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ΣΥΓΚΛΗΣΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείσθε να συμμετάσχετε στην 19η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Α΄ Δημοτικής
Κοινότητας Θεσσαλονίκης που θα γίνει την Τρίτη 21 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 18ης/8-12-2021 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  ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ με  διακριτικό  τίτλο
“PELOSOF” της εταιρείας ΑΙΘΡΙΟ ΕΕ (30474) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό
ΤΣΙΜΙΣΚΗ αρ. 22.

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 ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ με διακριτικό τίτλο “PELOSOF”
της εταιρείας ΑΙΘΡΙΟ ΕΕ (30477) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΤΣΙΜΙΣΚΗ αρ.
22.

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 “ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ” του
κ.ΟΤΑΜΠΑΣΙΔΗ ΜΑΡΙΟΥ (26649) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΦΙΛΙΠΠΟΥ
αρ. 80.

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 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ με διακριτικό τίτλο “ΜΑΕΣΤΡΑΝΖΑ”
της  εταιρείας  ΜΑΕΣΤΡΑΝΖΑ ΕΕ  (30300)  που  βρίσκεται  στη  Θεσσαλονίκη  στην  οδό
ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ αρ. 29.

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 ΟΥΖΕΡΙ με διακριτικό τίτλο “ΝΟΣΤΟΣ”
της  εταιρείας  ΤΣΙΦΤΣΗΣ  Α-ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ  Δ.  ΟΕ  (18448)  που  βρίσκεται  στη
Θεσσαλονίκη στην οδό ΟΛΥΜΠΟΥ αρ.131 & ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ.

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 “GAMBIT”
της εταιρείας  Γ.ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ (30420) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην
οδό ΛΟΥΔΙΑ αρ. 1 .

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 “ CASTELLO ” της
εταιρείας ΑΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ-ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΣΤΕΛΛΟ ΑΕ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ.
ΓΛΑΥΤΣΗΣ (15016)  που  βρίσκεται  στη  Θεσσαλονίκη  στην  οδό  Λ.ΝΙΚΗΣ  53  &  ΜΗΤΡ.
ΙΩΣΗΦ αρ. 2 .

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  ΜΠΑΡ  με  διακριτικό  τίτλο
“ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ ”  της εταιρείας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ (25544) που βρίσκεται
στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ  αρ. 14 .

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 “ENOLA”  της
εταιρείας Α.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ (18712) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό
ΕΓΝΑΤΙΑΣ αρ. 26 .

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 ΜΠΑΡ με διακριτικό τίτλο “BORD DE
L΄ EAU” του κ. ΚΟΥΚΟΝΤΖΗΛΑ ΑΣΤΕΡΙΟΥ (27642) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην
οδό  ΕΓΝΑΤΙΑ αρ. 45 .

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  ΚΑΦΕ  ΜΠΑΡ  με  διακριτικό  τίτλο  “THE
RESIDENTS”  της  κ.  ΣΩΤΗΡΙΑΣ  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  (28471)  που  βρίσκεται  στη
Θεσσαλονίκη στην οδό ΣΤΡ. ΚΑΛΛΑΡΗ αρ. 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 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ με διακριτικό τίτλο “EL BURRITO”
της  εταιρείας PICO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ (28619) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην
οδό ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ 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  ΟΥΖΕΡΙ  ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ  με  διακριτικό  τίτλο
“ΡΑΚΟΥΛΑΣ”  της εταιρείας ΑΦΟΙ Ι.  ΚΑΙ Χ. ΚΑΠΑΧΤΣΗ ΟΕ (26765) που βρίσκεται στη
Θεσσαλονίκη στην οδό ΟΛΥΜΠΟΥ αρ. 48. 

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 με  διακριτικό  τίτλο “MOJO”  της
εταιρείας Π.ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (21219) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό
ΠΛΑΤΕΙΑ  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ αρ. 4. 

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  ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ με  διακριτικό  τίτλο “ΤΣΙΡ-ΤΣΙΡ
ΜΕΖΕ” της εταιρείας Ι.ΝΑΤΑΝ-Ε.ΛΙΟΝΤΑΡΗ ΕΕ (24275) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη
στην οδό ΕΡΜΟΥ αρ. 26. 

Εισηγητής Πρόεδρος
Παρατηρήσεις
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ

    
                                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                   Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

                                                                          Απόστολος Βεϊζαδές


