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ΣΥΓΚΛΗΣΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείσθε να συμμετάσχετε στην 1η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Α΄ Δημοτικής
Κοινότητας Θεσσαλονίκης που θα γίνει την Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022 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 19ης/21-12-2021 τακτικής συνεδρίασης.

Εισηγητής Πρόεδρος
Παρατηρήσεις
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ

ΘΕΜΑ 2ο  Γνωμοδότηση  της  Α΄  Δημοτικής  Κοινότητας  επί  της  εισήγησης  της  Δ/νσης
Εξυπηρέτησης  Επιχειρηματία  για  ανάκληση  της  άδειας  και  κατάργησης  της  θέσης
περιπτέρου επί της οδού 26ης Οκτωβρίου αρ. 14, λόγω αποποίησης της άδειας εκ μέρους
της δικαιούχου και αποχώρησης της μισθώτριας. 

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 με διακριτικό τίτλο  “MENDAS“  της
εταιρείας Ε.ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (17686) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό
ΚΟΜΝΗΝΩΝ αρ.20 σε συμμόρφωση της υπ΄αριθ. 48/2021 Απόφασης της 1ης Ειδικής
Επιτροπής του  άρθρου 152 Ν.  3463/06  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας  -
Θράκης.

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 ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ με διακριτικό τίτλο “BEER GARDEN”
της  εταιρείας  BEER GARDEN ΕΕ (29663)  που  βρίσκεται  στη  Θεσσαλονίκη  στην  οδό
ΙΚΤΙΝΟΥ αρ. 14.

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 ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ με διακριτικό τίτλο “BIG BAR”  του
κ.ΨΥΧΟΓΙΟΥ  ΧΡΗΣΤΟΥ  (27276)  που  βρίσκεται  στη  Θεσσαλονίκη  στην  οδό  ΛΩΡΗ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ αρ. 5.

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  ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ με  διακριτικό  τίτλο  “SUITA”  της
εταιρείας SUITA ΜΠΑΡ ΕΕ (30351) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΒΑΪΟΥ  αρ.
5.

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 ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ με διακριτικό τίτλο
“22 ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ”  της εταιρείας Δ.ΕΙΚΟΣΙΔΥΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (25553) που βρίσκεται  στη
Θεσσαλονίκη στην οδό ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ αρ. 8.

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 ΜΠΑΡ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ με διακριτικό
τίτλο “ΥΔΡΟ”  του κ. ΚΑΣΣΙΔΗ ΑΔΑΜ (30439) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό
ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ αρ. 11 .

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 ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ με διακριτικό τίτλο “ΝΕΦΟΣ”  του
κ.ΔΑΒΙΔ ΑΖΩΒ (27008) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΚΑΛΑΠΟΘΑΚΗ  αρ.
20 .
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  ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ με  διακριτικό  τίτλο
“FILM”  της κ.  ΒΕΡΥΚΙΟΥ ΕΛΕΝΗΣ (29360) που βρίσκεται  στη Θεσσαλονίκη στην οδό
ΑΜΥΝΤΑ  αρ. 9 .

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 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ  με  διακριτικό  τίτλο
“ZATAR” της εταιρείας ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΕΕ (29537) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην
οδό ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ αρ. 3 .

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 Α3 εντός του καταστήματος ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ με διακριτικό τίτλο
“FRANKY΄S” του κ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ (30496) που βρίσκεται  στη Θεσσαλονίκη
στην οδό ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗ αρ. 14. 

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 Α3 εντός του καταστήματος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ με διακριτικό τίτλο “JANGAL”
της εταιρείας Α.ΚΑΛΑΜΙΩΤΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (30511) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην
οδό ΑΞΙΟΥ  αρ. 2. 

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  Α3  εντός  του  καταστήματος  ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ  ΜΠΑΡ  με  διακριτικό  τίτλο
“ΧΑΒΑΝΙΤΑ” της εταιρείας ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ-ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΕ (10665) που
βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  αρ. 6. 

Εισηγητής Πρόεδρος
Παρατηρήσεις
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ

    
                                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                   Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

                                                                          Απόστολος Βεϊζαδές


