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ΣΥΓΚΛΗΣΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείσθε να συμμετάσχετε στην 17η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Α΄ Δημοτικής
Κοινότητας Θεσσαλονίκης που θα γίνει την Τετάρτη 17 Νοεμβρίου 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 14ης/15-10-2021 έκτακτης συνεδρίασης, 15ης/25-
10-2021 τακτικής συνεδρίασης και της 16ης/1-11-2021 έκτακτης 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 Βενιζέλου
αρ. 44, λόγω θανάτου της δικαιούχου και αποχώρησης του μισθωτή.
 
Εισηγητής Πρόεδρος
Παρατηρήσεις

mailto:l.vasilaki@thessaloniki.gr


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 ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ  με  διακριτικό τίτλο
“NEW LOCAL”  της εταιρείας Ν.ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ (20352) που βρίσκεται
στη Θεσσαλονίκη στην οδό Π. Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ αρ. 17.

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  “LOCAL”  της
εταιρείας  Ν.ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ  ΣΙΑ ΟΕ (13178)  που βρίσκεται  στη  Θεσσαλονίκη
στην οδό Π. Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ αρ. 17.

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 ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ  με διακριτικό τίτλο
“CHESTER”  της  εταιρείας  ΚΟΡΟΜΗΛΑ-ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ  ΕΕ  (26867)  που  βρίσκεται  στη
Θεσσαλονίκη στην οδό ΠΡΟΞΕΝΟΥ ΚΟΡΟΜΗΛΑ αρ. 4.

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 ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ με διακριτικό τίτλο “CROWBAR”
της εταιρείας ΑΣΠΡΟΣ ΛΑΓΟΣ ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ ΕΕ (25975) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη
στην οδό ΤΣΟΠΕΛΑ αρ. 4.

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 ΠΙΤΣΑΡΙΑ με διακριτικό τίτλο
“MANGIARE” της εταιρείας MANGIARE IKE (28333) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην
οδό ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ αρ. 20.

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 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΜΠΑΡ με διακριτικό τίτλο “BLANC  ”
της εταιρείας BLANC PROJECT EE   (29489) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό
ΛΕΩΦΟΡΟ ΝΙΚΗΣ αρ. 9Α .

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 ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ με διακριτικό τίτλο “ GRECO  ” της
εταιρείας  ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (25907) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη
στην οδό ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ αρ. 100 .

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 ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ με διακριτικό
τίτλο “ALBETA ” της εταιρείας MEDITERRANIAN BAKERY IKE  (30314) που βρίσκεται στη
Θεσσαλονίκη στην οδό Ι. ΔΡΑΓΟΥΜΗ 9 & ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ  αρ. 10 .

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  ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ  ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ με  διακριτικό  τίτλο
“NATIONAL”  του  κ.   ΤΣΙΠΗ ΘΑΝΑ (29487)  που βρίσκεται  στη  Θεσσαλονίκη στην οδό
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ  αρ. 19 .

Εισηγητής Πρόεδρος
Παρατηρήσεις
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ

ΘΕΜΑ 12ο Αίτηση επανεξέτασης του κ. Κιόση Στυλιανού   με την υπ΄ αριθμ. 282325/3-11-
2021 αίτηση για χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής 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 ΠΡ. ΚΟΡΟΜΗΛΑ & ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ 4.

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  ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ  ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ   με
διακριτικό  τίτλο  “NΟΟΝ”  του  κ.  ΣΚΗΝΙΤΗ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  (30370)  που  βρίσκεται  στη
Θεσσαλονίκη στην οδό ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 51 ΚΑΙ ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ.

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  ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ  ΚΑΦΕ   με  διακριτικό  τίτλο
“ΖΙΓΚΟΥΑΛΑ THE BAR”  της εταιρείας ΖΙΓΚΟΥΑΛΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ  (30369) που
βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΕΛΛΙΟΥ.  αρ. 4 .

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  ΜΠΑΡ  με  διακριτικό  τίτλο
“SHERLOCK”  της  εταιρείας  J  J  ENTERPRISES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  ΙΚΕ   (29970)  που
βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΛΕΩΦΟΡΟ ΝΙΚΗΣ.  αρ. 25 .

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 ΣΝΑΚ  ΜΠΑΡ με διακριτικό τίτλο “ΗΑΥΑΤ”  της
εταιρείας  ΝΤΕΝΙΖ  ΟΕ   (28549)  που  βρίσκεται  στη  Θεσσαλονίκη  στην  οδό  ΠΑΛΑΙΩΝ
ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ αρ. 23 .

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 ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ με διακριτικό τίτλο “CANDYBAR” της
εταιρείας Ι.ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ-Α.ΓΟΥΙΒΕΡΤ-Χ.ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΟΕ  (19542) που βρίσκεται στη
Θεσσαλονίκη στην οδό ΑΓΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ αρ. 4 .

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 ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ με διακριτικό τίτλο “ANANAS”  της



εταιρείας Ε.ΔΕΛΗΣ-Χ.ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΟΕ  (26346) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην
οδό ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ αρ. 21 .

Εισηγητής Πρόεδρος
Παρατηρήσεις
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ

ΘΕΜΑ 19ο Αίτηση  επανεξέτασης της  εταιρείας  ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΕΕ
(28595)  με  την  υπ΄αριθμ.  289326/9-11-2021  αίτηση  για   χορήγηση 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”  που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην
οδό ΚΑΤΟΥΝΗ αρ. 31. 

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 Α3 εντός του καταστήματος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ με διακριτικό τίτλο “ΓΟΡΙΛΑΣ” της
εταιρείας ΠΛΑΚΙΔΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (28453) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην
οδό ΒΕΡΟΙΑΣ 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 Α3 εντός του καταστήματος ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ με διακριτικό τίτλο “MAHALO” της
εταιρείας ΠΛΑΚΙΔΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (25800) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην
οδό ΒΕΡΟΙΑΣ αρ. 5. 

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 Α3 εντός του καταστήματος ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ με διακριτικό τίτλο “ ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ” της
εταιρείας Μ.ΚΟΓΙΟΣ-Α.ΚΥΡΑΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ (17291) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην
οδό ΒΑΤΙΚΙΩΤΟΥ αρ. 2. 

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 Α3 εντός του καταστήματος ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ με διακριτικό τίτλο “ ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ” της



εταιρείας Μ.ΚΟΓΙΟΣ-Α.ΚΥΡΑΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ (17278) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην
οδό ΒΑΤΙΚΙΩΤΟΥ αρ. 6-8. 

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 Α3 εντός του καταστήματος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ  με διακριτικό τίτλο “ JANGAL”
του κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΔΡΙΩΤΗ (30312) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη
στην οδό ΑΞΙΟΥ αρ. 2. 

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 Α3 εντός του καταστήματος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ  με διακριτικό τίτλο “ NHAOS”
της   κ.  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  ΜΕΛΕΤΗ  (29531)  που  βρίσκεται  στη  Θεσσαλονίκη  στην  οδό
ΠΑΓΓΑΙΟΥ αρ. 9. 

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 ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ  με διακριτικό τίτλο “ REHAB PUB”
της εταιρείας Α.ΣΙΔΕΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (25051) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό
ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ αρ. 19. 

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 ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ με διακριτικό τίτλο “
GREK”  της  εταιρείας  ΓΕΥΣΤΙΚΕΣ  ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ  ΕΠΕ  (26350)  που  βρίσκεται  στη
Θεσσαλονίκη στην οδό ΑΙΓΥΠΤΟΥ αρ. 21 ΚΑΙ ΟΡΒΗΛΟΥ 4. 

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 “  ART
HOUSE”  του κ.  ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΟΚΑΝΤΑΡΙΔΗ (20939) που βρίσκεται  στη Θεσσαλονίκη
στην οδό ΒΕΡΟΙΑΣ αρ. 3.



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 ΜΠΑΡ με διακριτικό τίτλο “  MONKEY
BAR της εταιρείας MONKEY ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΙΚΕ” (30358) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη
στην οδό ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ αρ. 31.

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 ΣΝΑΚ  ΜΠΑΡ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ με διακριτικό τίτλο “
TAQUERIA RODRIGUEZ της εταιρείας “RODRIGUEZ TACOS OE ” (30138) που βρίσκεται
στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΕΡΝΕΣΤΟΥ ΕΜΠΡΑΡ  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 Α3 εντός του καταστήματος ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΜΠΑΡ με διακριτικό τίτλο “  ΤΡΙΖΟΝΙ
της  εταιρείας  “ΤΡΙΖΟΝΙ EXCLUSIVE  SEA FOOD  IKE  ”  (30386)  που  βρίσκεται  στη
Θεσσαλονίκη στην οδό ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ  αρ. 2.

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 Α4 εκτός του καταστήματος ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ με διακριτικό τίτλο “ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ” της
εταιρείας Μ.ΚΟΓΙΟΣ Α. ΚΥΡΑΝΑ & ΣΙΑ ΟΕ (17278) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην
οδό ΒΑΤΙΚΙΩΤΟΥ αρ. 6-8. 

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 Α4 εκτός του καταστήματος ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ με διακριτικό τίτλο “ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ” της
εταιρείας Μ.ΚΟΓΙΟΣ Α. ΚΥΡΑΝΑ & ΣΙΑ ΟΕ (17291) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην
οδό ΒΑΤΙΚΙΩΤΟΥ αρ. 2. 

Εισηγητής Πρόεδρος



Παρατηρήσεις
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ

ΘΕΜΑ 34ο Γνωμοδότηση της Α΄ Δημοτικής Κοινότητας επί της εισήγησης της Διεύθυνσης
Εξυπηρέτησης  Επιχειρηματία  για  κατάργηση  θέσεως  περιπτέρου  επί  της  οδού
Αντιγονιδών αρ.5, λόγω μη ύπαρξης μίσθωσης.

Εισηγητής Πρόεδρος
Παρατηρήσεις
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ  

ΘΕΜΑ 35ο Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 147/2020 Απόφασης Συμβουλίου Α΄ Δημοτικής
Κοινότητας η οποία αναφέρεται στη σύσταση Επιτροπών του Συμβουλίου της Α΄ Δημοτικής
Κοινότητας και ορισμό συντονιστών τους.

Εισηγητής Πρόεδρος
Παρατηρήσεις
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ  

ΘΕΜΑ 36ο Πρόταση για έκδοση ψηφίσματος της Α΄ Δημοτικής Κοινότητας σχετικά με την
υποστήριξη   ενεργειών και  δράσεων του  Σωματείου  “Φίλοι  του  Ιστορικού  Κέντρου της
Θεσσαλονίκης”. 
      
Εισηγητής Πρόεδρος
Παρατηρήσεις
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ  

                                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                   Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

                                                                          Απόστολος Βεϊζαδές


