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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α΄ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ

Καλείσθε να συµµετάσχετε στην 9η τακτική συνεδρίαση του Συµβουλίου της Α΄
∆ηµοτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης που θα γίνει την Τρίτη 13 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 8ης/22-6-2021 τακτικής Συνεδρίασης.

Εισηγητής Πρόεδρος
Παρατηρήσεις
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ

ΘΕΜΑ  2ο  Έγκριση  σχεδίου  προϋπολογισµού  εξόδων  έτους  2022  της
Α΄∆ηµοτικής Κοινότητας. 



Εισηγητής Πρόεδρος
Παρατηρήσεις
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ

ΘΕΜΑ 3ο Πρόταση της ∆ιεύθυνσης Βιώσιµης Κινητικότητας και ∆ικτύων για
υπόδειξη της Α΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας Κοινότητας, ενός εµπορικού δρόµου,
στα  όρια  της  Α΄∆ηµοτικής  Κοινότητας,  χωρίς  να  είναι  ο  βασικός  εµπορικός
άξονας, µε σκοπό τον σχεδιασµό ανάπλασης του.

Εισηγητής Πρόεδρος
Παρατηρήσεις
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ

ΘΕΜΑ  4ο  ∆ιατύπωση  γνώµης  επί  του  Σχεδίου  Βιώσιµης  Αστικής
Κινητικότητας του ∆ήµου Θεσσαλονίκης.

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  µε  διακριτικό
τίτλο  “ΗΛΕΚΤΡΟΝ  ΚΑΦΕ“  της  εταιρείας  ΚΟΦΤΕΡΟΣ  Χ.-ΜΩΡΑΪΤΟΥ  Γ.  ΟΕ
(27234)  που  βρίσκεται  στη  Θεσσαλονίκη  στην  οδό  ΠΛΑΤΕΙΑ  ΑΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ αρ.13.

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  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 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  ΠΙΤΣΑΡΙΑ  µε
διακριτικό τίτλο  “SHAKER“  της εταιρείας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΛΑΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
(28868) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΟΛΥΜΠΟΥ αρ.85.

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  ΜΠΑΡ  µε
διακριτικό  τίτλο  “FLIP  SIDE“  του  κ.  ΠΕΡΡΟΥ  ΣΩΤΗΡΙΟΥ  (24244)  που
βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΠΡΟΞΕΝΟΥ ΚΟΡΟΜΗΛΑ αρ.11.
 
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  “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 10ο Έγκριση χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης µουσικής
(στερεοφωνικό συγκρότηµα µικρής ισχύος και µουσικών οργάνων) σύµφωνα
µε την περίπτωση Α2 εντός του καταστήµατος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ µε
διακριτικό  τίτλο  “OVAL“  της  εταιρείας  ΤΣΑΝΤΑΛΗ  Α.-ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ∆. ΟΕ
(11588) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ αρ.1.

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
“ΛΟΥΞ“  του  κ.  KIRATZOPOULOS POULOS ELIAS  (19683) που  βρίσκεται
στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΟΛΥΜΠΟΥ αρ.83.

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  ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ  ΜΠΑΡ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ  µε  διακριτικό  τίτλο  “APALLOU“  της  εταιρείας  Γ.ΜΗΤΡΑΚΟΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΗ  ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  (28908)  που  βρίσκεται  στη
Θεσσαλονίκη στην οδό ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 51 ΚΑΙ ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ αρ.10.



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 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 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 Α2 εντός του καταστήµατος ΚΑΦΕΝΕΙΟ 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 16ο 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 17ο Έγκριση χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης µουσικής
(στερεοφωνικό συγκρότηµα µικρής ισχύος και µουσικών οργάνων) σύµφωνα
µε την περίπτωση Α2 εντός του καταστήµατος ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ µε
διακριτικό τίτλο “NR40 “ της εταιρείας NUMBER40 EE (29708) που βρίσκεται
στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΠΛΑΤΩΝΟΣ αρ. 10 .



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 ΚΑΦΕΝΕΙΟ µε διακριτικό τίτλο
“ΑΡΕΤΟΥΣΑ“  της  κ.  ΝΤΟΥΓΚΑ  ΜΑΡΙΑΣ  (28027)  που  βρίσκεται  στη
Θεσσαλονίκη στην οδό ΜΑΝ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ αρ. 11. 

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  ΣΝΑΚ  ΜΠΑΡ  µε  διακριτικό
τίτλο  “ΤΙ  ΦΑΣΗ“  της  κ.  ΑΡΒΑΝΙΤΗ  ΦΑΝΗΣ  (27664)  που  βρίσκεται  στη
Θεσσαλονίκη στην οδό ΚΑΡΑΟΛΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ αρ. 36 .

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  ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ  µε  διακριτικό
τίτλο  “TSIPOUTAPAS“  τoυ κ.  ΛΑΓΟΥ∆ΑΚΗ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ  (22863)  που
βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΦΩΤΑΚΟΥ αρ. 3 .

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  ΚΑΦΕ  ΜΠΑΡ  µε  διακριτικό
τίτλο  “BEETLE CAFE BAR“  της εταιρείας BEETLE CAFE BAR-ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΕΕ (28833) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΛΕΩΦΟΡΟ ΝΙΚΗΣ αρ.
21 .

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  ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ  ΠΙΤΣΑΡΙΑ
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ  µε  διακριτικό  τίτλο  “HIGH  SCHOOL“  της  εταιρείας
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ  ∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ  ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ



ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  ΕΠΕ  (29367) που  βρίσκεται  στη  Θεσσαλονίκη  στην  οδό
ΛΕΩΦΟΡΟ ΝΙΚΗΣ αρ. 9 .

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  “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 24ο 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  “PALM“  της  εταιρείας ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ  ∆..ΧΟΝ∆ΡΑΚΗΣ  Β.
ΧΟΝ∆ΡΑΚΗ  Α.  ΙΚΕ  (26882)  που  βρίσκεται  στη  Θεσσαλονίκη  στην  οδό
ΑΓΓΕΛΑΚΗ αρ. 10. 

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  ΜΠΑΡ  µε
διακριτικό  τίτλο  “MIRA LOUNGE BAR“  της εταιρείας  ΦΙΡΤΙΝΙ∆ΗΣ ΕΛ  MIRA
LOUNGE  EE (30108)  που  βρίσκεται  στη  Θεσσαλονίκη  στην  οδό ΑΛΕΞ.
ΣΒΩΛΟΥ αρ. 15. 

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 Α2 εντός του καταστήµατος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ µε
διακριτικό  τίτλο  “Ο ΚΗΠΟΣ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ“  της εταιρείας Α.ΚΑΛΑΦΑΤΗ
ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (28866) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό  ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ
ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ αρ. 1. 

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  Α2  εντός του  καταστήµατος  ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ 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 28ο 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  “MACHO LIBRE“ της εταιρείας ΜΑΤΣΟ ΛΙΜΠΡΕ ΟΕ (29466)
που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΣΒΩΛΟΥ αρ. 44.

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 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 30ο Έγκριση χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης µουσικής
(στερεοφωνικό συγκρότηµα µικρής ισχύος και µουσικών οργάνων) σύµφωνα
µε  την  περίπτωση  Α3 εντός του  καταστήµατος  ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ  ΜΠΑΡ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ µε διακριτικό τίτλο  “ΡΑΝΑΜΑ“ 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 

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  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 32ο 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  “ΣΤΗΝ  ΤΑΡΑΤΣΑ“  της  εταιρείας  ΤΑΡΑΤΣΑ ΕΕ  (30102) που  βρίσκεται
στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ αρ. 29.

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 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ  µε  διακριτικό  τίτλο  “ΜΠΑΚΑΛ“  της  εταιρείας  ΜΠΑΚΑΛ  ΙΚΕ
(28163) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ αρ. 38.

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  µε  διακριτικό
τίτλο  “SHELTER“  της  εταιρείας  ΣΕΛΤΕΡ  ΙΚΕ  (25955)  που  βρίσκεται  στη
Θεσσαλονίκη στην οδό ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ αρ. 3.

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 Α3 εντός του καταστήµατος ΜΠΑΡ µε διακριτικό τίτλο “ON
THE EDGE“ του  KARALIOTAS ALEXIS ANGELOS CHRISTOS (19996) που
βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΑΙΓΥΠΤΟΥ αρ. 10.

Εισηγητής Πρόεδρος 
Παρατηρήσεις
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ

ΘΕΜΑ 36ο Έγκριση χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης µουσικής
(στερεοφωνικό συγκρότηµα µικρής ισχύος και µουσικών οργάνων) σύµφωνα
µε την περίπτωση Α3 εντός του καταστήµατος ΜΕΖΕ∆ΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ
µε  διακριτικό  τίτλο  “ΣΟΥΡΤΟΥΚΩ“  της  εταιρείας  Ι.ΚΟΥΜΟΥΛΑ  ΚΑΙ ΣΙΑ  ΟΕ
(27973) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ αρ. 3.



Εισηγητής Πρόεδρος 
Παρατηρήσεις
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ

ΘΕΜΑ 37ο 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 “JANGAL“ της εταιρείας ΧΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΚΕ (30126) που
βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΑΞΙΟΥ αρ. 2.

Εισηγητής Πρόεδρος 
Παρατηρήσεις
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ

ΘΕΜΑ 38ο 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  “ΑΚΡΑΤΟΣ  ΟΙΝΟΣ“  της  εταιρείας  ΦΩΤΕΙΝΕΛΛΗΣ  ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ  ΟΕ
(28960) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΚΑΤΟΥΝΗ αρ. 11.

Εισηγητής Πρόεδρος 
Παρατηρήσεις
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ

ΘΕΜΑ 39ο 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 40ο 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  κ.  ΡΟΥΣΤΕΜΟΓΛΟΥ  ΣΕΛΜΑ  (29929)
που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ αρ. 6.

Εισηγητής Πρόεδρος 
Παρατηρήσεις
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ

ΘΕΜΑ 41ο 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  “ΣΤΗΝ  ΤΑΡΑΤΣΑ“  της  εταιρείας  ΤΑΡΑΤΣΑ ΕΕ  (30102) που  βρίσκεται
στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ αρ. 29.



Εισηγητής Πρόεδρος 
Παρατηρήσεις
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ

ΘΕΜΑ 42ο 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  “ROOFTOP  NIGHTS“  της  εταιρείας  ROOFTOP  NIGHTS
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  ΙΚΕ  (30122)  που  βρίσκεται  στη  Θεσσαλονίκη  στην  οδό
ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ αρ. 1.

Εισηγητής Πρόεδρος 
Παρατηρήσεις
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ
 

ΘΕΜΑ 43ο ∆ιοργάνωση εκδηλώσεων της Α' ∆ηµοτικής Κοινότητας µε θέµα το
Αργεντίνικο Τάνγκο.

Εισηγητής Πρόεδρος 
Παρατηρήσεις
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ
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