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ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

 

Αριθμ. Απόφ. 6/2014 

ΘΕΜΑ: Περί ανάκλησης ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για το κατάστημα 

«ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΜΕ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας του κ. 

Μπλέτα Ιωάννη του Γεωργίου στην Τοπική Κοινότητα Μονεμβασίας της Δ.Ε. 

Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας. 

 

 Στους Μολάους, σήμερα, 19-03-2014  ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 

μεσημβρινή στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μονεμβασίας συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση η Επιτροπή ποιότητας Ζωής του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την 

5664/14-03-2014 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       Απόντες 

Πριφτάκη Παναγιώτα(Πρόεδρος)   Κουτσονικολής Χαράλαμπος  

Αλειφέρη Παναγιώτα      Νικολινάκος Παναγιώτης 

Βουνελάκης Γεώργιος     Χριστάκος Σταύρος 

Κολλιάκος Ιωάννης            (νομίμως κληθέντες) 

     

Επίσης παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου Ζερβάκος Λεωνίδας, για την 

τήρηση των πρακτικών: 

Η Πρόεδρος εισηγούμενη το  ανωτέρω  θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε 

τα εξής:  

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

μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τα έγγραφα που προσκομιστήκαν στη 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και αφορούν την ανάκληση ή μη της Άδειας Λειτουργίας 

της επιχείρησης «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΜΕ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΠΑΡ» 

ιδιοκτησίας του κ. Μπλέτα Ιωάννη του Γεωργίου στην Τοπική Κοινότητα 

Μονεμβασίας και τα οποία είναι: 



 Την υπ’ αριθ. 5552/22-08-2008 Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος του τέως 

Δήμου Μονεμβασίας. 

 Το υπ’ αριθ. 26504/15-11-2013 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 

Μονεμβασίας προς την Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας Δ/νση Ανάπτυξης, 

με το οποίο ανακαλείται μερικώς η με αριθμ. Πρωτ. 2349/28.07.1992 άδεια 

απαλλαγής Κυκλοφοριακής Σύνδεσης της εν λόγω επιχείρησης. Στο έγγραφο 

αναφέρεται λανθασμένα ως ιδιοκτήτης ο Μπλέτας Γεώργιος αντί του ορθού 

Μπλέτα Ιωάννη. 

 Το έγγραφο «Ανάκληση Έγκρισης βελτίωσης Συμβολής για προσπέλαση σε 

εγκατάσταση κέντρου διασκέδασης» με ΑΔΑ: ΒΙΡ27Λ1-ΨΑΞ και αριθ. Πρωτ. 

9780/31-01 αναγράφοντας ως έτος έκδοσης 2013 αντί του ορθού 2014, με 

το οποίο η Γεν. Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφερειακής 

Ενότητας Πελοποννήσου αποφασίζει την ανάκληση του υπ. αρίθμ. 2349/28-

07-1992 της 9ης ΠΥΔΕ 3η ΔΕΚΕ περί Κυκλοφοριακής Σύνδεσης Κέντρου 

Διασκέδασης Γεωργίου Μπλέτα κλπ 

 Την αίτηση 4367/27.02.2014 του Μπλέτα Ιωάννη στην Τεχνική Υπηρεσία του 

Δήμου και της Περιφέρειας σχετικά με την είσοδο-πρόσβαση στο Κέντρο 

Διασκέδασης βάση της οποίας αναμένεται ο προβλεπόμενος έλεγχος. 

Μετά την ανάγνωση των παραπάνω και διαπιστώνοντας τα κατ’ εξακολούθηση 

αναφερόμενα σε αυτά λάθη σε ημερομηνίες και ονόματα 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ο μ ό φ ω ν α 

 

Αναβάλουν την συζήτηση του θέματος επειδή:  
1) διαπιστώθηκαν ελλείψεις στα προσκομιζόμενα έγγραφα (αναντιστοιχία 

ημερομηνιών και ονομάτων κλπ),  
2) έχει κατατεθεί αίτηση 4367/27.02.2014 στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 

και της Περιφέρειας και αναμένεται ο προβλεπόμενος έλεγχος.  
 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

       Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ       ΤΑ ΜΕΛΗ 

Πριφτάκη Παναγιώτα    Αλειφέρη Παναγιώτα   

Βουνελάκης Γεώργιος 

Κολλιάκος Ιωάννης 

 


