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ΣΥΓΚΛΗΣΗ 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α΄ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ

Καλείσθε να συµµετάσχετε στην 8η τακτική συνεδρίαση του Συµβουλίου της Α΄
Κοινότητας Θεσσαλονίκης που θα γίνει την  Τρίτη 22 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 7ης/1-6-2021 τακτικής Συνεδρίασης.

Εισηγητής Πρόεδρος
Παρατηρήσεις
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ

ΘΕΜΑ 2ο Πρόταση της ∆ιεύθυνσης Βιώσιµης Κινητικότητας και ∆ικτύων για
υπόδειξη  της  Α΄  Κοινότητας,  ενός  εµπορικού  δρόµου,  στα  όρια  της



Α΄Κοινότητας,  χωρίς  να  είναι  ο  βασικός  εµπορικός  άξονας,  µε  σκοπό  τον
σχεδιασµό ανάπλασης του.

Εισηγητής Πρόεδρος
Παρατηρήσεις
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ

ΘΕΜΑ  3ο  ∆ιατύπωση  γνώµης  επί  του  Σχεδίου Βιώσιµης  Κινητικότητας  του
∆ήµου Θεσσαλονίκης.

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 Α3 εντός του καταστήµατος ΚΥΛΙΚΕΙΟ µε διακριτικό τίτλο
“ΞΑΡΧΑΚΟΣ“  της κ. ΣΟΦΙΑΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙ∆ΟΥ (17031) που
βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΠΛΑΤΕΙΑ ΧΑΝΘ αρ.153.

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  µε
διακριτικό τίτλο  “ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α“ της εταιρείας ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ  ΕΕ
(28923)  που  βρίσκεται  στη  Θεσσαλονίκη  στην  οδό  ΦΙΛΙΚΗΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
αρ.11.

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  µε  διακριτικό
τίτλο  “BLUES BAR“  του κ. ΒΑΛΑΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (24987) που βρίσκεται στη
Θεσσαλονίκη στην οδό ΟΛΥΜΠΟΥ αρ.84.

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  Α4  εκτός 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 8ο Έγκριση χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης µουσικής
(στερεοφωνικό συγκρότηµα µικρής ισχύος και µουσικών οργάνων) σύµφωνα
µε  την  περίπτωση  Α3 εντός του  καταστήµατος  ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ  ΣΝΑΚ  ΜΠΑΡ
ΟΥΖΕΡΙ  µε  διακριτικό  τίτλο  “ΑΘΙΒΟΛΗ“  της  κ.  ∆ΙΠΛΑΡΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ
(23656) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΚΑΤΟΥΝΗ αρ.13.

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  ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ  µε  διακριτικό
τίτλο  “ΚΙΟΥΠΙΑ“  της  κ.  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ  ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ  (26697) που  βρίσκεται
στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΡΙΧΟΒΟΥ αρ.3-5.

Εισηγητής Πρόεδρος 
Παρατηρήσεις
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ

ΘΕΜΑ  10ο  Έγκριση  ή  µη  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 “KYOTO NIGHT CLUB ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΙΚΕ “ της εταιρείας KYOTO
NIGHT CLUB ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ (26696) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη
στην οδό ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΕΛΛΗΣ 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  Α4 εκτός του  καταστήµατος  ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ  µε  διακριτικό
τίτλο  “ΚΙΟΥΠΙΑ“  της  κ.  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ  ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ  (26697) που  βρίσκεται
στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΡΙΧΟΒΟΥ αρ.3-5.

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 ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ



µε  διακριτικό  τίτλο  “ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ“  της  εταιρείας  FOUREL IKE (26628) που
βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ αρ. 33 & ΖΕΥΞΙ∆ΟΣ.

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  Α3  εντός του  καταστήµατος  ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ  ΜΠΑΡ  µε
διακριτικό τίτλο  “SAXOPHONO“ της εταιρείας  F B SOLUTION  ΕΦ ΕΝΤ ΜΠΙ
ΣΟΛΟΥΣΙΟΝΣ  ΕΕ  (22551)  που  βρίσκεται  στη  Θεσσαλονίκη  στην  οδό
ΛΕΩΦΟΡΟ ΝΙΚΗΣ αρ. 43.

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  Α3 εντός του  καταστήµατος  ΚΑΦΕ  ΜΠΑΡ  µε  διακριτικό
τίτλο  “ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΜΟΙΡΕΣ  “  της  εταιρείας  Κ.ΠΑΠΙΛΙΑΣ  & ΣΙΑ  ΟΕ  (24022)
που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ αρ. 31 .

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 ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ µε διακριτικό
τίτλο  “ΒΑΟΒΑΒ  “  του  κ.  ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΚΟΣΜΙ∆Η  (26281) που  βρίσκεται  στη
Θεσσαλονίκη στην οδό ΕΡΝΕΣΤΟΥ ΕΜΠΡΑΡ αρ. 23 .

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 ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ µε
διακριτικό τίτλο  “ΠΛΑΤΕΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ“  της εταιρείας.  TAPSTER EE  (27936)
που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό  ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ 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  Α2  εντός του  καταστήµατος  ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ  ΜΠΑΡ  µε
διακριτικό  τίτλο  “ACHILLEION“  της  εταιρείας.  ACHILEION  PROJECT  EE
(29223) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΛΕΩΦΟΡΟ ΝΙΚΗΣ αρ. 37 .

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 “PIECE OF CAKE“ της εταιρείας ΧΙΝΤΖΟΓΛΟΥ Μ.-ΧΙΝΤΖΟΓΛΟΥ Κ. ΟΕ
(19432)  που  βρίσκεται  στη  Θεσσαλονίκη  στην  οδό ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΣΜΥΡΝΗΣ αρ. 19 .

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  ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ   µε  διακριτικό
τίτλο  “BOLIVARΙ“  της  εταιρείας  Α.ΣΙΣΜΑΝΗΣ  Θ.ΚΟΥΚΟΥΣΗΣ  &  ΣΙΑ  ΟΕ
(26642) που  βρίσκεται  στη  Θεσσαλονίκη  στην  οδό\  ΠΛΑΤΕΙΑ  ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ
αρ. 3.

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  ΣΝΑΚ  ΜΠΑΡ  µε
διακριτικό  τίτλο  “ΥΦΗΛΙΟΣ“  της  εταιρείας  ΙΩΑΝΝΗΣ  ΤΟΥΝΟΥΣΙ∆ΗΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  ΕΠΕ  (19495) που  βρίσκεται  στη  Θεσσαλονίκη  στην  οδό
ΠΡΟΞΕΝΟΥ ΚΟΡΟΜΗΛΑ αρ. 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  Α2  εντός του  καταστήµατος  ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ  µε  διακριτικό  τίτλο  “ΝΟΟΝ“  της  εταιρείας  ΝΟΟΝ
ΠΡΟΤΖΕΚΤ  ΜΠΑΡ  (28486)  που  βρίσκεται  στη  Θεσσαλονίκη  στην  οδό
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ αρ. 51 & ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ.

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
“BAZAARI“  της  κ.ΑΜΠΟΥΛΙ∆ΟΥ  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ  (20705) που  βρίσκεται  στη
Θεσσαλονίκη στην οδό ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ αρ. 43.

Εισηγητής Πρόεδρος 
Παρατηρήσεις
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ  

ΘΕΜΑ  23ο  Έγκριση  ή  µη  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  “JANGAL“  της  κ.ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΥ-  ΚΑΛΑΜΙΩΤΗ
(29224) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΑΞΙΟΥ αρ. 2.

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  ΚΑΦΕΝΕΙΟ του
κ.ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  (27410)  που  βρίσκεται  στη  Θεσσαλονίκη
στην οδό ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ αρ. 150.

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  Α2 εντός του  καταστήµατος  ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ  του  κ.ΛΙΌΚΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  (25612)  που  βρίσκεται  στη  Θεσσαλονίκη  στην  οδό  ΑΓΙΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ αρ. 150.

Εισηγητής Πρόεδρος 
Παρατηρήσεις
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ 
 

                                                         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
                                                        Α΄ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

                                                      Απόστολος Βεϊζαδές

                                                     


