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1. ΘΕΜΑ:  Περί οριστική ή μη αφαίρεση  άδειας λειτουργίας  

καταστήματος υγειονομικού  ενδιαφέροντος για το κατάστημα 
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ) ΚΑΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΜΠΑΡ)  » , ιδιοκτησίας της  εταιρείας «Κ. 
ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΗΣ – Μ. ΤΖΑΝΑΚΟΣ Ο.Ε.»   στην Δημοτική Κοινότητα 
Νεαπόλεως , της Δ.Ε. Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας . 
 

 Στους Μολάους, σήμερα, 29-12-2016 ημέρα Πέμπτη   και ώρα 13:00  στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μονεμβασίας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 

Επιτροπή ποιότητας Ζωής του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την 20056/22-12-

2016 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: 

 

Παρόντες       Απόντες 

Κουτσονικολής Χαράλαμπος(Πρόεδρος)  Κόκκορης παναγιώτης     

Κολλιάκος  Ιωάννης                                                  Τσαφατίνου Κατερίνα 

Αλειφέρη Παναγιώτα                Κουλουβάκος Βασίλειος 

Βουνελάκης Γεώργιος     (νομίμως κληθέντες)  

 

              

Επίσης παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου  Νικόλαος Δελήγιαννης 

(αναπληρωτής), για την τήρηση των πρακτικών: 

 

Πριν την έναρξη της συζήτησης του θέματος, ο πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. κ. Κουτσονικολής 

Χαράλαμπος, δήλωσε κώλυμα κατά το άρθρο 99 του Ν 3463/2006 αποχωρώντας από 

την αίθουσα και χρέη προέδρου ανέλαβε η  κ. Αλειφέρη  Παναγιώτα ,η οποία 

εξέθεσε στα μέλη του Συμβουλίου, ότι 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. 

 
Επίσης ανέγνωσε την με αριθ. πρωτ. 15878/7-10-2016 εισήγηση του Γραφείου 
Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου μας, στη   
οποία αναφέρεται: «Η οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των 
ΚΥΕ αποτελεί διοικητική κύρωση. Σύμφωνα με την παρ. 6 εδ. α του άρθρου 80 ΚΔΚ, 
αρμόδιο όργανο για την οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας ΚΥΕ ήταν στους 
δήμους η δημαρχιακή επιτροπή και στις κοινότητες το κοινοτικό συμβούλιο, τα 
οποία οφείλουν μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνδρομή των προϋποθέσεων 
να λάβουν την σχετική απόφαση. Μετά την ισχύ του N. 3852/2010 αρμόδιο όργανο 
για την αφαίρεση είναι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, όπως το άρ. 73 παρ. 1 του 
παραπάνω νόμου ορίζει».  
 
Στη συνέχεια η Πρόεδρος ανέφερε, ότι σύμφωνα με τις οι διατάξεις του Π.Δ. 
180/1979 και του Ν. 36/1994 που ισχύουν και εφαρμόζονται, στην παρούσα 
περίπτωση η οριστική αφαίρεση της αδείας είναι δυνητική («δύναται» να 
αφαιρείται οριστικά) και όχι υποχρεωτική. Επίσης επισήμανε ότι το αρμόδιο όργανο 
για την λήψη της απόφασης, οφείλει να εκτιμήσει τις δυνατές και εξίσου νόμιμες 
λύσεις και παράλληλα, να προκρίνει την λύση που θεωρεί νόμιμη και σκόπιμη, 
αιτιολογώντας την επιλογή του.  
 
Έπειτα από τα παραπάνω  κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν επί του 
θέματος. 
 
 

Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
 

Αφού άκουσαν την εισήγηση του Προέδρου και έχοντας υπόψη: 

 το άρθρο 73 παρ.1Α του Ν.3852/2010 

 το με αριθ. πρωτ.  15878/7-10-2016   έγγραφο του Γραφείου Αδειοδοτήσεων και 
Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου μας  
και επειδή: 
 
1. Η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα από τον Αύγουστο του 2015 με άδεια 
λειτουργίας και άδεια μουσικής, καθώς και με παράταση ωραρίου  μουσικής. Από 
το χρόνο λειτουργίας μέχρι και τον Αύγουστο 2016 δεν βεβαιώθηκε καμία 
παράβαση εις βάρος του καταστήματος, αλλά και δεν καταγράφηκε η οποιαδήποτε 
ενόχληση από περίοικο. 
2. Αρκετές από τις παραβάσεις που βεβαιώθηκαν οφείλονταν σε λόγο/όρο, για τον 
οποίο η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Μονεμβασίας, έδωσε έγκαιρα διευκρινήσεις 
στο Α.Τ. Νεάπολης, προβαίνοντας ταυτόχρονα σε διόρθωση της άδειας μουσικής. 
Παράλληλα απέστειλε σχετικό ερώτημα στην αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου, 
ζητώντας την άποψη τους για τον τρόπο (άθροισμα βεβαιωμένων παραβάσεων) με 
τον οποίο εκδόθηκαν οι αποφάσεις σφράγισης του καταστήματος. 
3. Στο κατάστημα επιβλήθηκε η προβλεπόμενη από το νόμο «ποινή», μια και  
παρέμεινε κλειστό  από 22/8/2016 έως 02/10/2016, μια περίοδο κατά την οποία οι 
επιχειρήσεις την περιοχής αναμένουν να δουλέψουν. 



4. Το οριστικό κλείσιμο του καταστήματος θα σημάνει ταυτόχρονα  ανεπανόρθωτη  
οικονομική και ηθική βλάβη των ιδιοκτητών, με δεδομένο μάλιστα ότι η επιχείρηση 
έχει ενταχθεί και χρηματοδοτηθεί  από το  τοπικό πρόγραμμα LEADER. Το κλείσιμο 
της επιχείρησης  θα επιφέρει απένταξη από το παραπάνω πρόγραμμα 
χρηματοδότησης, καταγγελία της σύμβασης, επιστροφή χρηματοδότησης και 
απολύσεις εργαζομένων. Και όλα αυτά σε μια εποχή γενικότερης οικονομικής 
κρίσης, μέσα από την οποία οφείλουμε να ενισχύουμε την επιχειρηματικότητα  και 
τα οφέλη της στην τοπική κοινωνίας μας και όχι να την αποδυναμώνουμε  και να 
την καταπολεμούμε. 
5. Οι νόμιμοι εκπρόσωποι της επιχείρησης έχουν προσφύγει στα διοικητικά 
δικαστήρια, για διάφορους λόγους τους οποίους μας διατυπώνουν στις απόψεις 
που μας έχουν κοινοποιήσει και μέχρι σήμερα, δεν έχει εκδικασθεί καμία από 
αυτές.       

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ   ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Την μη οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ) ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΜΠΑΡ) », 

ιδιοκτησίας της εταιρείας «Κ. ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΗΣ – Μ. ΤΖΑΝΑΚΟΣ Ο.Ε.» στην Δημοτική 
Κοινότητα Νεαπόλεως , της Δ.Ε. Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας 
2. Την αποστολή εγγράφου στον ιδιοκτήτη, για την απόλυτη και αυστηρή 
συμμόρφωση του ως προς την  τήρηση του ωραρίου λειτουργίας μουσικών 
οργάνων και της παράτασης αυτού. 

 
 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       ΤΑ ΜΕΛΗ 

      Αλειφέρη  Παναγιώτα                      

       Βουνελάκης Γεώργιος  

                                                                                    Κολλιάκος  Ιωάννης 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Γραμματέας της Ε.Π.Ζ. 

 

 

Μουσαδάκου Χρυσούλη 


