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ΣΥΓΚΛΗΣΗ  

  

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ 
 

Καλείσθε να προσέλθετε στην 13η τακτική συνεδρίαση του Συµβουλίου της Α΄ 
∆ηµοτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης που θα γίνει την Τρίτη 8 Οκτωβρίου 
2019 και ώρα 20:15 στην αίθουσα συµβουλίου της Α΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας 
(Προξένου Κοροµηλά 36) για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα 
Ηµερήσιας ∆ιάταξης: 
 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ 
 
ΘΕΜΑ 1ο Επικύρωση πρακτικών της 12ης/17-9-2019 Τακτικής Συνεδρίασης. 
 
Εισηγητής Πρόεδρος 
Παρατηρήσεις 
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ 
 
ΘΕΜΑ 2ο Τροποποίηση της υπ΄αριθµ. 204/26-6-2019 Απόφασης του 
Συµβουλίου της Α΄∆ηµοτικής Κοινότητας που αφορά την έγκριση 
προϋπολογισµού εξόδων της Α΄∆ηµοτικής Κοινότητας έτους 2020 συνολικού 
ποσού 70.500,00€ που ορίστηκαν σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ. 850/10-6-2019 
Α.∆.Σ 
  



Εισηγητής Πρόεδρος 
Παρατηρήσεις 
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ 
 
ΘΕΜΑ 3ο Αίτηµα του Υπουργείου Εσωτερικών/Τοµέας Μακεδονίας Θράκης 
για δανεισµό έργου τέχνης από την Α΄∆ηµοτική Κοινότητα µε θέµα ο Άγιος 
∆ηµήτριος και η πόλη του Π.Χριστοδούλου, για τις ανάγκες της έκθεσης, 
αφιερωµένης στον πολιούχο της πόλης της Θεσσαλονίκης Άγιο ∆ηµήτριο µε 
τίτλο “Οι εν Θεσσαλονίκη σύγχρονες όψεις του Αγίου ∆ηµητρίου”. 
 
Εισηγητής Πρόεδρος 
Παρατηρήσεις 
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ 
 
ΘΕΜΑ 4ο Γνωµοδότηση της Α΄∆ηµοτικής Κοινότητας επί της εισήγησης της 
∆ιεύθυνσης Εξυπηρέτησης Επιχειρηµατία για κατάργηση κλειστού  
περιπτέρου επί της οδού Εγνατίας αρ. 138 λόγω θάνατου της δικαιούχου. 
 
Εισηγητής Πρόεδρος 
Παρατηρήσεις 
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ 
 
ΘΕΜΑ 5ο Επανεξέταση της αίτησης 101330/6-8-2019 της εταιρείας 
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΣΙΑ ΟΕ (26021) για χορήγηση έγκρισης 
παράτασης ωραρίου µουσικής εντός του καταστήµατος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ που 
βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ αρ. 29. 
 
Εισηγητής Πρόεδρος 
Παρατηρήσεις 
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ 
 
ΘΕΜΑ 6ο Επανεξέταση της αίτησης 101330/6-8-2019 της εταιρείας 
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΣΙΑ ΟΕ (26021) για χορήγηση έγκρισης 
παράτασης ωραρίου µουσικής εκτός του καταστήµατος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ που 
βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ αρ. 29. 
 
Εισηγητής Πρόεδρος 
Παρατηρήσεις 
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ 
 
ΘΕΜΑ 7ο Επανεξέταση της αίτησης 72237/775/10-7-2019 της εταιρείας 
ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΟΕ (25852) για χορήγηση έγκρισης παράτασης 
ωραρίου χρήσης µουσικής εκτός του καταστήµατος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ µε διακριτικό 
τίτλο MATUTE που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ αρ. 1. 
 
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 ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ µε 
διακριτικό τίτλο BALKAN της εταιρείας Π & Κ ΖΟΥΡΑΣ ΟΕ (20431) που 
βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΠΡΟΞΕΝΟΥ ΚΟΡΟΜΗΛΑ 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 Α2 εντός του καταστήµατος ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ  
ΜΠΑΡ µε διακριτικό τίτλο SUSHIJA της κ. ∆ΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ 
(21479) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ αρ. 70. 
 
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 ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ µε διακριτικό 
τίτλο TOP HANE του κ. ΚΑΡΠΟΥΖΑ ΜΙΧΑΗΛ (21913) που βρίσκεται στη 
Θεσσαλονίκη στην οδό ΟΛΥΜΠΙΟΥ ∆ΙΑΜΑΝΤΗ αρ. 1. 
 
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 ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ   
µε διακριτικό τίτλο KARMA KAFE του κ. ∆ΗΜΑΚΑ ΧΡΗΣΤΟΥ (24751) που 
βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΙΣΑΥΡΩΝ αρ. 12. 
 
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 ΜΠΑΡ µε διακριτικό τίτλο 
BERLIN της εταιρείας ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ (28487) που 
βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ αρ. 10. 
 
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 ΟΥΖΕΡΙ της εταιρείας 
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟ ΜΕΖΕ∆ΟΠΩΛΕΙΟ ΕΕ (28248) που βρίσκεται στη 
Θεσσαλονίκη στην οδό ΓΚΑΡΜΠΟΛΑ αρ. 2. 
 
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 ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ µε διακριτικό τίτλο NOON της εταιρείας NOON 
PROJECT BAR EE (28486) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ αρ. 21. 
 
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 ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ της κ. 
ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆ΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ (28479) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην 
οδό ΠΑΓΓΑΙΟΥ αρ. 9. 
 
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 Α2 εντός του καταστήµατος ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΜΠΑΡ µε 
διακριτικό τίτλο ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ της κ. ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ (24129) που 
βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΛΕΩΦΟΡΟ ΝΙΚΗΣ αρ. 21. 
 
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 Α2 εντός του καταστήµατος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ µε 
διακριτικό τίτλο NOELL της εταιρείας PATRON IKE (27460) που βρίσκεται στη 
Θεσσαλονίκη στην οδό ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ αρ. 13. 
 
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 Α2 εντός του καταστήµατος ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ της εταιρείας VIA 
PATRON 12 IKE (27089) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό 
ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ αρ. 12. 
 
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 Α2 εντός του καταστήµατος ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ του κ. ∆ΗΜΑΚΑ 
ΧΡΗΣΤΟΥ (27957) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΙΣΑΥΡΩΝ αρ. 
9. 
 
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 µε διακριτικό 
τίτλο Ο ΚΗΠΟΣ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ της εταιρείας Α.ΤΣΕΡΒΕΝΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ 
(22567) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ 
ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ αρ. 1 & ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ αρ. 2. 
 
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 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 22ο 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 
ΜΠΑΤΕ ΣΚΥΛΟΙ του κ. ΠΑΠΑΦΛΩΡΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (19788) που 
βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΟΛΥΜΠΟΥ αρ. 61. 
 
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 ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ 
ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ  µε διακριτικό τίτλο ΤΕΡΚΕΝΛΗΣ ΑΕ της εταιρείας. ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ- 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (24726) που 
βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΕΡΜΟΥ αρ. 77. 
 
Εισηγητής Πρόεδρος 
Παρατηρήσεις 
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ 
 
ΘΕΜΑ 24ο 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 ∆ΙΑ ΤΑΥΤΑ της εταιρείας. Μ.ΚΟΓΙΟΣ-Α. ΚΥΡΑΝΑ & ΣΙΑ ΟΕ (17291) 
που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΒΑΤΙΚΙΩΤΟΥ αρ. 2. 
 
Εισηγητής Πρόεδρος 
Παρατηρήσεις 
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ 
 
ΘΕΜΑ 25ο 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 ∆ΙΑ ΤΑΥΤΑ της εταιρείας. Μ.ΚΟΓΙΟΣ-Α. ΚΥΡΑΝΑ & ΣΙΑ ΟΕ (17278) 
που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΒΑΤΙΚΙΩΤΟΥ αρ. 6-8. 
 
Εισηγητής Πρόεδρος 
Παρατηρήσεις 
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ 
 
ΘΕΜΑ 26ο Έγκριση χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης µουσικής 
(στερεοφωνικό συγκρότηµα µικρής ισχύος και µουσικών οργάνων) σύµφωνα 
µε την περίπτωση Α3 εντός του καταστήµατος ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ µε διακριτικό 
τίτλο ΤΟ ΝΗΣΙ της κ. ΛΥΚΟΒΑΡ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ (19350) που βρίσκεται στη 
Θεσσαλονίκη στην οδό ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ & ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. 
 
Εισηγητής Πρόεδρος 
Παρατηρήσεις 
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ 
 
ΘΕΜΑ 27ο Έγκριση 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 OBERON της εταιρείας ΑΦΟΙ 



ΚΕΝΤΕΠΟΖΙ∆Η ΕΕ (26458) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό 
ΛΕΩΦΟΡΟ ΝΙΚΗΣ αρ. 13 
 
Εισηγητής Πρόεδρος 
Παρατηρήσεις 
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ 
 
ΘΕΜΑ 28ο Έγκριση χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης µουσικής 
(στερεοφωνικό συγκρότηµα µικρής ισχύος και µουσικών οργάνων) σύµφωνα 
µε την περίπτωση Α3 εντός του καταστήµατος ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ 
µε διακριτικό τίτλο ΦΑΤΕ-ΣΚΑΣΤΕ της εταιρείας ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 51 
ΕΣΤΙΑΣΗ ΕΕ (28268) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 51 & ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ.  
 
Εισηγητής Πρόεδρος 
Παρατηρήσεις 
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ 
 
ΘΕΜΑ 29ο Έγκριση χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης µουσικής 
(στερεοφωνικό συγκρότηµα µικρής ισχύος και µουσικών οργάνων) σύµφωνα 
µε την περίπτωση Α3 εντός του καταστήµατος ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ   της εταιρείας 
ALPIKA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΑΕ (23177) που βρίσκεται 
στη Θεσσαλονίκη στην οδό Γ΄ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ αρ. 3. 
 
Εισηγητής Πρόεδρος 
Παρατηρήσεις 
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ 
 
ΘΕΜΑ 30ο 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 ∆ΙΑ ΤΑΥΤΑ της εταιρείας Μ.ΚΟΓΙΟΣ Α.ΚΥΡΑΝΑ & ΣΙΑ ΟΕ (17278) που 
βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΒΑΤΙΚΙΩΤΟΥ αρ. 6-8. 
 
Εισηγητής Πρόεδρος 
Παρατηρήσεις 
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ 
 
ΘΕΜΑ 31ο 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 ∆ΙΑ ΤΑΥΤΑ της εταιρείας Μ.ΚΟΓΙΟΣ Α.ΚΥΡΑΝΑ & ΣΙΑ ΟΕ (17291) που 
βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΒΑΤΙΚΙΩΤΟΥ αρ. 2. 
 
Εισηγητής Πρόεδρος 
Παρατηρήσεις 
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ 
 



ΘΕΜΑ 32ο 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 ΕΛΛΗΣ της εταιρείας ΕΛΛΗΣ ΙΚΕ (27506) που βρίσκεται στη 
Θεσσαλονίκη στην οδό ΜΟΡΙΧΟΒΟΥ αρ. 1. 
 
Εισηγητής Πρόεδρος 
Παρατηρήσεις 
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ 
 
ΘΕΜΑ 33ο 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 EL BURIDO της εταιρείας TLC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ (24228) που 
βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ αρ. 5. 
 
Εισηγητής Πρόεδρος 
Παρατηρήσεις 
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ 
 
ΘΕΜΑ 34ο 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 EL BURIDO της εταιρείας TLC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ (24229) που 
βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ αρ. 5. 
 
Εισηγητής Πρόεδρος 
Παρατηρήσεις 
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ 
 
ΘΕΜΑ 35ο 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 
ΑΡΜΟΛΟΪ του κ. ΤΣΙΑΚΙΡΙ∆Η ΣΑΒΒΑ (15222) που βρίσκεται στη 
Θεσσαλονίκη στην οδό ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ αρ. 3. 
 
Εισηγητής Πρόεδρος 
Παρατηρήσεις 
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ 
 
ΘΕΜΑ 36ο Γνωµοδότηση της Α΄∆ηµοτικής Κοινότητας επί της εισήγησης της 
∆ιεύθυνσης Εξυπηρέτησης Επιχειρηµατία για κατάργηση κλειστού  
περιπτέρου επί της οδού Εγνατίας αρ. 35 λόγω θάνατου της δικαιούχου. 
 
Εισηγητής Πρόεδρος 
Παρατηρήσεις 
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ 
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