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ΘΕΜΑ: Χορήγηση παράτασης λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα
[ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ] ιδιοκτησίας κ. Κοκλάνης Ιφιγένειας
στην ΤΚ Ελαίας της ΔΕ Μολάων του Δήμου Μονεμβασιάς.
Στους Μολάους, σήμερα, την 14-06-2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ στο
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μονεμβασιάς συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Επιτροπή ποιότητας Ζωής του Δήμου Μονεμβασιάς, ύστερα από την 13033/09-062011 πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη,
σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.ΜαστορόπουλοςΝεκτάριος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Παναγιώτα Πριφτάκη (Πρόεδρος)

(Αντιπρόεδρος)
2.Κολλιάκος Ιωάννης
3.Βουνελάκης Γεώργιος
4.Παναγιώτα Αλειφέρη
5.Χαράλαμπος Κουτσονικολής
6.Μέντης Γεώργιος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη
Νικόλαο.
Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο κ. Αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη
των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την με αριθ. πρωτ. 11506/27-05-2011
αίτηση της κ.

Κοκλάνης Ιφιγένειας του Θεοδώρου , κατοίκου Τ.Κ Γλυκόβρυσης

της ΔΕ Έλους του Δήμου Ευρώτα, με την οποία ζητεί την παράταση του ωραρίου
άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα της «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΣΝΑΚ
ΜΠΑΡ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» στην Τ.Κ. Ελαίας έως και την 03.00 π.μ. . Μαζί με την αίτηση

της μας προσκόμισε και

φωτ/πια της

άδειας μουσικών οργάνων & Δημοτική

ενημερότητα.
Προτείνω λοιπόν στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει για την
χορήγηση ή μη της παράτασης της άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων, όπως έχει
αρμοδιότητα από τις διατάξεις του άρθρου 80 N.3463/08-06-2006/Φ.E.K. 114A.,
Το μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Μέντης Γεώργιος διαφωνεί με την
παράταση λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα ιδιοκτησίας της κ. Κοκλάνη
Ιφιγένειας.
Τα μέλη της Επιτροπής ποιότητας Ζωής αφού είδαν την αίτηση της κ. Κοκλάνη
Ιφιγένεια του Θεοδώρου και έλαβαν υπόψη τους τις σχετικές διατάξεις , τη
ιδιομορφία της περιοχής και μετά από διαλογική συζήτηση :
Αποφασίζουν κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει για το κατάστημα «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» της κ.
Κοκλάνη Ιφιγένειας του Θεοδώρου στη Τ.Κ. Ελαίας της ΔΕ Μολάων του Δήμου
Μονεμβασιάς, την παράταση ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων έως και την
03.00 π.μ. εκάστης ημέρας
με τους όρους και τις προϋποθέσεις που
προβλέπονται από την σχετική χορηγηθείσα άδεια μουσικών οργάνων .
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο
κάτω.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

1) ΚΟΛΛΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2) ΒΟΥΝΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3) ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
4)ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
5)ΜΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Δήμαρχος
Και με ειδική εντολή
Δελήγιαννης Νικόλαος

