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ΣΥΓΚΛΗΣΗ 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ

Καλείσθε να συµµετάσχετε στην 10η τακτική  συνεδρίαση του Συµβουλίου της
Α΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης που  θα γίνει την  Τρίτη 20 Ιουλίου
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 9ης/13-7-2021 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  ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ  ΜΠΑΡ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ  µε  διακριτικό  τίτλο  “BULLDOGS  AND  THE  BEAST“  της
εταιρείας ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ   (27443) που βρίσκεται στη
Θεσσαλονίκη στην οδό ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΣΒΩΛΟΥ αρ.18.

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 µε διακριτικό τίτλο
“ΤΑΞΙ∆Ι“  της εταιρείας Ι.ΤΣΙΚΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (15250) που βρίσκεται στη
Θεσσαλονίκη στην οδό ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ αρ.18.

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  ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ  µε  διακριτικό
τίτλο “ΖΩΓΙΑ“ της εταιρείας ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ (17349) που
βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΣΒΩΛΟΥ αρ.54.

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 εκτός του  καταστήµατος ΟΙΝΟΠΩΛΕΙΟ  µε  διακριτικό
τίτλο  “ΚΑΦΕΟΙΝΟΠΩΛΕΙΟ  ΕΛΛΑΣ“  του  κ.  ΚΑΒΑΖΗ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ   (23321)
που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ αρ.37.
 
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
“OMICRON  Z“  της  κ.ΣΥΡΜΟΥ  ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ   (26252)  που  βρίσκεται  στη
Θεσσαλονίκη στην οδό ΖΕΥΞΙ∆ΟΣ αρ.2.

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  ΚΑΦΕ  ΜΠΑΡ  µε  διακριτικό
τίτλο  “ΚΟΚΚΙΝΟΣ  ΣΚΙΟΥΡΟΣ“  της  εταιρείας  ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  ΠΑΥΛΟΥ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ  ΙΚΕ  (28065)  που  βρίσκεται  στη  Θεσσαλονίκη  στην  οδό
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ αρ. 9 & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΕΛΕΝΙΚΟΥ .

Εισηγητής Πρόεδρος 
Παρατηρήσεις
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ

ΘΕΜΑ  8ο  Έγκριση  ή  µη  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  “GIULIETA SPRITZERIA“  της εταιρείας ΣΠΡΙΤΣΕΡΙΑ ΙΚΕ
(28287)  που  βρίσκεται  στη  Θεσσαλονίκη  στην  οδό  ΠΑΛΑΙΩΝ  ΠΑΤΡΩΝ
ΓΕΡΜΑΝΟΥ αρ.33.

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  ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ  µε  διακριτικό
τίτλο  “MOZZAIC“  του  κ.  BOUREKKAB  ALI (29424)  που  βρίσκεται  στη
Θεσσαλονίκη στην οδό ΟΛΥΜΠΟΥ αρ.59.

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 ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΑΒΕΡΝΑ µε
διακριτικό τίτλο  “ROOTS” της εταιρείας ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΤΙΚΑΡΙ∆ΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
(25974) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΜΠΑΛΑΝΟΥ αρ. 4-6.

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  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 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  “ORATOS“  του  κ.  ΤΖΟΥΒΑΛΕΚΗ  ΜΙΛΤΙΑ∆Η    (29217) που  βρίσκεται
στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΣΦΕΤΣΟΥ  αρ. 2.

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  “TSUKI “  της  εταιρείας  Α.ΚΑΛΑΜΙΩΤΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ  (29330)
που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΑΞΙΟΥ αρ. 2 και ΑΒΕΡΩΦ.

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  Α4  εκτός του  καταστήµατος  ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ   ΜΠΑΡ  µε
διακριτικό  τίτλο  “TSUKI “  της  εταιρείας  Α.ΚΑΛΑΜΙΩΤΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ  (29330)
που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΑΞΙΟΥ αρ. 2 και ΑΒΕΡΩΦ.

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  µε  διακριτικό
τίτλο  “VANILLA WORLD SKYBAR “  της εταιρείας  SKYBAR ΕΕ (30144) που
βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΧΑΨΑ αρ. 2  και ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ. 

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  µε  διακριτικό
τίτλο  “BALI“  της εταιρείας ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
(30149) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό  ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ αρ. 3.



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  Α4 εκτός του  καταστήµατος  ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ  µε  διακριτικό
τίτλο  “VANILLA WORLD SKYBAR “  της εταιρείας  SKYBAR ΕΕ (30144) που
βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΧΑΨΑ αρ. 2  και ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ. 

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  Α4  εκτός του  καταστήµατος  ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ  ΜΠΑΡ  µε
διακριτικό  τίτλο  “JANGAL “  της  εταιρείας  ΧΑΤΖΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΙΚΕ  (30126)
που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΑΞΙΟΥ αρ. 2  .

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  Α4  εκτός του  καταστήµατος  ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ  ΜΠΑΡ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ µε διακριτικό τίτλο “PANAMA “ της εταιρείας ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (26934) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό
ΦΩΚΑΙΑΣ αρ. 1 .

Εισηγητής Πρόεδρος 
Παρατηρήσεις
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ  
  

                                                                   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
                                                        Α΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

                                                             Απόστολος Βεϊζαδές

                                                     


