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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αριθ.Αποφ. 35/2012

ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νο 6/24-07-2012

ΘΕΜΑ: Χορήγηση ή μη παράτασης άδειας λειτουργίας μουσικής κατ/τος {
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ} ιδιοκτησίας του κ. Χαραμή Γρηγορίου εντός οικισμού
«Κάστρου» στην ΤΚ Μονεμβασίας της Δ.Ε Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασιάς
για το έτος 2012.
Στους Μολάους, σήμερα, την 24-07-2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ. στο Δημοτικό
Κατάστημα του Δήμου Μονεμβασιάς συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή ποιότητας
Ζωής του Δήμου Μονεμβασιάς,

ύστερα από την 20038/16-07-2012 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

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Παναγιώτα Πριφτάκη (Πρόεδρος)
2. Χριστάκος Σταύρος (Αντιπρόεδρος)

Χαράλαμπος Κουτσονικολής
Κολλιάκος Ιωάννης

3. Βουνελάκης Γεώργιος
4. Παναγιώτα Αλιφέρη
5. Μέντης Γεώργιος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο.
Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης η κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την υπ΄αριθ. πρωτ. 20458/20-07-2012 αίτηση του κ.
Χαραμή Γρηγορίου τ. Νικολάου, κατοίκου Τ.Κ Μονεμβασίας , με την οποία ζητεί την
παράταση του ωραρίου άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα του
«ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ» εντός οικισμού «Κάστρο» στην ΤΚ Μονεμβασίας έως και
την 03.00 π.μ. . Με την αριθ. 32/2012 απόφασή μας είχαμε χορηγήσει την άδεια λειτουργίας
μουσικών οργάνων διάρκειας ενός (1) έτους.
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.,
Τα μέλη της Επιτροπής ποιότητας Ζωής αφού είδαν την αίτηση του κ. Χαραμή
Γρηγορίου τ. Νικολάου και έλαβαν υπόψη τους τις σχετικές διατάξεις , τη ιδιομορφία της
περιοχής, την αριθ. 32/2012 Απόφαση της ΕΠΖ και μετά από διαλογική συζήτηση,
Αποφασίζουν κατά πλειοψηφία

Εγκρίνουν για το κατάστημα «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ» του κ. Χαραμή Γρηγορίου
τ. Νικολάου εντός οικισμού «Κάστρο» στην Τ.Κ. Μονεμβασίας της ΔΕ Μονεμβασίας του
Δήμου Μονεμβασιάς, την παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής έως και την 03.00 π.μ.
εκάστης ημέρας με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την σχετική
χορηγηθείσα άδεια λειτουργία μουσικής, και ισχύει μέχρι τις 31-12-2012.
Μειοψήφισε ο σύμβουλος κ. Μέντης, ο οποίος τόνισε ότι το συγκεκριμένο θέμα θα
έπρεπε να συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση και όχι στη σημερινή όπου και εγκρίθηκε η
άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων (αριθ. Απόφ. 32/2012).
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΡΙΦΤΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1) ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2) ΒΟΥΝΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3) ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
4) ΜΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραμματέας της ΕΠΖ
Δελήγιαννης Νικόλαος

