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Νο 7/29-07-2011 
 

Αριθ.Αποφ. 33/2011 
ΘΕΜΑ:  Περί παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στον 
οικισμό «ΚΑΣΤΡΟ» της Τοπικής Κοινότητας Μονεμβασίας του Δήμου 
Μονεμβασιάς.  

Στους Μολάους, σήμερα, την  29-07-2011  ημέρα Παρασκευή 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 

17169/25-07-2011 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       (Αντιπρόεδρος) 

3.Βουνελάκης Γεώργιος 

4.Παναγιώτα Αλειφέρη 

5. Κουτσονικολής Χαράλαμπος        

  

6.Μέντης Γεώργιος 

7. Χριστάκος Σταύρος (Αναπ. Μέλος) 

 

  

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη 

Νικόλαο. 

     Η Πρόεδρος εισηγούμενη το  ανωτέρω  θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε στα 

μέλη της ΕΠΖ τα εξής : 

      Θα πρέπει να γίνει συζήτηση και ενδεχομένως να πάρουμε απόφαση για το αν 

θα πρέπει τα καταστήματα που βρίσκονται στον οικισμό «ΚΑΣΤΡΟ» της τοπικής 

κοινότητας Μονεμβασίας και έχουν άδεια παραδοσιακού καφενείου, να παίρνουν 

παράταση άδειας λειτουργίας μουσικής ή ακόμα περαιτέρω αν θα πρέπει να τους 



δίνεται άδεια λειτουργίας μουσικής λόγω του ότι βρίσκονται στο Κάστρο που είναι 

αρχαιολογικό μνημείο. 

     Στην συνεδρίαση της επιτροπής ποιότητας ζωής παρίσταντο και κάποιοι 

ιδιοκτήτες καταστημάτων οι οποίοι αντιδρούν στην μη παράταση της άδειας 

λειτουργίας μουσικής των καταστημάτων τους, αναφέροντας ότι θίγονται  τα 

συμφέροντα τους,  όχι μόνο τα δικά τους αλλά  και των εργαζομένων στις 

επιχειρήσεις τους ,γιατί αν δεν έχουν παράταση λειτουργίας μουσικής  στα 

καταστήματα τους θα κλείνουν νωρίς και έτσι  θα αναγκαστούν να μειώσουν το 

προσωπικό τους.  

    Επίσης ανέφεραν ότι ακολουθούν τους κανόνες σχετικά με την ένταση της 

μουσικής και έτσι αυτή δεν ενοχλεί ,πέραν των ορίων των καταστημάτων τους. 

    Το μέλος της ΕΠΖ κ. Βουνελάκης Γεώργιος ανέφερε ότι βρίσκονται στο στάδιο της 

επεξεργασίας για την δημιουργία κανονισμού λειτουργίας του κάστρου με τον  οποίο 

θα ρυθμίζεται και το θέμα της λειτουργίας μουσικής και η παράταση λειτουργίας 

μουσικής των καταστημάτων. 

     Η Επιτροπή ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη της, την εισήγηση της κ. 

Προέδρου , άκουσε τους ιδιοκτήτες καταστημάτων  ,το μέλος της ΕΠΖ  κ. Βουνελάκη 

Γεώργιο  και μετά από διαλογική συζήτηση:    

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

       Όπως δεν λάβει απόφαση σχετικά με την παράταση λειτουργίας μουσικής των 

καταστημάτων στο οικισμό «ΚΑΣΤΡΟ» της ΔΕ Μονεμβασίας του Δήμου 

Μονεμβασιάς σε αυτή την συνεδρίαση ,αλλά να τεθεί το εν λόγω θέμα σε συζήτηση 

σε επόμενη συνεδρίαση της επιτροπής ποιότητας ζωής.  

 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)ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
                                                               5)ΜΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
                                                               6)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  

Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Γραμματέας της ΕΠΖ 

 
 Δελήγιαννης Νικόλαος 
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