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ΣΥΓΚΛΗΣΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείσθε να συμμετάσχετε στην 18η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Α΄ Δημοτικής
Κοινότητας Θεσσαλονίκης που θα γίνει την  Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 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,  426/13-11-2020 και 643/24-9-2021
εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1ο Επικύρωση πρακτικών της 17ης/17-11-2021 τακτικής συνεδρίασης.

Εισηγητής Πρόεδρος
Παρατηρήσεις
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ

ΘΕΜΑ  2ο  Έγκριση  χορήγησης  άδειας  παράτασης  ωραρίου  χρήσης  μουσικής
(στερεοφωνικό  συγκρότημα  μικρής  ισχύος  και  μουσικών  οργάνων)  σύμφωνα   με  την
περίπτωση Α2 εντός του καταστήματος ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ  με διακριτικό
τίτλο “ENSAYAR” της εταιρείας ENSAYAR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ  (28421) που βρίσκεται
στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΛΕΩΦΟΡΟ ΝΙΚΗΣ αρ. 63.

Εισηγητής Πρόεδρος

mailto:l.vasilaki@thessaloniki.gr


Παρατηρήσεις
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 ΜΠΑΡ με διακριτικό τίτλο “BOCA” της
εταιρείας  B.A IKE (24117) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΛΕΩΦΟΡΟ ΝΙΚΗΣ
αρ. 51.

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 ΚΑΦΕΝΕΙΟ  με διακριτικό τίτλο “ΤΖΑΝΓΚΟ”  της
εταιρείας  ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ  Π.  -  ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ  Χ  Ο.Ε  (24588)  που  βρίσκεται  στη
Θεσσαλονίκη στην οδό ΦΙΛΙΠΠΟΥ αρ. 16.

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  “EDEN”  της
εταιρείας   ΑΦΟΙ  ΚΑΪΣΟΥΔΗ  ΟΕ  (6787)  που  βρίσκεται  στη  Θεσσαλονίκη  στην  οδό
ΚΑΛΑΠΟΘΑΚΗ αρ. 9.

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 ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ  με διακριτικό τίτλο “MANDARINI” της
εταιρείας  ΤΑΣΟΓΛΟΥ ΚΑΙ  ΣΙΑ ΟΕ (30330)  που  βρίσκεται  στη  Θεσσαλονίκη  στην  οδό
ΖΕΥΞΙΔΟΣ αρ. 6.

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 ΠΙΤΣΑΡΙΑ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ με διακριτικό τίτλο “ΛΑΔΙ
ΚΑΙ  ΡΙΓΑΝΗ”  της  εταιρείας  ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ  ΚΑΛΛΑΡΗ  ΑΕ  ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
(29161) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΑΛΛΑΡΗ 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 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ με διακριτικό τίτλο “ STACK  ”  της
εταιρείας  ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΚΤΙΝΟΥ ΑΕ (27367) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό
ΙΚΤΙΝΟΥ αρ. 3 .

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  ΟΥΖΕΡΙ  ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ με  διακριτικό  τίτλο
“ΛΟΛΑ ”  του κ.   ΓΚΙΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ (13727) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό
ΑΓΑΠΗΝΟΥ  αρ. 10 .

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 “ARTCORE” της
εταιρείας  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ   ARTCORΕ  (26681)  που  βρίσκεται  στη
Θεσσαλονίκη στην οδό  ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ αρ. 5 .

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  ΟΥΖΕΡΙ  με  διακριτικό  τίτλο  “ΔΕΣΠΕΡΑΙ”  της
εταιρείας ΣΙΑΣΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ (30230) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην
οδό  ΔΕΣΠΕΡΑΙ 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 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ με διακριτικό τίτλο
“ΜΙΝΙΟΝ”  της   εταιρείας  ΚΟΦΙΝΑΣ ΑΝ.-ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΤ.  ΟΕ (25001)  που  βρίσκεται  στη
Θεσσαλονίκη στην οδό  ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ αρ. 8 .

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 ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ  με  διακριτικό τίτλο
“ARKHAM” της  εταιρείας ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ (29614) που βρίσκεται στη
Θεσσαλονίκη στην οδό ΛΑΣΣΑΝΗ αρ. 5 

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 ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥΣ  με διακριτικό
τίτλο “PATAFRITAS” της  εταιρείας PANAS HOLDING ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (28325) που βρίσκεται
στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 6 ΚΑΙ ΤΣΙΜΙΣΚΗ αρ. 39. 

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  Α3  εντός  του  καταστήματος  ΟΥΖΕΡΙ  ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ με  διακριτικό  τίτλο
“ΟΥΖΟ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ” της εταιρείας ΟΥΖΟ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΕΕ (28938) που βρίσκεται στη
Θεσσαλονίκη στην οδό ΜΠΑΛΑΝΟΥ αρ. 27-29. 

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 Α3  εντός  του  καταστήματος  ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ με  διακριτικό  τίτλο “BLUE
CUP`” της εταιρείας Ε.ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (29608) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη
στην οδό ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 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 Α3 εντός του καταστήματος ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ με διακριτικό τίτλο “
ΜΕΖΕΝ” της εταιρείας ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΡΑΔΟΥΛΑΜΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (27332) που βρίσκεται στη
Θεσσαλονίκη στην οδό ΡΟΓΚΟΤΗ αρ. 3. 

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 Α3 εντός του καταστήματος ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ με διακριτικό τίτλο “
YPSILON” της εταιρείας ΜΑΡΙΑ ΜΥΡΣΙΝΗ ΛΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (25938) που βρίσκεται στη
Θεσσαλονίκη στην οδό ΕΔΕΣΣΗΣ αρ. 5. 

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 Α3 εντός του καταστήματος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ με διακριτικό τίτλο “ RED ROSE” της
εταιρείας ΧΑΤΖΗΘΩΜΑΣ Π. ΡΕΠΑΝΙΔΗΣ Α. ΣΙΤΑΡΑΣ Δ. ΟΕ (26251) που βρίσκεται στη
Θεσσαλονίκη στην οδό ΡΟΓΚΟΤΗ αρ. 4. 

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 ΜΠΑΡ με διακριτικό τίτλο “  MYNA
THE PLACE” της εταιρείας ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (30414) που βρίσκεται
στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΟΡΒΗΛΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 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 Α4 εκτός  του  καταστήματος  ΟΥΖΕΡΙ  ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ με διακριτικό  τίτλο “
ΟΥΖΟ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ” της εταιρείας ΟΥΖΟ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΕΕ (28938) που βρίσκεται στη
Θεσσαλονίκη στην οδό ΜΠΑΛΑΝΟΥ αρ. 27-29. 

Εισηγητής Πρόεδρος
Παρατηρήσεις
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ

  
                                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                   Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

                                                                          Απόστολος Βεϊζαδές


