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ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηην 10
η
 Νοεμβπίος 2020, εκέξα Σπίηη θαη ώπα 11:30, κεηά 

από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 40/6-11-

2020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζυ ηηλεδιάζκετηρ ζςνεδπίαζη ηηρ Οικονομικήρ 

Δπιηποπήρ, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. πξση. ΓΙΓΑΥ/Φ.69/133/νηθ.20764/7-11-2020 εγθύθιην 

ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (22) ζέκαηα ηεο 

εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, 3] 

Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 4] Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, 

5] Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 6] Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, 7] 

Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθό κέινο, 8] Υξήζηνο Κνξδάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο θαη 9] 

Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

Ο θ. Ισάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 1
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 798/2020) θαη 

απνρώξεζε από απηή θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 11
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο 

(αξηζκόο απνθάζεσο 808/2020). 

Ο θ. Υξήζηνο Κνξδάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε 

θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 11
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 

808/2020). 

Οη θ.θ. Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, Νηθόιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθό 

κέινο θαη Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, δελ κεηείραλ ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ θαη 

θιήζεθαλ.  

Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξηάζεσο.  

…………………………………………...………………………………………………….. 

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ. (19) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, 

«Δμεηδίθεπζε πηζηώζεσλ γηα ηελ πιεξσκή αληαπνδνηηθνύ ηέινπο ΣΔΔ (e-άδεηεο, θνπή 

δέληξσλ)», (ζρεηηθό ην αξηζ. 15617/5-11-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 

15441/03-11-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, Πξαζίλνπ θαη 

Κνηκεηεξίσλ - Γ/λζε Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Πξαζίλνπ - Σκήκα Πξαζίλνπ), ε 

νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: - Σελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή – (δηα ηνπ θ. Γεκάξρνπ) - 

ΘΔΜΑ:΄΄Δμεηδίθεπζε πηζηώζεσλ γηα ηελ πιεξσκή ηνπ Αληαπνδνηηθνύ Σέινπο ΣΔΔ (e-

άδεηεο)΄΄ - Λακβάλνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Ν.4555/18 

«ΚΛΔΙΘΔΝΗ 1» (ΦΔΚ 133Α/19-07-2019) θαη ηνπ Π.Γ. 80/16, παξαθαινύκε γηα ηελ 

ιήςε ηεο απόθαζεο γηα ηελ εμεηδίθεπζε ησλ θάησζη πηζηώζεσλ πνπ αθνξνύλ ηελ 

πιεξσκή ηνπ Αληαπνδνηηθνύ Σέινπο ΣΔΔ (e-άδεηεο), θαη ζπγθεθξηκέλα γηα: -1.Σελ 

πιεξσκή ηνπ Αληαπνδνηηθνύ Σέινπο ΣΔΔ (e-άδεηεο), κε α/α: 279093, πνζνύ 20,00 € πνπ 

αθνξά ηελ έγθξηζε άδεηαο εξγαζηώλ κηθξήο θιίκαθαο (θνπή δέληξνπ) ζηελ νδό 

Διεπζεξίαο θαη Μνλαζηεξαθίνπ ζηελ πεξηνρή Αξαρσβίηηθα ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο 

Ρίνπ. -2.Σελ πιεξσκή ηνπ Αληαπνδνηηθνύ Σέινπο ΣΔΔ (e-άδεηεο), κε α/α: 283453, πνζνύ 

20,00 € πνπ αθνξά ηελ έγθξηζε άδεηαο εξγαζηώλ κηθξήο θιίκαθαο (θνπή δέληξνπ) ζην 

πεδνδξόκην ηεο νδνύ Αλζέσλ ζηελ πεξηνρή Αλσ Καζηειιόθακπνο Ρίνπ ηεο Γεκνηηθήο 

ΑΔΑ: 6ΓΣΡΩΞΙ-Χ3Ν



Δλόηεηαο Ρίνπ. -Οη αλσηέξσ πηζηώζεηο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00-

6495.000015 κε ηίηιν «Αδεηνδόηεζε εξγαζηώλ κηθξήο θιίκαθαο γηα θνπέο δέληξσλ», 

πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε ππνβνιή ησλ ζρεηηθώλ αηηήζεσλ ζην ειεθηξνληθό ζύζηεκα 

εθδόζεσο αδεηώλ ζύκθσλα κε ηνλ Ν.4495/2017 θαη ηε ΤΑ 

ΤΠΔΝ/ΤΠΡΓ/48123/6983/2018. -Δπηζεκαίλνπκε όηη ην σο άλσ ζέκα έρεη άκεζε ζρέζε κε 

ηε εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ δεκνηώλ, δειαδή ηελ κέξηκλα 

θαη ηελ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δσήο θαη ηεο πεξηνπζίαο ησλ θαηνίθσλ. - Ο 

Αληηδήκαξρνο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, Πξαζίλνπ θαη Κνηκεηεξίσλ θ. Αλδξέαο 

Αζαλαζόπνπινο».- 

 

Ζ Οικονομική Δπιηποπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν θαη έιαβε ππόςε ηελ 

εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ εηζεγεηή - Αληηδεκάξρνπ,  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 
 

ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Ν. 4555/2018 (Ν.4625/2019 άξζξν 

14 παξ. 1) θαη ηνπ Π.Γ. 80/2016, εξειδικεύει ηηο θάησζη πηζηώζεηο ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00-

6495.00015 «Αδεηνδόηεζε εξγαζηώλ κηθξήο θιίκαθαο γηα θνπέο δέληξσλ», πνπ αθνξά 

ζηελ πιεξσκή ηνπ Αληαπνδνηηθνύ Σέινπο ΣΔΔ (e-άδεηεο), πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε 

ππνβνιή ησλ ζρεηηθώλ αηηήζεσλ ζην ειεθηξνληθό ζύζηεκα εθδόζεσο αδεηώλ ζύκθσλα κε 

ηνλ Ν.4495/2017 θαη ηελ ΤΑ ΤΠΔΝ/ΤΠΡΓ/48123/6983/2018 θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 

1. Ποζού 20,00 € γηα ηελ πιεξσκή ηνπ Αληαπνδνηηθνύ Σέινπο ΣΔΔ (e-άδεηεο), κε α/α: 

279093, πνπ αθνξά ζηελ έγθξηζε άδεηαο εξγαζηώλ κηθξήο θιίκαθαο (θνπή δέληξσλ) 

ζηελ νδό Διεπζεξίαο θαη Μνλαζηεξαθίνπ ζηελ πεξηνρή Αξαρσβίηηθα ηεο Γεκνηηθήο 

Δλόηεηαο Ρίνπ.  

2. Ποζού 20,00 € γηα ηελ πιεξσκή ηνπ Αληαπνδνηηθνύ Σέινπο ΣΔΔ (e-άδεηεο), κε α/α: 

283453, πνπ αθνξά ηελ έγθξηζε άδεηαο εξγαζηώλ κηθξήο θιίκαθαο (θνπή δέληξνπ) 

ζην πεδνδξόκην ηεο νδνύ Αλζέσλ ζηελ πεξηνρή Άλσ Καζηειιόθακπνο Ρίνπ ηεο 

Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Ρίνπ. 

 

Δπηζεκαίλεηαη όηη ε παξνύζα εμεηδίθεπζε έρεη άκεζε ζρέζε κε ηε εύξπζκε 

ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ δεκνηώλ, δειαδή ηελ κέξηκλα θαη ηελ 

ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δσήο θαη ηεο πεξηνπζίαο ησλ θαηνίθσλ. 

 
 

        Ο Ππόεδπορ                                      Σα ςμμεηέσονηα Μέλη 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  

 

 

 
 

 

ΦΩΣΗΟ ΓΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ 

ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ 

ΠΔΣΡΟ ΨΩΜΑ 

ΘΔΟΓΩΡΟ ΞΤΛΗΑ 
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