ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νο 3/20-04-2011
Αριθ.Αποφ. 8/2011
ΘΕΜΑ: Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα
ιδιοκτησίας του κ. Ζέριγγα Βασιλείου στην Τοπική Κοινότητα Μονεμβασίας
του Δήμου Μονεμβασιάς.
Στους Μολάους, σήμερα, την 20-04-2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ
στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μονεμβασιάς συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Επιτροπή ποιότητας Ζωής του Δήμου Μονεμβασιάς, ύστερα από την 6605/15-042011 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. Πριφτάκη Παναγιώτα (Πρόεδρος)

Μαστορόπουλος Νεκτάριος

2. Κολλιάκος Ιωάννης

Κουτσονικολής Χαράλαμπος

3. Βουνελάκης Γεώργιος
4. Αλειφέρη Παναγιώτα
5. Μέντης Γεώργιος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη
Νικόλαο.
Η Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη
των μελών της ΕΠΖ τα εξής:
Τη αριθ. πρωτ. 6047/07-04-2011 αίτηση του κ. Ζέριγγα Βασιλείου τ. Γεωργίου,
κατοίκου Τοπ. Κοιν/τας Μονεμβασίας, με την οποία ζητά τη παράταση λειτουργίας
μουσικών οργάνων για το κατάστημα του «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ» στον
οικισμό «ΚΑΣΤΡΟ» της Τ.Κ. Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασιάς.
Την αριθ. 7/2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με την
οποία αναβλήθηκε η συζήτηση της άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το
κατάστημα του κ. Ζέριγγα διότι τα δικαιολογητικά της αίτησής του ήταν ελλιπή .

Εφόσον λοιπόν το κατάστημα του κ. Ζέριγγα δεν διαθέτει άδεια λειτουργίας
μουσικής δεν μπορεί να πάρει παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής.
Συνέπεια των ανωτέρω τα μέλη της Ε.Π.Ζ μετά από διαλογική απόφαση:
Αποφασίζει ομόφωνα
Όπως αναβάλλει το ανωτέρω θέμα για συζήτηση σε επόμενη συνεδρίαση της
Επιτροπής όταν το κατάστημα του κ. Ζέριγγα λάβει άδεια λειτουργίας μουσικής και
επανέλθει με νέα αίτηση.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο
κάτω.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΙΦΤΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

1) ΚΟΛΛΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2) ΒΟΥΝΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3) ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
4) ΜΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραμματέας Ε.Π.Ζ.

Δελήγιαννης Νικόλαος

