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ΣΥΓΚΛΗΣΗ  
  

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

 
 
Καλείσθε να προσέλθετε στην 11η τακτική συνεδρίαση του Συµβουλίου της Α΄ 
Κοινότητας Θεσσαλονίκης που θα γίνει την Τρίτη 28 Ιουλίου 2020 και ώρα  
20:30, στον αύλειο χώρο (έξω θεατράκι) ή στην αίθουσα “Μανόλη 
Αναγνωστάκη“ του ∆ηµαρχείου Θεσσαλονίκης, σε περίπτωση 
κακοκαιρίας,  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 10ης/7-7-2020 Τακτικής Συνεδρίασης. 
 
Εισηγητής Πρόεδρος 
Παρατηρήσεις 
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ 
 
 



ΘΕΜΑ 2ο Γνωµοδότηση της Α΄ Κοινότητας επί της εισήγησης της ∆ιεύθυνσης 
Εξυπηρέτησης Επιχειρηµατία, για κατάργηση θέσεως κλειστού περιπτέρου  
επί της οδού Ν.Κουντουριώτη αρ. 2 στη συµβολή µε την οδό Αξιού αρ. 4. 
 
Εισηγητής Πρόεδρος 
Παρατηρήσεις 
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ 
 
ΘΕΜΑ 3ο Συνδιοργάνωση εκδήλωσης της Α΄Κοινότητας µε τον Σύλλογο 
Κοινωνικοοικονοµικής ∆ικτύωσης και Αλληλοβοήθειας “COSMUS diy” µε 
αφορµή την Ευρωπαϊκή Ηµέρα χωρίς αυτοκίνητο η οποία θα 
πραγµατοποιηθεί στις 22 Σεπτεµβρίου 2020 στην οδό Μπαλταδώρου. 
 
Εισηγητής Πρόεδρος 
Παρατηρήσεις 
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ 
 
ΘΕΜΑ 4ο Συνδιοργάνωση εκδήλωσης της Α΄ Κοινότητας µε το ∆ιεθνές 
Φεστιβάλ Μικρού Μήκους Θεσσαλονίκης TISFF* THESS INTERNATIONAL 
SHORT. 
 
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 Α2 εντός του καταστήµατος ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ µε διακριτικό 
τίτλο “ΕΝ ΜΙΚΡΩ” του κ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ (26225) που 
βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΑΛΕΞ. ΣΒΩΛΟΥ αρ. 54. 
 
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 Α2 εντός του καταστήµατος ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ 
ΜΠΑΡ µε διακριτικό τίτλο “BULLDOGS AND THE BEAST” της εταιρείας 
ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (27443) που βρίσκεται στη 
Θεσσαλονίκη στην οδό ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΣΒΩΛΟΥ αρ. 1. 
 
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 Α2 εντός του καταστήµατος ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ µε διακριτικό 



τίτλο “APRE'S” της κ ΕΥΤΕΡΠΗΣ ΤΑΒΟΥΛΑΡΙ∆ΟΥ (29230) που βρίσκεται 
στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ αρ. 40. 
 
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 Α2 εντός του καταστήµατος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ µε διακριτικό 
τίτλο “ΖΩΓΙΑ” της εταιρείας  ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ (17349) που 
βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΣΒΩΛΟΥ αρ. 54. 
 
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 Α2 εντός του καταστήµατος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ µε 
διακριτικό τίτλο “ACHILLEION” της εταιρείας ACHILLEION PROJECT EE  
(29223) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΛΕΩΦΟΡΟ ΝΙΚΗΣ αρ. 37. 
 
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 µε διακριτικό 
τίτλο “MR JONES “ της εταιρείας MR JONES COOPERATIVE IKE (25095) 
που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΟΥΝΑΡΗ αρ.23 
 
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 ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ µε 
διακριτικό τίτλο “ ΚΟΧΥΛΙ “ της κ.ΝΑΤΑΛΙΑΣ ΑΡΑΠΤΣΙ∆ΟΥ (27630) που 
βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΛΕΩΦΟΡΟ ΝΙΚΗΣ αρ. 3. 
 
Εισηγητής Πρόεδρος 
Παρατηρήσεις 
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ  
 
ΘΕΜΑ 12ο Έγκριση ή µη 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 “ URBAN “ της εταιρείας ΑΣΤΙΚΟ ΜΠΑΡ ΙΚΕ (26376) που 
βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΖΕΥΞΙ∆ΟΣ αρ. 7. 
 
Εισηγητής Πρόεδρος 
Παρατηρήσεις 
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ  
 
ΘΕΜΑ 13ο Έγκριση ή µη χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης 
µουσικής (στερεοφωνικό συγκρότηµα µικρής ισχύος και µουσικών οργάνων) 
σύµφωνα µε την περίπτωση Α2 εντός του καταστήµατος ΚΑΦΕΝΕΙΟ µε 
διακριτικό τίτλο “ ΤΑΞΙ∆Ι “ της εταιρείας Ι.ΤΣΙΚΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (15250) 
που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ αρ. 
18. 
 
Εισηγητής Πρόεδρος 
Παρατηρήσεις 
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ  
 
ΘΕΜΑ 14ο Έγκριση ή µη χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης 
µουσικής (στερεοφωνικό συγκρότηµα µικρής ισχύος και µουσικών οργάνων) 
σύµφωνα µε την περίπτωση Α2 εντός του καταστήµατος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ µε διακριτικό τίτλο “PEPPER“ της εταιρείας ΑΦΟΙ ΤΑΡΝΙΚΑ ΙΚΕ 
(21439) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΛΕΩΦΟΡΟ ΝΙΚΗΣ αρ. 55. 
 
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 Α2 εντός του καταστήµατος ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ 
ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ µε διακριτικό τίτλο “ BUTLER ESPRESSO “ της εταιρείας  
BUTLER ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΚΕ (29253) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην 
οδό ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ αρ. 42. 
 
Εισηγητής Πρόεδρος 
Παρατηρήσεις 
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ  
 
ΘΕΜΑ 16ο Έγκριση χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης µουσικής 
(στερεοφωνικό συγκρότηµα µικρής ισχύος και µουσικών οργάνων) σύµφωνα 
µε την περίπτωση Α4 εκτός του καταστήµατος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΟΠΕΝ ΜΠΑΡ µε 
διακριτικό τίτλο “MARGARITA” της κ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ (29304) που 
βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΡΙΧΟΒΟΥ 5 ΚΑΙ 
ΟΡΒΗΛΟΥ 2 ΚΑΙ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 1 Α∆ΙΕΞΟ∆Ο).  
 
Εισηγητής Πρόεδρος 
Παρατηρήσεις 
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ  
 



ΘΕΜΑ 17ο Έγκριση χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης µουσικής 
(στερεοφωνικό συγκρότηµα µικρής ισχύος και µουσικών οργάνων) σύµφωνα 
µε την περίπτωση Α4 εκτός του καταστήµατος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ µε 
διακριτικό τίτλο “TSUKI” της εταιρείας Α.ΚΑΛΑΜΙΩΤΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (29330) 
που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΑΞΙΟΥ 2 ΚΑΙ ΑΒΕΡΩΦ.  
 
Εισηγητής Πρόεδρος 
Παρατηρήσεις 
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ  
 
ΘΕΜΑ 18ο Έγκριση χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης µουσικής 
(στερεοφωνικό συγκρότηµα µικρής ισχύος και µουσικών οργάνων) σύµφωνα 
µε την περίπτωση Α3 εντός του καταστήµατος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ µε 
διακριτικό τίτλο “TSUKI” της εταιρείας Α.ΚΑΛΑΜΙΩΤΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (29330) 
που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΑΞΙΟΥ 2 ΚΑΙ ΑΒΕΡΩΦ.  
 
Εισηγητής Πρόεδρος 
Παρατηρήσεις 
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ  
 
ΘΕΜΑ 19ο Έγκριση χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης µουσικής 
(στερεοφωνικό συγκρότηµα µικρής ισχύος και µουσικών οργάνων) σύµφωνα 
µε την περίπτωση Α3 εντός του καταστήµατος ΚΑΦΕΝΕΙΟ µε διακριτικό τίτλο 
“ΤΟ ΣΑΡΩΘΡΟΝ” της κ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΚΡΙΚΕΛΗ (28942) που βρίσκεται 
στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΚΑΤΟΥΝΗ αρ. 19. 
 
Εισηγητής Πρόεδρος 
Παρατηρήσεις 
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ  
 
ΘΕΜΑ 20ο Έγκριση χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης µουσικής 
(στερεοφωνικό συγκρότηµα µικρής ισχύος και µουσικών οργάνων) σύµφωνα 
µε την περίπτωση Α3 εντός του καταστήµατος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ 
µε διακριτικό τίτλο “DEL'ARTE” της εταιρείας Γ.ΖΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ (22424) 
που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ αρ. 2Α.  
 
Εισηγητής Πρόεδρος 
Παρατηρήσεις 
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ  
 
ΘΕΜΑ 21ο Έγκριση χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης µουσικής 
(στερεοφωνικό συγκρότηµα µικρής ισχύος και µουσικών οργάνων) σύµφωνα 
µε την περίπτωση Α3 εντός του καταστήµατος ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ µε διακριτικό 
τίτλο “VALITSA” του κ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΛΑΧΟΥ (27517) που βρίσκεται στη 
Θεσσαλονίκη στην οδό ΒΕΡΟΙΑΣ αρ. 5.  
 
Εισηγητής Πρόεδρος 
Παρατηρήσεις 
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ  
 



ΘΕΜΑ 22ο Έγκριση χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης µουσικής 
(στερεοφωνικό συγκρότηµα µικρής ισχύος και µουσικών οργάνων) σύµφωνα 
µε την περίπτωση Α3 εντός του καταστήµατος ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ µε 
διακριτικό τίτλο “+ΤΡΟΦΗ” της εταιρείας ΣΥΝΤΡΟΦΗ Ι.ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 
ΕΕ (29250) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΕΛΛΗΣ 
αρ. 3.  
 
Εισηγητής Πρόεδρος 
Παρατηρήσεις 
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ  
 
ΘΕΜΑ 23ο Έγκριση χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης µουσικής 
(στερεοφωνικό συγκρότηµα µικρής ισχύος και µουσικών οργάνων) σύµφωνα 
µε την περίπτωση Α3 εντός του καταστήµατος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ µε 
διακριτικό τίτλο “FAST DRINK” του κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΑ∆ΗΜΟΥ (20084) 
που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ αρ. 33.  
 
Εισηγητής Πρόεδρος 
Παρατηρήσεις 
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ  
 
 
                                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Α΄ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

 
 
  

        Απόστολος Βεϊζαδές 


