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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                      Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η    26/05/2021 

ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ. 83 

Πρακτικό της με αριθμό 10ης/26.05.2021,  τακτικής μέσω τηλεδιάσκεψης 
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καισαριανής, την 26η του 
μηνός ΜΑΙΟΥ του έτους 2021.    

Στην Καισαριανή σήμερα, 26/05/2021 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00μ.μ ,το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καισαριανής  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση 
Δημοτικού Συμβουλίου, μέσω τηλεδιάσκεψης  ύστερα από την με αριθμό 
πρωτ. 7587/26.05.2021 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 . 

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι 
επτά (27) μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι πέντε (25) μέλη και 
ονομαστικά οι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

Δημοτικοί Σύμβουλοι                                        Δημοτικοί Σύμβουλοι 

    Αντωνόπουλος Δημήτριος Πρόεδρος Δ.Σ.    

  1. Βούρλου Μαρία 1. Παρασκευά Δέσποινα 
  2. Φασκιώτης Γεώργιος  2. Καγιαμπάκη Ειρήνη 
  3. Τσιροζίδης Ιωάννης  
  4. Καλαλής Εμμανουήλ  
  5. Μαζαράκης Ευγένιος  
  6. Γαβρίλη Αγγελική  
  7. Κιτσέλης Εμμανουήλ  
  8. Σταμέλος Ηλίας  
  9. Γεωργοπούλου Κανέλλα  
10. Πολυχρονάκης Συμεών-Χρήστος  
11. Κατσαρέλης Νικόδημος  
12. Σαρρηπαναγιώτου /Λήλου Στέλλα    
13. Αραχωβίτη Μαρία  
14. Πλυτάς Ευάγγελος  
15. Κατημερτζής Γεώργιος  
16. Γραφίδου Γεσθημανή  
17. Ζαρκαδούλας Νικόλαος  
18. Καρατζάς Ανδρέας  
19. Αναγνωστάκης Κωνσταντίνος  
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20. Παραγυιού Άννα  
21. Κουφού Σταυρούλα  
22. Αλεξόπουλος Σπυρίδων  
23. Μιλτσακάκης Μιχάλης  
24. Χατζησάββας Μηνάς  
25.   
26.   
 

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος 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. 

Μετά την λήξη της συζήτησης του Εκτός Ημερησίας Θέματος και πριν την 
έναρξη της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι παρατάξεις «Λαϊκή 
συσπείρωση Καισαριανής», «Πρώτη Φορά Καισαριανή» και «Ανυπότακτη 
Καισαριανή Αριστερή Αντικαπιταλιστική Κίνηση». 

 

18ο ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την στήριξη της κοινωνίας και της 
επιχειρηματικότητας λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του 
κορωνοιού Covid-19 

 

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει 
υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση με αριθμ.πρωτ: 
7690/44-05-2021 του Αντιδημάρχου Οικονομικής Υπηρεσίας και Εμπορικών 
Δραστηριοτήτων κ. Χατζησάββα Μηνά , η οποία έχει ως εξής:   

 
 
Την Πέμπτη 4/6/2020, το ΔΣ του Δήμου μας μετά από συζήτηση έλαβε την Απόφαση 
63/2020 με την οποίαν προσδιόριζε τα μέτρα στήριξης των δημοτών και των 
επιχειρήσεων της πόλης μας που επλήγησαν από τα υποχρεωτικά μέτρα αποφυγής 
της εξάπλωσης του κορωνοϊού.  

Στην εν λόγω συνεδρίαση του ΔΣ, η θέση της Δημοτικής Αρχής για λήψη μέτρων 
στήριξης των δημοτών και επιχειρήσεων της πόλης όπως ακριβώς το προδιέγραφε 
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και μέχρι τα ποσοτικά και χρονικά όρια που 
αυτή έθετε, κατέστη μειοψηφική και πλειοψηφικά ψηφίστηκε η πρόταση της 
αντιπολίτευσης με μέτρα στήριξης που ξεπερνούσαν τα χρονικά και ποσοτικά όρια 
της ΠΝΠ. 
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Τη Δευτέρα 21/09/20, ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που 
επελήφθη της εξέτασης της εν λόγω απόφασης του ΔΣ 63/2020, μερικώς ακύρωσε 
αυτή κατά τις υπερβάσεις των χρονικών και ποσοτικών ορίων που η ΠΝΠ έθετε. 

Σήμερα εισηγούμαστε την έγκριση των μέτρων στήριξης με νέα απόφαση του ΔΣ, 
που θα είναι σύμφωνη με την ΠΝΠ ώστε επισήμως να τεθούν σε εφαρμογή αυτά 
χωρίς τον κίνδυνο η νέα μας απόφαση να απορριφθεί μερικώς ή ολικώς από τον 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.     

Ζητούμε από το ΔΣ να προβεί στην έγκριση και ψήφιση της παρούσας εισήγησης για 
τα μέτρα στήριξης όπως προβλέπονται αυτά από την κείμενη Νομοθεσία. 

 

1. Για τις επιχειρήσεις της πόλης μας που διακόπτουν ή περιορίζουν 
υποχρεωτικά τη λειτουργία τους με σκοπό την αποφυγή εξάπλωσης του 
κορωνοιού και δεν κάνουν χρήση του παραχωρημένου σε αυτές 
κοινόχρηστου χώρου: Απαλλάσσονται από τα αναλογούντα τέλη χρήσης 
κοινόχρηστου χώρου κατά 50%, από 01/03/20 μέχρι 31/10/21, λόγω μη 
χρήσης από αυτές του παραχωρημένου σε αυτές κοινόχρηστου χώρου. Εάν 
παραχωρηθεί στις εν λόγω επιχειρήσεις επιπλέον κοινόχρηστος χώρος για 
την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, οι επιχειρήσεις αυτές δεν θα 
δικαιούνται της μείωσης του 50%, και θα οφείλουν τα αναλογούντα τέλη εις 
ολόκληρο. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω επιχειρήσεις έχουν ήδη 
προκαταβάλει τα σχετικά τέλη που αφορούν στο χρονικό διάστημα στο 
οποίο  τυγχάνουν της στήριξης, αυτά θα μπορούν να συμψηφίζονται με τις 
μελλοντικές απαιτήσεις του Δήμου μας για τέτοια τέλη. 
 

2. Για τις επιχειρήσεις της πόλης μας που διακόπτουν υποχρεωτικά τη 
λειτουργία τους με σκοπό την αποφυγή εξάπλωσης του κορωνοιού:  
Απαλλάσσονται από το Ενιαίο Ανταποδοτικό Τέλος Καθαριότητας και 
Φωτισμού, από 01/03/20 μέχρι 30/06/20 και από 01/11/20 μέχρι 30/04/21 
(10 μήνες). Σε περίπτωση που οι ανωτέρω επιχειρήσεις έχουν ήδη 
προκαταβάλει τα σχετικά τέλη που αφορούν στο χρονικό διάστημα στο 
οποίο  τυγχάνουν της στήριξης, αυτά θα μπορούν να συμψηφίζονται με τις 
μελλοντικές απαιτήσεις του Δήμου μας για τέτοια τέλη. Για την εφαρμογή 
αυτού του μέτρου στήριξης προς τις δικαιούχους επιχειρήσεις, αυτές θα 
πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση και τα κατάλληλα δικαιολογητικά (ΥΔ 
ΕΡΓΑΝΗ, Αντίγραφο Λογαριασμού Ηλεκτρικού Ρεύματος) στο τμήμα Εσόδων 
της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας. 
 

3. Για τους μισθωτές του Δήμου μας επαγγελματικής μίσθωσης για 
εγκατάσταση επιχείρησης για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα 
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μέτρα αναστολής λειτουργίας ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας με 
σκοπό την αποφυγή εξάπλωσης του κορωνοιού:  
Απαλλάσσονται οι ανωτέρω μισθωτές από την υποχρέωση καταβολής 
τμήματος 40% του συνολικού μηνιαίου μισθώματος. Η ρύθμιση αφορά στην 
καταβολή του 60% του συνολικού μηνιαίου μισθώματος που υπό κανονικές 
συνθήκες θα κατέβαλαν. Για την εφαρμογή αυτού του μέτρου στήριξης προς 
τις δικαιούχους μισθωτές, αυτοί θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση και 
τα κατάλληλα δικαιολογητικά στο τμήμα Εσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίας 
του Δήμου μας.  
Εξειδικεύοντας:  
H Γ’ αίθουσα του Κοιμητηρίου (εργασίες μαρμάρου) δικαιούται της μείωσης 
του 40% για τους μήνες 03, 04, 05, 06, 11 και 12 του 2020 και για τους μήνες 
01, 02, 03 και 04 του 2021.  
H A’ αίθουσα του Κοιμητηρίου (υπηρεσίες ανθοπωλείου) δικαιούται της 
μείωσης του 40% για τους μήνες 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11 και 12 του 2020 
και του 100% για τους μήνες 01, 02, 03, 04 του 2021. 

4. Για τους γονείς που έχουν τα παιδιά τους στους βρεφονηπιακούς και 
παιδικούς σταθμούς του Δήμου μας, οι οποίοι σταθμοί ανέστειλαν την 
λειτουργία τους με σκοπό την αποφυγή εξάπλωσης του κορωνοιού: 
Απαλλάσσονται από την προβλεπόμενη μηνιαία οικονομική συμμετοχή τους 
(τροφεία) από 01/03/20 μέχρι 31/07/20, από 15/11/20 μέχρι 31/12/20 και 
από 15/02/21 μέχρι 17/05/21, δηλαδή για όσο χρόνο ανεστάλη η λειτουργία 
των σταθμών. Το παρόν μέτρο στήριξης αφορά στον Νομικό Πρόσωπο 
Λεωνίδας Μανωλίδης. 
 

5. Για τον Φόρο 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων των καταστημάτων 
υγειονομικού ενδιαφέροντος όπως και για το Τέλος Παρεπιδημούντων των 
ξενοδοχείων κατά τη διάρκεια των μέτρων προς αποφυγή της εξάπλωσης 
του κορωνοιού:  
Η ανυπαρξία ή η ελαχιστοποίηση των πελατών και των ακαθαρίστων εσόδων 
αυτών των καταστημάτων και ξενοδοχείων δημιουργεί εκ των πραγμάτων 
μηδενική ή ελάχιστη φορολογική βάση υπολογισμού του σχετικού φόρου 
υπέρ του Δήμου μας.  
 

6. Για τους μισθωτές κυλικείων εντός σχολικών μονάδων και Κοιμητηρίων για 
τα οποία απαγορεύεται η λειτουργία τους με σκοπό την αποφυγή της 
εξάπλωσης του κορωνοιού:  
Αναστέλλεται για αυτούς μισθωτές η καταβολή μισθωμάτων για το χρονικό 
διάστημα στο οποίο διαρκεί η εν λόγω απαγόρευση λειτουργίας, και ως εκ 
τούτου συνάγεται ότι τα εν λόγω μισθώματα δεν οφείλονται. Η διαδικασία 
εφαρμογής αυτού του μέτρου στήριξης για τα κυλικεία εντός των Σχολικών 
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Μονάδων που εδώ εισηγούμαστε, ορίζεται από τις αρμόδιες Σχολικές 
Επιτροπές. Για το κυλικείο του Κοιμητηρίου, σημειώνουμε ότι αφορά στην 
εκμετάλλευση της ΚΕΔΗΚ. 

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Αφού άκουσε τον  Πρόεδρο , αφού  έλαβε υπόψη την εισήγηση του 
Αντιδημάρχου Οικονομικής Υπηρεσίας και Εμπορικών Δραστηριοτήτων, την 
σχετική νομοθεσία, μετά από διαλογική συζήτηση των μελών του η οποία 
καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά , 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας λόγω των 
μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοιού Covid-19 , όπως 
προβλέπονται και από την κείμενη νομοθεσία : 

 

1. Για τις επιχειρήσεις της πόλης μας που διακόπτουν ή 
περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους με σκοπό την 
αποφυγή εξάπλωσης του κορωνοιού και δεν κάνουν χρήση του 
παραχωρημένου σε αυτές κοινόχρηστου χώρου: Απαλλάσσονται 
από τα αναλογούντα τέλη χρήσης κοινόχρηστου χώρου κατά 50%, από 
01/03/20 μέχρι 31/10/21, λόγω μη χρήσης από αυτές του 
παραχωρημένου σε αυτές κοινόχρηστου χώρου. Εάν παραχωρηθεί 
στις εν λόγω επιχειρήσεις επιπλέον κοινόχρηστος χώρος για την 
τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, οι επιχειρήσεις αυτές δεν θα 
δικαιούνται της μείωσης του 50%, και θα οφείλουν τα αναλογούντα 
τέλη εις ολόκληρο. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω επιχειρήσεις έχουν 
ήδη προκαταβάλει τα σχετικά τέλη που αφορούν στο χρονικό διάστημα 
στο οποίο  τυγχάνουν της στήριξης, αυτά θα μπορούν να 
συμψηφίζονται με τις μελλοντικές απαιτήσεις του Δήμου μας για τέτοια 
τέλη. 
 

2. Για τις επιχειρήσεις της πόλης μας που διακόπτουν υποχρεωτικά 
τη λειτουργία τους με σκοπό την αποφυγή εξάπλωσης του 
κορωνοιού:  
Απαλλάσσονται από το Ενιαίο Ανταποδοτικό Τέλος Καθαριότητας και 
Φωτισμού, από 01/03/20 μέχρι 30/06/20 και από 01/11/20 μέχρι 
30/04/21 (10 μήνες). Σε περίπτωση που οι ανωτέρω επιχειρήσεις 
έχουν ήδη προκαταβάλει τα σχετικά τέλη που αφορούν στο χρονικό 
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διάστημα στο οποίο  τυγχάνουν της στήριξης, αυτά θα μπορούν να 
συμψηφίζονται με τις μελλοντικές απαιτήσεις του Δήμου μας για τέτοια 
τέλη. Για την εφαρμογή αυτού του μέτρου στήριξης προς τις 
δικαιούχους επιχειρήσεις, αυτές θα πρέπει να υποβάλουν σχετική 
αίτηση και τα κατάλληλα δικαιολογητικά (ΥΔ ΕΡΓΑΝΗ, Αντίγραφο 
Λογαριασμού Ηλεκτρικού Ρεύματος) στο τμήμα Εσόδων της 
Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας. 
 

3. Για τους μισθωτές του Δήμου μας επαγγελματικής μίσθωσης για 
εγκατάσταση επιχείρησης για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και 
έκτακτα μέτρα αναστολής λειτουργίας ή προσωρινής 
απαγόρευσης λειτουργίας με σκοπό την αποφυγή εξάπλωσης 
του κορωνοιού:  
Απαλλάσσονται οι ανωτέρω μισθωτές από την υποχρέωση καταβολής 
τμήματος 40% του συνολικού μηνιαίου μισθώματος. Η ρύθμιση αφορά 
στην καταβολή του 60% του συνολικού μηνιαίου μισθώματος που υπό 
κανονικές συνθήκες θα κατέβαλαν. Για την εφαρμογή αυτού του μέτρου 
στήριξης προς τις δικαιούχους μισθωτές, αυτοί θα πρέπει να 
υποβάλουν σχετική αίτηση και τα κατάλληλα δικαιολογητικά στο τμήμα 
Εσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.  
Εξειδικεύοντας:  
H Γ’ αίθουσα του Κοιμητηρίου (εργασίες μαρμάρου) δικαιούται της 
μείωσης του 40% για τους μήνες 03, 04, 05, 06, 11 και 12 του 2020 και 
για τους μήνες 01, 02, 03 και 04 του 2021.  
H A’ αίθουσα του Κοιμητηρίου (υπηρεσίες ανθοπωλείου) δικαιούται της 
μείωσης του 40% για τους μήνες 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11 και 12 του 
2020 και του 100% για τους μήνες 01, 02, 03, 04 του 2021. 

4. Για τους γονείς που έχουν τα παιδιά τους στους βρεφονηπιακούς 
και παιδικούς σταθμούς του Δήμου μας, οι οποίοι σταθμοί 
ανέστειλαν την λειτουργία τους με σκοπό την αποφυγή 
εξάπλωσης του κορωνοιού: Απαλλάσσονται από την προβλεπόμενη 
μηνιαία οικονομική συμμετοχή τους (τροφεία) από 01/03/20 μέχρι 
31/07/20, από 15/11/20 μέχρι 31/12/20 και από 15/02/21 μέχρι 
17/05/21, δηλαδή για όσο χρόνο ανεστάλη η λειτουργία των σταθμών. 
Το παρόν μέτρο στήριξης αφορά στον Νομικό Πρόσωπο Λεωνίδας 
Μανωλίδης. 
 

5. Για τον Φόρο 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων των 
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος όπως και για το 
Τέλος Παρεπιδημούντων των ξενοδοχείων κατά τη διάρκεια των 
μέτρων προς αποφυγή της εξάπλωσης του κορωνοιού:  
Η ανυπαρξία ή η ελαχιστοποίηση των πελατών και των ακαθαρίστων 
εσόδων αυτών των καταστημάτων και ξενοδοχείων δημιουργεί εκ των 
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πραγμάτων μηδενική ή ελάχιστη φορολογική βάση υπολογισμού του 
σχετικού φόρου υπέρ του Δήμου μας.  
 

6. Για τους μισθωτές κυλικείων εντός σχολικών μονάδων και 
Κοιμητηρίων για τα οποία απαγορεύεται η λειτουργία τους με 
σκοπό την αποφυγή της εξάπλωσης του κορωνοιού:  
Αναστέλλεται για αυτούς μισθωτές η καταβολή μισθωμάτων για το 
χρονικό διάστημα στο οποίο διαρκεί η εν λόγω απαγόρευση 
λειτουργίας, και ως εκ τούτου συνάγεται ότι τα εν λόγω μισθώματα δεν 
οφείλονται. Η διαδικασία εφαρμογής αυτού του μέτρου στήριξης για τα 
κυλικεία εντός των Σχολικών Μονάδων που εδώ εισηγούμαστε, 
ορίζεται από τις αρμόδιες Σχολικές Επιτροπές. Για το κυλικείο του 
Κοιμητηρίου, σημειώνουμε ότι αφορά στην εκμετάλλευση της ΚΕΔΗΚ. 

 

 

Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους που 
έλαβαν μέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του Δ.Σ. και τους Δημοτικούς 
Συμβούλους:   2) Βούρλου Μαρία 3) Φασκιώτης Γεώργιος 4) Τσιροζίδης 
Ιωάννης 5) Καλαλής Εμμανουήλ   6) Μαζαράκης Ευγένιος 7) Γαβρίλη 
Αγγελική   8) Κιτσέλης Εμμανουήλ  9) Παραγυιού Άννα 10) Κουφού 
Σταυρούλα 11) Αλεξόπουλος Σπυρίδων  12) Χατζησάββας Μηνάς  

 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  26/05/2021 

Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΔΑ: Ψ0Η1ΩΕΨ-Θ84
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