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ΘΕΜΑ: Περί ανάκλησης  ή µη αδείας ίδρυσης & λειτουργίας κατ/τος {ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ} ιδιοκτησίας της κ. Τζώρτζη ∆έσποινας   

στην   ∆Κ Μολάων  της ∆.Ε Μολάων  του ∆ήµου  Μονεµβασιάς.  

Στους Μολάους, σήµερα, την  31-08-2012  ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 µ. στο 

∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Μονεµβασιάς συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή 

ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Μονεµβασιάς,  ύστερα από την 23169/27-08-2012 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)          

3. Βουνελάκης Γεώργιος   

4. Παναγιώτα Αλιφέρη  

5. Μέντης Γεώργιος   

6. Χαράλαµπος Κουτσονικολής            

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του ∆ήµου κ. ∆ελήγιαννη Νικόλαο. 

     Η Πρόεδρος εισηγούµενη το  ανωτέρω  θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε  τα εξής: 

      Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ.1Α του Ν.3852/2010 
αρµόδια, µε την επιφύλαξη του άρθρου 83, για την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστηµάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων 
και δραστηριοτήτων αρµοδιότητας του δήµου. 
     Με την υπ’ αριθ. 28298/20-12-2011 απόφαση ∆ηµάρχου χορηγήθηκε η άδεια ίδρυσης &  
λειτουργίας καταστήµατος{ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ- ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ }   
στην ∆Κ Μολάων του ∆ήµου Μονεµβασιάς ιδιοκτησίας της κ. Τζώρτζη ∆έσποινας .  
      Η ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας & κοινωνικής µέριµνας της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας   
µε το υπ’ αριθ. 1499/13-08-2012 έγγραφό της γνωστοποίησε ότι έπειτα από έλεγχο που 
διενεργήθηκε στο παραπάνω κατάστηµα, διαπιστώθηκε ότι έχει επέλθει ουσιώδης 
τροποποίηση των υγειονοµικών όρων λειτουργίας της επιχείρησης βάσει των οποίων είχε 
χορηγηθεί η ανωτέρω άδεια, και πιο συγκεκριµένα ,διαπιστώθηκε ότι οι χώροι εργασίας 
(παρασκευαστήριο, πλύσεως σκευών και χώρος σερβιρίσµατος) έχουν αναπτυχθεί σε άλλη 
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θέση του κτηρίου της επιχείρησης, µε µείωση κατά δέκα (10 τ.µ) του συνολικού εµβαδού 
τους και αντίστοιχη επέκταση εκείνου της κλειστής αίθουσας πελατών του καταστήµατος. 
     Την από 20-08-2012 εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας του ∆ήµου σύµφωνα µε την 
οποία καλείται η ΕΠΖ να αποφασίσει για την ανάκληση ή µη της άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας του ανωτέρω καταστήµατος εφόσον υπάρχει ουσιώδης τροποποίηση των 
υγειονοµικών και αυτή περιλαµβάνεται στις ειδικότερες περιπτώσεις ανάκλησης αδειών 
καταστηµάτων. 
  
Κατόπιν των ανωτέρω, σας καλώ να αποφασίσουµε περί της ανάκλησης ή µη του ανωτέρω 
καταστήµατος. 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου και λαµβάνοντας 
υπόψη: 
 
1. το άρθρο 73 παρ.1Α του Ν.3852/2010 
 
2. Την αριθµ. 28298/20-12-2011  άδεια ίδρυσης & λειτουργίας καταστήµατος η οποία 
χορηγήθηκε για το κατάστηµα {ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ }   ιδιοκτησίας της κ. Τζώρτζη ∆έσποινας. 
 
3. Την υπ' αριθ.πρωτ. 11499/13-08-2012γνωµοδότηση της αρµόδιας ∆/νσης ∆ηµόσιας 
Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, σύµφωνα µε την οποία τροποποιήθηκαν οι όροι 
της Αιβ/8577/83 Υγειονοµικής ∆ιάταξης (όπως ισχύει κατά τον χρόνο έκδοσης της άδειας). 
 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 της ΑΙΒ/8577/83 Υγειονοµικής ∆ιάταξης. 
 
5. Την από 20-08-2012 εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας του ∆ήµου . 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
    Την ανάκληση της αριθµ. 28298/20-12-2011  άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήµατος 
{ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ- ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ }   ιδιοκτησίας της κ. 
Τζώρτζη ∆έσποινας στην ∆Κ Μολάων της ∆Ε Μολάων του ∆ήµου Μονεµβασιάς 

 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 

      
  Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                       ΤΑ ΜΕΛΗ 

   ΠΡΙΦΤΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ                  1) ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  

                                                               2) ΒΟΥΝΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

                                                               3) ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

                                                               4) ΜΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

                                                               5) ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Γραµµατέας της ΕΠΖ 

 

 ∆ελήγιαννης Νικόλαος 
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