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ΣΥΓΚΛΗΣΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείσθε να συμμετάσχετε στην 4η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Α΄ Δημοτικής
Κοινότητας Θεσσαλονίκης που θα γίνει την Τετάρτη 30  Μαρτίου 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 3ης/1-3-2022 τακτικής συνεδρίασης.

Εισηγητής Πρόεδρος
Παρατηρήσεις
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ

ΘΕΜΑ 2ο Γνωμοδότηση της Α΄ Δημοτικής Κοινότητας επί της εισήγησης της Διεύθυνσης
Εξυπηρέτησης  Επιχειρηματία  για  ανάκληση  της  άδειας  και  κατάργησης  της  θέσης
περιπτέρου επί  της  οδού Ερμού αρ.  20,  λόγω αποποίησης της  άδειας  εκ  μέρους της
δικαιούχου και αποχώρησης της μισθώτριας.

Εισηγητής Πρόεδρος
Παρατηρήσεις
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Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ

ΘΕΜΑ 3ο Γνωμοδότηση της Α΄Δημοτικής Κοινότητας επί της εισήγησης της Διεύθυνσης
Βιώσιμης  Κινητικότητας  και  Δικτύων  για  έγκριση  μελέτης  εργοταξιακής  σήμανσης  και
περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας για το έργο “ Αναβάθμιση Δημόσιου Χώρου Δ.Γούναρη
της πράξης Ανοικτά κέντρα εμπορίου Δ.Γούναρη “ και συγκεκριμένα για την ανάπλαση των
οδών Γρ.Παλαμά-Πλ.Ναυαρίνου - Βύρωνος.

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 ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ με διακριτικό τίτλο
“VAN  DER  HEART” του  κ. MOYAD  SHUKER  HASSAN  (26871)  που  βρίσκεται  στη
Θεσσαλονίκη στην οδό ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ αρ. 12.

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 ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ με διακριτικό τίτλο
“ΡΟΥΓΑ” της εταιρείας ΡΕΠΑΣ Μ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ (9108) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην
οδό ΚΑΡΥΠΗ αρ. 28.

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 ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ με διακριτικό τίτλο “
POCO LOCO” του κ. ΚΥΡΤΑΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (19961) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη
στην οδό ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ αρ. 12 .

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 ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ με διακριτικό τίτλο “ CIN CIN”  της
εταιρείας OPEN BAR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ (28757) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην
οδό ΙΚΤΙΝΟΥ αρ. 22 .

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 ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ με διακριτικό τίτλο “
ΑΚΡΟΝ”  της  εταιρείας  CAFE BISTRO DOMENICO IKE ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ  ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ
(23679) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΚΑΤΟΥΝΗ  αρ. 12-14 .

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 με διακριτικό τίτλο “ CAFE ΝΙΚΗΣ 35
”  της  εταιρείας  ΝΙΚΗΣ  35  ΙΚΕ   (23288)  που  βρίσκεται  στη  Θεσσαλονίκη  στην  οδό
ΛΕΩΦΟΡΟ ΝΙΚΗΣ  αρ. 35.

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   ΚΑΦΕΝΕΙΟ  με  διακριτικό  τίτλο  “  BROKEN
CLOCK”  της  κ. ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΑΜΠΕΡΙΑΔΟΥ (30079)  που βρίσκεται  στη Θεσσαλονίκη
στην οδό ΣΥΓΓΡΟΥ 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 ΜΠΑΡ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ με διακριτικό
τίτλο  “  PEPPER”  της  εταιρείας  ΑΦΟΙ  ΤΑΡΝΙΚΑ  ΙΚΕ  (21439)  που  βρίσκεται  στη
Θεσσαλονίκη στην οδό ΛΕΩΦΟΡΟ ΝΙΚΗΣ  αρ. 55.

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 “ΔΩΜΑ” του κ.
ΚΟΝΤΑΞΗ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   (17060)  που  βρίσκεται  στη  Θεσσαλονίκη  στην  οδό  ΚΩΝ.
ΜΕΛΕΝΙΚΟΥ  αρ. 44.

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  ΚΑΦΕΝΕΙΟ με διακριτικό τίτλο “ΤΖΑΜΑΛΑ” της
εταιρείας ΤΖΑΜΑΛΑ ΟΕ (27770) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό  ΛΕΟΝΤΟΣ
ΣΟΦΟΥ αρ. 18.

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  ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ με διακριτικό
τίτλο “HANAYA SUSHI BAR” της εταιρείας ΕΣΤΙΑΣΗ ΡΟΓΚΟΤΗ ΕΕ (30722) που βρίσκεται
στη Θεσσαλονίκη στην οδό  ΡΟΓΚΟΤΗ 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 Α3 εντός του καταστήματος ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ  ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ  με διακριτικό
τίτλο “ MANOIR” της εταιρείας SHELBY IKE (30745) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην
οδό ΚΑΤΟΥΝΗ  αρ. 31.

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  ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ  με  διακριτικό  τίτλο  “  ΜΑΙΤΡ  &
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ”  της  κ.  ΑΠΟΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ (30287)  που βρίσκεται  στη  Θεσσαλονίκη
στην οδό ΦΡΑΓΚΩΝ  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 ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ με διακριτικό τίτλο “ BARI  LUYS” της
ΜΠΑΛΛΗ  ΚΑΙ  ΑΒΑΓΚΙΑΝ  ΟΕ  (18998)  που  βρίσκεται  στη  Θεσσαλονίκη  στην  οδό
ΦΡΑΓΚΩΝ  αρ. 2-4.

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 Α3 εντός του καταστήματος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ  με διακριτικό τίτλο “



CLUBAKI” της κ. JULIETA MARABIAN (30759) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό
ΟΡΒΗΛΟΥ  αρ. 4.

Εισηγητής Πρόεδρος
Παρατηρήσεις
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ 

 
                                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                   Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

                                                                          Απόστολος Βεϊζαδές


