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ΣΥΓΚΛΗΣΗ  
  

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

 
Καλείσθε να συµµετάσχετε στην 15η τακτική συνεδρίαση του Συµβουλίου της 
Α΄ Κοινότητας Θεσσαλονίκης που θα γίνει την Τρίτη 10 Νοεµβρίου 2020 και 
ώρα από 11:00 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 11ης,12ης,13ης και 14ης Συνεδρίασης. 
 
Εισηγητής Πρόεδρος 
Παρατηρήσεις 
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ 
 
ΘΕΜΑ 2ο Έγκριση προγραµµατισµού εκδηλώσεων-δράσεων της 
Α΄Κοινότητας για το έτος 2021 µε ενδεικτική δαπάνη. 
 



Εισηγητής Πρόεδρος 
Παρατηρήσεις 
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ 
 
ΘΕΜΑ 3ο Γνωµοδότηση της Α΄Κοινότητας επί της εισήγησης της ∆/νσης 
Αστικού Σχεδιασµού για προσωρινή χωροθέτηση φορητής  χηµικής  
τουαλέτας,παραπλεύρως του γυάλινου περιπτέρου στην περιοχή του 
Βασιλικού Θεάτρου, για την εξυπηρέτηση του κοινού κατά την περίοδο της 
πανδηµίας του κορωνοϊου covid-19. 
 
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 ΚΑΦΕΤΕΡΙΑµε διακριτικό τίτλο 
“LOCAL“ της εταιρείας Ν.ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ (13178)  που 
βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό Π.Π.ΓΕΡΜΑΝΟΥ αρ. 17.  
 
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 ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ µε 
διακριτικό τίτλο “NEW LOCAL“ της εταιρείας Ν.ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 
ΟΕ (20352)  που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό Π.Π.ΓΕΡΜΑΝΟΥ αρ. 
17.  
 
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 “CANDYBAR“ της εταιρείας Ι.ΑΜΑΝΑΤΙ∆ΗΣ-Α.ΓΟΥΪΒΕΡΤ-
Χ.ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΟΕ (19542) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό 
ΑΓΙΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΑΣ αρ. 4.  
 
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 “ANANAS“ της εταιρείας Ε.∆ΕΛΗΣ-Χ.ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΟΕ (24346)  που 



βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 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 Α2 εντός του καταστήµατος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ µε 
διακριτικό τίτλο “ZATAR “ της εταιρείας ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΕΕ (29537) που 
βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ αρ. 3.  
 
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 ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ µε 
διακριτικό τίτλο “ΝΑΟS “ της κ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ (29531) που 
βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΠΑΓΓΑΙΟΥ αρ. 9.  
 
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 Α3 εντός του καταστήµατος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ µε διακριτικό 
τίτλο “ΓΟΡΙΛΑΣ “ της εταιρείας ΠΛΑΚΙ∆ΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (28453)  
που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΒΕΡΟΙΑΣ αρ. 3.  
 
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 Α3 εντός του καταστήµατος ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ µε διακριτικό 
τίτλο “MAHALO“ της εταιρείας ΠΛΑΚΙ∆ΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (25800)  
που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΒΕΡΟΙΑΣ αρ. 5.  
 
Εισηγητής Πρόεδρος 
Παρατηρήσεις 
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ 
 
                                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Α΄ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

 
        Απόστολος Βεϊζαδές 


