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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                        
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ   
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ     
  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το πρακτικό αριθμός της υπ΄ αριθμ. 19 /2018  της Τακτικής Συνεδρίασης της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ωραιοκάστρου. 
 
Αριθμ. Συνεδρίασης :19 /2018  
Αριθμ. Απόφασης : 91 /2018  
 
ΘΕΜΑ: 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 .  
  
Στο Ωραιόκαστρο σήμερα, 16-10-2018, 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. 17424/ 12-10-2018 πρόσκληση του 
Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη. 
 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο εννιά   (9) 
μέλη, βρέθηκαν παρόντα τα πέντε   (5): 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ  
2. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 
3. ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
4. ΒΑΜΒΑΚΗ-ΛΙΜΠΑΤΕ 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
5. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ΛΟΚΟΒΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
2. ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
3. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
4. ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 

 
Tα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον δημοτικό υπάλληλο 

Ζαχαριάδη Πραξιτέλη. 
Ο Πρόεδρος ζήτησε τη συζήτηση ενός (1) θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης 

λόγω χρονικών περιορισμών και το σώμα ομόφωνα συμφώνησε τη συζήτηση. 
 Στη συνέχεια, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο 
θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: 

Mε την με αριθ.πρωτ: 17143/ΤΟΑ438/9-10-2018 αίτηση ο κ. 
Σλημιστινός Νικόλαος ζητά την χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας 
μουσικής ή μουσικών οργάνων για το κατάστημά του ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ 
(BACKYARD)   επί της οδού Λ. Δημοκρατίας & Θεσσαλονίκης, Ο.Τ.33. και πιο 
συγκεκριμένα, για την χειμερινή περίοδο να του χορηγηθεί νέα παράταση 
ωραρίου άδειας λειτουργίας μέχρι τις 01:00 για όλες τις ημέρες της εβδομάδας 
και μέχρι τις 02:00 κατά τις παραμονές αργιών και εορτών, ενώ για τη θερινή 
περίοδο αντίστοιχα έως τις 02:00  και 03:00 για τις ημέρες εορτών.  
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       Ο κ. Ν. Σλημιστινός κατέχει ήδη την με αριθμ. 8/ 4-4-2017 άδεια 
παράτασης ωραρίου μουσικής ή μουσικών οργάνων,  με την οποία του είχε 
χορηγηθεί παράταση ωραρίου μέχρι τις 23:00 για την χειμερινή περίοδο και 
στον εξωτερικό και στον εσωτερικό χώρο και μέχρι 00:00 την θερινή περίοδο 
και στον εσωτερικό και στον εξωτερικό χώρο,      
 

Στον Κανονισμό Λειτουργίας Μουσικής και μουσικών οργάνων του 
Δήμου μας  (Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου 267/2016), 
με το άρθρο 25 παρ.2  καθορίζεται ότι  την χορήγηση  παράτασης ωραρίου 
λειτουργίας μουσικής επιτρέπεται:  
α) για τα κέντρα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο μέχρι τις 03:00 ώρα  
 
β) για τα κέντρα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο μέχρι την 2:00  ώρα 
με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων . 

 
Στο αρ.25 παρ. δ) αναφέρεται: «…χωρίς χρονικό περιορισμό 

μπορούν να λειτουργήσουν τα άνω καταστήματα τις ημέρες 
Παρασκευής και Σαββάτου ,την παραμονή και την ημέρα της εορτής του 
τοπικού ΑΓΙΟΥ καθώς και κατά την διάρκεια ΤΟΠΙΚΩΝ ,ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ 
Ή ΛΑΪΚΩΝ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ …» 
     Για τον καθορισμό του ωραρίου λειτουργίας μουσικής η άδεια 
χορηγείται για την χειμερινή περίοδο μέχρι την 22:00 και για την δε θερινή 
μέχρι 23:00, εφόσον δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων. Επίσης, 
ανάλογα με το είδος των μουσικών οργάνων και την θέση του καταστήματος 
σε σχέση με τους κατοικημένους χώρους η άδεια χορηγείται μέχρι την 03:00 
για τα καταστήματα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο ή μέχρι την 02:00 για 
τα καταστήματα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο (άρθρο 3 παρ.3 
Αστ.Διάταξη 3/1996).  

Συνεπώς η άδεια χορηγείται εφόσον δεν διαταράσσεται η ησυχία των 
περιοίκων (άρθρ.3 παρ.2Αστ.Διάταξη 3/1996 ) που τεκμαίρεται  ότι η ΕΠΖ 
πρέπει υποχρεωτικά  να εξετάζει πέραν  της πληρότητας των 
υποβληθέντων δικαιολογητικών και  τα χαρακτηριστικά της περιοχής που 
βρίσκεται το κατάστημα  όπως  
α) εάν λειτουργεί εντός αμιγούς ή  μη περιοχής,  ή  πυκνοκατοικημένης 
περιοχής, 
 
β) την μορφή λειτουργίας του καταστήματος (ανοικτό ή κλειστό, 
στεγασμένο),  
 
γ) την προηγούμενη συμπεριφορά του αιτούντος, 
 και γενικά οποιαδήποτε στοιχείο σχετίζεται με την εξέταση της 
συγκεκριμένης υπόθεσης.  
 
   Στο αρ.25 παρ. δ) αναφέρεται: «…χωρίς χρονικό περιορισμό μπορούν 
να λειτουργήσουν τα άνω καταστήματα τις ημέρες Παρασκευής και 
Σαββάτου ,την παραμονή και την ημέρα της εορτής του τοπικού ΑΓΙΟΥ 
καθώς και κατά την διάρκεια ΤΟΠΙΚΩΝ ,ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΉΛΑΪΚΩΝ 
ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ …» 
 
  

ΑΔΑ: ΩΝΟΚΩΗΖ-Ζ2Ω



 3

 
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. Την υγειονομική διάταξη Α5/3010/85(ΦΕΚ Β4) «Μέτρα για την τήρηση της κοινής 
ησυχίας» 
3.Τις διατάξεις της αρ.3/96 Αστυνομικής διάταξης «Μέτρα για την τήρηση κοινής 
ησυχίας»,  
4.Το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 Καλλικράτη, 
5.Την υπ. αρ. 50/2014 Απόφαση Προέγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ του  
    Τοπικού Συμβουλίου Δημ. Κοινότητας Ωραιοκάστρου, 
6. Την υπ’ αρ. 335/4 -12- 2014 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος,   
7.Την υπ.αρ. 87/2014  Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ωραιοκάστρου – 
     Έγκριση όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Δημ. Αναψυκτηρίου στο  
       Ο.Τ.33 
8.Τον Ν.4442/7-12-2016, (ΦΕΚ230 τεύχ. α΄/7.12.2016 )-Νέο θεσμικό πλαίσιο για  
    την άσκησης οικονομικής δραστηριότητας & άλλες διατάξεις,   
9. Τον Κανονισμό Λειτουργίας Μουσικής και μουσικών οργάνων, (αρ Απόφασης  
     Δημοτικού Συμβουλίου 267/27-07-2016),  
10.Την με αριθμ.πρωτ.2639/τοα99/09-02-2017 Βεβαίωση υποβολής  
     γνωστοποίησηςΜουσικής & Μουσικών οργάνων,  
11.Την υπ’αριθμ.: 8/4-4-2017 Άδεια παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής   
12.Η ΑΠ 5951, εγκύκλιος 9/24-02-2017,  
13.Την υπ’.αρ. 61/1-3-2017 Απόφαση Δημάρχου Ωραιοκάστρου για μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων σε Αντιδημάρχους 
14.Την με  αριθ.πρωτ: 17143/ΤΟΑ438/9-10-2018 αίτηση του κ. Σλημιστινού 
Νικολάου  
 

 
και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών 

 
Αποφασίζει Ομόφωνα 

 
Α) την ανάκληση της με αριθμ. 8/ 4-4-2017 άδειας παράτασης ωραρίου 

μουσικής ή μουσικών οργάνων,  με την οποία του είχε χορηγηθεί παράταση 

ωραρίου μέχρι τις 23:00 για την χειμερινή περίοδο και στον εξωτερικό και στον 

εσωτερικό χώρο και μέχρι 00:00 την θερινή περίοδο και στον εσωτερικό και 

στον εξωτερικό χώρο  

Β) τη χορήγηση παράτασης λειτουργίας μουσικής ή μουσικών οργάνων μέχρι 
80 db για το κατάστημά του ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ (BACKYARD)  επί της οδού Λ. 

Δημοκρατίας & Θεσσαλονίκης, Ο.Τ.33. και πιο συγκεκριμένα, για την 

χειμερινή περίοδο παράταση ωραρίου άδειας λειτουργίας μέχρι τη 01:00 για 

όλες τις ημέρες της εβδομάδας και μέχρι τις 02:00 κατά τις παραμονές αργιών 

και εορτών, ενώ για τη θερινή περίοδο αντίστοιχα έως τις 02:00  και 03:00 για 

τις ημέρες εορτών, εφόσον δε διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων και 

τηρείται η αστυν. Διάταξη 3/1996.. 

ΑΔΑ: ΩΝΟΚΩΗΖ-Ζ2Ω



 4

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 91/2018 
 
 
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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