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Πρακτικό της µε αριθµό 9ης/04.06.2020,  τακτικής συνεδρίασης του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής, την 4η του µηνός ΙΟΥΝΙΟΥ  
του έτους 2020.    
 
Στην  Καισαριανή  σήµερα, 04/06/2020 ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ  και ώρα 19:00 µ. µ , 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καισαριανής  συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που διεξάχθηκε στην αίθουσα 
εκδηλώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος  ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 
4712/29.05.2020 πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και 
δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 και 75 
παρ.6  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως τροποποιήθηκαν µε τις 
αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν.4635/2019 . 
 
∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο είκοσι 
επτά (27) µελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι τέσσερα (24) µέλη 
και ονοµαστικά οι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                                        ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
                                                                                                                

    Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος Πρόεδρος ∆.Σ.    
  1. Φασκιώτης Γεώργιος  1. Βούρλου Μαρία 
  2. Τσιροζίδης Ιωάννης  2. Γαβρίλη Αγγελική 
  3. Καλαλής Εµµανουήλ 3. Πολυχρονάκης Συµεών-Χρήστος 
  4. Μαζαράκης Ευγένιος  
  5. Κιτσέλης Εµµανουήλ  
  6. Σταµέλος Ηλίας  
  7. Γεωργοπούλου Κανέλλα  
  8. Κατσαρέλης Νικόδηµος  
  9. Σαρρηπαναγιώτου /Λήλου Στέλλα    
10. Αραχωβίτη Μαρία  
11. Πλυτάς Ευάγγελος  
12. Κατηµερτζής Γεώργιος  
13. Γραφίδου Γεσθηµανή  
14. Ζαρκαδούλας Νικόλαος  
15. Καρατζάς Ανδρέας  
16. Αναγνωστάκης Κωνσταντίνος  
17. Παρασκευά ∆έσποινα  
18. Καγιαµπάκη Ειρήνη  
19. Παραγυιού Άννα  
20. Κουφού Σταυρούλα  



21. Αλεξόπουλος Σπυρίδων  
22. Μιλτσακάκης Μιχαήλ  
23. Χατζησάββας Μηνάς  
24.   
25.   
26.   
 
 
Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο ∆ήµαρχος κ. Χρήστος Βοσκόπουλος που 
κλήθηκε νόµιµα µε την ανωτέρω πρόσκληση του Προέδρου. Παρούσα ήταν 
δηµοτική υπάλληλος  Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών της 
συνεδρίασης. 
 
 
ΘΕΜΑ: Περί εγκρίσεως µέτρων στήριξης επαγγελµατιών και επιχειρήσεων 
που επλήγησαν από τα περιοριστικά µέτρα λόγω κορωνοΐου  (covid-19). 

 
 

Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέµα της  ηµερήσιας διάταξης  
θέτει υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την εισήγηση του 
Αντιδηµάρχου Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Χατζησάββα Μηνά  η οποία  έχει  
ως εξής : 
 
 
 
Σε συνέχεια της συζήτησης που είχαμε σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με 

τις ψηφισμένες Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου  και με την σύμφωνη γνώμη της 

Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, σήμερα, με το παρόν εξειδικεύουμε τα μέτρα 

στήριξης  ως ακολούθως: 

 

1. Για τις επιχειρήσεις της πόλης που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη 

λειτουργία τους και δεν κάνουν χρήση του παραχωρημένου σε αυτές κοινόχρηστου 

χώρου:  

Απαλλάσσονται από τα αναλογούντα τέλη κατά 50%, από 1/3/2020 μέχρι 

31/8/2020 (6 μήνες ή 6/12), λόγω μη χρήσης εκ μέρους των του παραχωρημένου 

κοινόχρηστου χώρου.  

Εάν παραχωρηθεί στις εν λόγω επιχειρήσεις επιπλέον χώρος τοποθέτησης τραπεζο-

καθισμάτων, οι επιχειρήσεις δεν θα δικαιούνται της μείωσης του 50%, και θα 

οφείλουν τα αναλογούντα τέλη εις ολόκληρο. 

Στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις έχουν ήδη προκαταβάλλει ποσά εντός του 

διαστήματος απαλλαγής, θα μπορεί αυτά να συμψηφίζονται με μελλοντικές μας 

απαιτήσεις τελών. 

2. Για τις επιχειρήσεις που διακόπτουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους λόγω 

αποτροπής διασποράς του κορωναιού: 



Απαλλάσσονται από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού από 

1/3/2020 μέχρι 31/5/2020 (3 μήνες).   

Στην περίπτωση που έχουν ήδη προκαταβάλλει ποσά εντός του διαστήματος 

απαλλαγής, θα μπορεί αυτά να συμψηφίζονται με μελλοντικές μας απαιτήσεις 

τελών. 

Για την εφαρμογή αυτού του μέτρου στήριξης  προς τους δικαιούχους, αυτοί θα 

πρέπει να υποβάλλουν αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά (ΥΔ ΕΡΓΑΝΗ, 

Αντίγραφο Λογαριασμού Ηλεκτρικού Ρεύματος).  

3. Για μισθωτές του Δήμου μας επαγγελματικής  μίσθωσης προς εγκατάσταση 

επιχείρησης για την οποίαν έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα αναστολής ή 

προσωρινής απαγόρευσης της λειτουργίας προς αποφυγή διασποράς του ιού: 

Απαλλάσσονται από την υποχρέωση της καταβολής τμήματος 40% του συνολικού 

μισθώματος για το διάστημα από 1/3/2020 μέχρι 31/5/2020 (3 μήνες).  

Αφορά σε μη καταβολή του 40% του συνολικού μισθώματος που θα κατέβαλαν υπό 

κανονικές συνθήκες. 

Για την εφαρμογή αυτού του μέτρου στήριξης προς τους δικαιούχους, αυτοί θα 

πρέπει να υποβάλλουν αίτηση τα σχετικά δικαιολογητικά (ΥΔ ΕΡΓΑΝΗ).  

4. Για τους γονείς που έχουν τα παιδιά τους στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς 

σταθμούς του Δήμου μας, οι οποίοι ανέστειλαν την λειτουργία τους προς αποφυγή 

διασποράς του ιού: 

Απαλλάσσονται από την προβλεπόμενη μηνιαία οικονομική συμμετοχή (τροφεία) 

για το διάστημα από 1/3/2020 μέχρι 31/5/20 (3 μήνες) ή για όσο χρόνο ανεστάλη η 

λειτουργία των. 

Το παρόν μέτρο στήριξης δεν αφορά στον Δήμο, αλλά στον  Οργανισμό Λεων. 

Μανωλίδης. 

5. Για το  Φόρο 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων των καταστημάτων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος, και για το Τέλος Παρεπιδημούντων των ξενοδοχείων, δεν τίθεται 

θέμα απόφασης  εκ μέρους μας, αφού η ανυπαρξία πελατών και ακαθαρίστων 

εσόδων, δημιουργεί από ελάχιστη ως μηδενική υποχρέωση καταβολής ποσών από 

τα καταστήματα και τα ξενοδοχεία. 

6. Αναστέλλεται για την χρονική περίοδο από 1/3/2020 μέχρι 31/5/2020 η καταβολή 

μισθωμάτων προς τον Δήμο για την ενοικίαση κυλικείων εντός Κοιμητηρίων. 

Επίσης, η αναστολή καταβολής μισθωμάτων ισχύει και για την ενοικίαση κυλικείων 

εντός των δημοσίων σχολικών μονάδων από 1/3/202 και για όσο διάστημα διαρκεί 

η απαγόρευση λειτουργίας τους. Διευκρινίζεται ότι για το διάστημα αυτό τα εν 

λόγω μισθώματα δεν οφείλονται. 



Οι διαδικασίες εφαρμογής αυτού του μέτρου στήριξης που ο Δήμος  εισηγείται, 

ορίζονται από τις αρμόδιες Σχολικές Επιτροπές.  

  
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης έγκρισης , 

σύμφωνα και με τις νομοθετικές ρυθμίσεις  

 Ύστερα από την εισήγηση του Αντιδημάρχου  Οικονομικών με την οποία συμφωνεί 

και η Δ/νση οικονομικών υπηρεσιών, τίθενται ερωτήσεις , ζητούνται διευκρινήσεις 

και διεξάγεται συζήτηση  σχετικά με τις προτάσεις  των παρατάξεων του ΔΣ, η 

οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

Για την διαδικασία ψήφισης των μέτρων , αποφασίζεται να τίθεται σε ψηφοφορία  

κάθε μέτρο που εισηγείται  ο Αντιδήμαρχος  οικονομικών, και στην συνέχεια η 

πρόταση των παρατάξεων , όπου υπάρχει διαφορετική, και θα τίθενται σε 

ψηφοφορία. Ακολουθεί η διαδικασία  η οποία έχει ως εξής: 

 

1. Για τις επιχειρήσεις της πόλης που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη 

λειτουργία τους και δεν κάνουν χρήση του παραχωρημένου σε αυτές 

κοινόχρηστου χώρου:  

Θέση ∆ηµοτικής Αρχής  

Απαλλάσσονται από τα αναλογούντα τέλη κατά 50%, από 1/3/2020 μέχρι 

31/8/2020 (6 μήνες ή 6/12), λόγω μη χρήσης εκ μέρους των του παραχωρημένου 

κοινόχρηστου χώρου.  

Εάν παραχωρηθεί στις εν λόγω επιχειρήσεις επιπλέον χώρος τοποθέτησης τραπεζο-

καθισμάτων, οι επιχειρήσεις δεν θα δικαιούνται της μείωσης του 50%, και θα 

οφείλουν τα αναλογούντα τέλη εις ολόκληρο. 

Στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις έχουν ήδη προκαταβάλλει ποσά εντός του 

διαστήματος απαλλαγής, θα μπορεί αυτά να συμψηφίζονται με μελλοντικές μας 

απαιτήσεις τελών. 

Υπέρ: : Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος, Φασκιώτης Γεώργιος ,Τσιροζίδης Ιωάννης 
Καλαλής Εµµανουήλ , Μαζαράκης Ευγένιος , Κιτσέλης Εµµανουήλ , 
Χατζησάββας Μηνάς 

 

Θέση Λαϊκής Συσπείρωσης Καισαριανής ,Πρώτης Φοράς Καισαριανής  

Απαλλάσσονται από τα αναλογούντα ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΌΛΟ ΤΟ 2020  στα πλαίσια στήριξης  

του δήμου Καισαριανής στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την υγειονομική 

κρίση .  

Εξαιρούνται τα καταστήματα ΑVΑΝΤΙ και GALLA γιατί καταλαμβάνουν αυθαίρετα 

δημοτικό χώρο 



Στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις έχουν ήδη προκαταβάλλει ποσά εντός του 

διαστήματος απαλλαγής, θα μπορεί αυτά να συμψηφίζονται με μελλοντικές μας 

απαιτήσεις τελών. 

Υπέρ: Σταµέλος Ηλίας , Γεωργοπούλου Κανέλλα  ,   Κατσαρέλλης Νικόδηµος  
Σαρρηπαναγιώτου –Λήλου Στυλιανή ,Αραχωβίτη Μαρία ,Πλυτάς Ευάγγελος   
Κατηµερτζής Γεώργιος , Γραφίδου Γεσθηµανή  , Ζαρκαδούλας Νικόλαος , 
Καρατζάς Ανδρέας , Αναγνωστάκης Κωνσταντίνος , Παρασκευά ∆έσποινα , 
Καγιαµπάκη Ειρήνη,  
 
Θέση Συνεργασίας Πολιτών Καισαριανής  

Πλήρη  απαλλαγή από τα τέλη παραχωρηµένων κοινόχρηστων χώρων 
(τέλος κατάληψης τραπεζοκαθισµάτων) για τις επιχειρήσεις που είχε 
ανασταλεί η λειτουργία τους, για τους τρεις µήνες που ήταν υποχρεωτικά 
κλειστά (Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο) και για όσους δεν κάνουν χρήση της ΠΝΠ 
για την παραχώρηση χώρου επιπλέον απαλλαγή κατά 50% για τους µήνες 
Ιούνιο έως Νοέµβριο . 

 
Υπέρ: Παραγυιού Άννα , Κουφού Σταυρούλα, Αλεξόπουλος Σπυρίδων  
 
 
Ο κ. Μιλτσακάκης Μιχάλης πρότεινε να εξαιρεθούν  πέρα από τις δύο 
επιχειρήσεις και όσες το προηγούµενο διάστηµα παραβίασαν µε οποιοδήποτε 
τρόπο και σε  οποιαδήποτε έκταση την κανονιστική για την παραχώρηση 
δηµόσιων χώρων  
 
Λευκό : Μιλτσακάκης Μιχάλης (στην παραχώρηση επιπλέον χώρου για 
τραπεζοκαθίσµατα διότι θα έχουµε µείωση ελεύθερων χώρων και υποβάθµιση 
της ποιότητας ζωής των πολιτών). 

 

2. Για τις επιχειρήσεις που διακόπτουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους λόγω 

αποτροπής διασποράς του κορωναιού: 

Θέση ∆ηµοτικής Αρχής  

Απαλλάσσονται από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού από 

1/3/2020 μέχρι 31/5/2020 (3 μήνες).   

Στην περίπτωση που έχουν ήδη προκαταβάλλει ποσά εντός του διαστήματος 

απαλλαγής, θα μπορεί αυτά να συμψηφίζονται με μελλοντικές μας απαιτήσεις 

τελών. 

Για την εφαρμογή αυτού του μέτρου στήριξης  προς τους δικαιούχους, αυτοί θα 

πρέπει να υποβάλλουν αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά (ΥΔ ΕΡΓΑΝΗ, 

Αντίγραφο Λογαριασμού Ηλεκτρικού Ρεύματος).  



Υπέρ: : Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος, Φασκιώτης Γεώργιος ,Τσιροζίδης Ιωάννης 
Καλαλής Εµµανουήλ , Μαζαράκης Ευγένιος , Κιτσέλης Εµµανουήλ , 
Χατζησάββας Μηνάς 

 

Θέση Λαϊκής Συσπείρωσης Καισαριανής ,Πρώτης Φοράς Καισαριανής, 
Συνεργασίας Πολιτών Καισαριανής, Ανυπότακτης Καισαριανής 

Για τις πληττομενες επιχειρήσεις από τα μέτρα αποτροπής διασποράς του Κορωνοιου, 

όπως αυτές περιγράφονται στην απόφαση του Υπ. Οικονομικών (Αριθ. ΦΕΚ: 1160 

Β'/03.04.2020)  με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) και ταυτόχρονα 

εντάσσονται στον 2.2 ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - Γ και 2.3 ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ∆  

Απαλλάσσονται από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισµού από 1/3/2020 
µέχρι 31/8/2020 (6µήνες).   

Στην περίπτωση που έχουν ήδη προκαταβάλλει ποσά εντός του διαστήματος 

απαλλαγής, θα μπορεί αυτά να συμψηφίζονται με μελλοντικές μας απαιτήσεις 

τελών. 

Για την εφαρμογή αυτού του μέτρου στήριξης  προς τους δικαιούχους, αυτοί θα 

πρέπει να υποβάλλουν αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά (ΥΔ ΕΡΓΑΝΗ, 

Αντίγραφο Λογαριασμού Ηλεκτρικού Ρεύματος).  

Υπέρ: Σταµέλος Ηλίας , Γεωργοπούλου Κανέλλα  ,   Κατσαρέλλης Νικόδηµος  
Σαρρηπαναγιώτου –Λήλου Στυλιανή ,Αραχωβίτη Μαρία ,Πλυτάς Ευάγγελος   
Κατηµερτζής Γεώργιος , Γραφίδου Γεσθηµανή  , Ζαρκαδούλας Νικόλαος , 
Καρατζάς Ανδρέας , Αναγνωστάκης Κωνσταντίνος , Παρασκευά ∆έσποινα , 
Καγιαµπάκη Ειρήνη, Παραγυιού Άννα , Κουφού Σταυρούλα, Αλεξόπουλος 
Σπυρίδων ,Μιλτσακάκης Μιχάλης 
 
 

3 Για μισθωτές του Δήμου μας επαγγελματικής  μίσθωσης προς εγκατάσταση 

επιχείρησης για την οποίαν έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα αναστολής 

ή προσωρινής απαγόρευσης της λειτουργίας προς αποφυγή διασποράς του ιού: 

Θέση ∆ηµοτικής Αρχής  

Απαλλάσσονται από την υποχρέωση της καταβολής τμήματος 40% του συνολικού 

μισθώματος για το διάστημα από 1/3/2020 μέχρι 31/5/2020 (3 μήνες).  

Αφορά σε μη καταβολή του 40% του συνολικού μισθώματος που θα κατέβαλαν υπό 

κανονικές συνθήκες. 

Για την εφαρμογή αυτού του μέτρου στήριξης προς τους δικαιούχους, αυτοί θα 

πρέπει να υποβάλλουν αίτηση τα σχετικά δικαιολογητικά (ΥΔ ΕΡΓΑΝΗ).  

Υπέρ: : Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος, Φασκιώτης Γεώργιος ,Τσιροζίδης Ιωάννης, 
Μαζαράκης Ευγένιος , Κιτσέλης Εµµανουήλ , Χατζησάββας Μηνάς 

 



Θέση Λαϊκής Συσπείρωσης Καισαριανής ,Πρώτης Φοράς Καισαριανής, 
Συνεργασίας Πολιτών Καισαριανής, Ανυπότακτης Καισαριανής 

Απαλλάσσονται από την υποχρέωση της καταβολής  του συνολικού μισθώματος για 

το διάστημα από 1/3/2020 μέχρι 31/5/2020 (3 μήνες).  

Για την εφαρμογή αυτού του μέτρου στήριξης προς τους δικαιούχους, αυτοί θα 

πρέπει να υποβάλλουν αίτηση τα σχετικά δικαιολογητικά (ΥΔ ΕΡΓΑΝΗ).  

 

Υπέρ: Καλαλής Εµµανουήλ ,Σταµέλος Ηλίας , Γεωργοπούλου Κανέλλα  ,   
Κατσαρέλλης Νικόδηµος  Σαρρηπαναγιώτου –Λήλου Στυλιανή ,Αραχωβίτη 
Μαρία ,Πλυτάς Ευάγγελος   Κατηµερτζής Γεώργιος , Γραφίδου Γεσθηµανή  , 
Ζαρκαδούλας Νικόλαος , Καρατζάς Ανδρέας , Αναγνωστάκης Κωνσταντίνος , 
Παρασκευά ∆έσποινα , Καγιαµπάκη Ειρήνη, Παραγυιού Άννα , Κουφού 
Σταυρούλα, Αλεξόπουλος Σπυρίδων ,Μιλτσακάκης Μιχάλης 
 
 

4 Για τους γονείς που έχουν τα παιδιά τους στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς 

σταθμούς του Δήμου μας, οι οποίοι ανέστειλαν την λειτουργία τους προς 

αποφυγή διασποράς του ιού: 

 

Θέση ∆ηµοτικής Αρχής  

Απαλλάσσονται από την προβλεπόμενη μηνιαία οικονομική συμμετοχή (τροφεία) 

για το διάστημα από 1/3/2020 μέχρι 31/5/20 (3 μήνες) ή για όσο χρόνο ανεστάλη η 

λειτουργία των. 

Το παρόν μέτρο στήριξης δεν αφορά στον Δήμο, αλλά στον  Οργανισμό Λεων. 

Μανωλίδης. 

Υπέρ: : Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος, Φασκιώτης Γεώργιος ,Τσιροζίδης Ιωάννης 
Καλαλής Εµµανουήλ , Μαζαράκης Ευγένιος , Κιτσέλης Εµµανουήλ , 
Χατζησάββας Μηνάς 

 

Θέση Λαϊκής Συσπείρωσης Καισαριανής ,Πρώτης Φοράς Καισαριανής, 
Συνεργασίας Πολιτών Καισαριανής 

 

Απαλλάσσονται από την προβλεπόμενη μηνιαία οικονομική συμμετοχή (τροφεία) 

για το διάστημα από 1/3/2020 μέχρι 31/7/20 (5 μήνες) . 

Υπέρ: Σταµέλος Ηλίας , Γεωργοπούλου Κανέλλα  ,   Κατσαρέλλης Νικόδηµος  
Σαρρηπαναγιώτου –Λήλου Στυλιανή ,Αραχωβίτη Μαρία ,Πλυτάς Ευάγγελος   
Κατηµερτζής Γεώργιος , Γραφίδου Γεσθηµανή  , Ζαρκαδούλας Νικόλαος , 
Καρατζάς Ανδρέας , Αναγνωστάκης Κωνσταντίνος , Παρασκευά ∆έσποινα , 
Καγιαµπάκη Ειρήνη, Παραγυιού Άννα , Κουφού Σταυρούλα, Αλεξόπουλος 
Σπυρίδων  



Θέση Ανυπότακτης Καισαριανής Αριστερής Αντικαπιταλιστικής Κίνησης 

0Κατάργηση των τροφείων από την προβλεπόμενη μηνιαία οικονομική συμμετοχή 

(τροφεία) για το διάστημα από 1/3/2020 μέχρι 31/12/20 (9 μήνες) . 

Υπέρ: Μιλτσακάκης Μιχάλης 
 
 
Θέση ∆ηµοτικής Αρχής  

5. Για το  Φόρο 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων των καταστημάτων 

υγειονομικού ενδιαφέροντος, και για το Τέλος Παρεπιδημούντων των 

ξενοδοχείων, δεν τίθεται θέμα απόφασης  εκ μέρους μας, αφού η ανυπαρξία 

πελατών και ακαθαρίστων εσόδων, δημιουργεί από ελάχιστη ως μηδενική 

υποχρέωση καταβολής ποσών από τα καταστήματα και τα ξενοδοχεία. 

 

Υπέρ: Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος, Φασκιώτης Γεώργιος ,Τσιροζίδης Ιωάννης 
Καλαλής Εµµανουήλ , Μαζαράκης Ευγένιος , Κιτσέλης Εµµανουήλ , 
Χατζησάββας Μηνάς ,Σταµέλος Ηλίας , Γεωργοπούλου Κανέλλα  ,   
Κατσαρέλλης Νικόδηµος  Σαρρηπαναγιώτου –Λήλου Στυλιανή ,Αραχωβίτη 
Μαρία ,Πλυτάς Ευάγγελος   Κατηµερτζής Γεώργιος , Γραφίδου Γεσθηµανή  , 
Ζαρκαδούλας Νικόλαος , Καρατζάς Ανδρέας , Αναγνωστάκης Κωνσταντίνος , 
Παρασκευά ∆έσποινα , Καγιαµπάκη Ειρήνη, Παραγυιού Άννα , Κουφού 
Σταυρούλα, Αλεξόπουλος Σπυρίδων , Μιλτσακάκης Μιχάλης 
 
 
 

6. Αναστέλλεται για την χρονική περίοδο από 1/3/2020 μέχρι 31/5/2020 η 

καταβολή μισθωμάτων προς τον Δήμο για την ενοικίαση κυλικείων εντός 

Κοιμητηρίων. 

Θέση ∆ηµοτικής Αρχής  

 H αναστολή καταβολής μισθωμάτων ισχύει και για την ενοικίαση κυλικείων εντός 

των δημοσίων σχολικών μονάδων από 1/3/202 και για όσο διάστημα διαρκεί η 

απαγόρευση λειτουργίας τους. Διευκρινίζεται ότι για το διάστημα αυτό τα εν λόγω 

μισθώματα δεν οφείλονται. 

Οι διαδικασίες εφαρμογής αυτού του μέτρου στήριξης που ο Δήμος  εισηγείται, 

ορίζονται από τις αρμόδιες Σχολικές Επιτροπές.  

Υπέρ: : Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος, Φασκιώτης Γεώργιος ,Τσιροζίδης Ιωάννης 
Καλαλής Εµµανουήλ , Μαζαράκης Ευγένιος , Κιτσέλης Εµµανουήλ , 
Χατζησάββας Μηνάς 

 

Θέση Λαϊκής Συσπείρωσης Καισαριανής ,Πρώτης Φοράς Καισαριανής, 
Συνεργασίας Πολιτών Καισαριανής, Ανυπότακτης Καισαριανής 

 



 Απαλλάσσονται για την σχολική περίοδο 2019-2020 η καταβολή μισθωμάτων προς 

τον Δήμο για την ενοικίαση κυλικείων των σχολείων. Στην περίπτωση που έχουν 

καταβληθεί μισθώματα αυτά συμψηφίζονται  με αυτά του επόμενου σχολικού έτους 

 

Οι διαδικασίες εφαρμογής αυτού του μέτρου στήριξης που ο Δήμος  εισηγείται, 

ορίζονται από τις αρμόδιες Σχολικές Επιτροπές.  

 

Υπέρ: Καλαλής Εµµανουήλ ,Σταµέλος Ηλίας , Γεωργοπούλου Κανέλλα  ,   
Κατσαρέλλης Νικόδηµος  Σαρρηπαναγιώτου –Λήλου Στυλιανή ,Αραχωβίτη 
Μαρία ,Πλυτάς Ευάγγελος   Κατηµερτζής Γεώργιος , Γραφίδου Γεσθηµανή  , 
Ζαρκαδούλας Νικόλαος , Καρατζάς Ανδρέας , Αναγνωστάκης Κωνσταντίνος , 
Παρασκευά ∆έσποινα , Καγιαµπάκη Ειρήνη, Παραγυιού Άννα , Κουφού 
Σταυρούλα, Αλεξόπουλος Σπυρίδων ,Μιλτσακάκης Μιχάλης 
 
 
 
 

Ύστερα από τα ανωτέρω  

 
 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

  
 
  Την έγκριση μέτρων στήριξης επαγγελματιών και επιχειρήσεων που επλήγησαν από τα   

περιοριστικά μέτρα λόγω κορωνοΐου  (covid-19) ως εξής : 

 

1. Για τις επιχειρήσεις της πόλης που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη 

λειτουργία τους και δεν κάνουν χρήση του παραχωρημένου σε αυτές 

κοινόχρηστου χώρου:  

Απαλλάσσονται από τα αναλογούντα ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΌΛΟ ΤΟ 2020  στα πλαίσια στήριξης  

του δήμου Καισαριανής στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την υγειονομική 

κρίση .  

Εξαιρούνται τα καταστήματα ΑVΑΝΤΙ και GALLA γιατί καταλαμβάνουν αυθαίρετα 

δημοτικό χώρο 

Στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις έχουν ήδη προκαταβάλλει ποσά εντός του 

διαστήματος απαλλαγής, θα μπορεί αυτά να συμψηφίζονται με μελλοντικές μας 

απαιτήσεις τελών. 



 

2. Για τις επιχειρήσεις που διακόπτουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους λόγω 

αποτροπής διασποράς του κορωναιού: 

       Για τις πληττομενες επιχειρήσεις από τα μέτρα αποτροπής διασποράς του  

Κορωνοιου, όπως αυτές περιγράφονται στην απόφαση του Υπ. Οικονομικών (Αριθ. 

ΦΕΚ: 1160 Β'/03.04.2020)  με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) και 

ταυτόχρονα εντάσσονται στον 2.2 ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - Γ και 2.3 

ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ∆  

Απαλλάσσονται από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού από 

1/3/2020 μέχρι 31/8/2020 (6μήνες).   

Στην περίπτωση που έχουν ήδη προκαταβάλλει ποσά εντός του διαστήματος 

απαλλαγής, θα μπορεί αυτά να συμψηφίζονται με μελλοντικές μας απαιτήσεις 

τελών. 

Για την εφαρμογή αυτού του μέτρου στήριξης  προς τους δικαιούχους, αυτοί θα 

πρέπει να υποβάλλουν αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά (ΥΔ ΕΡΓΑΝΗ, 

Αντίγραφο Λογαριασμού Ηλεκτρικού Ρεύματος).  

 

3. Για μισθωτές του Δήμου μας επαγγελματικής  μίσθωσης προς εγκατάσταση 

επιχείρησης για την οποίαν έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα αναστολής ή 

προσωρινής απαγόρευσης της λειτουργίας προς αποφυγή διασποράς του ιού: 

Απαλλάσσονται από την υποχρέωση της καταβολής  του συνολικού μισθώματος για 

το διάστημα από 1/3/2020 μέχρι 31/5/2020 (3 μήνες).  

Για την εφαρμογή αυτού του μέτρου στήριξης προς τους δικαιούχους, αυτοί θα 

πρέπει να υποβάλλουν αίτηση τα σχετικά δικαιολογητικά (ΥΔ ΕΡΓΑΝΗ).  

 

4. Για τους γονείς που έχουν τα παιδιά τους στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς 

σταθμούς του Δήμου μας, οι οποίοι ανέστειλαν την λειτουργία τους προς 

αποφυγή διασποράς του ιού: 

Απαλλάσσονται από την προβλεπόμενη μηνιαία οικονομική συμμετοχή (τροφεία) 

για    το διάστημα από 1/3/2020 μέχρι 31/7/20 (5 μήνες) . 

 

5. Για το  Φόρο 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων των καταστημάτων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος, και για το Τέλος Παρεπιδημούντων των ξενοδοχείων, 



Ομόφωνα αποφασίζεται ότι δεν τίθεται θέμα απόφασης  εκ μέρους μας, αφού η 

ανυπαρξία πελατών και ακαθαρίστων εσόδων, δημιουργεί από ελάχιστη ως 

μηδενική υποχρέωση καταβολής ποσών από τα καταστήματα και τα ξενοδοχεία. 

 

6. Απαλλάσσονται  για την σχολική περίοδο 2019-2020 από την καταβολή 

μισθωμάτων προς τον Δήμο για την ενοικίαση κυλικείων των σχολείων. Στην 

περίπτωση που έχουν καταβληθεί μισθώματα αυτά συμψηφίζονται  με αυτά του 

επόμενου σχολικού έτους 

Οι διαδικασίες εφαρμογής αυτού του μέτρου στήριξης που ο Δήμος  εισηγείται, 

ορίζονται από τις αρμόδιες Σχολικές Επιτροπές.  

 

 
 
 
Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους που 
έλαβαν µέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του ∆.Σ. και τους ∆ηµοτικούς 
Συµβούλους:   2) Φασκιώτης Γεώργιος 3) Τσιροζίδης Ιωάννης 4) Καλαλής 
Εµµανουήλ   5) Μαζαράκης Ευγένιος 6) Κιτσέλης Εµµανουήλ  7) Σταµέλος 
Ηλίας 8) Γεωργοπούλου Κανέλλα  , 9)  Κατσαρέλλης Νικόδηµος 10) 
Σαρρηπαναγιώτου –Λήλου Στυλιανή 11) Αραχωβίτη Μαρία 12) Πλυτάς 
Ευάγγελος  13) Κατηµερτζής Γεώργιος 14) Γραφίδου Γεσθηµανή  15) 
Ζαρκαδούλας Νικόλαος  16) Καρατζάς Ανδρέας , 17)Αναγνωστάκης 
Κωνσταντίνος  18) Παρασκευά ∆έσποινα  19) Καγιαµπάκη Ειρήνη 20) 
Παραγυιού Άννα 21) Κουφού Σταυρούλα 22) Αλεξόπουλος Σπυρίδων 23) 
Μιλτσακάκης Μιχάλης 24)Χατζησάββας Μηνάς 

 
 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  04/06/2020 
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

 

 

 


