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ΣΥΓΚΛΗΣΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείσθε να συμμετάσχετε στην 13η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Α΄ Δημοτικής
Κοινότητας Θεσσαλονίκης που θα γίνει την Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 11:00 έως
14:00  δια  περιφοράς,  μέσω  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  ,  με  αποστολή  e-mail στο
l.vasilaki@thessaloniki.gr ή  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 12ης/7-9-2021 Τακτικής Συνεδρίασης.

Εισηγητής Πρόεδρος
Παρατηρήσεις
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ

ΘΕΜΑ 2ο  Έγκριση  διάθεσης  ή  ανανέωσης  ηλεκτρονικής  κάρτας  στάθμευσης  μονίμου
κατοίκου έτους 2022 για την Α΄ Δημοτική Κοινότητα (Ζώνη Α΄). 

Εισηγητής Πρόεδρος
Παρατηρήσεις
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ

mailto:l.vasilaki@thessaloniki.gr


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 “ΚΑΦΕ ΘΕΑΤΡΟ”
της εταιρείας Ε.ΤΣΑΜΤΣΗΣ-Ι.ΤΣΑΜΤΣΗΣ ΟΕ  (22641) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη
στην οδό ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ αρ. 3.

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 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ με διακριτικό τίτλο “ΜΠΙΤ ΠΑΖΑΡ-
ΦΑΒΕΛΑ” της εταιρείας Ι.ΤΣΑΜΤΣΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ (21613) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη
στην οδό ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ  ΑΓΟΡΑ  αρ. 32-34.

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 ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ με διακριτικό τίτλο
“ΕΛΛΗΝΙΚΟ  ΚΑΦΩΔΕΙΟ”  της  εταιρείας  Ε.ΤΣΑΜΤΣΗΣ-Ι.ΤΣΑΜΤΣΗΣ  ΟΕ  (24437)  που
βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ αρ. 45.

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  “ΑΕΡΙΚΟ”  της
εταιρείας ΒΕΡΔΗ ΚΑΙ ΓΙΑΖΜΠΕΚ ΟΕ (29869) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό
ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ αρ. 11.

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
“CANTEEN”  της εταιρείας ΩΡΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΕ
(20014) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΟΥΝΑΡΗ αρ. 7.

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 με διακριτικό τίτλο  “BOX ”  του κ.
ΡΑΠΤΙΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ (28696) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΚΑΡΑΟΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ αρ. 30 .

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 “BOULEVARD 23 ”
της  εταιρείας   BOULEVARD  23  ΕΠΕ  ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  (27118)  που
βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΛΕΩΦΟΡΟ ΝΙΚΗΣ αρ. 23 .

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 ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ με διακριτικό τίτλο “PASSAGGIO ”
της  εταιρείας  ΠΑΟΛΙΝΑ  ΜΑΝΤΗ  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  ΙΚΕ  (30203)  που  βρίσκεται  στη
Θεσσαλονίκη στην οδό ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ  αρ. 25 .

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 ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ με διακριτικό τίτλο “MR. JONES” της
εταιρείας  MR JONES COOPERATIVE ΙΚΕ” (25095) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην
οδό ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΟΥΝΑΡΗ αρ. 23 .

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  με  διακριτικό  τίτλο
“ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ” της εταιρείας ΤΟ ΠΙΚΑΠ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (28919)
που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ & ΜΗΤΣΑΙΩΝ 1.

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  ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ με διακριτικό τίτλο “ΤΟ ΠΙΚΑΠ” της
εταιρείας ΤΟ ΠΙΚΑΠ ΙΚΕ (23641) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΟΛΥΜΠΟΥ
αρ. 57 .

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 “MISS
BLANCHE” της εταιρείας  PARKER JMR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ  (26661) που βρίσκεται
στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΑΛΛΑΡΗ αρ. 6 .

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  ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ με διακριτικό τίτλο
“ΒΟΝ” της εταιρείας ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΕΕ  (28617) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη
στην οδό ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ 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 “ARGENTO” του κ.
ΛΕΡΑ  ΑΝΔΡΕΑ  (16165)  που  βρίσκεται  στη  Θεσσαλονίκη  στην  οδό  ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
ΙΩΑΚΕΙΜ αρ. 27 .

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 ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ με  διακριτικό  τίτλο
“MECCA” του κ.  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΙΓΑΡΑΚΗ (29175) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη
στην οδό ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ αρ. 51 .

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  ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ  με  διακριτικό  τίτλο “ΚΡΗΤΙΚΟ



ΚΑΦΕΝΕΙΟ”  της  εταιρείας  ΚΡΗΤΙΚΟ  ΚΑΦΕΝΕΙΟ  ΟΕ  (24932)  που  βρίσκεται  στη
Θεσσαλονίκη στην οδό ΣΟΛΩΜΟΥ αρ. 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 Α2 εντός του καταστήματος ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΟΥΖΕΡΙ με διακριτικό τίτλο “ ΝΕΟΣ
ΓΑΛΕΡΙΟΣ”  της εταιρείας ΖΩΙΔΗΣ Χ. MANUSARIDIS K. OE  (23172) που βρίσκεται στη
Θεσσαλονίκη στην οδό ΑΠΕΛΛΟΥ 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 ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ με διακριτικό τίτλο “ ON THE ROAD”
του  κ.  ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ (27504)  που  βρίσκεται  στη  Θεσσαλονίκη  στην  οδό
ΛΕΩΦΟΡΟ ΝΙΚΗΣ αρ. 61 .

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  ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ   ΜΠΑΡ  με  διακριτικό  τίτλο “
ΟΛΥΜΠΙΟΝ”  της  εταιρείας  ΟΛΥΜΠΙΟΝ  ΔΕΚΑ-ΚΕΝΤΡΟ  ΕΣΤΙΑΣΗΣ  ΕΠΕ  (23065)  που
βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΠΛΑΤΕΙΑ  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ αρ. 10 .

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 ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΣΝΑΚ  ΜΠΑΡ με διακριτικό τίτλο “
CULTIVOS COFFEE”  της εταιρείας ΦΟΥΦΗΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (30237) που βρίσκεται στη
Θεσσαλονίκη στην οδό ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ  αρ. 6 .

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  με διακριτικό τίτλο “ ΜΙΚΡΟ ΚΑΦΕ”
της  εταιρείας  ΑΦΟΙ  ΒΑΣΣΙΟΥ ΟΕ  (25423)  που  βρίσκεται  στη  Θεσσαλονίκη  στην  οδό
ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  αρ. 42 .



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   με  διακριτικό  τίτλο “ ΑΛΛΟΣ
ΤΡΟΠΟΣ”  του κ.ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ (17392) που βρίσκεται  στη Θεσσαλονίκη στην
οδό ΠΛΑΤΩΝΟΣ  αρ. 11 .

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 ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ  με διακριτικό
τίτλο “ SOUEL” της κ.ΣΟΥΛΤΑΝΑΣ ΔΟΥΓΙΑ  (22076) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην
οδό ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ αρ. 16 .

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 Α3 εντός του καταστήματος ΚΑΦΕΝΕΙΟ με διακριτικό τίτλο “ΤΟ ΚΟΥΡΜΠΕΤΙ”
της εταιρείας ΤΟ ΚΟΥΡΜΠΕΤΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ ΙΚΕ (23678)
που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ αρ. 6 .

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 Α3 εντός του καταστήματος ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ με διακριτικό τίτλο “ΚΑΠΗΛΕΙΟ” του
κ.  ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ  ΑΛΕΞΙΟΥ  (28904)  που  βρίσκεται  στη  Θεσσαλονίκη  στην  οδό
ΣΠΑΝΔΩΝΗ αρ. 26. 

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  Α3  εντός  του  καταστήματος  ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ με  διακριτικό  τίτλο “THE
ROVER  BAR”  της  εταιρείας  Κ.ΜΠΕΡΤΟΣ  ΚΑΙ  ΣΙΑ  ΕΕ  (18450)  που  βρίσκεται  στη
Θεσσαλονίκη στην οδό ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ αρ. 8. 

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 ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ με διακριτικό τίτλο “ PARATY” της
εταιρείας  BARA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  ΕΠΕ (23095) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην
οδό ΠΙΝΔΟΥ αρ. 8. 

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 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ με διακριτικό τίτλο “  ΛΟΥΠΙΝΟ” της
εταιρείας  Θ.ΠΗΧΑΣ  ΚΑΙ  ΣΙΑ ΕΕ  (26307)  που  βρίσκεται  στη  Θεσσαλονίκη  στην  οδό
ΚΑΤΟΥΝΗ αρ. 4. 

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 Α4 εκτός του καταστήματος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ με διακριτικό τίτλο “URANIA”
της  εταιρείας  ΟΥΡΑΝΙΑ  ΕΕ   (28348)  που  βρίσκεται  στη  Θεσσαλονίκη  στην  οδό
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ αρ. 7. 

Εισηγητής Πρόεδρος
Παρατηρήσεις
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ

                                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                   Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

                                                                          Απόστολος Βεϊζαδές


