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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                        
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ   
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ     
  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το πρακτικό αριθμός της υπ΄ αριθμ. 3 /2019  της Τακτικής Συνεδρίασης της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ωραιοκάστρου. 
 
Αριθμ. Συνεδρίασης :3 /2019  
Αριθμ. Απόφασης : 8 /2019  
 
ΘΕΜΑ: Έκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2018.  
  
Στο Ωραιόκαστρο σήμερα, 5-2-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:45, στο Δημοτικό 
Κατάστημα του Δήμου Ωραιοκάστρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα 
με τα άρθρα 73-75 του Ν. 3852/2010, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου 
Ωραιοκάστρου ύστερα από την υπ΄αριθμ. πρωτ. 2503/ 1-2-2019 πρόσκληση του 
Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη. 
 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο εννιά   (9) 
μέλη, βρέθηκαν παρόντα τα έξι   (6): 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ  
2. ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
3. ΒΑΜΒΑΚΗ-ΛΙΜΠΑΤΕ 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
4. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
5. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
6. ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ΛΟΚΟΒΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
2. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 
3. ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον δημοτικό υπάλληλο Ζαχαριάδη 
Πραξιτέλη. 
 Ο Πρόεδρος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 5ο 
θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: 
 

Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 η Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων στους τομείς 
αρμοδιότητάς της, η οποία συζητείται και εγκρίνεται από το δημοτικό συμβούλιο.  

 
Η Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2018 προτείνεται να υποβληθεί στο 

Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και έγκριση. 
 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε τον Πρόεδρο, συνέταξε την 

ακόλουθη Έκθεση πεπραγμένων για το έτος 2018, ανά τομέα αρμοδιότητάς της, 
ως εξής: 
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Α. Άδειες καταστημάτων - λειτουργίας μουσικής - Άδειες υπαίθριου 
& στάσιμου/πλανόδιου εμπορίου  
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αρμόδια, με την επιφύλαξη του άρθρου 83 
του Ν.3852/2010, για τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και 
επιχειρήσεων μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του 
ενδιαφερομένου. 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής διεξήγαγε σε συνεργασία με τους αρμόδιους 
φορείς (Πολεοδομική Υπηρεσία, Αστυνομική Αρχή κλπ) ελέγχους προκειμένου 
να εξετάσει, εάν η λειτουργία των καταστημάτων ή επιχειρήσεων για τα οποία 
αιτήθηκαν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας οι δικαιούχοι, είναι συμβατή με την 
ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τις χρήσεις γης, την προστασία του φυσικού, 
πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, των δασικών περιοχών και 
των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, την αισθητική την φυσιογνωμία και 
τις εν γένει λειτουργίες της πόλης.  
 
Κατόπιν των παραπάνω ελέγχων η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε κατά το 
2016 τις κάτωθι αποφάσεις επί των ανωτέρω θεμάτων : 
 
 
Α1. Προέγκριση Ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων και 
επιχειρήσεων 
 

 
 

Το 2016 πάρθηκαν 12(έντεκα) αποφάσεις, το 2017 3(τρία), το 2018 
καμμία. 
 
Α2. Άδειες υπαίθριου / Στάσιμου /πλανόδιου εμπορίου  
 
Καμία 
 
Α3. Ανάκληση/οριστική αφαίρεση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστημάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και 
δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του δήμου. 
 

1) Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» (Επιχείρηση 
Αναψυχής καθώς και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών 
ποτών & επιχείρησης μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος ζεστής και 
κρύας κουζίνας –εστιατόριο) με την επωνυμία «MONALISΑ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ». (85/2018) 

 
Το 2016 2(δύο), 2 (δύο) το 2017, 1 (μία) το 2018 
 
Α4 . Χορήγηση /ανάκληση άδειας λειτουργίας μουσικής. 
 
 
 
Β. Εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο σχεδίου κανονιστικών 
αποφάσεων άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ. 
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1. Λήψη απόφασης για άδεια διεξαγωγής του 6ου Φιλανθρωπικού αγώνα 

Βουνού και χρήση οδών μέσα στην πόλη της Δ .Κ. Ωραιοκάστρου καθώς και 

διαδρομών στο περιαστικό δάσος από το Σύλλογο Φίλων του Αυτιστικού 

Ατόμου της Μονάδας «Ελπίδα». (31/2018) . 
2. Έκδοση κανονιστικής διάταξης για τη διεξαγωγή του αγώνα δρόμου με 
τίτλο ΄΄Τρέχω με τον σκύλο μου΄΄ που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Μαΐου 
2018 στο Δήμο Ωραιοκάστρου. (32/2018) . 
 
3. Έγκριση άδειας διεξαγωγής ποδηλατοδρομίας στη Δημοτική Κοινότητα 
Λητής (απόφαση 3-2018 Δ.Κ. Λητής) (34/2018) 
 
4. Λήψη απόφασης σχετικά με την υπ’ αριθμ. 10412/18-06-2018 αίτηση του 
συλλόγου Κρητών Ωραιοκάστρου και Φίλων «Ερωτόκριτος» για την 
παραχώρηση χώρου ανέγερσης μνημείου Κρητών (Αποφ. Δ.Κ. 
Ωραιοκάστρου 6-2018). (70-2018)  
 
5. Λήψη απόφασης για διακοπή κυκλοφορίας οδού στο Δ.Δ. Πενταλόφου 
κατόπιν αιτήματος.(78-2018)  
 
6. Κλείσιμο της οδού Λ.  Δημοκρατίας (από το ύψος της οδού Θεσσαλονίκης 
με Λ. Δημοκρατίας έως και το ύψος της 25ης Μαρτίου με Λ. Δημοκρατίας) με 
εξαίρεση την οδό Κομνηνών, λόγω Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του 
εμπορικού συλλόγου Ωραιοκάστρου «Λευκή Νύχτα» στις 07-12-2018.( 96-
2018) 
 
7. Λήψη απόφασης σχετικά με α)έγκριση της διοργάνωσης αγώνα δρόμου με 
τον τίτλο «Πρώτος Αγώνας του Δρυμού» που θα λάβει χώρα στις 07-04-2019, 
β) κλείσιμο δρόμων για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα. (101-2018) 

 
  
Το 2016 11(έντεκα) αποφάσεις, 11(έντεκα) το 2017, 7 (επτά) το 2018. 

 
Γ. Θέματα καθορισμού χρήσεων γης, ρυθμιστικών σχεδίων, προγραμματισμού 
εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, 
εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), πολεοδομικών μελετών, 
ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, χρηματοδότησης 
προγραμμάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων περιοχών, 
πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών, αποζημίωσης 
ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, 
περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) και έγκρισης 
πολεοδομικών μελετών 
 

1. Γνωμοδότηση σχετικά με τον φάκελο που αφορά Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Κατασκευή Γέφυρας 
Πενταλόφου-Νεοχωρούδας» 

 
2. Έγκριση της κυκλοφοριακής μελέτης εργοταξιακής σήμανσης του 

οικισμού Πενταλόφου & Νεοχωρούδας για την κατασκευή  του έργου   
Έργα αποχέτευσης οικισμών Πεντάλοφου και Νεοχωρούδας Δ.Ε. 
Καλλιθέας διευρυμένου Δήμου Ωραιοκάστρου. (33/2018) 
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3. Γνωμοδότηση σχετικά με τον φάκελο της Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της δραστηριότητας «Μονάδα αποθήκευσης 
αποβλήτων και επεξεργασίας αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και 
κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) στα αγροτ. 574-575 Νεοχωρούδας, Δ. 
Ωραιοκάστρου, Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, Π.Κ.Μ.». (45-2018) 

 
4. Λήψη απόφασης για αποχαρακτηρισμό ρέματος στο αγρόκτημα 

Ωραιοκάστρου (Κουλούσιος Α.) (48-2018) 
 
5. Γνωμοδότηση σχετικά με φάκελο που αφορά Μελέτη Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της 
λειτουργίας του Κομβικού Σταθμού Κινητής Τηλεφωνίας με την κωδική 
ονομασία «Σίνδος» και κωδικό αριθμό 1000194 που ανήκει στην εταιρεία 
με την επωνυμία «VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ  Α.Ε.Ε.Τ.». (51-2018) 

 
6. Γνωμοδότηση σχετικά με φάκελο που αφορά Μελέτη Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της 
λειτουργίας του Κομβικού Σταθμού Κινητής Τηλεφωνίας με την κωδική 
ονομασία «Σίνδος» και κωδικό αριθμό 1000194 που ανήκει στην εταιρεία 
με την επωνυμία «VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ  Α.Ε.Ε.Τ.». (63/2018)  

 
7. Γνωμοδότηση σχετικά με τον φάκελο της Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων της δραστηριότητας «Εργοστάσιο επεξεργασίας υγρών 
στερεώσεως-Ανάκτηση αργύρου» της ατομικής επιχείρησης «Νικολέτα 
Δήμου» στο αγροτ. 1269 Νεοχωρούδας, Δ.Ε. Καλλιθέας, Δ. 
Ωραιοκάστρου, Μ. Ε. Θεσσαλονίκης, Π.Κ.Μ. (66/2018) 

 
8. Γνωμοδότηση σχετικά με τον Φάκελο που αφορά στη Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της δραστηριότητας «Μονάδα 
εναλλακτικής διαχείρισης στερεών αποβλήτων» στα κληροτ. 911α & 911β 
Δ.Ε. Νεοχωρούδας, Δ. Ωραιοκάστρου, Μ.Ε. Θεσσαλονίκης Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας. (71-2018) 

 
9. Γνωμοδότηση σχετικά με τον φάκελο Μ.Π.Ε. του έργου «Μονάδα 

ανοιχτού συστήματος παραγωγής εδαφοβελτιωτικού τύπου (κομποστ)» 
της εταιρείας «Τσομπανίδης Χωματουργικά Ι.Κ.Ε.» στο Ωραιόκαστρο. (94-
2018) 

 
 

 10(δέκα) το 2016, 11 (έντεκα) το 2017, 9 (εννιά) το 2018. 
 
Δ. Προστασία του περιβάλλοντος. 
 
Ε. Χωροθέτηση κοιμητηρίων, κ.α. 
 
ΣΤ. Έγκριση Αδειών εισόδου –εξόδου (διέλευση πεζοδρομίου-
πάρκινγκ–αγροτεμάχια)  
 
ΣΤ.1) Άδειες εισόδου –εξόδου (διέλευση πεζοδρομίου-παρκινγκ) 
 

1) Έγκριση ή μη άδειας στιγμιαίας χρήσης πεζοδρομίου, για είσοδο-έξοδο 
οχήματος σε ιδιωτικό χώρο  για στάθμευση εντός των οικισμών του Δήμου 
Ωραιοκάστρου και των περιοχών επέκτασής τους, όπου υπάρχει εγκεκριμένο 
και θεσμοθετημένο ρυμοτομικό σχέδιο.(Χουτουριάδης Δ.) (46/2018) 
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2) Έγκριση ή μη άδειας στιγμιαίας χρήσης πεζοδρομίου, για είσοδο-έξοδο 

οχήματος σε ιδιωτικό χώρο  για στάθμευση εντός των οικισμών του Δήμου 
Ωραιοκάστρου και των περιοχών επέκτασής τους, όπου υπάρχει εγκεκριμένο 
και θεσμοθετημένο ρυμοτομικό σχέδιο (Νασιρίδου Κυριακή.) (58/2018)  

 
 

3) Έγκριση ή μη άδειας στιγμιαίας χρήσης πεζοδρομίου, για είσοδο-έξοδο 
οχήματος σε ιδιωτικό χώρο  για στάθμευση εντός των οικισμών του Δήμου 
Ωραιοκάστρου και των περιοχών επέκτασής τους, όπου υπάρχει εγκεκριμένο 
και θεσμοθετημένο ρυμοτομικό σχέδιο (Παπαδάκης Δ.) (79/2018) 
 

4) Έγκριση ή μη άδειας στιγμιαίας χρήσης πεζοδρομίου, για είσοδο-έξοδο 
οχήματος σε ιδιωτικό χώρο  για στάθμευση εντός των οικισμών του Δήμου 
Ωραιοκάστρου και των περιοχών επέκτασής τους, όπου υπάρχει εγκεκριμένο 
και θεσμοθετημένο ρυμοτομικό σχέδιο (Κουρτζόγλου Κ.) (80/2018) 
 

5) Έγκριση ή μη άδειας στιγμιαίας χρήσης πεζοδρομίου, για είσοδο-έξοδο 
οχήματος σε ιδιωτικό χώρο  για στάθμευση εντός των οικισμών του Δήμου 
Ωραιοκάστρου και των περιοχών επέκτασής τους, όπου υπάρχει εγκεκριμένο 
και θεσμοθετημένο ρυμοτομικό σχέδιο (Παρασκευόπουλος Ε.) (87/2018) 
 

 
9(εννιά) το 2016, 11 (έντεκα το 2017), 5 (πέντε) το 2018 
 
Στ.2) Έγκριση ή μη άδειας στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου 
ΑΜΕΑ 
 

1. Χορήγηση ή μη άδειας για θέση στάθμευσης Α.μ.ε.Α (28/2018) 
 

2. Έγκριση ή μη για δημιουργία ή μη θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ. (49/2018) 
 

3. Χορήγηση ή μη άδειας για θέση στάθμευσης Α.μ.ε.Α. (Τσολακίδου 
Αθηνά).(83/2018) 
 

4. Λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη αδείας για θέση στάθμευσης 
ΑμεΑ.(93-2018)  

 
2(δύο) το 2016, 2 (δύο) το 2017, 4(τέσσερεις) το 2018. 
 
 
ΣΤ.3) Άδειες εισόδου –εξόδου σε αγροτεμάχια 
 

1) Ακύρωση και επαναχορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων σε 
αγροτεμάχιο στην κτηματική περιοχή Πενταλόφου του Δήμου Ωραιοκάστρου. 
(1/2018) 
 

2) Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων σε αγροτεμάχιο στην 
κτηματική περιοχή Νεοχωρούδας του Δήμου Ωραιοκάστρου(Νεδελτζίδης Α.). 
(9-2018) 
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3) Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων σε αγροτεμάχιο στην 
κτηματική περιοχή Μελισσοχωρίου  του Δήμου Ωραιοκάστρου(Αθανάσιος  
Μ.). (10/2018) 
 

4) Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων σε αγροτεμάχιο στην 
κτηματική περιοχή Μονολόφου  του Δήμου Ωραιοκάστρου(Αγρόκτημα 
Μονολόφου Ο.Ε.). (11/2018) 
 

5) Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων σε αγροτεμάχιο στην 
κτηματική περιοχή Ωραιοκάστρου του Δήμου Ωραιοκάστρου(EFG 
EUROBANK ERGASIAS Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε.). (12/2018) 
 

6) Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων σε αγροτεμάχιο στην 
κτηματική περιοχή Δρυμού του Δήμου Ωραιοκάστρου(Σκλαβενίτης Α.Ε.Ε.). 
(14/2018) 
 

7) Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων σε αγροτεμάχιο στην 
κτηματική περιοχή Ωραιοκάστρου του Δήμου Ωραιοκάστρου (ΣΤΕΜΠΛΑΣΤ 
Α.Ε.Β.Ε.). (15-2018) 
 

8) Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων σε αγροτεμάχιο στην 
κτηματική περιοχή Νεοχωρούδας  του Δήμου Ωραιοκάστρου(ΓΑΚΟΣ Α.Ε.). 
(16-2018) 
 

9) Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων σε αγροτεμάχιο στην 
κτηματική περιοχή Ωραιοκάστρου του Δήμου Ωραιοκάστρου(Ι.Π. Διανομών 
Μονοπρόσωπη ΙΚΕ). (18-2018) 
 

10) Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων σε αγροτεμάχιο στην 
κτηματική περιοχή ΛΗΤΗΣ του Δήμου Ωραιοκάστρου(ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Ι.Κ.Ε. αγροτεμάχιο ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΑ). (19-2018) 
 

11) Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων σε αγροτεμάχιο στην 
κτηματική περιοχή ΛΗΤΗΣ του Δήμου Ωραιοκάστρου(ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Ι.Κ.Ε. αγροτεμάχιο ΑΒΓΔΑ). (20-2018) 
 

12) Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων σε αγροτεμάχιο στην 
κτηματική περιοχή Μελισσοχωρίου του Δήμου Ωραιοκάστρου(NEPRHOCARE 
ΙΑΤΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε.)) (21-2018) 
 

13) Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων σε αγροτεμάχιο στην 
κτηματική περιοχή Νεοχωρούδας του Δήμου Ωραιοκάστρου (Κωνσταντινίδης 
Ιωάννης & ΣΙΑ Ο.Ε.). (25-2018) 
 

14) Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 1/2018 απόφασης ΕΠΖ και χορήγηση έγκρισης 
εισόδου-εξόδου οχημάτων σε αγροτεμάχιο στην κτηματική περιοχή 
Πενταλόφου του Δήμου Ωραιοκάστρου(Edward A.B.E.E.). (26-2018) 
 

15) Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων σε αγροτεμάχιο στην 
κτηματική περιοχή Μελισσοχωρίου του Δήμου Ωραιοκάστρου (ΣΤΕΡΟΠΑΛ 
Ε.Π.Ε.). (27-2018) 
 

16) Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων σε αγροτεμάχιο στην 
κτηματική περιοχή Ωραιοκάστρου του Δήμου Ωραιοκάστρου 
(Καραπαναγιωτίδης Μονοπρόσωπη ΙΚΕ). (29-2018) 
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17) Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων σε αγροτεμάχιο στην 

κτηματική περιοχή Νεοχωρούδας του Δήμου Ωραιοκάστρου (Κώστα Μαρία). 
(30-2018) 
 

18) Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων σε αγροτεμάχιο στην 
κτηματική περιοχή Ωραιοκάστρου του Δήμου Ωραιοκάστρου (Τσεκλίδης Γ.). 
(35-2018) 
 

19) Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων σε αγροτεμάχιο στην 
κτηματική περιοχή Ωραιοκάστρου του Δήμου Ωραιοκάστρου (Decopan M 
IKE). (36-2018) 
 

20) Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων σε αγροτεμάχιο στην 
κτηματική περιοχή Παλαιοκάστρου του Δήμου Ωραιοκάστρου (Μιχαηλίδης Χ.). 
(37-2018) 
 

21) Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων σε αγροτεμάχιο στην 
κτηματική περιοχή Νεοχωρούδας του Δήμου Ωραιοκάστρου (Χουσεΐνογλου 
Β). (38-2018) 
 

22) Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων σε αγροτεμάχιο στην 
κτηματική περιοχή Ωραιοκάστρου του Δήμου Ωραιοκάστρου (Vigor 
Technology IKE). (39-2018) 
 

23) Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων σε αγροτεμάχιο στην 
κτηματική περιοχή Νεοχωρούδας του Δήμου Ωραιοκάστρου (Μ & Κ Τεχνικά 
Έργα Α.Ε.). (40-2018) 
 

24) Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων σε αγροτεμάχιο στην 
κτηματική περιοχή Μελισσοχωρίου του Δήμου Ωραιοκάστρου (Χατζίκου Α.). 
(41-2018) 
 

25) Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων σε αγροτεμάχιο στην 
κτηματική περιοχή Πετρωτού του Δήμου Ωραιοκάστρου (Παναγιωτίδου Χ.). 
(42-2018) 
 

26) Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων σε αγροτεμάχιο στην 
κτηματική περιοχή Ωραιοκάστρου του Δήμου Ωραιοκάστρου (Φραγκίδης Π). 
(43-2018) 
 

27) Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων σε αγροτεμάχο στην 
κτηματική περιοχή Λητής του Δήμου Ωραιοκάστρου (Μπάρτζας Β.) (44-2018) 
 

28) Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων σε αγροτεμάχιο στην 
κτηματική περιοχή Ωραιοκάστρου του Δήμου Ωραιοκάστρου (ΝΙΑΡ 
ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ Ο.Ε.). (50-2018) 
 

29) Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων σε αγροτεμάχιο στην 
κτηματική περιοχή Νεοχωρούδας του Δήμου Ωραιοκάστρου (Αθανασίου). (52-
2018) 
 

30) Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων σε αγροτεμάχιο στην 
κτηματική περιοχή Ωραιοκάστρου του Δήμου Ωραιοκάστρου (Μιχαλισλής). 
(53-2018) 
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31) Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων σε αγροτεμάχιο στην 

κτηματική περιοχή Πενταλόφου του Δήμου Ωραιοκάστρου (Γιόφκας). (54-
2018 
 

32) ) Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων σε αγροτεμάχιο στην 
κτηματική περιοχή Πενταλόφου του Δήμου Ωραιοκάστρου (Σταυρί).(55-2018) 
 

33) Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων σε αγροτεμάχιο στην 
κτηματική περιοχή Ωραιοκάστρου του Δήμου Ωραιοκάστρου (Παλάσογλου-
Βεζεστέντη).(56-2018) 
 

34) Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων σε αγροτεμάχιο στην 
κτηματική περιοχή Νεοχωρούδας του Δήμου Ωραιοκάστρου (Α. Αναγνώστου 
& Υιός Ο.Ε.).(59-2018) 
 

35) Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων σε αγροτεμάχιο στην 
κτηματική περιοχή Λητής του Δήμου Ωραιοκάστρου (Πασχαλίνα Χαριζάνη & 
Σμαραγδή Χαριζάνη). (60-2018)  
 

36) Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων σε αγροτεμάχιο στην 
κτηματική περιοχή Ωραιοκάστρου (Γεωργιοπούλου Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε.). (61-2018)  
 

37) Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων σε αγροτεμάχιο στην 
κτηματική περιοχή Ωραιοκάστρου του Δήμου Ωραιοκάστρου (Τσοτσουμάνος 
Ν). (64-2018) 
 

38) Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων σε αγροτεμάχιο στην 
κτηματική περιοχή Ωραιοκάστρου του Δήμου Ωραιοκάστρου (Μεζές Α.). (65-
2018)  
 

39) Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων σε αγροτεμάχιο στην 
κτηματική περιοχή Μελισσοχωρίου του Δήμου Ωραιοκάστρου 
(Κυριακίδης).(67-2018) 
 

40) Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων σε αγροτεμάχιο στην 
κτηματική περιοχή Ωραιοκάστρου του Δήμου Ωραιοκάστρου (TROFI I.K.E.). 
(68-2018) 
 

41) Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων σε αγροτεμάχιο στην 
κτηματική περιοχή Ωραιοκάστρου του Δήμου Ωραιοκάστρου (Σ.ΕΛ.ΦΑΡ. 
Α.Ε.). (69-2018) 
 

42) Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων σε αγροτεμάχιο στην 
κτηματική περιοχή Ωραιοκάστρου του Δήμου Ωραιοκάστρου (Καραγιαννίδης 
Δ.). (72-2018)  
 

43) Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων σε αγροτεμάχιο στην 
κτηματική περιοχή Ωραιοκάστρου του Δήμου Ωραιοκάστρου (Κίτσιου Θ. & 
Υιοί Α.Ε.). (73-2018)  
 

44) Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων σε αγροτεμάχιο στην 
κτηματική περιοχή Μελισσοχωρίου του Δήμου Ωραιοκάστρου 
(Συνεργαζόμενοι Παντοπώλες Α.Ε.). (74-2018)  
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45) Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων σε αγροτεμάχιο στην 
κτηματική περιοχή Νεοχωρούδας του Δήμου Ωραιοκάστρου (Υιοί Σ. 
Βογιατζόγλου Ο.Ε.). (75-2018) 
 

46) Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων σε αγροτεμάχιο στην 
κτηματική περιοχή Ωραιοκάστρου του Δήμου Ωραιοκάστρου (Νικολαΐδης Θ. & 
ΣΙΑ ΟΕ). (76-2018) 
 

47) Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων σε αγροτεμάχιο στην 
κτηματική περιοχή Νεοχωρούδας του Δήμου Ωραιοκάστρου (Στεφανίδης Α. Κ. 
& Συνεργάτες Ο.Ε.). (77-2018) 
 

48) Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων σε αγροτεμάχιο στην 
κτηματική περιοχή Ωραιοκάστρου του Δήμου Ωραιοκάστρου (FINEZZA 
A.B.E.E ). (81-2018) 
 

49) Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων σε αγροτεμάχιο στην 
κτηματική περιοχή Νεοχωρούδας του Δήμου Ωραιοκάστρου (ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ 
ΠΑΝΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.). (82-2018) 
 

50) Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων σε αγροτεμάχιο στην 
κτηματική περιοχή Νεοχωρούδας του Δήμου Ωραιοκάστρου (ECO TRANS 
ΕΠΕ). (88-2018) 
 

51) Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων σε αγροτεμάχιο στην 
κτηματική περιοχή Ωραιοκάστρου του Δήμου Ωραιοκάστρου (Θεοδωρίδης). 
(89-2018) 
 

52) Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων σε αγροτεμάχιο στην 
κτηματική περιοχή Νεοχωρούδας του Δήμου Ωραιοκάστρου (Στεφανίδης) (90-
2018) 
 

53) Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων σε αγροτεμάχιο στην 
κτηματική περιοχή Νεοχωρούδας του Δήμου Ωραιοκάστρου(NEODENT) (92-
2018) 

54) Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων σε αγροτεμάχιο στην 
κτηματική περιοχή Πενταλόφου του Δήμου Ωραιοκάστρου (Καραπυλάφης Ι.-
Παναγιώτου Χ. Ο.Ε.). (95-2018) 

55) Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων σε αγροτεμάχιο στην 
κτηματική περιοχή Νεοχωρούδας του Δήμου Ωραιοκάστρου (Ευρωπαϊκή 
εταιρεία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας & ανακύκλωσης Α.Ε.). (97-2018) 

56) Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων σε αγροτεμάχιο στην 
κτηματική περιοχή Ωραιοκάστρου του Δήμου Ωραιοκάστρου (Λέφας Α.). (98-
2018) 

57) Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων σε αγροτεμάχιο στην 
κτηματική περιοχή Νεοχωρούδας του Δήμου Ωραιοκάστρου (Χυτοτεχνική 
Α.Β.Ε.Ε.). (99-2018) 

58) Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων σε αγροτεμάχιο στην 
κτηματική περιοχή Ωραιοκάστρου του Δήμου Ωραιοκάστρου (Γιαμουρίδης Χ.). 
(100-2018) 

 
 31(τριανταμία) το 2016, 31(τριάντα ένα) το 2017, 58( πενήντα οκτώ) το 
2018. 
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Ζ. Λοιπά Θέματα  
 

1) Έκθεση πεπραγμένων έτους 2017 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. (2/2018) 

2) Εισήγηση για τη χορήγηση παράτασης λειτουργίας χρήσης μουσικής- 

μουσικών οργάνων για το κατάστημα  ΚΑΦΕ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ επί της οδού 

Πλατεία  Δ. Λίγδα στο Μελισσοχώρι της Δ.Κ. Μυγδονίας του Δήμου 

Ωραιοκάστρου. (3/2018) 
3) Εισήγηση για τη χορήγηση παράτασης λειτουργίας χρήσης μουσικής - 

μουσικών οργάνων για το κατάστημα ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ που βρίσκεται στην 

Τ.Κ. Νεοχωρούδας  του Δήμου Ωραιοκάστρου. ( 4/2018) 
4) Εισήγηση για τη χορήγηση παράτασης λειτουργίας χρήσης μουσικής - 

μουσικών οργάνων για το κατάστημα   ΚΑΦΕ- ΜΠΑΡ –ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ  επί της 

οδού Θεσσαλονίκης 48  του Δήμου Ωραιοκάστρου. (5/2018) 
5) Εισήγηση για την χορήγηση παράτασης λειτουργίας χρήσης μουσικής- 

μουσικών οργάνων για το κατάστημα «Επιχείρηση Αναψυχής και Προσφοράς 

κατά κύριο λόγο οινοπν. ποτών  (ΚΑΦΕNEIO ) με την επωνυμία  : LINE 84 επί 

της οδού 19ης Ιουνίου στο Μελισσοχώρι της Δ.Κ. Μυγδονίας  Δήμου 

Ωραιοκάστρου. (6-2018) 
6) Εισήγηση για την χορήγηση παράτασης λειτουργίας χρήσης μουσικής- 

μουσικών οργάνων για το κατάστημα «Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών, 

Μαζικής Εστίασης Πλήρους Γεύματος (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ )Αναψυχής και 

Προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπν. ποτών  (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ,ΜΠΑΡ) με Δ.τίτλο 

:ΡΑΚΟΜΕΛΟ επί της οδού Κομνηνών 40 Δήμου Ωραιοκάστρου, (7-2018) 
7) Εισήγηση για την χορήγηση παράτασης λειτουργίας χρήσης μουσικής- 

μουσικών οργάνων για το κατάστημα  ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ που βρίσκεται στην 

οδό 21ης Ιουνίου στον Δρυμό της Δ.Κ.Μυγδονίας   του Δήμου Ωραιοκάστρου. 
(13-2018) 

8) Διαβίβαση αιτήματος για έγκριση ή μη άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών 

παίγνιων (ειδικά διασκευασμένων τραπεζιών εντός καφενείου-οδός Λ. 

Δημοκρατίας 12, Μαστορίδης Ν.) (17-2018) 
9) Εισήγηση για την χορήγηση παράτασης λειτουργίας χρήσης μουσικής- 

μουσικών οργάνων για το κατάστημα «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ»(EL NINIO) (22-2018) 
10) Εισήγηση για την χορήγηση παράτασης λειτουργίας χρήσης μουσικής- 

μουσικών οργάνων για το κατάστημα ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ –ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ (Σαμαρά 

Σ.-Δρυμός) (23-2018) 
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11) Εισήγηση για την χορήγηση παράτασης λειτουργίας χρήσης μουσικής- 

μουσικών οργάνων για το κατάστημα ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙΚΟ ΜΕ 

ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ επί της οδού Βασ .Γεωργίου & Λ. Δημοκρατίας  του 

Δήμου Ωραιοκάστρου. («Δια Χειρός Αρέτου») (47-2018) 
12) Χορήγηση παράτασης λειτουργίας χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων για 

το Κ.Υ.Ε. και ανάκληση της με αριθμ. 8/4-4-2017 άδειας παράτασης ωραρίου 

μουσικών οργάνων . (91-2018). 

 

Συνοπτικά οι αποφάσεις  έχουν ως εξής: 

 

Προέγκριση Ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων:               - 
 
Άδειες υπαίθριου / Στάσιμου /πλανόδιου εμπορίου :                - 
 
Ανάκληση/οριστική αφαίρεση άδειας ίδρυσης 
 και λειτουργίας καταστημάτων επιχειρήσεων :                        -      
 
Χορήγηση /ανάκληση άδειας λειτουργίας μουσικής :               1 
 
Εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο σχεδίου  
κανονιστικών αποφάσεων άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ.:       7     
 
Θέματα καθορισμού χρήσεων γης, ρυθμιστικών σχεδίων, 
προγραμματισμού εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων,  κλπ.:   9 
 
Άδειες εισόδου –εξόδου (διέλευση πεζοδρομίου-παρκινγκ):   5 
Έγκριση ή μη άδειας στάθμευσης αναπηρικού 
 αυτοκινήτου ΑΜΕΑ:                                                                 4 
 
Άδειες εισόδου –εξόδου σε αγροτεμάχια:             58 
 
Λοιπά θέματα :                          15 
 
Αναβολή:        3 
 
Σύνολο αποφάσεων:                     102 (97 ομόφωνα και 5 κατά πλειοψηφία) 
 
Σύνολο συνεδριάσεων:     23 εκ των οποίων 19 τακτικές και 4 έκτακτες 
 
  
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής λαμβάνοντας υπόψη 

1. το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010 για «τις αρμοδιότητες Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής»,    

2. Το σύνολο των αποφάσεων ΕΠΖ για το έτος 2018 
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και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών 

 
Αποφασίζει Ομόφωνα 

 
 Συντάσσει την Έκθεση πεπραγμένων για το έτος 2018 όπως αποτυπώνεται 

στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης και την υποβάλλει στο 

Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και έγκριση. 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 8/2019 
 
 
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση. 
 
  
Για το παραπάνω θέμα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και αφού αναγνώστηκε  
υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
   (υπογραφή) 

 
 

  ΤΑ ΜΕΛΗ 
 (υπογραφές) 

 
 
Ζιακούλης Ηλίας 
  Αντιδήμαρχος 
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