
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 2/12-03-2012 
Αριθ.Αποφ. 7/2012 
ΘΕΜΑ:  Συζήτηση περί παράτασης η μη λειτουργίας μουσικής στα καταστήματα  
υγειονομικού ενδιαφέροντος του οικισμού «ΚΑΣΤΡΟ» της ΤΚ Μονεμβασίας του 
Δήμου Μονεμβασιάς.        

Στους Μολάους, σήμερα, την  12-03-2012  ημέρα Δευτέρα 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 4539/07-03-2012 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)              Κολλιάκος Ιωάννης 

2. Χριστάκος Σταύρος (Αντιπρόεδρος)    Χαράλαμπος Κουτσονικολής           

3. Βουνελάκης Γεώργιος   

4. Παναγιώτα Αλιφέρη  

5. Μέντης Γεώργιος  

6. Τσαφατίνου Κατερίνα (Αν. Μέλος)  

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο. 

     Η Πρόεδρος εισηγούμενη το  ανωτέρω  θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των 

μελών της ΕΠΖ τα εξής: 

• Την αλληλογραφία από το 2011 της 5ης Ε.Β.Α (ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ)  προς το 
Δήμο Μονεμβασιάς στην οποία αναφέρεται το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί 
σχετικά με την παράταση λειτουργίας μουσικής στα καταστήματα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος που βρίσκονται στο οικισμό «ΚΑΣΤΡΟ» της ΤΚ Μονεμβασίας του 
Δήμου Μονεμβασιάς λόγω της ιδιαιτερότητας του χώρου. 

• Την αριθ. Πρωτ. 4523/07-03-2012 αίτηση  των ιδιοκτητών των καταστημάτων του 
οικισμού «ΚΑΣΤΡΟ» με την οποία ζητούν συνάντηση με την ΕΠΖ προκειμένου να 
γίνει συζήτηση όσον αφορά την παράταση λειτουργίας μουσικής στα καταστήματά 
τους πέραν της 23:00 μ.μ.   

         Συνεχίζοντας η κ. Πρόεδρος ανέφερε ότι θα πρέπει να γίνει συζήτηση και ενδεχομένως 

να πάρουμε απόφαση για το αν θα πρέπει τα καταστήματα που βρίσκονται στον οικισμό 



«ΚΑΣΤΡΟ» της τοπικής κοινότητας Μονεμβασίας και έχουν άδεια παραδοσιακού καφενείου, 

να παίρνουν παράταση ωραρίου  λειτουργίας μουσικής  λόγω του ότι βρίσκονται στο 

Κάστρο που είναι αρχαιολογικό μνημείο, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις καταγγελίες της 

αρχαιολογικής υπηρεσίας με τις οποίες καλεί τον Δήμο να προβεί στις απαιτούμενες 

ενέργειες προκειμένου να διευθετηθεί το θέμα, καθώς και τις απόψεις των ιδιοκτητών των εν 

λόγω  καταστημάτων ιδιαίτερα στην δύσκολη οικονομική συγκυρία που ζούμε. 

     Στην συνέχεια το λόγο πήρε ο Αντιπρόεδρος της ΕΠΖ κ. Χριστάκος Σταύρος ο οποίος 

ανέφερε τα εξής:  

      Είναι προφανές ότι πρέπει να υπάρχει  σεβασμός στον αρχαιολογικό χώρο του Κάστρου 

, ο οποίος κατά κύριο λόγο αφορά τους ανθρώπους που ζουν και εργάζονται στο χώρο 

αυτό. Η τουριστική ανάπτυξη της περιοχής της Μονεμβασιάς πρέπει να έχει  αντικείμενο και  

στην ψυχαγωγία και διασκέδαση των πολυάριθμων επισκεπτών της Μονεμβασιάς αλλά και 

των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής αυστηρά μέσα στα πλαίσια προστασίας του 

αρχαιολογικού χώρου Της Μονεμβασιάς .  

    Ειδικά στις σημερινές πρωτόγνωρες και δύσκολες οικονομικές συνθήκες που βιώνει η 

χώρα μας πρέπει  όλοι οι θεσμικοί φορείς άρα και η τοπική αυτοδιοίκηση η οποία εκφράζει 

κατά κύριο λόγο τα συμφέροντα της τοπικής κοινωνίας να προστατεύει κατά κύριο λόγο τις 

θέσεις εργασίας και να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την τόνωση της τοπικής 

ανάπτυξης .  

    Τα συγκεκριμένα καταστήματα στο Κάστρο Μονεμβασιάς λειτουργούν με νόμιμες άδειες 

και όσον αφορά τις άδειες μουσικής γράφουν ρητά ότι η μουσική δεν πρέπει να ακούγεται 

έκτος των ορίων του καταστήματος . Οποιαδήποτε αλλαγή στο ωράριο μουσικής θα 

επιφέρει σημαντικό πλήγμα στην κίνηση των καταστημάτων και θα τεθούν σε κίνδυνο οι 

υφιστάμενες θέσεις εργασίας  .  

     Προτείνω να δοθεί παράταση στις άδειες μουσικής ως τις 3 .πμ. με την απαραίτητη 

προϋπόθεση να τηρούνται αυστηρά οι όροι της αδείας , δηλαδή χρήση της μουσικής εντός 

των ορίων του καταστήματος . Επίσης προτείνω η Δημοτική Αστυνομία να επιφορτιστεί με 

τον έλεγχο της χρήσης των αδειών μουσικής στα καταστήματα του Κάστρου . Αν στο μέλλον 

προκύψει σοβαρό ζήτημα το θέμα  θα συζητηθεί εκ νέου .  

      Εν συνεχεία το αναπληρωματικό μέλος της ΕΠΖ η κ. Τσαφατίνου Κατερίνα ανέφερε ότι 

στο παρελθόν η κατάσταση με την ηχορύπανση των καταστημάτων στο οικισμό «ΚΑΣΤΡΟ» 

ήταν πολύ χειρότερη , σήμερα όμως η κατάσταση είναι βελτιωμένη κατά πολύ , γι΄αυτό το 

λόγο προτείνει όπως δοθεί παράταση την λειτουργίας της μουσικής των εν λόγω 

καταστημάτων μέχρι τις 30-05-2012 και στην συνέχεια επανεξετάσουμε  το θέμα. 

    Ο κ. Βουνελάκης Γεώργιος ανάφερε ότι θα ήταν καλύτερο να δοθεί παράταση λειτουργίας 

μουσικής μέχρι τις 01:00 π.μ , αλλά θα συμφωνήσει  με την πρόταση της κ. Τσαφατίνου για 

δίμηνη παράταση της υφιστάμενης κατάστασης και εν συνεχεία επανεξέταση του θέματος.    



     Η κ. Αλειφέρη Παναγιώτα  ανέφερε ότι ίσως θα μπορούσε να δοθεί παράταση 

λειτουργίας μουσικής στα ανωτέρω καταστήματα ανάλογα με τις περιόδους λειτουργίας 

αιχμής αυτών, αλλά όπως και να γίνει θα πρέπει να γίνει συζήτηση μεταξύ των δύο 

πλευρών προκειμένου να βρεθεί η χρυσή τομή.   

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου κ. 

Λύρας Χαράλαμπος ανέφερε ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διαφυλαχθεί η 

μοναδικότητα της ατμόσφαιρας της καστροπολιτείας, δεδομένου ότι αποτελεί στοιχείο 

διαφοροποίησης της έναντι άλλων ανταγωνιστικών προορισμών παγκοσμίως. Σε 

περίπτωση που δοθεί παράταση αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται με συγκεκριμένες και 

μετρήσιμες δεσμεύσεις από την πλευρά των επαγγελματιών.  

     Στην συνεδρίαση της επιτροπής ποιότητας ζωής παρίσταντο και οι ιδιοκτήτες των 

καταστημάτων οι οποίοι αντιδρούν στο ενδεχόμενο της  μη παράτασης της άδειας 

λειτουργίας μουσικής των καταστημάτων τους, αναφέροντας ότι θίγονται  τα συμφέροντα 

τους και  θα οδηγηθούν στο οικονομικό μαρασμό ,  όχι μόνο τα δικά τους αλλά  και των 

εργαζομένων στις επιχειρήσεις τους ,γιατί αν δεν έχουν παράταση λειτουργίας μουσικής  

στα καταστήματα τους θα κλείνουν νωρίς και έτσι  θα αναγκαστούν να μειώσουν το 

προσωπικό τους.  

    Κλείνοντας την συζήτηση  για την παράταση ή μη της λειτουργίας μουσικής των 

καταστημάτων στο οικισμό «ΚΑΣΤΡΟ»  η ΕΠΖ  αποφάσισε όπως να μην καταλήξει σε μια 

γενική απόφαση αλλά οι ενδιαφερόμενοι καταστηματάρχες να καταθέσουν αιτήσεις για την 

παράταση λειτουργίας μουσικής στο Δήμο και εν συνεχεία η επιτροπή να τις εξετάσει 

μεμονωμένα.  

 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
 
       Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

   ΠΡΙΦΤΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ                  1) ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  
                                                               2) ΒΟΥΝΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
                                                               3) ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
                                                               4) ΜΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   
                                                               5) ΤΣΑΦΑΤΙΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ                           

Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Γραμματέας της ΕΠΖ 

 
 Δελήγιαννης Νικόλαος 
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