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ΣΥΓΚΛΗΣΗ  

  

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ 
 

Καλείσθε να προσέλθετε στην 17η τακτική συνεδρίαση του Συµβουλίου της Α΄ 
Κοινότητας Θεσσαλονίκης που θα γίνει την Τρίτη 26 Νοεµβρίου 2019 και ώρα 
20:30 στην αίθουσα συµβουλίου της Α΄ Κοινότητας (Προξένου Κοροµηλά 36) 
για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα Ηµερήσιας ∆ιάταξης: 
 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ 
 
ΘΕΜΑ 1ο Επικύρωση πρακτικών της 16ης Τακτικής Συνεδρίασης. 
 
Εισηγητής Πρόεδρος 
Παρατηρήσεις 
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ 
 
ΘΕΜΑ 2ο Γνωµοδότηση της Α΄ Κοινότητας επί της εισήγησης της ∆/νσης 
Αστικού Σχεδιασµού και Αρχιτεκτονικών Μελετών για µετατόπιση περιπτέρου 
από την οδό Αγίου ∆ηµητρίου 109 σε κενωθείσα -καταργηθείσα θέση επί της 
οδού Τσιµισκή αρ. 17-19.  
 
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 ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΧΩΡΙΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ µε διακριτικό τίτλο “ΒΕΓΓΕΡΑ” της κ ΤΣΙΑΚΙΡΙ∆Η 
ΜΑΡΙΑΣ (13923) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
ΠΑΥΛΟΥ αρ. 3. 
 
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 
“ΡΑΣΤΩΝΗ” της κ. ΤΣΙΑΚΙΡΙ∆Η ΜΑΡΙΑΣ (9010) που βρίσκεται στη 
Θεσσαλονίκη στην οδό ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ αρ. 3. 
 
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 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ 
µε διακριτικό τίτλο “DANDELION” του κ. ΣΑΡΡΗΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ 
(24210) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 
ΣΜΥΡΝΗΣ 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 ΠΙΤΣΑΡΙΑ µε διακριτικό τίτλο 
“KANEL” του κ. ΞΕΝΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ (28662) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη 
στην οδό ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ αρ. 9. 
 
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 ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ µε διακριτικό 
τίτλο “TOMMY” της κ. ΡΟΣΙ ΑΜΕΛΑ (26926) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη 
στην οδό ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ αρ. 16. 
 
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 ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ µε διακριτικό 
τίτλο “PASTAFLORA DARLING” της εταιρείας ΚΑΤΙΚΑΡΙ∆ΗΣ Π. - ΓΚΟΓΚΟΣ 
Π. & ΣΙΑ ΕΕ (27500) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΖΕΥΞΙ∆ΟΣ 
αρ. 6. 
 
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 ΚΑΦΕΝΕΙΟ µε διακριτικό τίτλο 
“Ο∆ΥΣΣΕΙΑ” της κ. ΑΒΕΛΛΑ ΑΓΟΡΙΤΣΑ (26928) που βρίσκεται στη 
Θεσσαλονίκη στην οδό ΦΙΛΙΠΠΟΥ αρ. 41. 
 
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 ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ µε διακριτικό 
τίτλο “POETA” της ΠΟΕΤΑ (Μ.Κ.Ο) (21520) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη 
στην οδό ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ αρ. 34. 
 
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 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ µε διακριτικό 
τίτλο “EL BURRITO” της εταιρείας PICO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ (28619) που 
βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ αρ. 5. 
 
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 ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ µε διακριτικό 
τίτλο “EL BURRITO” της εταιρείας PICO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ (28621) που 
βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ αρ. 5. 
 



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 ΚΑΦΕΝΕΙΟ µε διακριτικό τίτλο 
“ΤΟ ΜΠΑΛΚΟΝΑΚΙ ΤΗΣ ΒΑΪΤΣΑΣ” της κ. ΚΡΟΜΗ∆Α ΒΑΪΤΣΑΣ (24958) που 
βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΚΑΒΑΦΗ αρ. 3. 
 
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 ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΜΠΑΡ µε 
διακριτικό τίτλο “ΓΙΑΣΕΜΙ” της κ. ΒΑΜΒΟΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (21002) που 
βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΤΣΟΠΕΛΑ αρ. 4. 
 
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 Α2 εντός του καταστήµατος ΟΙΝΟΠΩΛΕΙΟ µε διακριτικό 
τίτλο “ΟΙΝΟΠΩΛΕΙΟ” του κ. ΚΑΒΑΖΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ (23321) που βρίσκεται 
στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ αρ. 37. 
 
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 ΠΙΤΣΑΡΙΑ µε διακριτικό τίτλο 
“ΟΜΙCΡΟΝ Ζ” της κ. ΣΥΡΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ (26252) που βρίσκεται στη 
Θεσσαλονίκη στην οδό ΖΕΥΞΙ∆ΟΣ αρ. 2. 
 
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 ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ µε 
διακριτικό τίτλο “TRAP BASEMENT” του κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ 
(26662) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΣΥΓΓΡΟΥ αρ. 3. 
 



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 Α3 εντός του καταστήµατος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ µε 
διακριτικό τίτλο “MYNA THE PLACE” της εταιρείας ΝΙΚ ΙΚΕ (28615) που 
βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΟΡΒΗΛΟΥ αρ. 3 και ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. 
 
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 Α3 εντός του καταστήµατος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ µε 
διακριτικό τίτλο “BROCKOLO” της εταιρείας ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜ. ΚΑΙ ΣΙΑ 
ΟΕ (23676) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΟΛΥΜΠΙΟΥ 
∆ΙΑΜΑΝΤΗ αρ. 55. 
 
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 “ΤΟ ΣΑΡΩΘΡΟΝ” της κ. ΚΡΙΚΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ (26347) που 
βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΚΑΤΟΥΝΗ αρ. 17. 
 
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 Α3 εντός του καταστήµατος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ µε 
διακριτικό τίτλο “ΜΠΟΥΚΙΑ ΜΠΟΥΚΙΑ” της εταιρείας ΜΠΟΥΚΙΑ ΜΠΟΥΚΙΑ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ (27068) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό 
ΟΠΛΟΠΟΙΟΥ αρ. 1 & ΚΑΤΟΥΝΗ 8. 
 
Εισηγητής Πρόεδρος 
Παρατηρήσεις 
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ 
 
ΘΕΜΑ 22ο Αίτηση επανεξέτασης χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου 
χρήσης µουσικής (στερεοφωνικό συγκρότηµα µικρής ισχύος και µουσικών 
οργάνων) σύµφωνα µε την περίπτωση Α2 εντός του καταστήµατος ΣΝΑΚ 
ΜΠΑΡ µε διακριτικό τίτλο “ΠΑΝΘΕΟΝ” της εταιρείας Σ.ΚΙΟΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ  



(22167) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΠΡ. ΚΟΡΟΜΗΛΑ & 
ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ αρ. 4. 
 
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 Α2 εντός του καταστήµατος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ µε 
διακριτικό τίτλο “BAU-S” της εταιρείας Φ.ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ Ε.ΜΠΟΛΛΑΣ ΙΚΕ 
(22808) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ αρ. 
5. 
 
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 Α2 εντός του καταστήµατος ΠΙΤΣΑΡΙΑ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ µε 
διακριτικό τίτλο “FAMIGLIANO” της εταιρείας ΓΕΥΣΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ ΕΠΕ 
(22444) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΣΤΑΤΗΓΟΥ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ 
αρ. 5. 
 
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 ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ  
της εταιρείας ΓΕΥΣΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ ΕΠΕ (26350) που βρίσκεται στη 
Θεσσαλονίκη στην οδό ΑΙΓΥΠΤΟΥ 21-ΟΡΒΥΛΟΥαρ. 4. 
 
Εισηγητής Πρόεδρος 
Παρατηρήσεις 
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ 
 
                                                                                                                                    
                         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Α΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

 
 
 

          Απόστολος Βεϊζαδές 


