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Αριθμ. Απόφ. 43/2013 
ΘΕΜΑ: Περί ανάκλησης ή μη της αριθ. 3889/02-03-2012 άδειας ίδρυσης & 
λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ»  ιδιοκτησίας της κ. Κομπή Ειρήνης του Δημητρίου στην Τοπική 
Κοινότητα Αγίου Νικολάου της ΔΕ Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας. 

 
 Στους Μολάους, σήμερα, την 18-07-2013  ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 
μεσημβρινή στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μονεμβασιάς συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση η Επιτροπή ποιότητας Ζωής του Δήμου Μονεμβασιάς, ύστερα από την 
16458/12-07-2013 πρόσκληση 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 

Πριφτάκη Παναγιώτα(Πρόεδρος)   Κουτσονικολής Χαράλαμπος  
Αλειφέρη Παναγιώτα      Νικολινάκος Παναγιώτης 
Βουνελάκης Γεώργιος 
Κολλιάκος Ιωάννης    (νομίμως κληθέντες) 
Χριστάκος Σταύρος         
 

Επίσης παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου Ζερβάκος Λεωνίδας, για την 
τήρηση των πρακτικών: 

 
Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης η κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των 

μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: 
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. 



Με την υπ’ αριθ. 3889/02-03-2012 απόφαση Δημάρχου χορηγήθηκε η άδεια 
ίδρυσης &  λειτουργίας καταστήματος (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ- ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ) στην ΤΚ 
Αγίου Νικολάου, ΔΕ Βοιών, του Δήμου Μονεμβασίας ιδιοκτησίας της κ. Κομπή 
Ειρήνης του Δημητρίου. 

Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας & κοινωνικής μέριμνας της Περιφερειακής 
Ενότητας Λακωνίας  με το υπ’ αριθ. 846/16-05-2013 έγγραφό της γνωστοποίησε ότι 
έπειτα από έλεγχο που διενεργήθηκε στο παραπάνω κατάστημα, διαπιστώθηκε ότι 
έχει επέλθει ουσιώδης τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας της 
επιχείρησης βάσει των οποίων είχε χορηγηθεί η ανωτέρω άδεια, και πιο 
συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι το εμβαδόν του κτιρίου της επιχείρησης έχει 
μειωθεί σημαντικά, περίπου κατά το ήμισυ σε σχέση με το αρχικό κατάστημα, που 
είχε αδειοτηθεί στο όνομα κ. Κομπή Δημητρίου, ενώ η επαναφορά του στην αρχική 
κατάσταση καθίσταται σχεδόν αδύνατη (λόγο λειτουργίας άλλης όμορης 
εγκατάστασης). 
 

Την από 17-06-2013 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου σύμφωνα 
με την οποία καλείται η ΕΠΖ να αποφασίσει για την ανάκληση ή μη της άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας του ανωτέρω καταστήματος σύμφωνα με την 
Α1β/8577/1983 Υγειονομική διάταξη (άρθρο 6 παρ. 5). 

Κατόπιν των ανωτέρω, σας καλώ να αποφασίσουμε περί της ανάκλησης ή μη 
του ανωτέρω καταστήματος. 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου και 
λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 73 παρ.1Α του Ν.3852/2010 
2. Την αριθμ. 3889/02-03-2012 άδεια ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος η 

οποία χορηγήθηκε για το κατάστημα (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ- ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ) 
ιδιοκτησίας της κ. Κομπή Ειρήνης του Δημητρίου 

3. Την υπ' αριθ.πρωτ. 846/16-05-2013 γνωμοδότηση της αρμόδιας Δ/νσης 
Δημόσιας Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, σύμφωνα με την οποία 
τροποποιήθηκαν οι όροι της Α1β/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης (όπως 
ισχύει κατά τον χρόνο έκδοσης της άδειας). 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 της ΑΙΒ/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης. 
5. Την από 17-06-2013 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου. 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ο μ ό φ ω ν α 

 
Την ανάκληση της αριθμ. 3889/02-03-2012 άδειας ίδρυσης & λειτουργίας 

καταστήματος (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ- ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ) ιδιοκτησίας της κ. Κομπή Ειρήνης 
του Δημητρίου στην ΤΚ Αγίου Νικολάου, ΔΕ Βοιών, του Δήμου. 

 



Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
       Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ       ΤΑ ΜΕΛΗ 
Πριφτάκη Παναγιώτα    Αλειφέρη Παναγιώτα   

Βουνελάκης Γεώργιος 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Χριστάκος Σταύρος  

 


