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 ΘΕΜΑ: Περί εγκρίσεως οδηγιών για την εφαρµογή των µέτρων στήριξης των 
επιχειρήσεων που λειτουργούν στο ∆ήµο Καισαριανής εν όψει των µέτρων πρόληψης 
και αποτροπής διάδοσης του κορωνοϊού.   
 
Πρακτικό της µε αριθµό 2ης/2020 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του ∆ήµου Καισαριανής, την  3η του µηνός ΙΟΥΝΙΟΥ. 
Στην Καισαριανή σήµερα την 3η  του µηνός ΙΟΥΝΙΟΥ ηµέρα  ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 
18:00 µ.µ. η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καισαριανής, συνήλθε σε τακτική 
δηµόσια  συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 
4709/29-05-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  και 
δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις  των άρθρων 67 παρ. 4 και 75 , του  
Ν. 3852/2010 , όπως ισχύει. 
 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του 
Αντιπροέδρου   παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση έξι  (6) µέλη. 
 
ΠΑΡΟΝΤΑ    
                                                          ΑΠΟΝΤΑ                                                                                  
Βοσκόπουλος Χρήστος  ∆ήµαρχος-Πρόεδρος  1. Βούρλου Μαρία 
1.Κιτσέλλης Εµµανουήλ (αν.µέλος)  
2.Φασκιώτης Γεώργιος  
3.Καλαλής Εµµανουήλ  
4.Σταµέλος Ηλίας  
5.Αναγνωστάκης Κων/νος  
6.Αλεξόπουλος Σπυρίδων  
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και το αναπληρωµατικό µέλος Παραγυιού Άννα, 
επικεφαλής της παράταξης «Συνεργασία Πολιτών Καισαριανής».   
 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την  µόνιµη υπάλληλο του ∆ήµου     
Σ.Φιλοπούλου. 
 



Ο  ∆ήµαρχος-Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κος Βοσκόπουλος 
Χρήστος εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερησίας διάταξης θέτει υπόψη των µελών 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την µε αρ.πρωτ.: 4691/29-05-2020 εισήγηση της 
Τεχνικής Υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής : 
 
    Μετά την έκδοση του Ν. 4688/2020 (ΦΕΚ 101/Α/24.05.2020) και συγκεκριµένα του 
άρθρου 65 «Ρυθµίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων σε κοινόχρηστους 
χώρους από καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ)», ο ∆ήµος 
Καισαριανής καλεί τους επιχειρηµατίες που διατηρούν κατάστηµα υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος στην Καισαριανή  να κάνουν αίτηση για πρόσθετη παραχώρηση 
κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων, εφόσον το επιθυµούν. 

Σε συνέχεια της συζήτησης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο στις 19-5-2020 και 
σύµφωνα µε τον Ν.4688/2020 (ΦΕΚ 101/Α/24.5.2020) σχετικά µε την παραχώρηση 
πρόσθετου  κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων εξαιτίας των  
κανόνων τήρησης των αποστάσεων και των µέτρων πρόληψης και αποτροπής της 
διάδοσης του κορωνοϊού, ορίζονται η διαδικασία και οι κανόνες της πρόσθετης 
παραχώρησης µέχρι την προθεσµία της 30ης Νοεµβρίου 2020 από τον ∆ήµο 
Καισαριανής  

Για την εξυπηρέτηση και την ικανοποίηση των αιτηµάτων των επιχειρήσεων 
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 4688/2020 (ΦΕΚ 101/Α/24.05.2020). Για 
κάθε αίτηση για πρόσθετη παραχώρηση, θα διενεργείται αυτοψία από την Επιτροπή 
Καταλήψεων Κοινόχρηστων Χώρων µε την συνδροµή της Τεχνικής Υπηρεσίας του 
∆ήµου όπου θα προτείνεται κατά περίπτωση η επιπλέον παραχώρηση για κάθε 
επιχείρηση, µε γνώµονα την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων αλλά και την εύρυθµη 
λειτουργία της πόλης και την απρόσκοπτη κίνηση των πεζών και των ατόµων µε 
µειωµένη κινητικότητα. 

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η διάθεση επιπλέον χώρου για την 
ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων προβλέπεται µείωση των τελών κατάληψης ανάλογη 
µε τη µείωση των εξυπηρετούµενων στην επιχείρηση όπως αναφέρεται στο άρθρο 
65. 

Ο γενικός κανόνας είναι ότι σε καµία περίπτωση δεν θα δύναται να 
αναπτυχθούν τραπεζοκαθίσµατα που θα εξυπηρετούν περισσότερους πελάτες σε 
σχέση µε αυτούς που εξυπηρετούνταν πριν από τα µέτρα για των κορωνοϊό, αριθµός 
που προκύπτει από την άδεια λειτουργίας του καταστήµατος και την προηγούµενη 
άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου. 

 
Ειδικότερα: 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 
1. Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή εκπροσώπου της επιχείρησης ότι 

µετά τη λήξη της προθεσµίας των µέτρων για την τόνωση των 
επιχειρήσεων, θα αποµακρύνει τα τραπεζοκαθίσµατα από τον 
πρόσθετο κοινόχρηστο χώρο. Σε αντίθετη περίπτωση  θα επιβληθούν 
πρόστιµα και µέτρα όπως αναφέρονται στην παράγραφο 5 & 6 του 
άρθρου 65 του Ν.4688/2020. 

2. ∆εν επιτρέπεται στον επιπλέον χώρο η τοποθέτηση σταθερών και 
µόνιµων κατασκευών σε καµία περίπτωση. Επιτρέπεται µόνο η 
τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων και κινητών σκιάστρων (οµπρέλες) 
τα οποία θα τοποθετούνται µόνο κατά τις ώρες λειτουργίας του 
καταστήµατος και θα αποµακρύνονται κατά το κλείσιµο. Επίσης 
απαγορεύεται ρητά η εγκατάσταση ηλεκτροµηχανολογικών συσκευών. 
Με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή εκπροσώπου της επιχείρησης, 
σε περίπτωση που αυτός παραβεί τους όρους της πρόσθετης 
παραχώρησης, ο ∆ήµος Καισαριανής θα έχει το δικαίωµα µε δικά του 



µέσα και µε χρέωση στην επιχείρηση, να αποµακρύνει την 
οποιαδήποτε σταθερή κατασκευή.  

3. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από οποιοδήποτε φορέα ελέγχου ότι 
γίνεται υπερεκµετάλλευση των παραχωρούµενων χώρων κατά 
παράβαση των κανόνων περί µη συνωστισµού, η παραχώρηση για 
τον πρόσθετο χώρο θα ανακαλείται αυτόµατα. Επίσης σε περίπτωση 
που υπάρξουν διαµαρτυρίες για όχληση είτε από µουσική είτε από 
παραβίαση του ωραρίου λειτουργίας είτε γιατί δεν αφήνονται οι 
διελεύσεις των πεζών, θα επιβάλλονται τα µέτρα όπως ορίζονται στην 
παράγραφο 5 του άρθρου 65. 

4. Η παραχώρηση πρόσθετου χώρου θα συνοδεύεται απαραίτητα από 
τη συναίνεση των κατοίκων και επιχειρηµατιών των ιδιοκτησιών 
µπροστά στα οποία θα επεκτείνεται η τοποθέτηση 
τραπεζοκαθισµάτων, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 65. 

5. Σε περίπτωση που παραχωρηθεί χώρος πρασίνου για την περίοδο 
αυτή, η επιχείρηση που θα εκµεταλλευτεί το χώρο υποχρεούται µε 
δικά της έξοδα να αποκαταστήσει πλήρως το πράσινο µετά το πέρας 
της πρόσθετης παραχώρησης. 

6. Σε καµία περίπτωση ο αριθµός των εξυπηρετούµενων πελατών µε την 
πρόσθετη παραχώρηση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον αριθµό που 
αναγράφεται στην άδεια λειτουργίας του καταστήµατος, γιατί σε 
αντίθετη περίπτωση θα δηµιουργείται υγειονοµική παράβαση.  

7. Σε περίπτωση που παραχωρηθεί τµήµα οδού για την ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισµάτων, η παραχώρηση θα επιτρέπεται µόνο κατά τις 
απογευµατινές και βραδινές ώρες µε την ανάλογη σήµανση για την 
κυκλοφορία των οχηµάτων και µε ωράριο που θα οριστεί από την 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και µετά τη γνώµη της αρµόδιας 
Αστυνοµικής Αρχής. 

 
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 

• Επί των οδών: Εθνικής Αντίστασης, Υµηττού, Φορµίωνος, Ευφρονίου, 
η επιπλέον ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων θα γίνει είτε µε πρόσθετη 
παραχώρηση πεζοδροµίου επί του προσώπου του καταστήµατος, εάν 
υπάρχει τέτοια δυνατότητα, µε την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται διέλευση 
πεζών τουλάχιστον 1,5µ (παρ. 2 του άρθρου 65), είτε και πέρα από το 
πρόσωπο του καταστήµατος, εφόσον δεν θίγεται άλλη επιχείρηση και 
υπάρχει συναίνεση των κατοίκων και επιχειρηµατιών των όµορων  
ιδιοκτησιών. 

• Σε µη κεντρικούς και µη συλλεκτήριους οδούς (παρ. 7 του άρθρου 65),  
δίνεται η δυνατότητα ύστερα από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και 
Απόφαση της ΕΠΖ και αφού τοποθετηθεί η κατάλληλη οδική σηµατοδότηση, 
να «πεζοδροµούνται» τµήµατα οδών για κάποιες ώρες της ηµέρας, 
(προτείνεται από τις 19.00΄ έως 01.00΄). Στο τµήµα της οδού θα 
τοποθετούνται τραπεζοκαθίσµατα εφόσον διασφαλίζεται η κίνηση των πεζών 
στα πεζοδρόµια. Σε περίπτωση που τα πεζοδρόµια παραχωρούνται για 
τραπεζοκαθίσµατα το προσωρινά πεζοδροµηµένο τµήµα της οδού θα 
παραλαµβάνει την κίνηση των πεζών. 
 
 

• Σε χώρους πρασίνου,  
δίνεται η δυνατότητα ύστερα από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και 
Απόφαση της ΕΠΖ  να αναπτυχθούν τραπεζοκαθίσµατα εφόσον οι χώροι 
αυτοί είναι γειτονικοί των καταστηµάτων και για συγκεκριµένες ώρες της 



ηµέρας. Εξαιρούνται το πάρκο του Σκοπευτηρίου και το πάρκο του Αη Γιάννη 
από αυτήν τη δυνατότητα. 

 
 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ 
ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ  

1. ΑΙΤΗΣΗ του ενδιαφερόµενου µε τον προτεινόµενο χώρο πρόσθετης 
παραχώρησης. 

2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ (1) του ιδιοκτήτη ή υπεύθυνου της επιχείρησης 
όπου θα δηλώνει ότι µετά τη λήξη της προθεσµίας των µέτρων για την 
τόνωση των επιχειρήσεων, θα αποµακρύνει τα τραπεζοκαθίσµατα 
από τον πρόσθετο κοινόχρηστο χώρο   

3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ (2) του ιδιοκτήτη ή διαχειριστή όµορης 
κατοικίας, ή υπεύθυνου όµορης επιχείρησης που δεν κάνει χρήση του 
πεζοδροµίου µε την οποία επιτρέπει την τοποθέτηση 
τραπεζοκαθισµάτων µπροστά στο ακίνητό του. 

4. Άδεια λειτουργίας του καταστήµατος όπου αναγράφεται ο αριθµός 
εξυπηρετούµενων ατόµων 

5. Άδεια παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου προηγούµενου έτους και 
υπεύθυνη δήλωση του υπεύθυνου της επιχείρησης για τον αριθµό 
πελατών που εξυπηρετούσε µέχρι τώρα το κατάστηµα. Εφόσον δεν 
υπήρχε προηγούµενη παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου ισχύουν οι 
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 65. 

6. Βεβαίωση του Τµήµατος Εσόδων της Οικονοµικής Υπηρεσίας του 
∆ήµου περί µη οφειλών από το κατάστηµα.  

7. Απόφαση της ΕΠΖ όταν η επέκταση προϋποθέτει την διακοπή 
κυκλοφορίας οχηµάτων σε τµήµα οδοστρώµατος, ή την επέκταση σε 
χώρο πρασίνου, όπου θα αναφέρονται οι συγκεκριµένοι όροι και 
περιορισµοί της πρόσθετης παραχώρησης.  

8. Σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας αστυνοµικής αρχής όταν πρόκειται για 
πεζοδρόµηση οδού. 

 
 
Ύστερα από τα ανωτέρω παρακαλούµε για τη λήψη σχετικής απόφασης. 
 
 
Ο Πρόεδρος –∆ήµαρχος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση , επειδή σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 , την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η  
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και λαµβάνοντας υπ΄ όψιν:    
    

• Την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας 
• Tις θέσεις των παρατάξεων 
• Τη σχετική νοµοθεσία  

 
Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα αποµαγνητοφωνηµένα 
πρακτικά, προκύπτει η συµφωνία των συµµετεχόντων δηµοτικών συµβούλων µε το 
γενικό πλαίσιο της ως άνω εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας. ∆ιαφωνούν οι κ.κ. 
σύµβουλοι Ηλίας Σταµέλος επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση 
Καισαριανής», Αναγνωστάκης Κων/νος της παράταξης «Πρώτη Φορά Καισαριανή» 
και Αλεξόπουλος Σπύρος της παράταξης «Συνεργασία Πολιτών Καισαριανής», ως 
προς τη δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισµάτων σε χώρους πρασίνου που 
αναγράφεται στους  ειδικούς κανόνες πρόσθετης παραχώρησης της εισήγησης. Ο κ. 
Αλεξόπουλος Σπύρος σύµβουλος της παράταξης «Συνεργασία Πολιτών 



Καισαριανής» επισηµαίνει την αναγκαιότητα της υποβολής αιτήσεως των 
ενδιαφεροµένων, για πρόσθετη παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισµάτων.  
 

ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Τις οδηγίες για την εφαρµογή των µέτρων στήριξης των επιχειρήσεων που 
λειτουργούν στο ∆ήµο Καισαριανής εν όψει των µέτρων πρόληψης και αποτροπής 
διάδοσης του κορωνοϊού, όπως ακριβώς αναφέρεται στο εισηγητικό της τεχνικής 
υπηρεσίας  µε τις ως άνω επισηµάνσεις.   
 
 
 
Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:  
 
 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ                                        ΤΑ ΜΕΛΗ  
 
                                                                               1.Κιτσέλλης Εµµανουήλ (αν.µέλος) 
                                                                               2.Φασκιώτης Γεώργιος 
                                                                               3.Καλαλής Εµµανουήλ 
                                                                               4. Σταµέλος Ηλίας 
                                                                               5.Αναγνωστάκης Κων/νος 
                                                                               6.Αλεξόπουλος Σπυρίδων 
 
 
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
                                                                                  Καισαριανή       03/06/2020 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

                                                  Της υπηρεσίας 
                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                         ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  

                                                        ΖΩΗΣ 
 
 

                                                                     ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
 


