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ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Αριθμ. Απόφ. 27/2014
ΘΕΜΑ: Περί χορήγησης ή μη άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το
κατάστημα «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ιδιοκτησίας της “ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΣΕΜΠΕΜΠΟΣ & ΣΙΑ
Ε.Ε.” στον οικισμό ‘Κάστρο’ της Τοπικής Κοινότητας Μονεμβασίας της Δ.Ε.
Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας
Στους Μολάους, σήμερα, 26-08-2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στο
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μονεμβασίας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Επιτροπή ποιότητας Ζωής του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την 19068/22-082014 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
Πριφτάκη Παναγιώτα(Πρόεδρος)
Βουνελάκης Γεώργιος
Κολλιάκος Ιωάννης
Κουτσονικολής Χαράλαμπος
Χριστάκος Σταύρος

Απόντες
Αλειφέρη Παναγιώτα
Νικολινάκος Παναγιώτης

(νομίμως κληθέντες)

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 την με αριθ. πρωτ. 16740/18.07.2014 αίτηση
του κ. Σεμπέπου Ιωάννη του Σπυρίδωνα, κατοίκου Τ.Κ. Μονεμβασίας, ΕΚΠΡΟΣΌΠΟΥ
Της ‘Ιωάννης Σεμπέπος & ΣΙΑ Ε.Ε.’ με την οποία ζητά τη χορήγηση άδειας
λειτουργίας μουσικής, για το κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ &
ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» στον οικισμό ‘Κάστρο’ της
Τοπικής Κοινότητας Μονεμβασίας, της Δ.Ε. Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας,
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. Σεμπέπου Ιωάννη
του Σπυρίδωνα κατοίκου Τ.Κ. Μονεμβασίας και τα δικαιολογητικά που
επισυνάπτονται σ’ αυτή και τα οποία είναι:
 Υπεύθυνη Δήλωση αναπαραγωγής μουσικής αποκλειστικά και μόνο
δημιουργών που δεν έχουν αναθέσει τη διαχείριση του περιουσιακού τους
δικαιώματος σε οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης κλπ
 Η υπ’ αριθ. 1604/30-07-2014 γνωμάτευση του τμήματος Περιβαλλοντικής
Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου Λακωνίας, με την οποία εισηγείται την
χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων του κατ/τος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ)» ΜΕΙΚΤΗ ΜΕ
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ» με ορισμένες
προϋποθέσεις.
 Παράβολο είσπραξης του Δήμου μας (αριθ. 3921Α/17-07-2014) άδειας
λειτουργίας μουσικών οργάνων συνολικού ποσού 75,00€ για χρονικό
διάστημα ενός έτους.
 Απόφαση 707/04.03.2014 της Δ/νσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών
Αρχαιοτήτων
 Αντίγραφο Άδειας Ίδρυσης & Λειτουργίας καταστήματος.
 Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δήμο.
Μελέτησε τα δικαιολογητικά αυτά και έκρινε ότι δεν πρέπει να εκδοθεί η
ζητούμενη άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων αφού στην Απόφαση
707/04.03.2014 της Δ/νσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων παράγρ.
8 αναφέρεται ότι «Δεν θα εκπέμπετε μουσική».
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω
Αποφασίζει Ομόφωνα
Δεν χορηγεί την αιτούμενη άδεια μουσικών οργάνων έως ότου προσκομιστεί
στην Επιτροπή έγγραφο της Δ/νσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων
με το οποίο θα επιτρέπεται η εκπομπή μουσικής.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Πριφτάκη Παναγιώτα

ΤΑ ΜΕΛΗ
Βουνελάκης Γεώργιος
Κολλιάκος Ιωάννης
Κουτσονικολής Χαράλαμπος
Χριστάκος Σταύρος

