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ΣΥΓΚΛΗΣΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείσθε να συμμετάσχετε στην 8η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Α΄ Δημοτικής
Κοινότητας Θεσσαλονίκης που θα γίνει  την  Τρίτη 7 Ιουνίου 2022 και ώρα 19:45 δια
ζώσης, στην αίθουσα Συμβουλίου της Α΄ Δημοτικής Κοινότητας (Προξένου Κορομηλά 36)
σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.  643/69472/24-9-2021  εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,
την  Κοινή  Υπουργική  Απόφαση  Δ1α/ΓΠ.οικ.23983/2022  (ΦΕΚ  2137/Β/30-4-2022)  και
σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 89 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) για
λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
                       

ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1ο  Αίτηση επανεξέτασης του κου Τουφεξή Δημοσθένη, για την υπ.αριθμ. 122059/6-
5-2022  αίτηση  για  χορήγησης  άδειας  παράτασης  ωραρίου  χρήσης  μουσικής
(στερεοφωνικό  συγκρότημα  μικρής  ισχύος  και  μουσικών  οργάνων)  σύμφωνα  με  την
περίπτωση  Α2  εντός  του  καταστήματος  ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ  με  παρασκευαστήριο  με
διακριτικό  τίτλο  “NAGO” της  εταιρείας ARAPONGA  Ι.Κ.Ε.  (27530)  που  βρίσκεται  στη
Θεσσαλονίκη στην οδό ΟΛΥΜΠΟΥ  αρ. 57.



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 ΜΠΑΡ με  διακριτικό  τίτλο  “THE
KING” της κας ΚΑΡΑΠΑΛΕ ΕΛΕΝΗΣ (30253) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, στην οδό
ΟΡΒΗΛΟΥ αρ.  4,  σε  συμμόρφωση  της  υπ.αριθμ.  8/2022  Απόφασης  της  1ης  Ειδικής
Επιτροπής  του  άρθρου  152  Ν.3463/06  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας-
Θράκης.

Εισηγητής Πρόεδρος
(Για ενημέρωση των Συμβούλων)

ΘΕΜΑ  3ο  Έγκριση  χορήγησης  άδειας  παράτασης  ωραρίου  χρήσης  μουσικής
(στερεοφωνικό  συγκρότημα  μικρής  ισχύος  και  μουσικών  οργάνων)  σύμφωνα  με  την
περίπτωση Α3 εντός του καταστήματος ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ με διακριτικό τίτλο “BAOBAB” του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΣΜΙΔΗ (26281)  που  βρίσκεται  στη  Θεσσαλονίκη  στην οδό ΕΡΝΕΣΤΟΥ
ΕΜΠΡΑΡ  αρ. 23.

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 Α1 εντός του καταστήματος ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ με διακριτικό
τίτλο  “SUSHIJA” της  εταιρείας  ΔΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΝΤΙΓΟΝΗ  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  Ι.Κ.Ε.
(21479) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ αρ. 70.
                                                                               
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 ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ με διακριτικό
τίτλο  “SUSHIJA” της  εταιρείας  ΔΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΝΤΙΓΟΝΗ  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  Ι.Κ.Ε.
(21479) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ αρ. 70.

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 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ με διακριτικό τίτλο “ΑΓΚΑΛΙΤΣΑΣ”
της εταιρείας ΕΣΤΙΑΣΗ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ε.Ε. (30943) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό
ΠΑΓΓΑΙΟΥ 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 ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ με  διακριτικό  τίτλο
“MECCA” της εταιρείας MECCA CAFE E.E. (30858) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην
οδό ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ αρ. 51. 

                                 
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 Α1 εντός του καταστήματος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ με διακριτικό τίτλο “SHED” της
εταιρείας  ΜΩΡΑΪΤΗΣ Σ.-  ΤΣΑΚΙΛΙΔΗΣ Γ.  Ο.Ε.(30763)  που βρίσκεται  στη  Θεσσαλονίκη
στην οδό ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 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  ΠΙΤΣΑΡΙΑ με  διακριτικό  τίτλο  “PADRINO“  της
εταιρείας SKG FOOD STORIES Ι.Κ.Ε.(30934) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΝΙΚΗΣ αρ. 79.

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 εκτός του καταστήματος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ με διακριτικό τίτλο “BLUES BAR” του
ΒΑΛΑΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ(24987) που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό ΟΛΥΜΠΟΥ  αρ.
84.

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 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ με διακριτικό τίτλο
“ΑΝΕΜΩΛΙΑ”  του  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ(20555)  που  βρίσκεται  στη
Θεσσαλονίκη στην οδό ΟΛΥΜΠΟΥ  αρ.71.

                                  



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  ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ με  διακριτικό  τίτλο  “L’  AUTREL’
AUTRE  ”  της  εταιρείας ΔΟΥΛΑ  ΑΘΗΝΑ  ΚΑΙ  ΣΙΑ  Ε.Ε.(24099)  που  βρίσκεται  στη
Θεσσαλονίκη στην οδό  ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ  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 ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ με διακριτικό τίτλο “SHAKA ”
της  εταιρείας  ΣΥΓΓΡΟΥ CAFE Ε.Ε.(30743)  που  βρίσκεται  στη  Θεσσαλονίκη  στην  οδό
ΣΥΓΓΡΟΥ  αρ.11.

Εισηγητής Πρόεδρος
Παρατηρήσεις
Εγκρίνεται ΝΑΙ-ΟΧΙ
                           

                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                   Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

                                                                          Απόστολος Βεϊζαδές


