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ΣΥΓΚΛΗΣΗ  
  

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α΄ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ 

 
Καλείσθε να προσέλθετε στην 7η τακτική συνεδρίαση του Συµβουλίου της Α΄ 
Κοινότητας Θεσσαλονίκης που θα γίνει την Παρασκευή 29 Μαϊου 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:l.vasilaki@thessaloniki.gr για λόγους διασφάλισης 
της δηµόσιας υγείας και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4682/Α΄76/03-04-
2020 µε τον οποίο κυρώθηκε η Πράξη Νοµοθετικού  Περιεχοµένου (ΦΕΚ 
55/τχΑ΄/11-03-2020 σχετικό άρθρο 10) και την παράγραφο 1 του άρθρου 42 
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 75/τ.Α/2020) για λήψη 
απόφασης στα παρακάτω θέµατα:   
 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ 
 
ΘΕΜΑ 1ο Επικύρωση πρακτικών της 5ης/28-4-2020 Τακτικής Συνεδρίασης 
και της 6ης/9-5-2020 ΄Εκτακτης Συνεδρίασης. 
 
Εισηγητής Πρόεδρος 
Παρατηρήσεις 
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ 
 



ΘΕΜΑ 2ο Γνωµοδότηση της Α΄ Κοινότητας επί της εισήγησης της ∆/νσης 
Εξυπηρέτησης Επιχειρηµατία για κατάργηση κλειστού περιπτέρου επί της 
οδού Πολυτεχνείου αρ. 59 ,στη συµβολή της οδού Κατούνη και Ολυµπίου 
∆ιαµαντή, λόγω θανάτου της δικαιούχου. 
  
Εισηγητής Πρόεδρος 
Παρατηρήσεις 
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ 
 
ΘΕΜΑ 3ο  Γνωµοδότηση της Α΄ Κοινότητας επί της εισήγησης της ∆/νσης 
Αστικού Σχεδιασµού και Αρχιτεκτονικών Μελετών για µετατόπιση περιπτέρου 
από την οδό Θεοτοκά αρ. 7, στην οδό Εγνατίας αρ. 26. 
 
Εισηγητής Πρόεδρος 
Παρατηρήσεις 
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ 
 
ΘΕΜΑ 4ο Έγκριση χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης µουσικής 
(στερεοφωνικό συγκρότηµα µικρής ισχύος και µουσικών οργάνων) σύµφωνα 
µε την περίπτωση Α3 εντός του καταστήµατος ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ µε διακριτικό 
τίτλο “ΠΑΛΑΤΙ” του κ. ΣΙΑΦΑ ΧΡΗΣΤΟΥ (18440) που βρίσκεται στη 
Θεσσαλονίκη στην οδό ΜΟΡΙΧΟΒΟΥ αρ. 3 (ΛΑ∆Α∆ΙΚΑ). 
 
Εισηγητής Πρόεδρος 
Παρατηρήσεις 
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ 
 
ΘΕΜΑ 5ο Έγκριση χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης µουσικής 
(στερεοφωνικό συγκρότηµα µικρής ισχύος και µουσικών οργάνων) σύµφωνα 
µε την περίπτωση Α3 εντός του καταστήµατος ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ µε διακριτικό 
τίτλο “PARATY” της εταιρείας BARA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ (23095) που 
βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΠΙΝ∆ΟΥ αρ. 8. 
 
Εισηγητής Πρόεδρος 
Παρατηρήσεις 
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ 
 
ΘΕΜΑ 6ο Έγκριση χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης µουσικής 
(στερεοφωνικό συγκρότηµα µικρής ισχύος και µουσικών οργάνων) σύµφωνα 
µε την περίπτωση Α3 εντός του καταστήµατος ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ µε διακριτικό 
τίτλο “ΚΙΟΥΠΙΑ” της κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ (26697) που βρίσκεται 
στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΡΙΧΟΒΟΥ αρ. 3-5. 
 
Εισηγητής Πρόεδρος 
Παρατηρήσεις 
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ 
 
ΘΕΜΑ 7ο Έγκριση χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης µουσικής 
(στερεοφωνικό συγκρότηµα µικρής ισχύος και µουσικών οργάνων) σύµφωνα 
µε την περίπτωση Α4 εκτός του καταστήµατος ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ µε διακριτικό 



τίτλο “ΚΙΟΥΠΙΑ” της κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ (26697) που βρίσκεται 
στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΡΙΧΟΒΟΥ αρ. 3-5. 
 
Εισηγητής Πρόεδρος 
Παρατηρήσεις 
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ  
 
ΘΕΜΑ 8ο Έγκριση χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης µουσικής 
(στερεοφωνικό συγκρότηµα µικρής ισχύος και µουσικών οργάνων) σύµφωνα 
µε την περίπτωση Α3 εντός του καταστήµατος ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ µε διακριτικό 
τίτλο “TAKADUM” της εταιρείας MENU AE ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΓΕΥΜΑΤΩΝ (15967) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ 
αρ. 1. 
 
Εισηγητής Πρόεδρος 
Παρατηρήσεις 
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ 
 
ΘΕΜΑ 9ο Έγκριση χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης µουσικής 
(στερεοφωνικό συγκρότηµα µικρής ισχύος και µουσικών οργάνων) σύµφωνα 
µε την περίπτωση Α3 εντός του καταστήµατος ΜΠΑΡ µε διακριτικό τίτλο 
“KYOTO CHAIN BAR” της εταιρείας KYOTO NIGHT CLUB ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (26696) που βρίσκεται στη 
Θεσσαλονίκη στην οδό ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΕΛΛΗΣ αρ. 4. 
 
Εισηγητής Πρόεδρος 
Παρατηρήσεις 
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ 
 
ΘΕΜΑ 10ο Έγκριση χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης µουσικής 
(στερεοφωνικό συγκρότηµα µικρής ισχύος και µουσικών οργάνων) σύµφωνα 
µε την περίπτωση Α2 εντός του καταστήµατος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ 
µε διακριτικό τίτλο “CHESTER” της εταιρείας ΚΟΡΟΜΗΛΑ-ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΕΕ 
(26867) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΠΡΟΞΕΝΟΥ ΚΟΡΟΜΗΛΑ 
αρ. 4. 
 
Εισηγητής Πρόεδρος 
Παρατηρήσεις 
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ 
 
ΘΕΜΑ 11ο Έγκριση χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης µουσικής 
(στερεοφωνικό συγκρότηµα µικρής ισχύος και µουσικών οργάνων) σύµφωνα 
µε την περίπτωση Α2 εντός του καταστήµατος ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ µε διακριτικό 
τίτλο “∆ΕΚΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ” της εταιρείας ∆ΕΚΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΙΚΕ (29048)  που 
βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΑΛΛΑΡΗ αρ. 4. 
 
Εισηγητής Πρόεδρος 
Παρατηρήσεις 
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ 
 



ΘΕΜΑ 12ο Έγκριση χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης µουσικής 
(στερεοφωνικό συγκρότηµα µικρής ισχύος και µουσικών οργάνων) σύµφωνα 
µε την περίπτωση Α2 εντός του καταστήµατος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ µε διακριτικό 
τίτλο “BON” της εταιρείας ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΕΕ (28617)  που βρίσκεται 
στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ αρ. 3. 
 
Εισηγητής Πρόεδρος 
Παρατηρήσεις 
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ 
 
ΘΕΜΑ 13ο Έγκριση χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης µουσικής 
(στερεοφωνικό συγκρότηµα µικρής ισχύος και µουσικών οργάνων) σύµφωνα 
µε την περίπτωση Α2 εντός του καταστήµατος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ µε 
διακριτικό τίτλο “SALTO” της εταιρείας Α.ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ-Ι.ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΟΕ 
(20827) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ αρ. 6. 
 
Εισηγητής Πρόεδρος 
Παρατηρήσεις 
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ 
 
ΘΕΜΑ 14ο Έγκριση χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης µουσικής 
(στερεοφωνικό συγκρότηµα µικρής ισχύος και µουσικών οργάνων) σύµφωνα 
µε την περίπτωση Α2 εντός του καταστήµατος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ µε 
διακριτικό τίτλο “ΠΛΑΤΕΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ” της εταιρείας TAPSTER EE (27936)  
που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ αρ. 4. 
 
Εισηγητής Πρόεδρος 
Παρατηρήσεις 
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ 
 
ΘΕΜΑ 15ο Έγκριση ή µη χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης 
µουσικής (στερεοφωνικό συγκρότηµα µικρής ισχύος και µουσικών οργάνων) 
σύµφωνα µε την περίπτωση Α4 εκτός του καταστήµατος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ µε διακριτικό τίτλο “ΠΛΑΤΕΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ” της εταιρείας 
TAPSTER EE (27936)  που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΑΜΥΝΗΣ αρ. 4. 
 
Εισηγητής Πρόεδρος 
Παρατηρήσεις 
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ 
 
 
                                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Α΄ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

 
 
 

        Απόστολος Βεϊζαδές 


