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ΣΥΓΚΛΗΣΗ  
  

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

 
Καλείσθε να συµµετάσχετε στην 12η τακτική συνεδρίαση του Συµβουλίου της 
Α΄ Κοινότητας Θεσσαλονίκης που θα γίνει την Παρασκευή 7 Αυγούστου 
2020 και ώρα από 10:00 έως 13:00 ,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 'Εγκριση διάθεσης και ανανέωσης κάρτας στάθµευσης µονίµου 
κατοίκου έτους 2021 της Α΄Κοινότητας ( Ζώνη Α΄). 
 
Εισηγητής Πρόεδρος 
Παρατηρήσεις 
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ 
 



ΘΕΜΑ 2ο 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 “ΑΝΦΑΝΓΚΑΤΕ” της εταιρείας ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΑΝΦΑΝΓΚΑΤΕ ΕΕ (26451) 
που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ αρ. 159.  
 
Εισηγητής Πρόεδρος 
Παρατηρήσεις 
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ 
 
ΘΕΜΑ 3ο 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 “ΑΝΦΑΝΓΚΑΤΕ” της εταιρείας ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΑΝΦΑΝΓΚΑΤΕ ΕΕ (26451) 
που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ αρ. 159.  
 
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 Α2 εντός του καταστήµατος ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ µε διακριτικό 
τίτλο “ΟΙΝΟΧΟΟΣ” του κ. ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΥ (23792) που 
βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΚΩΝ/ΝΟΥ ΜΕΛΕΝΙΚΟΥαρ. 39.  
 
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 ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ 
µε διακριτικό τίτλο “ΟΝΕ” της εταιρείας LIGHTHOUSE ΑΛΕΞ. ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ ΚΑΙ 
ΣΙΑ ΕΕ (23311) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ 
αρ. 1.  
 
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 ΟΥΖΕΡΙ ΜΕΖΕ∆ΟΠΩΛΕΙΟ µε 
διακριτικό τίτλο “SOUEL” της  κ. ΣΟΥΛΤΑΝΑΣ ∆ΟΥΓΙΑ (22076) που βρίσκεται 
στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ αρ. 16.  
 
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 ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΜΠΑΡ µε 
διακριτικό τίτλο “ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ” της εταιρείας ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 
(29356) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΛΕΩΦΟΡΟ ΝΙΚΗΣ αρ. 21.  
 
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 ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ µε 
διακριτικό τίτλο “3 TROIS” της εταιρείας ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΤΟΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 
(18880) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΡΟΓΚΟΤΗ αρ. 3.  
 
Εισηγητής Πρόεδρος 
Παρατηρήσεις 
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ 
 
 
                                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Α΄ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
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