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ΣΥΓΚΛΗΣΗ 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α΄ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ

Καλείσθε να συµµετάσχετε στην 7η τακτική συνεδρίαση του Συµβουλίου της Α΄
Κοινότητας Θεσσαλονίκης που  θα γίνει  την  Τρίτη 1 Ιουνίου 2021 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 ή αποστολής µηνύµατος (sms) στο τηλέφωνο
του Προέδρου 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)  και  σύµφωνα  µε  τις  υπ΄αριθµ.  18318/13-3-2020,
40/20930/31-3-2020  και  426/13-11-2020  εγκυκλίους  του  Υπουργείου
Εσωτερικών για λήψη απόφασης στα  παρακάτω θέµατα:
 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1ο Επικύρωση πρακτικών της 6ης/18-5-2021 τακτικής Συνεδρίασης.

Εισηγητής Πρόεδρος
Παρατηρήσεις
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ



ΘΕΜΑ 2ο Γνωµοδότηση της Α΄Κοινότητας επί της εισήγησης της ∆ιεύθυνσης
Εξυπηρέτησης  Επιχειρηµατία  για  κατάργηση  κλειστού  περιπτέρου  επί  της
οδού Ερµού αρ. 19 (νυν 23), λόγω αποποίησης της δικαιούχου. 

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  Α2 εντός  του  καταστήµατος  ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ  µε  διακριτικό
τίτλο “ΒΑΓΓΟΣ“ της εταιρείας ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ (25698)
που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΙΖΥΗΝΟΥ αρ. 49.

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  ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ  µε
παρασκευαστήριο ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ µε διακριτικό τίτλο  “NAGO“  της εταιρείας
ΑRAPONGA  IKE (27530)  που  βρίσκεται  στη  Θεσσαλονίκη  στην  οδό
OΛΥΜΠΟΥ αρ. 57.

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  ΜΠΑΡ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ µε διακριτικό τίτλο “LE JARDIN “ της εταιρείας ΖΑΡΝΤΕΝ
ΙΚΕ (28744) που  βρίσκεται στη  Θεσσαλονίκη  στην οδό  ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΓΕΡΜΑΝΟΥ αρ. 6-8.

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 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 7ο 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  “MYNA THE PLACE “  της  εταιρείας  ΝΙΚ  ΙΚΕ  (28615) που
βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΟΡΒΥΛΟΥ αρ. 3 & ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ.

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  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
                            

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 “VANILLA “ της εταιρείας VANILLA ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΜΟΝ. ΙΚΕ  (29978) που
βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΧΑΨΑ αρ.2 & ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ.

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  Α4  εκτός του  καταστήµατος  ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ  µε  διακριτικό
τίτλο “VANILLA “ της εταιρείας VANILLA ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΜΟΝ. ΙΚΕ (29978) που
βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΧΑΨΑ αρ.2 & ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ.

Εισηγητής Πρόεδρος 
Παρατηρήσεις
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ
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