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Προς 

κ. κ. Συµβούλους Ε΄ Κοινότητας 

 

Ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης ανέλαβε τη δέσµευση, δια του ∆ηµάρχου, να ανταποκριθεί στο αίτηµα της 

ελληνικής κυβέρνησης για την φιλοξενία ανηλίκων ασυνόδευτων προσφύγων σε δοµές κατάλληλες για την 

στέγαση και διαβίωση τους. Η λειτουργία της συγκεκριµένης δοµής, δυναµικότητας το µέγιστο 25 παιδιών, 

στον ∆ήµο µας θα υλοποιηθεί από τον επιχειρησιακό βραχίονα του ∆ήµου την Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής 

Θεσσαλονίκης ΑΕ (αναπτυξιακή εταιρία ΟΤΑ), η οποία και κατέθεσε σχετικό αίτηµα για παραχώρηση 

δηµοτικού ακινήτου στην οδό Αλεξανδρείας. Λόγω της έκτακτης ανάγκης δηµιουργίας της δοµής ώστε να 

µεταφερθούν τα παιδιά σε ένα κατάλληλο περιβάλλον, όπου δεν θα συνωστίζονται και του γεγονότος ότι το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο Θεσσαλονίκης θα συνεδριάσει τελικά στις 23 Μαρτίου 2020, σας προσκαλούµε να 

συµµετάσχετε στην 3
η
 Έκτακτη Συνεδρίαση του Συµβουλίου της Ε΄ Κοινότητας, η οποία θα 

πραγµατοποιηθεί ηµέρα Πέµπτη 19 Μαρτίου 2020 και ώρα 17:00 – 17:30 διά της µεθόδου της περιφοράς 

(εξ αποστάσεως – χωρίς φυσική παρουσία) σύµφωνα µε α) τις διατάξεις του άρθρου 10 του Α55-20 Φύλλου 

Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, β) τις διατάξεις των άρθρων 67, παρ.5
1 
και 167, παρ.1

2 
του ν. 3852/2010 γ) 

το άρθρο 1 του B850-20 Φύλλου Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και δ) µε το υπ’ αριθµ. 18318/13-3-2020 

έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά στη «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήµων, των 

περιφερειών και των εποπτευόµενων νοµικών τους προσώπων, κατά το διάστηµα λήψης των µέτρων αποφυγής 

και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19». Εφόσον λάβετε την πρόσκληση και το θέµα µέσω e-mail, να µας 

στείλετε τη σχετική επιβεβαίωση ότι το λάβατε. Η δια περιφοράς ψηφοφορία θα γίνει την Πέµπτη 19 

Μαρτίου 2020 και ώρα 17:00 – 17:30 που θα τηρηθεί αυστηρώς. Καλείστε να απαντήσετε µε τη θετική ή 

αρνητική σας ψήφο αποκλειστικά από τις 17:00 – 17:30, είτε στο κινητό τηλέφωνο της Προέδρου της Ε΄ 

Κοινότητας του ∆.Θ. (6932102420) µε τη µορφή γραπτού µηνύµατος (sms), είτε στο e-mail της 

Γραµµατέως της Ε΄ Κοινότητας Μαυρίκου Ζωής: z.mavrikou@thessaloniki.gr  .  
 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ  

 

ΘΕΜΑ 1
ο
: Αίτηµα για διατύπωση γνώµης του Συµβουλίου της Ε΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας του 

∆ήµου Θεσσαλονίκης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 83 παρ. 4 και 84 παρ. 1στ του 

Ν.3852/2010(Καλλικράτης), για δωρεάν παραχώρηση ακινήτου. 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ : Πρόεδρος 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ : ΝΑΙ________ ΟΧΙ________ 
 

                                                                                                               Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

                                                                                    ΤΗΣ Ε’  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

                                     

                            

                                                                                       ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΟΥ 


