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Η παρακάτω Συνεδρίαση θα επαναληφθεί για 3η φορά, λόγω μη συγκέντρωσης των
μελών  του  Συμβουλίου  ,τη  Δευτέρα  25-10-2021  και  ώρα  20:00  στην  αίθουσα
συνεδριάσεων της Κοινότητας, Προξένου Κορομηλά αρ. 36 σύμφωνα με το άρθρο
123 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 “Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων”.
 
Πρός 
κ.κ. Συμβούλους Α΄Δημοτικής Κοινότητας

ΣΥΓΚΛΗΣΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείσθε να συμμετάσχετε στην 15η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Α΄ Δημοτικής
Κοινότητας Θεσσαλονίκης που θα γίνει την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021 στα γραφεία
της  Α΄  Δημοτικής  Κοινότητας  Προξένου  Κορομηλά  36  και  ώρα  20:00  με  μεικτή
Συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)  βάσει της εγκυκλίου 643 ,
Α.Π 69472/24-9-2021 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (Α.Δ.Α: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5)
για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1ο Επικύρωση πρακτικών της 13ης/21-9-2021 Τακτικής Συνεδρίασης.

Εισηγητής Πρόεδρος
Παρατηρήσεις
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ

ΘΕΜΑ 2ο Γνωμοδότηση της Α΄ Δημοτικής Κοινότητας επί της εισήγησης της Διεύθυνσης
Εξυπηρέτησης Επιχειρηματία για κατάργηση κλειστού περιπτέρου επί της οδού Εγνατίας
αρ. 44 και Συγγρού, λόγω θανάτου της δικαιούχου. 



Εισηγητής Πρόεδρος
Παρατηρήσεις `
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ

ΘΕΜΑ 3ο Γνωμοδότηση της Α΄ Δημοτικής Κοινότητας επί της εισήγησης της Διεύθυνσης
Βιώσιμης  Κινητικότητας  και  Δικτύων,  επί  του  κανονισμού  για  τον  καθορισμό
προδιαγραφών και  διαδικασίας  χορήγησης αδειών τομής οδοστρωμάτων,  πεζοδρομίων
κ.λ.π. σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Θεσσαλονίκης από τρίτους.

Εισηγητής Πρόεδρος
Παρατηρήσεις `
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ

ΘΕΜΑ 4ο Γνωμοδότηση της Α΄ Δημοτικής Κοινότητας επί της εισήγησης της Διεύθυνσης
Εξυπηρέτησης Επιχειρηματία για λειτουργία Χριστουγεννιάτικης Αγοράς στο πάρκο ΧΑΝΘ.

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 Α1 εντός του καταστήματος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ με διακριτικό τίτλο “ΔΙΕΘΝΕΣ”  της
εταιρείας  Ι.ΜΠΕΓΚΑΣ  ΕΕ  (17923)  που  βρίσκεται  στη  Θεσσαλονίκη  στην  οδό
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΕΛΕΝΙΚΟΥ  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 Α1 εντός του καταστήματος ΠΙΤΣΑΡΙΑ με διακριτικό τίτλο “THE PIZZA STORE”
του  κ.   ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ  ΧΡΗΣΤΟΥ (29875)  που  βρίσκεται  στη  Θεσσαλονίκη  στην  οδό
ΤΣΟΠΕΛΑ  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 ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ με διακριτικό τίτλο “STRETTO
”  της  εταιρείας  STRETTO  EE (30053)  που  βρίσκεται  στη  Θεσσαλονίκη  στην  οδό
ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ  αρ. 18.

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 ΚΑΦΕΝΕΙΟ με διακριτικό τίτλο “ΙΠΠΟΠΟΤΑΜΟΣ”
της εταιρείας ΜΠΕΓΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (20657) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη
στην οδό ΠΛΑΤΕΙΑ  ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ αρ.7.

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 ΚΑΦΕΝΕΙΟ με διακριτικό τίτλο “ΑΣΤΟΡΙΑΛΕ” της
εταιρείας ΑΣΤΟΡΙΑΛΕ ΕΕ (30251) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΠΛΑΤΕΙΑ
ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ αρ. 17.

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 ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ με διακριτικό τίτλο “ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ”
της εταιρείας Γ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ-Χ. ΖΑΠΡΟΥΔΗΣ ΟΕ (27816) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη
στην οδό ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 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  Α2  εντός  του  καταστήματος  ΠΙΤΣΑΡΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ  με  διακριτικό  τίτλο
“SALUMERIA”  της  κ.ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑΣ (24929) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη
στην οδό ΟΛΥΜΠΟΥ αρ. 82.

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 ΚΑΦΕΝΕΙΟ με διακριτικό τίτλο “ROQUER ” του κ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΥ (17270) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΟΛΥΜΠΟΥ
αρ. 104 .

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 με διακριτικό τίτλο “7 ΘΑΛΑΣΣΕΣ ”



της εταιρείας ΚΟΧΥΛΙ ΑΕ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  (19292)
που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΚΑΛΑΠΟΘΑΚΗ αρ. 8-10 .

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 “ΣΤΕΡΕΟ ”
της εταιρείας Ν. ΡΑΜΜΟΣ-Χ.ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΟΕ (25033) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη
στην οδό ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΒΑΜΒΑΚΑ αρ. 5 .

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 ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ με διακριτικό τίτλο “ΚΑΖΒΑΗ ”  της
εταιρείας  VIA  PATRON  12  IKE  (27089)  που  βρίσκεται  στη  Θεσσαλονίκη  στην  οδό
ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ  αρ. 12 .

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   ΜΠΑΡ  με  διακριτικό  τίτλο
“ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ 3” της εταιρείας ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΔΕΣ- ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
(21678) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ  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 ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ  ΜΠΑΡ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ με διακριτικό
τίτλο “GATSBY”  της εταιρείας  GATSBY THESSALONIKI IKE  (28729) που βρίσκεται στη
Θεσσαλονίκη στην οδό ΕΡΜΟΥ  αρ. 21.

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 ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ με διακριτικό
τίτλο “HANAYA SUSHI BAR”  του κ.  ΜΠΑΖΑΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (29863) που βρίσκεται  στη
Θεσσαλονίκη στην οδό ΡΟΓΚΟΤΗ αρ. 4.



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 με διακριτικό τίτλο “ ΕΡΕΙΠΙΟ” του κ.
ΘΩΜΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ (3532) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
αρ. 136.

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 “ΝΤΟΡΕ-ΖΥΘΟΣ”
της εταιρείας ΖΥΘΟΣ ΑΕ. ΕΣΤΙΑΣΗΣ  (19157) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό
ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ αρ. 7.

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 ΟΥΖΕΡΙ με διακριτικό τίτλο
“ΡΟΔΑ ΕΙΝΑΙ  ΚΑΙ  ΓΥΡΙΖΕΙ”  της  εταιρείας  ΓΙΑΛΔΩΡΗΣ Π.  ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ Δ.  ΟΕ
(29670) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό Φ.ΔΡΑΓΟΥΜΗ & ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ αρ.
43.

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 ΜΠΑΡ  με  διακριτικό τίτλο “TOM
DIXON THESSALONIKI”  της εταιρείας 2 ND FLOOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΠΙΠΛΩΝ  (29139)  που  βρίσκεται  στη  Θεσσαλονίκη  στην  οδό   ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΣΜΥΡΝΗΣ  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  ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ με  διακριτικό  τίτλο
“ΜΑΡΑΘΟΣ” της εταιρείας ΜΑΡΑΘΟΣ ΙΚΕ (26717) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην
οδό ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ  αρ. 6.



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  ΚΑΦΕ  ΣΝΑΚ  ΜΠΑΡ   με  διακριτικό  τίτλο
“ΠΑΝΘΕΟΝ” της εταιρείας Σ.ΚΙΟΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (22167) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη
στην οδό ΠΡΟΞΕΝΟΥ ΚΟΡΟΜΗΛΑ & ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ  αρ. 4.

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 “MALT &
JAZZ”  της  εταιρείας  ΜΑΛΤ  &  ΤΖΑΖ  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ  ΕΠΕ  (1313)  που
βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΠΡΟΞΕΝΟΥ ΚΟΡΟΜΗΛΑ  αρ. 1.

Εισηγητής Πρόεδρος
Παρατηρήσεις
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ

ΘΕΜΑ 26ο  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 “THE
KING”  της  κ. ΚΑΡΑΠΑΛΕ ΕΛΕΝΗΣ (30253) που βρίσκεται  στη Θεσσαλονίκη στην οδό
ΟΡΒΗΛΟΥ  αρ. 4.

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 ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ  με διακριτικό τίτλο “ΟΙΝΟΧΟΟΣ”
του  κ. ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΥ (23792) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΕΛΕΝΙΚΟΥ αρ. 39.

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 με  διακριτικό  τίτλο  “INSPOT”  της
εταιρείας   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ  ΡΟΤΟΝΤΑΣ  ΕΕ  (28665)  που  βρίσκεται  στη
Θεσσαλονίκη στην οδό ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ αρ. 28.

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 Α2 εντός του  καταστήματος ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ με διακριτικό τίτλο  “ΡΟΕΤΑ”  της
εταιρείας   ΠΟΕΤΑ  (Μ.Κ.Ο)  (21520)  που  βρίσκεται  στη  Θεσσαλονίκη  στην  οδό
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ αρ. 34.

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 Α2 εντός του καταστήματος ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΚΑΦΕ με διακριτικό τίτλο “THE
PULP BAR” της εταιρείας  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ (16342) που βρίσκεται
στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΒΩΛΟΥ αρ. 8.

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 Α2 εντός του καταστήματος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ με διακριτικό τίτλο
“ΜΑΤΖΟΡΕ”  της  εταιρείας   ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΟΥΣΕΣ ΜΑΤΖΟΡΕ (27388) που βρίσκεται στη
Θεσσαλονίκη στην οδό ΦΙΛΙΠΠΟΥ αρ. 83.

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 Α2 εντός του καταστήματος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ με διακριτικό τίτλο “DELILAH
BAR ” της εταιρείας DELILAH BAR EE (30305) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό
ΦΩΚΑΙΑΣ αρ. 1.

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  Α2  εντός  του  καταστήματος  ΚΑΦΕΝΕΙΟ  με  διακριτικό  τίτλο  “ΜΟΝΟ  ΓΙΑ
ΣΗΜΕΡΑ ” του κ. DEMERJIS NINO   (29539) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό
ΟΛΥΜΠΟΥ αρ. 18.

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 ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ με διακριτικό τίτλο
“LA DOZE” της εταιρείας LA DOZE IKE (26300) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό
ΒΗΛΑΡΑ  αρ. 1 .

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 ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ με διακριτικό τίτλο “ΤΟ ΣΑΡΩΘΡΟΝ”
της  κ.  ΚΡΙΚΕΛΗ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ (26347)  που  βρίσκεται  στη  Θεσσαλονίκη  στην  οδό
ΚΑΤΟΥΝΗ αρ. 17. 

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 ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ με διακριτικό τίτλο “ΕΝ΄ΑΡΧΗ” της κ.
ΚΑΖΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ (24253) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΑΙΓΥΠΤΟΥ αρ.
19. 

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
“ARROGANT” της εταιρείας ΟΙΝΟΓΕΥΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ (26564) που βρίσκεται
στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΠΑΪΚΟΥ 5 & ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ αρ. 35. 

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 ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ με διακριτικό
τίτλο “MANOIR”  της  εταιρείας  ΠΛΑΤΕΙΑ  ΕΜΠΟΡΙΟΥ  ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ  ΕΕ  (28595)  που
βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΚΑΤΟΥΝΗ αρ. 31. 

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 Α3 εντός 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 Α3 εντός του καταστήματος  ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ με διακριτικό τίτλο “J’ADORE”
της εταιρείας ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (28739) που βρίσκεται στη
Θεσσαλονίκη στην οδό ΦΩΚΑΙΑΣ  αρ. 1. 

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 Α3 εντός του καταστήματος ΣΝΑΚ  ΜΠΑΡ με διακριτικό τίτλο “ΖΥΘΟΣ” της
εταιρείας  ΖΥΘΟΣ  ΑΕ  ΕΣΤΙΑΣΗΣ   (19237)  που  βρίσκεται  στη  Θεσσαλονίκη  στην  οδό
ΚΑΤΟΥΝΗ  αρ. 5. 

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 Α3 εντός του καταστήματος ΜΠΑΡ με διακριτικό τίτλο “KYOTO CHAIN BAR ”
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  43ο  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 “VALITSA ” του
κ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΛΑΧΟΥ” (27517) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΒΕΡΟΙΑΣ αρ.
5. 

Εισηγητής Πρόεδρος
Παρατηρήσεις
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ

ΘΕΜΑ  44ο  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
“BROCKOLO” της εταιρείας  NIGHT STORIES SKG ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ (30293) που
βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗ αρ. 55. 

Εισηγητής Πρόεδρος
Παρατηρήσεις
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ

ΘΕΜΑ  45ο  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 “LENA’S
BISTRO” της  κ.ΤΖΙΤΖΙΚΑ ΕΛΕΝΗΣ (16616)  που βρίσκεται  στη Θεσσαλονίκη στην οδό
ΚΑΤΟΥΝΗ αρ. 17. 

Εισηγητής Πρόεδρος
Παρατηρήσεις
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ

ΘΕΜΑ  46ο  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 ΣΑΡΩΘΡΟΝ”
της  κ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ  ΚΡΙΚΕΛΗ  (28942)  που  βρίσκεται  στη  Θεσσαλονίκη  στην  οδό
ΚΑΤΟΥΝΗ αρ. 19. 

Εισηγητής Πρόεδρος
Παρατηρήσεις
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ

ΘΕΜΑ  47ο  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 “ FAST
DRINK” του κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ (20084) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην
οδό ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ αρ. 33. 

Εισηγητής Πρόεδρος
Παρατηρήσεις
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ

ΘΕΜΑ  48ο  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 “
BANCONAR”  της  εταιρείας  ΣΥΓΓΡΟΥ  3  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ  (26663) που βρίσκεται στη
Θεσσαλονίκη στην οδό ΣΥΓΓΡΟΥ αρ. 3. 

Εισηγητής Πρόεδρος
Παρατηρήσεις
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ

ΘΕΜΑ  49ο  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 “



ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ  WE”  της  εταιρείας  ΑΛΠΙΚΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ  ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΑΕ  (23177)  που
βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό 3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ αρ. 3. 

Εισηγητής Πρόεδρος
Παρατηρήσεις
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ

ΘΕΜΑ 50ο  Έγκριση  διοργάνωσης  παράστασης  ΤΑΝΓΚΟ  συνολικής  δαπάνης  ποσού
8.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
 
Εισηγητής Πρόεδρος
Παρατηρήσεις
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ

                                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                   Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

                                                                          Απόστολος Βεϊζαδές


