
 
 
                         

             

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Αμπελόκηποι,  21-05-2020 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                           

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ                                                     Αριθμ. Πρωτ.  8851 

Πληρ.: Κουκουτέγου Κλαίρη 

Τηλ. 2313 313690                             
Email: c.koukoutegou@ampelokipi-menemeni.gr  
                                                 
                                           Προς :  Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου 

                                                         
                                          Κοινοποιείται : 1. Γραφείο Δημάρχου 

                                                                     2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα 

         3. Πρόεδρο Κοινότητας  Αμπελοκήπων  
          4. Πρόεδρο Κοινότητας Μενεμένης 

  
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

                                                
     Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η ς  τ ο υ  Δ η μ ο τ ι κ ο ύ  Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ  

Σύμφωνα με την παρ.  5  του άρ. 67 του ν. 3852/2010 όπως ισχύει και την παράγραφο 1  του άρθρου 10 της 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’  55/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών της  εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής 

του», για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας  καλείστε σε  δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Αμπελοκήπων – Μενεμένης  που θα γίνει τη Δευτέρα 25-05-2020 και ώρα 20:00 για να πάρουμε 

απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 

      Α/Α 

ΘΕΜΑΤΟΣ 

 
ΘΕΜΑ 

 

 
ΔΗΛΩΣΗ ΨΗΦΟΥ 

1.  
 Γνωστοποίηση για την Μελέτη Περιβάλλοντος 
για την τροποποίηση της υπ’ 
αριθμ.3786/5.6.15 Απόφασης Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων, όπως τροποποιήθηκε 
με την υπ’ αριθμ. 67492/4324/23.7.19 Απόφαση 
και παρατάθηκε η χρονική διάρκεια ισχύος της 
για δύο (2) έτη με την υπ’ αριθμ. 
93905/5954/4.12.19 Απόφαση, λόγω αλλαγής 
θέσης του σταθμού 
φορτοεκφόρτωσης υγρών καυσίμων σε 
σιδηροδρομικά οχήματα της μονάδας 
παραλαβής, αποθήκευσης και διακίνησης 
υγρών καυσίμων της εταιρείας «CORAL A.E.», 
που λειτουργεί στην περιοχή Καλοχωρίου, 
Δ.Ε. Εχεδώρου, του Δήμου Δέλτα Ν. 
Θεσσαλονίκης.». 

ΥΠΕΡ: 
 
ΚΑΤΑ: 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
 
 
 

 

           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

           ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
           ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

           Πατρ. Γρηγορίου Ε’ 12, Τ.Κ. 56123, Αμπελόκηποι 
  



2. 9η αναμόρφωση του προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2020. 

ΥΠΕΡ: 
ΚΑΤΑ: 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
 
 
 

3.  
Απόφαση διατήρησης ή απομάκρυνσης  

κενωθέντος  περιπτέρου. 

ΥΠΕΡ: 
ΚΑΤΑ: 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
 
 
 

 

4. 

 
Μείωση του μισθώματος μηνός Απριλίου για 
τις πληττόμενες επιχειρήσεις που μισθώνουν 
ακίνητα του Δήμου μας. Μείωση του 
μισθώματος μηνών Μαρτίου και Απριλίου για 
τις επιχειρήσεις που μισθώνουν ακίνητα του 
Δήμου μας και ανέστειλαν τη λειτουργία τους. 
    Διαγραφή των προσαυξήσεων που 
προκύπτουν. 
 
 

 
ΥΠΕΡ: 
ΚΑΤΑ: 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
 
 
 
 
 
 

5. Λήψη απόφασης για την απαλλαγή από τα 
δημοτικά τέλη των επιχειρήσεων του Δήμου 
μας που διέκοψαν τη λειτουργία τους εξαιτίας 
του covid-19 .  

ΥΠΕΡ: 
ΚΑΤΑ: 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
 

 
              

 
 
             Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

                                                                 
 
                                                                                                               Κουσενίδης  Αλέξανδρος 

 
 
 
 
 
 
 


