
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 7/31-08-2012 
Αριθ.Αποφ. 39/2012 
ΘΕΜΑ: Χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας μουσικής κατ/τος {ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΣΝΑΚ 
ΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ} ιδιοκτησίας του κ. Αλειφέρη Γεωργίου του Ευστρατίου εντός 
οικισμού «Πλύτρα»  στην ΤΚ Παπαδιανίκων  της Δ.Ε Ασωπού  του Δήμου  
Μονεμβασιάς.  

Στους Μολάους, σήμερα, την  31-08-2012  ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ. στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μονεμβασιάς συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή 

ποιότητας Ζωής του Δήμου Μονεμβασιάς,  ύστερα από την 23169/27-08-2012 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. Παναγιώτα Πριφτάκη (Πρόεδρος)                     Κολλιάκος Ιωάννης 

2. Χριστάκος Σταύρος (Αντιπρόεδρος)          

3. Βουνελάκης Γεώργιος   

4. Παναγιώτα Αλιφέρη  

5. Μέντης Γεώργιος   

6. Χαράλαμπος Κουτσονικολής            

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο. 

Η Πρόεδρος εισηγούμενη το  ανωτέρω  θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των 

μελών της ΕΠΖ τα εξής: 

     Τη αριθ. πρωτ. 18646/02-07-2012 αίτηση του  κ.  Αλειφέρη Γεωργίου του Ευστρατίου, 
κατοίκου ΤΚ Παπαδιανίκων, με την οποία ζητά τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής για 
το κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» εντός οικισμού «Πλύτρα» στην 
Τ.Κ. Παπαδιανίκων, 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. Αλειφέρη Γεωργίου  και τα 
δικαιολογητικά που επισυνάπτονται σ’ αυτή και τα οποία είναι: 

 Το υπ’ αριθ. 25858/28-03-2012 έγγραφο της Ελληνικής Εταιρείας προστασίας της 



Πνευματικής Ιδιοκτησίας Α.Ε., με το οποίο βεβαιώνεται ότι το κατάστημα του κ. 
Αλειφέρη με Α.Φ.Μ. 108444327, έχει εφοδιαστεί με την προβλεπόμενη από τον νόμο  
άδεια για την εκμετάλλευση [ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ]. 

 Η υπ’ αριθ. 1330/23-07-2012 γνωμάτευση του τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής & 
Υγειονομικού Ελέγχου Λακωνίας, με την οποία εισηγείται την χορήγηση άδειας 
μουσικών οργάνων του κατ/τος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» με 
ορισμένες προϋποθέσεις. 

 Παράβολο είσπραξης του Δήμου μας  (αριθ. 301/04-05-2012) άδειας λειτουργίας 
μουσικών οργάνων ποσού 150,00€ για τρία (3) έτη. 

 Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δήμο. 
 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  

Α.- Εγκρίνει για το κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» ιδιοκτησίας του 
κ. Αλειφέρη Γεωργίου του Ευστρατίου , το οποίο  βρίσκεται εντός οικισμού «Πλύτρα» στην 
Τοπ. Κοιν/τα Παπαδιανίκων της ΔΕ Ασωπού του Δήμου Μονεμβασιάς, άδεια λειτουργίας 
μουσικών οργάνων (στερεοφωνικού μηχανήματος μικρής ισχύος) για την δημιουργία 
ευχάριστης ατμόσφαιρας, με τους κάτωθι όρους: 

     1.-  Η μέγιστη (Α) ηχοστάθμη μέσα στο κατάστημα δεν θα υπερβαίνει το 80    DB 
     2.-  Οι πόρτες  και τα παράθυρα θα παραμένουν κλειστά όταν λειτουργούν   
            τα όργανα. 

     3.- Τα ηχεία των στερεοφωνικών μηχανημάτων, καθώς και τα μεγάφωνα   
             των ενισχυτών θα βρίσκονται μέσα στο κατάστημα. 

     4. Οι ώρες λειτουργίας των μουσικών οργάνων θα είναι  σύμφωνες με τις ισχύουσες 
Αστυνομικές Διατάξεις .  
 
Β .- Η άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων έχει ισχύ  τριών (3) ετών ήτοι μέχρι τις 31-12-
2014 με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προαναφερόμενοι όροι. 
   
 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί απόκλιση των όρων έκδοσης  θα ακολουθείται η διαδικασία 
ανάκλησης της άδειας αυτής. 
 
Γ.- 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 συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
      
  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       ΤΑ ΜΕΛΗ 

   ΠΡΙΦΤΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ                  1) ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  
                                                               2) ΒΟΥΝΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
                                                               3) ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
                                                               4) ΜΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
                                                               5) ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  

 
Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Γραμματέας της ΕΠΖ 
 

 Δελήγιαννης Νικόλαος 
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