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ΣΥΓΚΛΗΣΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείσθε να συμμετάσχετε στην 12η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Α΄Δημοτικής
Κοινότητας Θεσσαλονίκης που θα γίνει την Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 11:00 έως
14:00,  δια  περιφοράς  ,  με  αποστολή  μηνύματος  (sms)  στο  τηλέφωνο  του  Προέδρου
Απόστολου  Βεϊζαδέ  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  ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1ο Επικύρωση πρακτικών της 11ης/31-8-2021 τακτικής Συνεδρίασης.

Εισηγητής Πρόεδρος
Παρατηρήσεις
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ

ΘΕΜΑ  2ο  Έγκριση  χορήγησης  άδειας  παράτασης  ωραρίου  χρήσης  μουσικής
(στερεοφωνικό συγκρότημα μικρής ισχύος και μουσικών οργάνων) με την περίπτωση Α2
εντός του καταστήματος ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ με διακριτικό
τίτλο “ΤΕΡΚΕΝΛΗΣ” της εταιρείας ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ-ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΕΡΚΕΝΛΗΣ ΑΕ (24726) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΕΡΜΟΥ αρ. 77

Εισηγητής Πρόεδρος



Παρατηρήσεις
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ

ΘΕΜΑ  3ο  Έγκριση  χορήγησης  άδειας  παράτασης  ωραρίου  χρήσης  μουσικής
(στερεοφωνικό συγκρότημα μικρής ισχύος και μουσικών οργάνων) με την περίπτωση Α2
εντός  του  καταστήματος  ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ με  διακριτικό  τίτλο  “APRE΄S”  της  κ.ΕΥΤΕΡΠΗΣ
ΤΑΒΟΥΛΑΡΙΔΟΥ  (29230) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ αρ.
40.

Εισηγητής Πρόεδρος
Παρατηρήσεις
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ

ΘΕΜΑ  4ο  Έγκριση  χορήγησης  άδειας  παράτασης  ωραρίου  χρήσης  μουσικής
(στερεοφωνικό συγκρότημα μικρής ισχύος και μουσικών οργάνων) με την περίπτωση Α2
εντός  του  καταστήματος  ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ  με  διακριτικό  τίτλο  “ΣΑΒΒΙΚΟΣ”  της  εταιρείας
ΣΟΥΒΛΑΚΙ  ΛΑΔΑΔΙΚΑ  ΕΕ  (29268)  που  βρίσκεται  στη  Θεσσαλονίκη  στην  οδό
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ αρ. 12.

Εισηγητής Πρόεδρος
Παρατηρήσεις
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ

ΘΕΜΑ  5ο  Έγκριση  χορήγησης  άδειας  παράτασης  ωραρίου  χρήσης  μουσικής
(στερεοφωνικό συγκρότημα μικρής ισχύος και μουσικών οργάνων) με την περίπτωση Α2
εντός του καταστήματος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ με διακριτικό τίτλο “STONES” της εταιρείας ΦΡΑΝΚΑ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ  ΚΑΙ  ΣΙΑ  ΕΕ  (25495)  που  βρίσκεται  στη  Θεσσαλονίκη  στην  οδό
ΑΙΓΥΠΤΟΥ αρ. 20Α.

Εισηγητής Πρόεδρος
Παρατηρήσεις
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ

ΘΕΜΑ  6ο  Έγκριση  χορήγησης  άδειας  παράτασης  ωραρίου  χρήσης  μουσικής
(στερεοφωνικό συγκρότημα μικρής ισχύος και μουσικών οργάνων) με την περίπτωση Α2
εντός του καταστήματος ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ με διακριτικό τίτλο “REYNA”  της εταιρείας
ELESTIGE HOTELS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ (27846) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην
οδό ΑΓΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ αρ. 15.

Εισηγητής Πρόεδρος
Παρατηρήσεις
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ

ΘΕΜΑ  7ο  Έγκριση  χορήγησης  άδειας  παράτασης  ωραρίου  χρήσης  μουσικής
(στερεοφωνικό συγκρότημα μικρής ισχύος και μουσικών οργάνων) 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  8ο  Έγκριση  χορήγησης  άδειας  παράτασης  ωραρίου  χρήσης  μουσικής
(στερεοφωνικό συγκρότημα μικρής ισχύος και μουσικών οργάνων) με την περίπτωση Α2
εντός του καταστήματος ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ με διακριτικό τίτλο “ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ”  της εταιρείας
ΤΖΕΡΜΙΑ ΜΑΡΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ  (27267) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην
οδό ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΑΛΛΑΡΗ αρ. 9 .

Εισηγητής Πρόεδρος
Παρατηρήσεις
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ

ΘΕΜΑ  9ο  Έγκριση  χορήγησης  άδειας  παράτασης  ωραρίου  χρήσης  μουσικής
(στερεοφωνικό συγκρότημα μικρής ισχύος και μουσικών οργάνων) με την περίπτωση Α2
εντός του καταστήματος ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ με διακριτικό τίτλο “ΤΗΓΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΑΡΕΣ ” της
εταιρείας  ΤΖΕΡΜΙΑ  ΕΥΜΟΡΦΙΑ  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  ΙΚΕ  (25320)  που  βρίσκεται  στη
Θεσσαλονίκη στην οδό ΚΑΤΟΥΝΗ αρ. 3 .

Εισηγητής Πρόεδρος
Παρατηρήσεις
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ

ΘΕΜΑ  10ο  Έγκριση  χορήγησης  άδειας  παράτασης  ωραρίου  χρήσης  μουσικής
(στερεοφωνικό συγκρότημα μικρής ισχύος και μουσικών οργάνων) με την περίπτωση Α2
εντός  του  καταστήματος  ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ με  διακριτικό  τίτλο  “CAFEOINO ”  της  εταιρείας
ΛΥΚΟΚΩΣΤΑΣ ΑΘ.-ΔΑΓΚΛΗΣ ΑΘ. ΟΕ (9939) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΟΥΝΑΡΗ αρ. 49Α .

Εισηγητής Πρόεδρος
Παρατηρήσεις
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ

ΘΕΜΑ  11ο  Έγκριση  χορήγησης  άδειας  παράτασης  ωραρίου  χρήσης  μουσικής
(στερεοφωνικό συγκρότημα μικρής ισχύος και μουσικών οργάνων) με την περίπτωση Α2
εντός  του  καταστήματος  ΚΑΦΕΝΕΙΟ   του  κ.  ΜΑΝΔΕΛΗ  ΙΩΑΝΝΗ-ΝΙΚΙΑ (25035)  που
βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ αρ. 1 .

Εισηγητής Πρόεδρος
Παρατηρήσεις
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ

ΘΕΜΑ  12ο  Έγκριση  χορήγησης  άδειας  παράτασης  ωραρίου  χρήσης  μουσικής
(στερεοφωνικό συγκρότημα μικρής ισχύος και μουσικών οργάνων) με την περίπτωση Α2
εντός του καταστήματος ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ με διακριτικό τίτλο ASIAN HOUSE της εταιρείας
Δ.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  ΕΠΕ  (28382)  που  βρίσκεται  στη  Θεσσαλονίκη
στην οδό ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ αρ. 7 .

Εισηγητής Πρόεδρος
Παρατηρήσεις
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ

ΘΕΜΑ  13ο  Έγκριση  χορήγησης  άδειας  παράτασης  ωραρίου  χρήσης  μουσικής
(στερεοφωνικό συγκρότημα μικρής ισχύος και μουσικών οργάνων) με την περίπτωση Α2
εντός  του  καταστήματος  ΠΙΤΣΑΡΙΑ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ με  διακριτικό  τίτλο FAMIGLIANO της



εταιρείας ΓΕΥΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΕΠΕ (22444) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην
οδό ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ αρ. 5 .

Εισηγητής Πρόεδρος
Παρατηρήσεις
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ

ΘΕΜΑ  14ο  Έγκριση  χορήγησης  άδειας  παράτασης  ωραρίου  χρήσης  μουσικής
(στερεοφωνικό συγκρότημα μικρής ισχύος και μουσικών οργάνων) με την περίπτωση Α2
εντός του  καταστήματος  ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ με διακριτικό  τίτλο ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΚΑΦΕ ΟΕ της
εταιρείας  ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ  ΚΑΦΕ  ΟΕ  (28311)  που  βρίσκεται  στη  Θεσσαλονίκη  στην  οδό
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΟΥΝΑΡΗ  αρ. 51 .

Εισηγητής Πρόεδρος
Παρατηρήσεις
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ

ΘΕΜΑ  15ο  Έγκριση  χορήγησης  άδειας  παράτασης  ωραρίου  χρήσης  μουσικής
(στερεοφωνικό συγκρότημα μικρής ισχύος και μουσικών οργάνων) με την περίπτωση Α2
εντός  του  καταστήματος   ΚΑΦΕ  ΜΠΑΡ  με  διακριτικό  τίτλο ΕΝ  ΜΙΚΡΩ  του
κ.ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΤΟΥ  ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ  (26225)  που  βρίσκεται  στη  Θεσσαλονίκη  στην  οδό
ΑΛΕΞ. ΣΒΩΛΟΥ  αρ. 54 .

Εισηγητής Πρόεδρος
Παρατηρήσεις
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ

ΘΕΜΑ  16ο  Έγκριση  χορήγησης  άδειας  παράτασης  ωραρίου  χρήσης  μουσικής
(στερεοφωνικό συγκρότημα μικρής ισχύος και μουσικών οργάνων) με την περίπτωση Α2
εντός του καταστήματος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ με διακριτικό τίτλο ΝΤΟΜΙΝΟ της εταιρείας
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ (21223) που
βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΦΙΛΙΠΠΟΥ  αρ. 80 .

Εισηγητής Πρόεδρος
Παρατηρήσεις
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ

ΘΕΜΑ  17ο  Έγκριση  χορήγησης  άδειας  παράτασης  ωραρίου  χρήσης  μουσικής
(στερεοφωνικό συγκρότημα μικρής ισχύος και μουσικών οργάνων) με την περίπτωση Α2
εντός του καταστήματος ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΜΠΑΡ με διακριτικό τίτλο ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ της εταιρείας
ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (29356) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΛΕΩΦΟΡΟ
ΝΙΚΗΣ αρ. 21 .

Εισηγητής Πρόεδρος
Παρατηρήσεις
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ

ΘΕΜΑ  18ο  Έγκριση  χορήγησης  άδειας  παράτασης  ωραρίου  χρήσης  μουσικής
(στερεοφωνικό συγκρότημα μικρής ισχύος και μουσικών οργάνων) με την περίπτωση Α2
εντός του καταστήματος ΚΑΦΕΝΕΙΟ με διακριτικό τίτλο PIERROT LE FOU της εταιρείας
PIERROT  LE  FOU  OE  (30071)  που  βρίσκεται  στη  Θεσσαλονίκη  στην  οδό
ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ αρ. 14 .



Εισηγητής Πρόεδρος
Παρατηρήσεις
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ

ΘΕΜΑ  19ο  Έγκριση  χορήγησης  άδειας  παράτασης  ωραρίου  χρήσης  μουσικής
(στερεοφωνικό συγκρότημα μικρής ισχύος και μουσικών οργάνων) με την περίπτωση Α2
εντός του καταστήματος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ με διακριτικό τίτλο ΕΛΞΑΤΕ  της εταιρείας
ΠΑΠΠΑΣ-ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΟΕ (19807) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΙΣΑΥΡΩΝ
αρ. 10 .

Εισηγητής Πρόεδρος
Παρατηρήσεις
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ

ΘΕΜΑ  20ο  Έγκριση  χορήγησης  άδειας  παράτασης  ωραρίου  χρήσης  μουσικής
(στερεοφωνικό συγκρότημα μικρής ισχύος και μουσικών οργάνων) με την περίπτωση Α2
εντός του καταστήματος ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ με διακριτικό τίτλο WONDERWALL της εταιρείας
WONDERWALL BAR EE  (28186) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό  ΑΙΓΥΠΤΟΥ
αρ. 16Α .

Εισηγητής Πρόεδρος
Παρατηρήσεις
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ

ΘΕΜΑ  21ο  Έγκριση  χορήγησης  άδειας  παράτασης  ωραρίου  χρήσης  μουσικής
(στερεοφωνικό συγκρότημα μικρής ισχύος και μουσικών οργάνων) με την περίπτωση Α2
εντός του καταστήματος ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ με διακριτικό τίτλο YOUKALI της
εταιρείας ΠΑΤΑΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΕ (25145) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ  αρ. 6 .

Εισηγητής Πρόεδρος
Παρατηρήσεις
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ

ΘΕΜΑ  22ο  Έγκριση  χορήγησης  άδειας  παράτασης  ωραρίου  χρήσης  μουσικής
(στερεοφωνικό συγκρότημα μικρής ισχύος και μουσικών οργάνων) με την περίπτωση Α2
εντός του καταστήματος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ με διακριτικό τίτλο ΓΙΑΠΙ της
εταιρείας ΓΙΑΠΙ ΟΕ (30066) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ  αρ.
1. 

Εισηγητής Πρόεδρος
Παρατηρήσεις
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ

ΘΕΜΑ  23ο  Έγκριση  χορήγησης  άδειας  παράτασης  ωραρίου  χρήσης  μουσικής
(στερεοφωνικό συγκρότημα μικρής ισχύος και μουσικών οργάνων) με την περίπτωση Α2
εντός  του  καταστήματος  ΚΑΦΕΝΕΙΟ  με  διακριτικό  τίτλο ΜΠΑΤΕ  ΣΚΥΛΟΙ  του  κ.
ΠΑΠΑΦΛΩΡΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (19788) που βρίσκεται  στη Θεσσαλονίκη στην οδό
ΟΛΥΜΠΟΥ αρ. 61. 

Εισηγητής Πρόεδρος



Παρατηρήσεις
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ

ΘΕΜΑ  24ο  Έγκριση  χορήγησης  άδειας  παράτασης  ωραρίου  χρήσης  μουσικής
(στερεοφωνικό συγκρότημα μικρής ισχύος και μουσικών οργάνων) με την περίπτωση Α2
εντός  του  καταστήματος  ΚΑΦΕ  ΜΠΑΡ  με  διακριτικό  τίτλο BELLEVILLE της  εταιρείας
ΑΥΤΟΝΟΜΗ  ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ  ΙΚΕ  (27793)  που  βρίσκεται  στη  Θεσσαλονίκη  στην  οδό
ΦΙΛΙΠΠΟΥ αρ. 80-82
. 
Εισηγητής Πρόεδρος
Παρατηρήσεις
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ

ΘΕΜΑ  25ο  Έγκριση  χορήγησης  άδειας  παράτασης  ωραρίου  χρήσης  μουσικής
(στερεοφωνικό συγκρότημα μικρής ισχύος και μουσικών οργάνων) με την περίπτωση Α2
εντός του καταστήματος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ  ΜΠΑΡ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ με διακριτικό τίτλο BULLDOGS
AND  THE  BEAST της  εταιρείας  ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΚΑΙ  ΣΙΑ ΕΕ  (27443)  που
βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΣΒΩΛΟΥ αρ. 1.
. 
Εισηγητής Πρόεδρος
Παρατηρήσεις
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ

ΘΕΜΑ  26ο  Έγκριση  χορήγησης  άδειας  παράτασης  ωραρίου  χρήσης  μουσικής
(στερεοφωνικό συγκρότημα μικρής ισχύος και μουσικών οργάνων) με την περίπτωση Α2
εντός  του  καταστήματος  ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ  με  διακριτικό  τίτλο  ARC της  εταιρείας
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ -ΚΟΜΝΗΝΩΝ ΙΚΕ (27314) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ αρ. 22.
. 
Εισηγητής Πρόεδρος
Παρατηρήσεις
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ

ΘΕΜΑ  27ο  Έγκριση  χορήγησης  άδειας  παράτασης  ωραρίου  χρήσης  μουσικής
(στερεοφωνικό συγκρότημα μικρής ισχύος και μουσικών οργάνων) με την περίπτωση Α2
εντός  του  καταστήματος  ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ  με  διακριτικό  τίτλο  ΑΚΑΔΗΜΙΑ SKG  του
κ.ΔΕΔΕΟΓΛΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ (28969) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
ΦΩΚΑ αρ.3.
. 
Εισηγητής Πρόεδρος
Παρατηρήσεις
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ

ΘΕΜΑ  28ο  Έγκριση  χορήγησης  άδειας  παράτασης  ωραρίου  χρήσης  μουσικής
(στερεοφωνικό συγκρότημα μικρής ισχύος και μουσικών οργάνων) με την περίπτωση Α2
εντός του καταστήματος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ με διακριτικό τίτλο  FINOKIO
της εταιρείας ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΛΑΒΑΣΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (30200) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη
στην οδό ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ  αρ.1.
. 
Εισηγητής Πρόεδρος
Παρατηρήσεις
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ



ΘΕΜΑ  29ο  Έγκριση  χορήγησης  άδειας  παράτασης  ωραρίου  χρήσης  μουσικής
(στερεοφωνικό συγκρότημα μικρής ισχύος και μουσικών οργάνων) με την περίπτωση Α2
εντός του καταστήματος ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ με διακριτικό τίτλο ΔΕΚΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ  της εταιρείας
ΔΕΚΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΙΚΕ (29048)  που βρίσκεται  στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ
ΚΑΛΛΑΡΗ αρ.4.
. 
Εισηγητής Πρόεδρος
Παρατηρήσεις
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ

ΘΕΜΑ  30ο  Έγκριση  χορήγησης  άδειας  παράτασης  ωραρίου  χρήσης  μουσικής
(στερεοφωνικό συγκρότημα μικρής ισχύος και μουσικών οργάνων) με την περίπτωση Α2
εντός  του  καταστήματος  ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ  με  διακριτικό  τίτλο  ΧΑΡΟΥΠΙ  της  εταιρείας
ΧΑΡΟΥΠΙ ΙΚΕ (28907) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΔΟΞΗΣ αρ.4.
. 
Εισηγητής Πρόεδρος
Παρατηρήσεις
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ

ΘΕΜΑ  31ο  Έγκριση  χορήγησης  άδειας  παράτασης  ωραρίου  χρήσης  μουσικής
(στερεοφωνικό συγκρότημα μικρής ισχύος και μουσικών οργάνων) με την περίπτωση Α3
εντός του καταστήματος ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΜΠΑΡ με διακριτικό τίτλο THE DUBLINER  της
εταιρείας  THE  DUBLINER ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΕΣΤΙΑΣΗΣ  ΕΕ  (27739)  που  βρίσκεται  στη
Θεσσαλονίκη στην οδό ΚΑΤΟΥΝΗ  αρ. 16. 

Εισηγητής Πρόεδρος
Παρατηρήσεις
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ

ΘΕΜΑ  32ο  Έγκριση  χορήγησης  άδειας  παράτασης  ωραρίου  χρήσης  μουσικής
(στερεοφωνικό συγκρότημα μικρής ισχύος και μουσικών οργάνων) με την περίπτωση Α3
εντός  του  καταστήματος  ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ  με  διακριτικό  τίτλο RUBIKS  SKG της  εταιρείας
RUBIKS SKG ΙΚΕ (29985) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό Γ.ΘΕΟΧΑΡΗ  αρ. 5-
7. 

Εισηγητής Πρόεδρος
Παρατηρήσεις
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ                                

ΘΕΜΑ  33ο  Έγκριση  χορήγησης  άδειας  παράτασης  ωραρίου  χρήσης  μουσικής
(στερεοφωνικό συγκρότημα μικρής ισχύος και μουσικών οργάνων) με την περίπτωση Α3
εντός του καταστήματος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ με διακριτικό τίτλο DEL΄ ARTE της
εταιρείας Γ. ΖΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ (22424) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό 30η
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ αρ. 2  (πρώην Β.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2Α).

Εισηγητής Πρόεδρος
Παρατηρήσεις
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ   

ΘΕΜΑ  34ο  Έγκριση  χορήγησης  άδειας  παράτασης  ωραρίου  χρήσης  μουσικής
(στερεοφωνικό συγκρότημα μικρής ισχύος και μουσικών οργάνων) με την περίπτωση Α3



εντός του καταστήματος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ με διακριτικό τίτλο  DIZZY DOLLS  του κ.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  (21254) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΑΙΓΥΠΤΟΥ
αρ. 5.  

Εισηγητής Πρόεδρος
Παρατηρήσεις
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ      

ΘΕΜΑ 35ο  Έγκριση  ή  μη  χορήγησης  άδειας  παράτασης  ωραρίου  χρήσης  μουσικής
(στερεοφωνικό συγκρότημα μικρής ισχύος και μουσικών οργάνων) με την περίπτωση Α3
εντός  του  καταστήματος  ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ  με  διακριτικό  τίτλο  ΑΝΦΑΝΓΚΑΤΕ  της  εταιρείας
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΑΝΦΑΝΓΚΑΤΕ ΕΕ (26451) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ αρ. 159.

Εισηγητής Πρόεδρος
Παρατηρήσεις
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ   

ΘΕΜΑ  36ο  Έγκριση  χορήγησης  άδειας  παράτασης  ωραρίου  χρήσης  μουσικής
(στερεοφωνικό συγκρότημα μικρής ισχύος και μουσικών οργάνων) με την περίπτωση Α3
εντός του καταστήματος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ με διακριτικό τίτλο 3 TROIS   της εταιρείας
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΤΟΛΙΑΣ ΚΑΙ  ΣΙΑ ΕΕ (18880)  που βρίσκεται  στη Θεσσαλονίκη στην οδό
ΡΟΓΚΟΤΗ αρ. 3.

Εισηγητής Πρόεδρος
Παρατηρήσεις
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ  
 
ΘΕΜΑ  37ο  Έγκριση  χορήγησης  άδειας  παράτασης  ωραρίου  χρήσης  μουσικής
(στερεοφωνικό συγκρότημα μικρής ισχύος και μουσικών οργάνων) με την περίπτωση Α3
εντός του καταστήματος ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ με διακριτικό τίτλο ΦΟΥΛ ΤΟΥ ΜΕΖΕ της εταιρείας
Κ.ΚΟΥΛΔΑΚΙΔΟΥ Δ.ΤΖΕΡΜΙΑΣ ΙΚΕ (27435) που βρίσκεται  στη Θεσσαλονίκη στην οδό
ΚΑΤΟΥΝΗ αρ. 3.

Εισηγητής Πρόεδρος
Παρατηρήσεις
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ   

ΘΕΜΑ  38ο  Έγκριση  χορήγησης  άδειας  παράτασης  ωραρίου  χρήσης  μουσικής
(στερεοφωνικό συγκρότημα μικρής ισχύος και μουσικών οργάνων) με την περίπτωση Α3
εντός του καταστήματος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ με διακριτικό τίτλο GIZA   της εταιρείας GIZA
ΕΕ (30190) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΑΙΓΥΠΤΟΥ αρ. 9.

Εισηγητής Πρόεδρος
Παρατηρήσεις
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ   

ΘΕΜΑ  39ο  Έγκριση  χορήγησης  άδειας  παράτασης  ωραρίου  χρήσης  μουσικής
(στερεοφωνικό συγκρότημα μικρής ισχύος και μουσικών οργάνων) με την περίπτωση Α3
εντός  του  καταστήματος  ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ  με  διακριτικό  τίτλο  THE  PUB  της  εταιρείας
ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΣ Δ.- ΜΑΥΡΙΔΗΣ Χ. ΟΕ (16625) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην
οδό ΑΙΓΥΠΤΟΥ αρ. 5Γ.



Εισηγητής Πρόεδρος
Παρατηρήσεις
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ   

ΘΕΜΑ  40ο  Έγκριση  χορήγησης  άδειας  παράτασης  ωραρίου  χρήσης  μουσικής
(στερεοφωνικό συγκρότημα μικρής ισχύος και μουσικών οργάνων) με την περίπτωση Α3
εντός  του  καταστήματος  ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ με διακριτικό  τίτλο  URANIA της  εταιρείας
ΟΥΡΑΝΙΑ ΕΕ (28348) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥΥ αρ. 7.

Εισηγητής Πρόεδρος
Παρατηρήσεις
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ   
  
ΘΕΜΑ  41  Έγκριση  ή  μη  χορήγησης  άδειας  παράτασης  ωραρίου  χρήσης  μουσικής
(στερεοφωνικό συγκρότημα μικρής ισχύος και μουσικών οργάνων) με την περίπτωση Α4
εκτός του  καταστήματος  ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ με  διακριτικό  τίτλο  ΑΝΦΑΝΓΚΑΤΕ της  εταιρείας
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΑΝΦΑΝΓΚΑΤΕ ΕΕ (26451) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ αρ. 159.

Εισηγητής Πρόεδρος
Παρατηρήσεις
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ
     
ΘΕΜΑ  42ο  Έγκριση  χορήγησης  άδειας  παράτασης  ωραρίου  χρήσης  μουσικής
(στερεοφωνικό συγκρότημα μικρής ισχύος και μουσικών οργάνων) με την περίπτωση Α4
εκτός του καταστήματος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΟΠΕΝ ΜΠΑΡ με διακριτικό τίτλο MARGARITA του
κ. DOKA  RIDVAN   (30164)  που  βρίσκεται  στη  Θεσσαλονίκη  στην  οδό  ΠΛΑΤΕΙΑ
ΜΟΡΙΧΟΒΟΥ 5 ΚΑΙ ΟΡΒΗΛΟΥ 2 (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 1 ΑΔΙΕΞΟΔΟ).

Εισηγητής Πρόεδρος
Παρατηρήσεις
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ     

ΘΕΜΑ  43ο  Έγκριση  χορήγησης  άδειας  παράτασης  ωραρίου  χρήσης  μουσικής
(στερεοφωνικό συγκρότημα μικρής ισχύος και μουσικών οργάνων) με την περίπτωση Α4
εκτός του καταστήματος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ  με διακριτικό τίτλο BALI της εταιρείας ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ  (30149) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 3.

Εισηγητής Πρόεδρος
Παρατηρήσεις
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ     

                                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                   Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

                                                                          Απόστολος Βεϊζαδές


