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ΣΥΓΚΛΗΣΗ  
  

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

 
Καλείσθε να προσέλθετε στην 8η τακτική συνεδρίαση του Συµβουλίου της Α΄ 
Κοινότητας Θεσσαλονίκης που θα γίνει την Τρίτη 16 Ιουνίου  2020 και ώρα 
20:30, στον αύλειο χώρο (έξω θεατράκι) ή στην αίθουσα “Μανόλη 
Αναγνωστάκη“ του ∆ηµαρχείου Θεσσαλονίκης, σε περίπτωση 
κακοκαιρίας,   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 7ης/29-5-2020 Τακτικής Συνεδρίασης. 
 
Εισηγητής Πρόεδρος 
Παρατηρήσεις 
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ 
 
ΘΕΜΑ 2ο  Έγκριση χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης µουσικής 
(στερεοφωνικό συγκρότηµα µικρής ισχύος και µουσικών οργάνων) σύµφωνα 
µε την περίπτωση Α2 εντός του καταστήµατος ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΠΙΤΣΑΡΙΑ 



ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ µε διακριτικό τίτλο “OLD STREET” της εταιρείας  MEDINA 
IKE (20747) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΚΟΜΝΗΝΩΝ αρ. 15 
 
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 ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ µε διακριτικό 
τίτλο “MENDAS” της εταιρείας  Ε.ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (17686) που 
βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΚΟΜΝΗΝΩΝ αρ. 20. 
 
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 ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ  
µε διακριτικό τίτλο “FATHER COFFEE & VINYLS” της εταιρείας FATHER 
COFFEE & VINYLS ΕΕ  (28984) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό 
ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΑΛΛΑΡΗ αρ. 9. 
 
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 ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ µε διακριτικό 
τίτλο “HERMANOS” της εταιρείας ΘΩΜΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (27773) 
που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 
αρ. 18 ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ. 
 
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 ΚΑΦΕΝΕΙΟ µε διακριτικό τίτλο 
“ΒΕΡΜΙΓΙΟΝ” της εταιρείας ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΒΕΡΜΙΓΙΟΝ (29127) που 
βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΦΙΛΙΠΠΟΥ αρ. 77. 
 
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 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ µε 
διακριτικό τίτλο “ΜΑΜΑΛΟΥΚΑ” της εταιρείας ∆.ΤΣΑΠΑΛΙΑΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ 
(27480) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΙΩΝΟΣ ∆ΡΑΓΟΥΜΗ αρ. 3. 
 
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 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ µε διακριτικό 
τίτλο “ΑΡΤΟΦΑΓΕΙΟ” του κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (18944) που βρίσκεται 
στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΑΠΕΛΛΟΥ 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 ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ µε διακριτικό 
τίτλο “POPOLO” της εταιρείας POPOLO CAFE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ (29145) 
που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΚΟΥΣΚΟΥΡΑ αρ. 2. 
 
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 ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ µε διακριτικό 
τίτλο “ΒΑΡΥ ΠΕΠΟΝΙ” του κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΣΤΑΚΗ (21075) που βρίσκεται 
στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΑΠΕΛΛΟΥ 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 ΚΑΦΕΝΕΙΟ µε διακριτικό τίτλο 
“ΑΡΤΕΜΙΣ” της κ. ΚΡΥΣΤΑΛΙΑΣ ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗ (23715) που βρίσκεται στη 
Θεσσαλονίκη στην οδό Ι.∆ΕΛΛΙΟΥ αρ. 7. 
 
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 ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ µε διακριτικό 
τίτλο “SHERLOCK” της εταιρείας ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΕΕ (22139)  
που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΛΕΩΦΟΡΟ ΝΙΚΗΣ αρ. 25. 
 
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 ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ  
µε διακριτικό τίτλο “ΓΥΡΑ∆ΙΚΟ ΧΡΗΣΤΟΣ” της εταιρείας ΧΧ 
ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (26349) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη 
στην οδό ΕΓΝΑΤΙΑ αρ. 150. 
 
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 ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ µε 
διακριτικό τίτλο “ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ” της κ. ΣΚΙΠΗΤΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ (20909) που 
βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΣΒΩΛΟΥ αρ. 11. 
 
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 µε 
διακριτικό τίτλο “THE KING” του κ. IVAN IVANOV (29060) που βρίσκεται στη 
Θεσσαλονίκη στην οδό ΟΡΒΗΛΟΥ αρ. 4. 
 
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 Α3 εντός του καταστήµατος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ 
µε διακριτικό τίτλο “GOLD FISH ” του κ. ΑΝΕΣΤΗ ΚΟΛΥΒΑ (27712) που 
βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΟΡΒΗΛΟΥ αρ. 4. 
 
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 “MIKRO ” της εταιρείας ΙΝΤΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ  (27750)  που 
βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΟΡΒΗΛΟΥ αρ. 2. 
 
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 “MYSIRLOU” της εταιρείας Ε.ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΕΕ   (27101)  
που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ αρ. 15-17. 
 
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 ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ µε διακριτικό 
τίτλο “ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΜΟΙΡΕΣ” της εταιρείας Κ.ΠΑΠΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ (24022)  
που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ αρ. 31. 
 
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 Α4 εκτός του καταστήµατος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΟΠΕΝ 
ΜΠΑΡ µε διακριτικό τίτλο “MARGARITA” του κ. ΑΜΕΤ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΟΓΛΟΥ  
(29148)  που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΡΙΧΟΒΟΥ 
αρ.5 ΚΑΙ ΟΡΒΗΛΟΥ 2 ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 1. 
 
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 Α4 εκτός του καταστήµατος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΟΠΕΝ 
ΜΠΑΡ µε διακριτικό τίτλο “MANHATTAN” της εταιρείας ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ 
ΛΗΜΝΟΥ ΕΕ (29159) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ 
ΛΗΜΝΟΥ αρ.6.  
 
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 Α4 εκτός του καταστήµατος ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ µε 
διακριτικό τίτλο “ΠΑΛΑΤΙ” του κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΙΑΦΑ (18440) που βρίσκεται στη 
Θεσσαλονίκη στην οδό ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΡΙΧΟΒΟΥ αρ.3.  
 
Εισηγητής Πρόεδρος 
Παρατηρήσεις 
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ 
 
 
 
                                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Α΄ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

 
 
 

        Απόστολος Βεϊζαδές 


