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ηελ Πάηξα ζήκεξα, ηην 28
η
 Αππιλίος 2020, εκέξα Σπίηη θαη ώπα 11:00, κεηά από 

γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 15/24-4-

2020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζυ ηηλεδιάζκετηρ ζςνεδπίαζη ηηρ Οικονομικήρ 

Δπιηποπήρ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ αξηζ. 55/11-3-2020 ΦΔΚ, ζην νπνίν 

δεκνζηεύζεθε ε Πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ «Καηεπείγονηα μέηρα ανηιμεηώπιζης 

ηων αρνηηικών ζσνεπειών ηης εμθάνιζης ηοσ κορωναϊού COVID – 19 και ηης ανάγκης 

περιοριζμού ηης διάδοζής ηοσ», ηελ αξηζ. 40/31-3-2020 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθώλ «Ενημέρωζη για ηην εθαρμογή ηοσ κανονιζηικού πλαιζίοσ ανηιμεηώπιζης ηοσ 

κορωνοϊού COVID-19, αναθορικά με ηην οργάνωζη και λειηοσργία ηων δήμων» ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ 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] Ηνπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 6] Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, 7] 

Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 8] Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 9] Ησάλλεο 

Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 10] Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθό κέινο θαη 11] Θεόδσξνο 

Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο.  

Οη θ.θ. Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – ηαθηηθό κέινο θαη Ησάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό 

κέινο, απνρώξεζαλ από ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 2
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο 

δηαηάμεσο (Αξηζκόο απνθάζεσο 232/2020). 

Ο θ. Νηθόιανο Παπαδεκάηνο δελ ζπκκεηείρε ζηε ζπλεδξίαζε, αλ θαη θιήζεθε.  

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

ζπλεδξηάζεσο.  

…………………………………………...………………………………………………….. 
ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, ζέηεη ππ’ όςηλ ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ην 

αξηζ. (11) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «Δμεηδίθεπζε πηζηώζεσλ γηα ηελ πιεξσκή ηνπ 

Αληαπνδνηηθνύ Σέινπο ΣΔΔ (e-άδεηεο)», (ζρεηηθό ην αξηζ. 4691/23-4-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. 

Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 4389/13-4-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-

Ζ/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο - Γ/λζε Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Ζ/Μ – Σκήκα ρεδηαζκνύ θαη 

Σερληθήο Τπνζηήξημεο), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: - Σνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο 

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

(e-άδεηεο)΄΄ - Κύξηε Πξόεδξε, -  Λακβάλνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Ν. 

4555/2018 «ΚΛΔΗΘΔΝΖ 1» (ΦΔΚ 133Α/19-07-2019) θαη ηνπ ΠΓ80/2016, παξαθαινύκε γηα 

ηε ιήςε 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: 171540, πνζνύ 50,00 € πνπ αθνξά ζηελ 

Οηθνδνκηθή άδεηα Καηεγνξίαο 3 (Καηαζθεπή ππαίζξηνπ ρώξνπ θαιαζνζθαίξηζεο ζην ζέαηξν 

Κξήλεο, ζηελ ζέζε ΕΧΗΣΑΓΑ Σ.Κ. ΚΡΖΝΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΔΑΣΗΓΟ ΣΟΤ 

ΓΖΜΟΤ ΠΑΣΡΔΧΝ). – 2. Σελ πιεξσκή ηνπ Αληαπνδνηηθνύ Σέινπο ΣΔΔ (e-άδεηεο), κε α/α: 

185539, πνζνύ 20,00 € πνπ αθνξά ην Δλεκέξσζε Έληππεο Άδεηαο Καηεδάθηζεο ηνπ 3
νπ

 

Γπκλαζίνπ Παηξώλ. – 3. Σελ πιεξσκή ηνπ Αληαπνδνηηθνύ Σέινπο ΣΔΔ (e-άδεηεο), κε α/α: 

165411, πνζνύ 20,00 € πνπ αθνξά ηελ Άδεηα Καηεδάθηζεο Ηζόγεηαο κνλνθαηνηθίαο, νδόο  

Αλδξηθνπνύινπ αξ. 28, Πάηξα. – 4. Σελ πιεξσκή ηνπ Αληαπνδνηηθνύ Σέινπο ΣΔΔ (e-άδεηεο), κε 

α/α: 165400, πνζνύ 20,00 € πνπ αθνξά ηελ Άδεηα Καηεδάθηζεο Ηζόγεηαο κνλνθαηνηθίαο, νδόο  

Διηθώλνο αξ. 33, Πάηξα. – 5. Σελ πιεξσκή ηνπ Αληαπνδνηηθνύ Σέινπο ΣΔΔ (e-άδεηεο), κε α/α: 

ΑΔΑ: ΩΜΝ9ΩΞΙ-ΞΡΚ



145042, πνζνύ 50,00 € πνπ αθνξά ζηελ Οηθνδνκηθή άδεηα Καηεγνξίαο 3 (Πξνζζήθε δύν (2) 

ιπόκελσλ θαηαζθεπώλ ζηνλ πξναύιην ρώξν ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ αξαβαιίνπ). - Οη αλσηέξσ 

πηζηώζεηο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ εηο βάξνο ηνπ ΚΑ 00-6495.00003 «Αληαπνδνηηθό ηέινο 

λνκηκνπνίεζεο απζαηξέησλ θαη έθδνζεο νηθνδνκηθώλ αδεηώλ - Γ/ΝΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟΤ», 

πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζην ειεθηξνληθό ζύζηεκα αδεηώλ ζύκθσλα κε ηνλ 

Ν.4495/2017 θαη ηε ΤΑ ΤΠΔΝ/ΤΠΡΓ/48123/6983/2018. - Ο Αληηδήκαξρνο Αξρηηεθηνληθνύ 

Έξγνπ-Ζ/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο, θ. Υξήζηνο Κνξδάο».- 

 

Ζ Οικονομική Δπιηποπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν θαη είδε 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. 00-6495.00003 

«Αληαπνδνηηθό ηέινο λνκηκνπνίεζεο απζαηξέησλ θαη έθδνζεο νηθνδνκηθώλ αδεηώλ – Γ/ΝΖ 

ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟΤ», πνπ αθνξνύλ ζηελ πιεξσκή ηνπ Αληαπνδνηηθνύ Σέινπο ΣΔΔ (e-άδεηεο), 

πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζην ειεθηξνληθό ζύζηεκα εθδόζεσο αδεηώλ 

ζύκθσλα κε ηνλ Ν.4495/2017 θαη ηελ ΤΑ ΤΠΔΝ/ΤΠΡΓ/48123/6983/2018, σο εμήο: 

 

1. Ποζού 50,00€ γηα ηελ πιεξσκή ηνπ Αληαπνδνηηθνύ Σέινπο ΣΔΔ (e-άδεηεο), κε α/α: 171540, 

πνπ αθνξά ζηελ Οικοδομική άδεια Καηηγοπίαρ 3 (Καηαζθεπή ππαίζξηνπ ρώξνπ 

θαιαζνζθαίξηζεο ζην ζέαηξν Κξήλεο, ζηελ ζέζε ΕΧΗΣΑΓΑ Σ.Κ. ΚΡΖΝΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ 

ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΔΑΣΗΓΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΠΑΣΡΔΧΝ). 

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

185539, πνπ αθνξά ζηελ Δνημέπυζη Ένηςπηρ Άδειαρ Καηεδάθιζηρ ηος 3
ος

 Γςμναζίος 

Παηπών. 
3. Ποζού 20,00€ γηα ηελ πιεξσκή ηνπ Αληαπνδνηηθνύ Σέινπο ΣΔΔ (e-άδεηεο), κε α/α: 165411, 

πνπ αθνξά ζηελ Άδεια Καηεδάθιζηρ Ηζόγεηαο κνλνθαηνηθίαο, νδόο Αλδξηθνπνύινπ αξ. 28, 

Πάηξα. 

4. Ποζού 20,00€ γηα ηελ πιεξσκή ηνπ Αληαπνδνηηθνύ Σέινπο ΣΔΔ (e-άδεηεο), κε α/α: 165400, 

πνπ αθνξά ζηελ Άδεια Καηεδάθιζηρ Ηζόγεηαο κνλνθαηνηθίαο, νδόο  Διηθώλνο αξ. 33, 

Πάηξα. 

5. Ποζού 50,00€ γηα ηελ πιεξσκή ηνπ Αληαπνδνηηθνύ Σέινπο ΣΔΔ (e-άδεηεο), κε α/α: 145042, 

πνπ αθνξά ζηελ Οικοδομική άδεια Καηηγοπίαρ 3 (Πξνζζήθε δύν (2) ιπόκελσλ 

θαηαζθεπώλ ζηνλ πξναύιην ρώξν ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ αξαβαιίνπ). 

 

 

 

       Ο Ππόεδπορ                                        Σα ζςμμεηέσονηα Μέλη 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  

 
ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ 

ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ 

ΜΑΡΗΑ ΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ 

ΠΔΣΡΟ ΨΩΜΑ 

ΘΔΟΓΩΡΟ ΞΤΛΗΑ 

ΑΔΑ: ΩΜΝ9ΩΞΙ-ΞΡΚ
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