ζώσης, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα 

παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και μη 

Στη συνεδρίαση αυτή παρέστη και ο κ. Πανάγος Αθανάσιος, υπάλληλος του Δήμου, για 

την τήρηση των πρακτικών. 

ΑΔΑ: ΨΨ4ΡΩ1Ζ-Η5Θ



Η Δήμαρχος-Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Βιργινία Στεργίου, ανακοίνωσε το δεύτερο θέμα 

ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη του σώματος  εισήγηση,  που έχει αποσταλεί με 

e-mail στα μέλη και  έχει ως εξής: 

Έχοντας υπόψη: 

- Τις διατάξεις του ν. 3852/10, όπως έχουν τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύουν. 

- Την  αριθ. 6327/30-09-2021 απόφαση ένταξης του έργου του Δήμου Στυλίδας  με 

τίτλο «Ψηφιακές πολιτιστικές διαδρομές στο Δήμο Στυλίδας» στο πρόγραμμα 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ (ΑΔΑ : 6ΩΟ446ΜΤΛ6-Υ4Χ). 

- Την αριθ. 243/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Στυλίδας (ΑΔΑ: 

ΨΜΣΒΩ1Ζ-ΣΡ7) περί αποδοχής των όρων του δανείου. 

- Το αριθ. (0)66723_22/08-07-2022 έγγραφο Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 

θέμα, «Αποστολή σχεδίου δανειστικού συμβολαίου για υπογραφή», σύμφωνα με το 

οποίο η σύνταξη και υπογραφή του δανειστικού συμβολαίου ανατίθεται σε 

συμβολαιογράφου με επιμέλεια και δαπάνες του δανειζόμενου. 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ 

 

Α. Τον ορισμό της συμβολαιογράφου Λαμίας, κας Παναγιώτας – Μαρίας Β. Κακλή, 

προκειμένου να συντάξει δανειστικό συμβόλαιο για τη συνομολόγηση 

τοκοχρεωλυτικού δανείου μεταξύ του Δήμου Στυλίδας και του Τ.Π.& Δ.  ύψους 

353.620,40€,  χορηγούμενο από το  Τ.Π.& Δ.,  για την εκτέλεση του έργου «Ψηφιακές 

και πολιτιστικές διαδρομές στο Δήμο Στυλίδας», ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό 

Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». 

Β. Η αμοιβή της άνω συμβολαιογράφου ανέρχεται στο ποσό των 542,20€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

 

             και αφού  έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α. Τον ορισμό της συμβολαιογράφου Λαμίας, κας Παναγιώτας – Μαρίας Β. Κακλή, 

προκειμένου να συντάξει δανειστικό συμβόλαιο για τη συνομολόγηση 

τοκοχρεωλυτικού δανείου μεταξύ του Δήμου Στυλίδας και του Τ.Π.& Δ.  ύψους 

353.620,40€,  χορηγούμενο από το  Τ.Π.& Δ.,  για την εκτέλεση του έργου «Ψηφιακές 

ΑΔΑ: ΨΨ4ΡΩ1Ζ-Η5Θ



και πολιτιστικές διαδρομές στο Δήμο Στυλίδας», ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό 

Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». 

Β. Η αμοιβή της άνω συμβολαιογράφου ανέρχεται στο ποσό των 542,20€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

 

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως: 

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΑΔΑ: ΨΨ4ΡΩ1Ζ-Η5Θ
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