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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
 

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Ε΄ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ 
 

Προς 
κ. κ. Συµβούλους Ε΄ Κοινότητας 
 
   Καλείστε να συµµετάσχετε στην 4η Τακτική Συνεδρίαση του Συµβουλίου της Ε΄ Κοινότητας 

που θα γίνει την  Τετάρτη  22 Απριλίου 2020  και ώρα από 12:00 έως 14:00 , δια περιφοράς, 

µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, µε την συµπλήρωση της απαντητικής φόρµας που θα πρέπει να 

αποσταλεί στο email: m.chatziagapiou@thessaloniki.gr για λόγους διασφάλισης της δηµόσιας 

υγείας και σύµφωνα µε τις υπ΄ αρ. 18318/13-3-2020 και 10/20930/313 - 2020 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, 

την παράγραφο 1 του άρθρου 10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ55/τ.Α/2020) και την παράγραφο 1 του άρθρου 42 

της ΠΝΠ (ΦΕΚ75/τ.Α/2020) για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα:  

                                                                                                                                                             
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ : 

• Αποφάσεις και εγκύκλιοι που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία της Ε’ Κοινότητας στα πλαίσια 
της αντιµετώπισης του κορωνοϊού Covid-19. 

• Προγραµµατισµός και ιεράρχηση αναγκών στο πλαίσιο µικροσυντηρήσεων στα δίκτυα που 
βρίσκονται στα όρια της Κοινότητας µας σύµφωνα µε το υπ. αριθ. πρωτ. 112721/10-4-2020 έγγραφο 
της ∆ιεύθυνσης Βιώσιµης Κινητικότητας και ∆ικτύων. 

• Ενηµέρωση για την ανάπλαση της οδού Βαφοπούλου και ευρύτερης περιοχής σε συνδυασµό µε το 
ανωτέρω έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Βιώσιµης Κινητικότητας και ∆ικτύων. 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ  
 
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης µουσικής και µουσικών 
οργάνων µέχρι τις 02:00 π.µ. (περίπτωση Α3) ,εντός του καταστήµατος ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ – 
ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ µε διακριτικό τίτλο CHRISTOPHER, (27315) στην οδό Λεωφόρος ΜΕΓΑΛΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ αρ.12  
ΕΙΣΗΓΗΣΗ : Πρόεδρος 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ : ΝΑΙ________ ΟΧΙ________ 
 
ΘΕΜΑ 2ο:  Έγκριση χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης µουσικής και µουσικών 
οργάνων µέχρι τις 01:00 π.µ. (περίπτωση Α2) ,εντός του καταστήµατος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ –
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ (29055) στην οδό ∆ΕΛΦΩΝ αρ. 93. 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ : ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ : ΝΑΙ________ ΟΧΙ________ 
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ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης µουσικής και µουσικών 
οργάνων µέχρι τις 01:00 π.µ. (περίπτωση Α2) ,εντός του καταστήµατος ΚΑΦΕΝΕΙΟ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ 
(ΟΥΖΕΡΙ), µε διακριτικό τίτλο ΟΠΩΣ ΠΑΛΙΑ (21884) στην οδό ΚΑΡΑΚΑΣΗ αρ. 23. 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ : ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ : ΝΑΙ________ ΟΧΙ________ 
                                                                                                             
 
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης µουσικής και µουσικών 
οργάνων µέχρι τις 24:00 π.µ. (περίπτωση Α1) ,εντός του καταστήµατος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ (28798) στην 
οδό ΚΑΡΑΚΑΣΗ αρ. 60. 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ : ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ : ΝΑΙ________ ΟΧΙ________ 
 
 
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης µουσικής και µουσικών 
οργάνων µέχρι τις 01:00 π.µ. (περίπτωση Α2) ,εντός του καταστήµατος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ µε διακριτικό 
τίτλο PANDA (24559) στην οδό ∆ΕΛΦΩΝ αρ. 71. 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ : ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ : ΝΑΙ________ ΟΧΙ________ 
                     
                                                                                       
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης µουσικής και µουσικών 
οργάνων µέχρι τις 01:00 π.µ. (περίπτωση Α2) ,εντός του καταστήµατος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ µε 
διακριτικό τίτλο ΑΡΧΕΓΟΝΟ (18635) στην οδό 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ αρ. 12. 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ : ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ : ΝΑΙ________ ΟΧΙ________ 
                                                                                                           

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης µουσικής και µουσικών 
οργάνων µέχρι τις 01:00 π.µ. (περίπτωση Α2) ,εντός του καταστήµατος ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ, 
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ, ΜΠΑΡ (27875) στην οδό ΣΟΛΩΝΟΣ αρ. 68. 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ : ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ : ΝΑΙ________ ΟΧΙ________ 
 
 
                                                                                                               Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

                                                                                    ΤΗΣ Ε’  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
                                                                                              
 
 
 

                                                                                       ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΟΥ 
 

 

 

 


