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ΣΥΓΚΛΗΣΗ  
  

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

 
Καλείσθε να συµµετάσχετε στην 14η τακτική συνεδρίαση του Συµβουλίου της 
Α΄ Κοινότητας Θεσσαλονίκης που θα γίνει την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020 
και ώρα από 10:00 έως 11:00 ,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 Έγκριση διοργάνωσης Πολιτιστικής Εκδήλωσης της Α΄Κοινότητας 
“∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ” συνολικής δαπάνης ποσού 
8.500,00€  συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
 
Εισηγητής Πρόεδρος 
Παρατηρήσεις 
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ 



 
ΘΕΜΑ 2ο Γνωµοδότηση της Α΄Κοινότητας επί της εισήγησης της ∆/νσης 
Βιώσιµης Κινητικότητας και ∆ικτύων για έγκριση κυκλοφοριακών ρυθµίσεων 
στα πλαίσια του έργου “Ανάπλαση των οδών Βύρωνος και Γρ. Παλαµά”.  
 
Εισηγητής Πρόεδρος 
Παρατηρήσεις 
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ 
 
ΘΕΜΑ 3ο Γνωµοδότηση της Α΄ Κοινότητας επί της εισήγησης της ∆/νσης 
Εξυπηρέτησης Επιχειρηµατία για κατάργηση περιπτέρου επι της οδού 
Τσιµισκή αρ. 120. 
 
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 ΚΑΦΕΝΕΙΟ µε διακριτικό τίτλο 
“ROQUER“ της εταιρείας ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ (17270)  που βρίσκεται 
στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΟΛΥΜΠΟΥ αρ. 104.  
 
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 ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ µε διακριτικό 
τίτλο “ΗΛΙΟΣ“ του κ. ΠΑΠΙΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (28458) που βρίσκεται στη 
Θεσσαλονίκη στην οδό ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ αρ. 5.  
 
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 ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ µε διακριτικό 
τίτλο “ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ“ του κ.ΑΓΓΕΛΟΥ ΨΑΡΙΑΝΟΥ (26601)  που βρίσκεται στη 
Θεσσαλονίκη στην οδό ΛΟΡ∆ΟΥ ΒΥΡΩΝΟΣ αρ. 3.  
 
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 µε διακριτικό τίτλο 



“PIERROT LE FOU“ του κ. ΑΒΡΑΜΙ∆Η ΙΩΑΝΝΗ (13028)  που βρίσκεται στη 
Θεσσαλονίκη στην οδό ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ  αρ. 14.  
 
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 ΚΥΛΙΚΕΙΟ  µε διακριτικό τίτλο 
“ΠΛΑΤΕΙΑ “ της εταιρείας Μ.ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (28164)  που βρίσκεται 
στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΤΣΙΜΙΣΚΗ αρ. 43.  
 
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 ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ µε διακριτικό 
τίτλο “ΝΕΦΟΣ “ του κ. ∆ΑΒΙ∆ ΑΖΩΒ (27008)  που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη 
στην οδό ΚΑΛΑΠΟΘΑΚΗ αρ. 20.  
 
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 ΜΠΑΡ µε 
διακριτικό τίτλο “OBERON “ της εταιρείας ΑΦΟΙ ΚΕΝΤΕΠΟΖΙ∆Η ΕΕ (28828)  
που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΛΕΩΦΟΡΟ ΝΙΚΗΣ αρ. 13.  
 
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 ΚΑΦΕΝΕΙΟ µε διακριτικό τίτλο 
“ΤΖΑΝΓΚΟ“ της εταιρείας ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙ∆ΗΣ Π-ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ Χ. ΟΕ (24588)  
που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΦΙΛΙΠΠΟΥ αρ. 16.  
 
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 ΚΑΦΕ µε διακριτικό τίτλο 



“TODAYLICIOUS“ της εταιρείας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (24084)  
που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΤΣΙΜΙΣΚΗ αρ. 112.  
 
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 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΜΠΑΡ µε 
διακριτικό τίτλο “BLANC“ της εταιρείας BLANC PROJECT EE (29489)  που 
βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό Λ. ΝΙΚΗΣ αρ. 9Α.  
 
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 ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ µε διακριτικό 
τίτλο “ENOLA“ της εταιρείας Α.ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ (18712)  που 
βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΕΓΝΑΤΙΑΣ αρ. 26.  
 
Εισηγητής Πρόεδρος 
Παρατηρήσεις 
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ 
 
ΘΕΜΑ 15ο Έγκριση χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης µουσικής 
(στερεοφωνικό συγκρότηµα µικρής ισχύος και µουσικών οργάνων) σύµφωνα 
µε την περίπτωση Α3 εντός του καταστήµατος ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ µε 
διακριτικό τίτλο “ΛΑ ΛΑΤΙΝΑ“ της εταιρείας MANUEL DARIO MARTIN RUBIO 
(26659)  που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΗΡΩ∆ΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ αρ. 4.  
 
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 Α3 εντός του καταστήµατος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ µε 
διακριτικό τίτλο “BALI“ της εταιρείας BALI ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΕΕ (29483) που 
βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ αρ. 3.  
 
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 Α3 εντός του καταστήµατος ΜΠΑΡ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ µε 



διακριτικό τίτλο “ELLI'S“ της εταιρείας ΕΛΛΗΣ ΙΚΕ (27506) που βρίσκεται στη 
Θεσσαλονίκη στην οδό ΠΛΑΤΕΙΑ  ΜΟΡΙΧΟΒΟΥ αρ. 1.  
 
Εισηγητής Πρόεδρος 
Παρατηρήσεις 
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ 
 
 
 
 
                                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Α΄ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

 
 

        Απόστολος Βεϊζαδές 


