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ΣΥΓΚΛΗΣΗ  

  

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α΄  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ 
 

Καλείσθε να προσέλθετε στην 1η τακτική συνεδρίαση του Συµβουλίου της Α΄ 
Κοινότητας Θεσσαλονίκης που θα γίνει την Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2020 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 18ης Τακτικής Συνεδρίασης. 
 
Εισηγητής Πρόεδρος 
Παρατηρήσεις 
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ 
 
ΘΕΜΑ 2ο Γνωµοδότηση της Α΄ Κοινότητας επί της εισήγησης της ∆/νσης 
Εξυπηρέτησης Επιχειρηµατία για κατάργηση κλειστού περιπτέρου επί της 
οδού Βενιζέλου αρ. 21.  
 
Εισηγητής Πρόεδρος 
Παρατηρήσεις 
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ 



 
ΘΕΜΑ 3ο Γνωµοδότηση της Α΄ Κοινότητας επί της εισήγησης της ∆/νσης 
Εξυπηρέτησης Επιχειρηµατία για κατάργηση κλειστού περιπτέρου επί της 
οδού Πλάτωνος αρ. 11.  
 
Εισηγητής Πρόεδρος 
Παρατηρήσεις 
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ 
 
ΘΕΜΑ 4ο Γνωµοδότηση της Α΄ Κοινότητας επί της εισήγησης της ∆/νσης 
Βιώσιµης Κινητικότητας & ∆ικτύων  για έγκριση απαγόρευσης της στάσης και 
στάθµευσης όλων των οχηµάτων, στο τµήµα της οδού Πλήθωνος Γεµιστού 
από την οδό Εγνατία µέχρι την οδό Τζοβαροπούλου Γκαίτε, στην πλευρά που 
βρίσκεται η είσοδος-έξοδος οχηµάτων της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωµατικών 
Σωµάτων (Σ.Σ.Α.Σ) (Κεντρική Πύλη του Στρατοπέδου Λοχαγού Ιατρού Φωκά). 
 
Εισηγητής Πρόεδρος 
Παρατηρήσεις 
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ 
 
ΘΕΜΑ 5ο Γνωµοδότηση της Α΄ Κοινότητας επί της εισήγησης της ∆/νσης 
Βιώσιµης Κινητικότητας & ∆ικτύων για έγκριση εργοταξιακής σήµανσης και 
περιοριστικών µέτρων κυκλοφορίας στην οδό Βασ. Ηρακλείου 35 για την 
“Επέκταση δικτύου φυσικού αερίου“ της Ε∆ΑΘΕΣΣ. 
  
Εισηγητής Πρόεδρος 
Παρατηρήσεις 
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ 
 
ΘΕΜΑ 6ο Προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος 
ΠΑΙ∆ΟΤΟΠΟΣ της κ. Μόσχου Αναστασίας (28804) που βρίσκεται στην οδό 
ΓΡ. ΠΑΛΑΜΑ αρ. 7. 
 
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 ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ µε διακριτικό 
τίτλο “ΤΡΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ” της εταιρείας ΤΟΥΛΚΕΡΙ∆ΟΥ ΗΣΑΪΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 
(22635) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΑΓΙΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΑΣ αρ. 7. 
 
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 µε διακριτικό 



τίτλο “COLOMBIA” της εταιρείας ΣΙ∆ΕΡΙ∆ΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΚΑΤΣΑΜΠΟΥΚΑΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΟΕ (21672) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό 
ΜΑΝΩΛΑΚΗ  ΚΥΡΙΑΚΟΥ αρ. 5. 
 
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 µε διακριτικό 
τίτλο “ΜΑΝΙΤΑΡΙ ΜΑΓΙΚΟ” της εταιρείας Ι.ΤΣΑΜΤΣΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ (21613) που 
βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΑΓΟΡΑ αρ. 32. 
 
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 ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ µε διακριτικό 
τίτλο “WHITE RABBIT EE” της εταιρείας ΑΣΠΡΟΣ ΛΑΓΟΣ ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ ΕΕ 
(25975) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΤΣΟΠΕΛΑ αρ. 4. 
 
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 ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ µε διακριτικό 
τίτλο “SEVEN 2 SEVEN” της εταιρείας ΣΕΒΕΝ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
(28737) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΕΡΜΟΥ αρ. 2. 
 
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 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ µε διακριτικό 
τίτλο “ΝΤΟΡΕ-ΖΥΘΟΣ” της εταιρείας ΖΥΘΟΣ ΑΕ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (19157) που 
βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ αρ. 7. 
 
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 ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ µε 
διακριτικό τίτλο “THE REAL ROCK AND ROLLA” της εταιρείας ΚΟΤΑΝΙ∆ΗΣ 
Α. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (28711) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό 
ΠΡΟΞΕΝΟΥ ΚΟΡΟΜΗΛΑ 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 µε διακριτικό τίτλο 
“ΕΛΛΗΝΙΚΟ” της εταιρείας Ε.ΤΣΑΜΤΣΗΣ-Ι.ΤΣΑΜΤΣΗΣ ΟΕ (22641) που 
βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ αρ. 3. 
 
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 ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ  
µε διακριτικό τίτλο “ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΦΩ∆ΕΙΟ” της εταιρείας Ε.ΤΣΑΜΤΣΗΣ-
Ι.ΤΣΑΜΤΣΗΣ ΟΕ (24437) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΕΛ. 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ αρ. 45. 
 
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 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ µε διακριτικό 
τίτλο “PAX BURGERS” της εταιρείας ΡΑΧ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ (21367) που βρίσκεται 
στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ αρ. 8. 
 
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 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ µε διακριτικό 
τίτλο “FRIDAY' S ” της εταιρείας ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΧΩΡΟΙ 
ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (21591) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη 
στην οδό ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 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 Α2 εντός του καταστήµατος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ µε διακριτικό 
τίτλο “INSPOT” της εταιρείας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ ΡΟΤΟΝΤΑΣ ΕΕ   
(28665) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ 
αρ. 28. 
 
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 µε διακριτικό 
τίτλο “SECRETO” του κ. ΠΕΤΡΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ (27577) που βρίσκεται στη 
Θεσσαλονίκη στην οδό ΛΑΣΣΑΝΗ αρ. 6. 
 
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 Α2 εντός του καταστήµατος ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ µε διακριτικό 
τίτλο “GE SUALTO” του κ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΜΟΥΡΤΕΤΖΙΚΟΓΛΟΥ (9045) που 
βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ αρ. 72. 
 
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 ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ µε διακριτικό 
τίτλο “HAYAT” της εταιρείας ΝΤΕΝΙΖ ΟΕ (28549) που βρίσκεται στη 
Θεσσαλονίκη στην οδό ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ αρ. 23. 
 
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 Α2 εντός του καταστήµατος ΚΑΦΕΝΕΙΟ µε διακριτικό τίτλο 
“ARGENTO” του κ. ΛΕΡΑ ΑΝ∆ΡΕΑ (16165) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη 
στην οδό ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ αρ. 27. 
 
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 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ µε διακριτικό τίτλο “KAHUNA NORTH” της εταιρείας KAHUNA 
NORTH Ε.Ε (27651) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΡΟΓΚΟΤΗ  
αρ. 4. 
 
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 ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ µε διακριτικό 
τίτλο “ARROGANT” της εταιρείας ΟΙΝΟΓΕΥΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 
(26564) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΠΑΪΚΟΥ 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 ΚΑΦΕΝΕΙΟ µε διακριτικό τίτλο 
“ΤΟ ΚΟΥΡΜΠΕΤΙ” της εταιρείας ΤΟ ΚΟΥΡΜΠΕΤΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 
ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΜΕΖΕ∆ΟΠΩΛΕΙΟ ΙΚΕ (23678) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη 
στην οδό ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ αρ. 6. 
 
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 ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ µε 
διακριτικό τίτλο “THE ROVER BAR” της εταιρείας Κ.ΜΠΕΡΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 
(18450) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ αρ. 8. 
 
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 Α3 εντός του καταστήµατος ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ µε διακριτικό 
τίτλο “ΖΥΘΟΣ” της εταιρείας ΖΥΘΟΣ ΑΕ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (19237) που βρίσκεται 
στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΚΑΤΟΥΝΗ αρ. 5. 



 
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 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΜΠΑΡ µε 
διακριτικό τίτλο “ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ” της εταιρείας ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗ ΕΕ 
(27241) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ∆ΟΞΗΣ αρ. 1. 
 
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 ΜΠΑΡ µε διακριτικό τίτλο 
“ROCK BAR Α∆ΥΤΟ” της εταιρείας Ι.ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ (738) που 
βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΑΙΓΥΠΤΟΥ αρ. 1. 
 
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 Α3 εντός του καταστήµατος ΠΙΤΣΑΡΙΑ µε διακριτικό τίτλο 
“PIZZA HOOD” της εταιρείας PIZZA HOOD & ΣΙΑ ΟΕ (28559) που βρίσκεται 
στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΕΜΠΡΑΡ ΕΡΝΕΣΤΟΥ αρ. 2. 
 
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 Α3 εντός του καταστήµατος ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ µε διακριτικό 
τίτλο “ΦΟΥΛ ΤΟΥ ΜΕΖΕ” της εταιρείας Κ.ΚΟΥΛ∆ΑΚΙ∆ΟΥ ∆. ΤΖΕΡΜΙΑΣ ΙΚΕ 
(27435) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΚΑΤΟΥΝΗ αρ. 3. 
 
Εισηγητής Πρόεδρος 
Παρατηρήσεις 
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ 
 
ΘΕΜΑ 32ο Έγκριση ή µη χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης 
µουσικής (στερεοφωνικό συγκρότηµα µικρής ισχύος και µουσικών οργάνων) 
σύµφωνα µε την περίπτωση Α3 εντός του καταστήµατος ΚΥΛΙΚΕΙΟ µε 
διακριτικό τίτλο “ΞΑΡΧΑΚΟΣ” της κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑΣ 



ΝΙΚΟΛΕΤΑΣ (17031) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΧΑΝΘ (∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΧΑΝΘ). 
 
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 Α3 εντός του καταστήµατος ΜΠΑΡ µε διακριτικό τίτλο 
“SUITA” του κ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (28775) που βρίσκεται στη 
Θεσσαλονίκη στην οδό ΒΑΪΟΥ αρ. 5 (ΛΑ∆Α∆ΙΚΑ). 
 
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 Α3 εντός του καταστήµατος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ µε 
διακριτικό τίτλο “ΜΟΛΥΒΟΣ” της εταιρείας ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΜΟΛΥΒΟΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ (23350) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό 
ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΟΥ αρ. 1. 
 
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 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 
 
 
                                  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Α΄ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

 
 
 

        Απόστολος Βεϊζαδές 


