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ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 
 

Αριθμ. Απόφ. 17/2013 

ΘΕΜΑ: Χαρακτηρισμός θέματος, μη συμπεριλαμβανομένου στην ημερήσια 

διάταξης ως επείγοντος, προς συζήτηση  (άρθρο 75-παρ.6). 

 

Στους Μολάους, σήμερα, την 2α-4-2013  ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ. το 

μεσημέρι στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μονεμβασιάς συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση η Επιτροπή ποιότητας Ζωής του Δήμου Μονεμβασιάς. Σύμφωνα με την 

6474/29-03-2013 πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό 

στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10, ώρα έναρξης της συνεδρίασης 

ορίζονταν η 12η μεσημβρινή. Το μέλος Νικολινάκος Παναγιώτης ανέμενε έως τις 

12.20 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων και κατόπιν αποχώρησε. 

 

 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών 

βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω  μέλη: 

 

Παρόντες       Απόντες 

Πριφτάκη Παναγιώτα (Πρόεδρος)  Αλειφέρη Παναγιώτα  

Βουνελάκης Γεώργιος     Κουτσονικολής Χαράλαμπος 

Κολλιάκος Ιωάννης    Νικολινάκος Παναγιώτης 

Χριστάκος Σταύρος        (νομίμως κληθέντες) 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ.  Ζερβάκο Λεωνίδα. 

         Η Πρόεδρος εισηγούμενη το  ανωτέρω  θέμα  έθεσε υπόψη των μελών της ΕΠΖ 

τα εξής: 

Με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 ορίζονται τα εξής: 

5.Ο πρόεδρος της επιτροπής καλεί τα μέλη της σε συνεδρίαση με γραπτή 

πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όποτε το 

ζητήσει ο δήμαρχος ή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των 

μελών της. Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται γραπτή αίτηση, στην οποία 

αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Στην ίδια περίπτωση δεν μπορεί να 

επανυποβληθεί αίτημα για το ίδιο θέμα, πριν παρέλθει δίμηνο, αφότου εκδόθηκε 



απορριπτική απόφαση της επιτροπής, εκτός εάν γίνεται επίκληση νεότερων 

στοιχείων. Αν κατά τον υπολογισμό του ενός τρίτου (1/3) προκύπτει δεκαδικός 

αριθμός, τότε ο αριθμός αυτός στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη 

μονάδα εφόσον πρόκειται για υποδιαίρεση μεγαλύτερη ή ίση του ημίσεως (0,5). Αν 

η επιτροπή δεν συγκληθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες μετά την υποβολή της 

αίτησης, συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση εκείνων που υπέβαλαν την αίτηση και 

αποφασίζει για τα θέματα, για τα οποία είχε ζητηθεί η σύγκλησή της. 

Η αδικαιολόγητη παράλειψη του προέδρου για δύο συνεχείς φορές να καλέσει την 

οικονομική ή την επιτροπή ποιότητας ζωής αποτελεί σοβαρή παράβαση 

καθήκοντος. 

6. Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου. Η πρόσκληση επιδίδεται 

ή γνωστοποιείται στα μέλη τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την 

ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η 

πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της 

συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η 

συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση η επιτροπή 

αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων.» 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, έτσι όπως καταρτίστηκε από την Πρόεδρο είναι 

τα εξής: 

1. Περί ανάκλησης της 52/2012 απόφασης και εκ νέου χορήγηση ή μη 

προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για το κατάστημα «ΑΠΟΘΗΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ – ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ – ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ & 

ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)» ιδιοκτησίας κ. Πουλάκη Θεοδώρας του 

Βασιλείου στον οικισμό «Μητρόπολη» της Τοπικής Κοινότητας Μονεμβασίας 

της Δ.Ε. Ζάρακα του Δήμου Μονεμβασιάς. 

2. Περί ανάκλησης της 50/2012 απόφασης και εκ νέου χορήγηση ή μη 

προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για το κατάστημα «ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΤΕΛΕΤΩΝ» ιδιοκτησίας κ. Μακρή Ευαγγελίας του Σπυρίδωνα στην Τοπική 

Κοινότητα Μονεμβασίας της Δ.Ε. Ασωπού του Δήμου Μονεμβασιάς. 

3. Περί τροποποίησης της 33/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

για τη χορήγηση ή μη παράτασης άδειας λειτουργίας μουσικής 

καταστήματος «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» ιδιοκτησίας «ΑΣΩΠΙΤΑΝ – Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ 

Ο.Ε.» στον οικισμό «Πλύτρα» της Τοπικής Κοινότητας Παπαδιανίκων της Δ.Ε. 

Ασωπού του Δήμου Μονεμβασιάς. 

4. Σύνταξη ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

Εν τω μεταξύ έχει προκύψει ένα ακόμη θέμα, το οποίο θεωρείται κατά την κρίση 

μου ότι πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα και αφορά τη χορήγηση χορήγηση 

άδειας λειτουργίας μουσικής ιδιοκτησίας «ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΧΑΡΑΜΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» στην 

Τοπική Κοινότητα Μονεμβασίας της Δ.Ε. Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασιάς, 

εφόσον πρωταρχικό μέλημα μας είναι  η εξυπηρέτηση του πολίτη και δεν μπορούμε 

να γνωρίζουμε τον ακριβή χρόνο της επόμενης συνεδρίασης της ΕΠΖ. 



Για τους παραπάνω λόγους, φρονώ ότι θα πρέπει να τεθεί αυτό το θέμα προς 

συζήτηση, παρά το ότι δε συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη. 

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά  

Η  Ε.Π.Ζ.  αφού έλαβε υπόψη της 

 την εισήγηση του προέδρου,  

 την παρ.6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10  

 το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην 

ημερήσια διάταξη πρέπει να συζητηθεί   

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ο μ ό φ ω ν α 

 

Τη συζήτηση του θέματος ,πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της 

ημερήσιας διάταξης, που αφορά  την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος 

υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας «ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΧΑΡΑΜΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» στην 

Τοπική Κοινότητα Μονεμβασίας της Δ.Ε. Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασιάς. 

 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος είπε τα εξής:  

Από τη στιγμή που η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ομόφωνα αποφάσισε ότι το εν λόγω 

θέμα το οποίο δεν ήταν γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι σημαντικό, θα 

αποφασίσει επί του συγκεκριμένου θέματος και έθεσε υπόψη των μελών:   

Την αριθ. πρωτ. 194/04-01-2013 αίτηση του κ. Χαραμή Γρηγορίου του Νικολάου, 

κατοίκου ΤΚ Μονεμβασίας εκπροσώπου της «ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΧΑΡΑΜΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με 

την οποία ζητά τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής για το κατάστημα 

«ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ» με τον χαρακτηριστικό τίτλο “Δύτες” στον οικισμό Γέφυρα’ 

Τοπικής Κοινότητας Μονεμβασίας, της Δ.Ε. Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασιάς, 

μαζί με όλα τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση αυτή και προτείνει στην  

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να κάνει λεπτομερή έλεγχο των δικαιολογητικών και να 

αποφασίσει για την χορήγηση ή μη της άδειας, όπως έχει αρμοδιότητα από τις 

διατάξεις του άρθρου 73 N.3852 παρ. 1/ΑΙΙΙ. 

Η Επιτροπή ποιότητας Ζωής αφού είδε την αίτηση του κ. Χαραμή Γρηγορίου του 

Νικολάου και τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται σ’ αυτή και τα οποία είναι: 

 Το υπ’ αριθ. 621642/20-12-2012 έγγραφο της Ελληνικής Εταιρείας 

προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας Α.Ε., με το οποίο βεβαιώνεται ότι 

το κατάστημα ιδιοκτησίας «ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΧΑΡΑΜΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με Α.Φ.Μ. 

992716613 έχει εφοδιαστεί με την προβλεπόμενη από τον νόμο άδεια για 

την εκμετάλλευση «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ» με το διακριτικό τίτλο “Δύτες”. 

 Η υπ’ αριθ. 30/26-03-2013 γνωμάτευση του τμήματος Περιβαλλοντικής 

Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου Λακωνίας, με την οποία εισηγείται την 

χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων του κατ/τος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ» με 

ορισμένες προϋποθέσεις. 

 Παράβολο είσπραξης του Δήμου μας (αριθ. 24Ζ/04-01-2013) άδειας 



λειτουργίας μουσικών οργάνων ποσού 300,00€ για αόριστο χρονικό 

διάστημα. 

 Την 6354/02-04-2013 Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος  

 Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δήμο. 

 Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 και σχεδιαγράμματα μηχανικού (Διάταξη 

ηχείων) 

  

Μελέτησε τα δικαιολογητικά αυτά και έκρινε ότι είναι σωστά και πλήρη. 

Έχοντας υπόψη και τις διατάξεις: α) N.3463/ 8-6-2006/Φ.E.K. 114A άρθρο 80 και 

β) της Α5/3010/85 (Φ.Ε.Κ. Β-593), τις 7617/14-3-1996 και 60153/24-10-1996 

εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τη χορήγηση αδειών 

λειτουργίας μουσικής σε δημόσια κέντρα κ.λπ. και την 12172/22-03-2002 κοινή 

απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών Δ.Δ.Α., περί 

καθορισμού του ύψους του παράβολου έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, την  ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/01-11-

2011(ΦΕΚ 2496/04-11-2011 τεύχος Β΄). 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ο μ ό φ ω ν α 

 

1. Εγκρίνει για το κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ» με τον χαρακτηριστικό τίτλο 

“Δύτες” ιδιοκτησίας «ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΧΑΡΑΜΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», το οποίο  βρίσκεται 

στον οικισμό ‘Γέφυρα’ Τοπικής Κοινότητας Μονεμβασίας, της Δ.Ε. Μονεμβασίας 

του Δήμου Μονεμβασιάς, άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων 

(στερεοφωνικού μηχανήματος μικρής ισχύος) για την δημιουργία ευχάριστης 

ατμόσφαιρας, με τους κάτωθι όρους: 

 Η μέγιστη (Α) ηχοστάθμη μέσα στο κατάστημα δεν θα υπερβαίνει το 80 DB 

 Οι πόρτες  και τα παράθυρα θα παραμένουν κλειστά όταν λειτουργούν τα 

όργανα. 

 Τα ηχεία των στερεοφωνικών μηχανημάτων, καθώς και τα μεγάφωνα των 

ενισχυτών θα βρίσκονται μέσα στο κατάστημα. 

 Οι ώρες λειτουργίας των μουσικών οργάνων θα είναι σύμφωνες με τις 

ισχύουσες Αστυνομικές Διατάξεις .  

 

2. Η άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων έχει ισχύ για αόριστο χρονικό διάστημα 

με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προαναφερόμενοι όροι. 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί απόκλιση των όρων έκδοσης  θα ακολουθείται η 

διαδικασία ανάκλησης της άδειας αυτής. 

 

3. Η έκδοση (χορήγηση) της άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων, που θα 

περιλαμβάνει τους ανωτέρω αναφερόμενους όρους και η οποία θα 

κοινοποιηθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες (Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & 



Υγειονομικού Ελέγχου Λακωνίας και Αστυνομικό Τμήμα Μολάων) θα χορηγηθεί 

από τον κο Δήμαρχο .  

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

       Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ       ΤΑ ΜΕΛΗ 

Πριφτάκη Παναγιώτα    Βουνελάκης Γεώργιος 

Κολλιάκος Ιωάννης 

Χριστάκος Σταύρος  

 

 


