ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 1/21-02-2017
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Αριθμ. Απόφ. 2/2017
1. ΘΕΜΑ: Περί χορήγησης ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας
μουσικών
οργάνων
στο
κατάστημα
«ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ
(ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ) - ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» ιδιοκτησίας της κ. Βάγια Ιωάννας
του Νικολάου ,που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Συκέας της Δ.Ε.
Μολάων , του Δήμου Μονεμβασίας

Στους Μολάους, σήμερα, 21-02-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 16:30 στο
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μονεμβασίας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Επιτροπή ποιότητας Ζωής του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την 2612/17-022017 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
Κουτσονικολής Χαράλαμπος(Πρόεδρος)
Κολλιάκος Ιωάννης
Αλειφέρη Παναγιώτα
Βουνελάκης Γεώργιος
Κόκκορης παναγιώτης

Απόντες
Τσαφατίνου Κατερίνα
Κουλουβάκος Βασίλειος
(νομίμως κληθέντες)

Επίσης παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Χρυσούλη Μουσαδάκου, για
την τήρηση των πρακτικών:
Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε
υπόψη των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την με αριθ. πρωτ.
1362/30-01-2017 αίτηση της κ. Βάγια Ιωάννας του Νικολάου , με την
οποία ζητά παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων, για το
κατάστημα «ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ) – ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ » που
βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Συκέας , της Δ.Ε. Μολάων , του Δήμου
Μονεμβασίας
, 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 της κ. Βάγια Ιωάννας του
Νικολάου και τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται σ’ αυτή και τα οποία είναι:
 Αντίγραφο λειτουργίας μουσικών οργάνων (αρ.πρωτ. 10342/19-06-2012).
 Αντίγραφο Άδειας Ίδρυσης & Λειτουργίας καταστήματος.
 Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δήμο.
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
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.3.1/21220/01-112011(ΦΕΚ 2496/04-11-2011 τεύχος Β΄).

Αποφασίζουν Ομόφωνα

Εγκρίνουν για το κατάστημα «ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ) ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» ιδιοκτησίας της κ. Βάγια Ιωάννας του Νικολάου, που
βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Συκέας , της Δ.Ε. Μολάων , του Δήμου
Μονεμβασίας, την παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής έως και την

03.00 π.μ. εκάστης ημέρας μέχρι 31-12-2017 ,με τους όρους και τις
προϋποθέσεις που προβλέπονται από την σχετική χορηγηθείσα άδεια
λειτουργία μουσικής.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κουτσονικολής Χαράλαμπος

Κολλιάκος Ιωάννης
Αλειφέρη Παναγιώτα
Βουνελάκης Γεώργιος
Κόκκορης παναγιώτης

Ακριβές Αντίγραφο
Η Γραμματέας της Ε.Π.Ζ.

Μουσαδάκου Χρυσούλη

