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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                     Αγία Παραζκεσή   25/05/2020 
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ                      Αρ. Πρωη.:  10088 
ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ 
 
Τατ. Διεύθσνζη: Λ. Μεζογείων 415-417                                               
Τηλέθωνο: 213 2004 502 
Πληροθορίες: Μ. Παπαδοπούλοσ                                                  
E-mail:  grafeio.dimarchou@agiaparaskevi.gr 
 

 

ΘΕΜΑ: «Aνάπτυξθ τραπεηοκακιςμάτων ςε κοινοχριςτουσ χϊρουσ από καταςτιματα 
υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ»            
     
                                                   Απόφαςη  αρ.: 201/2020 
  
 Ο  Διμαρχοσ Αγίασ Παραςκευισ Αττικισ 
 
‘Ζχοντασ  υπόψθ: 
 

1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 58 του Ν. 3852/10.  

2. Σο άρκρο 65 του Ν. 4688/2020 με κζμα «Ρυκμίςεισ για τθν ανάπτυξθ 

τραπεηοκακιςμάτων ςε κοινοχριςτουσ χϊρουσ από καταςτιματα υγειονομικοφ 

ενδιαφζροντοσ (ΚΤΕ)». 

3. Σθν ανάγκθ για τθ ςτιριξθ και εφρυκμθ λειτουργία τθσ τοπικισ αγοράσ και τθν 

αντιμετϊπιςθ των αρνθτικϊν ςυνεπειϊν τθσ εμφάνιςθσ του κορωνοϊοφ COVID-19.  

 
                                                          ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Για τθν προςωρινι παραχϊρθςθ κοινόχρθςτου χϊρου προσ υποςτιριξθ τθσ λειτουργίασ 

παρόδιων καταςτθμάτων επί του πεηόδρομου Ελευκερίασ, Αγίου Ιωάννου και Ελβετίασ 

προτείνουμε τα κάτωκι: 

 

 Θ προςωρινι κατάλθψθ του πεηόδρομου Ελευκερίασ, από τθν οδό Αγίου Ιωάννου ζωσ 

τον πεηόδρομο Ιερολοχιτϊν, κακθμερινά από 25/05/2020 ζωσ 31/10/2020 και ϊρεσ 

18:00 – 01:00. 

 

 Προςωρινι απαγόρευςθ ςτάςθσ / ςτάκμευςθσ επί τθσ οδοφ Αγίου Ιωάννου μεταξφ των 

οδϊν Αςθμακοποφλου – Ελβετίασ και από  τισ δφο πλευρζσ, ζωσ Σαςςοποφλου. 
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 Προςωρινι κατάλθψθ οδοςτρωμάτων τθσ Αγίου Ιωάννου, από Αςθμακοποφλου ζωσ το 

όριο του καταςτιματοσ “STARS”.  Σο τμιμα αυτό κα αποδίδεται ςε πλάτοσ 2,0 μζτρων 

ςτθν υποςτιριξθ λειτουργίασ των καταςτθμάτων και ςε πλάτοσ 1,0 μζτρων ωσ 

απόςταςθ αςφαλείασ μεταξφ τθσ λειτουργίασ των καταςτθμάτων και τθσ λοιπισ 

κυκλοφορίασ τθσ οδοφ.  το όριο αυτό κα περιλαμβάνονται επίςθσ ςτακερά εμπόδια, 

τα οποία κα υποςτθρίηουν τον διαχωριςμό των προςωρινϊν ρυκμίςεων επί του 

οδοςτρϊματοσ. 

 

 Επίςθσ, προςωρινι κατάλθψθ του πεηοδρομίου τθσ Αγίου Ιωάννου από 

Αςθμακοποφλου ζωσ των ορίων του καταςτιματοσ “STARS”, αφινοντασ το 

απαιτοφμενο πεηοδρόμιο για τθν διζλευςθ των πεηϊν. 

 

 Αποφαςίηουμε τθν απαγόρευςθ ςτάκμευςθσ επί τθσ οδοφ Ελβετίασ από τθν Αγίου 

Ιωάννου ζωσ των ορίων του καταςτιματοσ «ΓΤΡΟ ΣΘ ΠΛΑΣΕΙΑ», και παραχωροφμε 

τον χϊρο, για ανάπτυξθ τραπεηοκακιςμάτων, ςτα καταςτιματα που βρίςκονται εκεί και 

ςε πλάτοσ 2,0 μζτρων κακϊσ επίςθσ και ςε πλάτοσ 1,0 μζτρων ωσ απόςταςθ αςφαλείασ 

μεταξφ τθσ λειτουργίασ των καταςτθμάτων και τθσ λοιπισ κυκλοφορίασ τθσ οδοφ 

Ελβετίασ.  Θ απόδοςθ του οδοςτρϊματοσ κα αποδοκεί τότε και μόνο τότε, εάν μετά 

από ζλεγχο τθσ Σεχνικισ μασ Τπθρεςίασ, διαςφαλίηεται θ αςφαλισ κυκλοφορία των 

οχθμάτων. 

 

 Αποφαςίηουμε τθν παραχϊρθςθ 81m2 ςτθν πλατεία Κοραι ςτο κατάςτθμα 

«ΡΩΜΑΝΑΚΙΑ». 

 

 Προςωρινι εφαρμογι μειωμζνθσ ταχφτθτασ κίνθςθσ οχθμάτων ςε 20 χλμ. / ϊρα 

 

Θ παροφςα απόφαςθ ιςχφει ζωσ τθν ψιφιςι τθσ από τθν Επιτροπι Ποιότθτασ Ηωισ και 

το Δθμοτικό υμβοφλιο. 

 

 Ο ΔΘΜΑΡΧΟ 

 

 

ΒΑΙΛΕΙΟ ΗΟΡΜΠΑ 
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