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 Φεβποςαπίος 2020 

--------------------------- 

 

ηελ Πάηξα θαη ζηελ Αίθοςζα ηηρ Οικονομικήρ Επιηποπήρ (κηίπιο Λαδόποςλος), 

ζήκεξα, ηην 25
η
 Φεβποςαπίος 2020, εκέξα Σπίηη θαη ώπα 12:00, κεηά από γξαπηή 

πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 7/21-2-2020, ήιζαλ 

γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (22) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηεο 

Δπηηξνπήο απηήο: 

1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 3] 

Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 4] Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, 5] 

Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο,  6] Ισάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 7] Πέηξνο 

Ψσκάο – ηαθηηθό κέινο θαη 8] Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

Οη θ.θ., Φώηηνο Γεκαθόπνπινο, Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά, Νηθόιανο Παπαδεκάηνο 

θαη Μαξία Φηινπνύινπ δελ ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε αλ θαη θιήζεθαλ. 

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

ζπλεδξηάζεσο.  

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

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ. (15) ζέκα ηεο εκεξεζίαο 

δηαηάμεσο, «Δμεηδίθεπζε πηζηώζεσλ γηα ηελ πιεξσκή ηνπ Αληαπνδνηηθνύ Σέινπο 

ΣΔΔ (e-άδεηεο)» ζέηνληαο ππόςε ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ην ππ’ αξηζ. 

2378/19-02-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη δηαβάδεη ηελ ππ’ αξηζ. 2103/14-

02-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, Πξαζίλνπ & 

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

νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: Σελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή – (δηα ηνπ 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: 169416, πνζνύ 

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

ζηελ νδό Λπθαίνπ 8, ζηελ πεξηνρή Κξεηηθά, -2.Σελ πιεξσκή ηνπ Αληαπνδνηηθνύ 

Σέινπο ΣΔΔ (e-άδεηεο), κε α/α: 173495, πνζνύ 20,00 € πνπ αθνξά ηελ έγθξηζε 

άδεηαο εξγαζηώλ κηθξήο θιίκαθαο (θνπή δέληξσλ) ζηελ νδό Αρηιιέσο Παξάζρνπ 1, 

ζηελ πεξηνρή Σεξςηζέα, -3.Σελ πιεξσκή ηνπ Αληαπνδνηηθνύ Σέινπο ΣΔΔ (e-άδεηεο), 

κε α/α: 174147, πνζνύ 20,00 € πνπ αθνξά ηελ έγθξηζε άδεηαο εξγαζηώλ κηθξήο 

θιίκαθαο (θνπή δέληξσλ) ζηελ νδό Βηηζέληδνπ Κνξλάξνπ 46, ζηελ πεξηνρή Έμσ 

Αγπηά, -4.Σελ πιεξσκή ηνπ Αληαπνδνηηθνύ Σέινπο ΣΔΔ (e-άδεηεο), κε α/α: 175245, 

πνζνύ 20,00 € πνπ αθνξά ηελ έγθξηζε άδεηαο εξγαζηώλ κηθξήο θιίκαθαο (θνπή 

δέληξσλ) ζηελ νδό Κηκώινπ 43, ζηελ πεξηνρή Καζηειιόθακπνο, -5.Σελ πιεξσκή 

ηνπ Αληαπνδνηηθνύ Σέινπο ΣΔΔ (e-άδεηεο), κε α/α: 175843, πνζνύ 20,00 € πνπ 
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αθνξά ηελ έγθξηζε άδεηαο εξγαζηώλ κηθξήο θιίκαθαο (θνπή δέληξνπ) ζηελ νδό 

Ννηαξά 111, ζηελ πεξηνρή Έμσ Αγπηά, -6.Σελ πιεξσκή ηνπ Αληαπνδνηηθνύ Σέινπο 

ΣΔΔ (e-άδεηεο), κε α/α: 175849, πνζνύ 20,00 € πνπ αθνξά ηελ έγθξηζε άδεηαο 

εξγαζηώλ κηθξήο θιίκαθαο (θνπή δέληξνπ) ζηελ νδό Γνξγνπνηάκνπ 69, ζην Νόηην 

Γηακέξηζκα, -7.Σελ πιεξσκή ηνπ Αληαπνδνηηθνύ Σέινπο ΣΔΔ (e-άδεηεο), κε α/α: 

175860, πνζνύ 20,00 € πνπ αθνξά ηελ έγθξηζε άδεηαο εξγαζηώλ κηθξήο θιίκαθαο 

(θνπή δέληξσλ) ζηελ νδό Βπδαληίνπ 57Β, ζηελ πεξηνρή Ψάρνπ. -Οη αλσηέξσ 

πηζηώζεηο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 35-6474.00002 κε ηίηιν 

«Αδεηνδόηεζε εξγαζηώλ κηθξήο θιίκαθαο γηα θνπέο δέληξσλ», πξνθεηκέλνπ λα γίλεη 

ε ππνβνιή ησλ ζρεηηθώλ αηηήζεσλ ζην ειεθηξνληθό ζύζηεκα εθδόζεσο αδεηώλ 

ζύκθσλα κε ην 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 & Κνηκεηεξίσλ θ. Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο».- 

 

Η Οικονομική Επιηποπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν θαη δέρηεθε ηελ 

εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ εηζεγεηή - Αλη/ξρνπ,  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ: 

 

ύμθωνα με ηιρ δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Ν.4555/18 «ΚΛΔΙΘΔΝΗ 

1» (ΦΔΚ 133Α/19-07-2019) θαη ηνπ Π.Γ. 80/16, εξειδικεύει ηηο θάησζη πηζηώζεηο ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 35-6474.00002 κε ηίηιν «Αδεηνδόηεζε εξγαζηώλ κηθξήο θιίκαθαο 

γηα θνπέο δέληξσλ», πνπ αθνξνύλ 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 ηε ΤΑ 

ΤΠΔΝ/ΤΠΡΓ/48123/6983/2018. σο εμήο: 

 

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

α/α: 169416, πνπ αθνξά ηελ έγθξηζε άδεηαο εξγαζηώλ κηθξήο θιίκαθαο (θνπή 

δέληξνπ) ζηελ νδό Λπθαίνπ 8, ζηελ πεξηνρή Κξεηηθά, 

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

α/α: 173495, πνπ αθνξά ηελ έγθξηζε άδεηαο εξγαζηώλ κηθξήο θιίκαθαο (θνπή 

δέληξσλ) ζηελ νδό Αρηιιέσο Παξάζρνπ 1, ζηελ πεξηνρή Σεξςηζέα, 

3. Ποζού 20,00 € γηα ηελ πιεξσκή ηνπ Αληαπνδνηηθνύ Σέινπο ΣΔΔ (e-άδεηεο), κε 

α/α: 174147, πνπ αθνξά ηελ έγθξηζε άδεηαο εξγαζηώλ κηθξήο θιίκαθαο (θνπή 

δέληξσλ) ζηελ νδό Βηηζέληδνπ Κνξλάξνπ 46, ζηελ πεξηνρή Έμσ Αγπηά, 

4. Ποζού 20,00€ γηα ηελ πιεξσκή ηνπ Αληαπνδνηηθνύ Σέινπο ΣΔΔ (e-άδεηεο), κε 

α/α: 175245, πνπ αθνξά ηελ έγθξηζε άδεηαο εξγαζηώλ κηθξήο θιίκαθαο (θνπή 

δέληξσλ) ζηελ νδό Κηκώινπ 43, ζηελ πεξηνρή Καζηειιόθακπνο, 
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5. Ποζού 20,00€ γηα ηελ πιεξσκή ηνπ Αληαπνδνηηθνύ Σέινπο ΣΔΔ (e-άδεηεο), κε 

α/α: 175843, πνπ αθνξά ηελ έγθξηζε άδεηαο εξγαζηώλ κηθξήο θιίκαθαο (θνπή 

δέληξνπ) ζηελ νδό Ννηαξά 111, ζηελ πεξηνρή Έμσ Αγπηά, 

6. Ποζού 20,00€ γηα ηελ πιεξσκή ηνπ Αληαπνδνηηθνύ Σέινπο ΣΔΔ (e-άδεηεο), κε 

α/α: 175849, πνπ αθνξά ηελ έγθξηζε άδεηαο εξγαζηώλ κηθξήο θιίκαθαο (θνπή 

δέληξνπ) ζηελ νδό Γνξγνπνηάκνπ 69, ζην Νόηην Γηακέξηζκα, 

7. Ποζού 20,00€ γηα ηελ πιεξσκή ηνπ Αληαπνδνηηθνύ Σέινπο ΣΔΔ (e-άδεηεο), κε 

α/α: 175860, πνπ αθνξά ηελ έγθξηζε άδεηαο εξγαζηώλ κηθξήο θιίκαθαο (θνπή 

δέληξσλ) ζηελ νδό Βπδαληίνπ 57Β, ζηελ πεξηνρή Ψάρνπ. 
 

 

 

 

                  Ο Ππόεδπορ                                     Σα Παπόνηα Μέλη 

 

 

        ΔΘΟΝΤΗ ΠΛΕΑ  

 

ΑΝΔΡΕΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΘΟΤΛΘΑ ΓΘΑΝΝΘΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΓΕΩΡΓΘΟ ΜΑΓΘΑΚΗ 

ΠΑΝΑΓΘΩΣΗ ΜΕΛΑ 

ΘΩΑΝΝΗ ΣΘΜΠΟΤΚΗ 

ΠΕΣΡΟ ΨΩΜΑ 

ΘΕΟΔΩΡΟ ΞΤΛΘΑ 

ΑΔΑ: 6ΠΚ4ΩΞΙ-92Ε
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