
 

ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

…………………………………………. 

Αξηζ. Πξωη.:……………………………..………. 

 

Ηκεξνκελία:……………………………………… 

 
 

ΑΙΣΗΗ 

ΑΓΔΙΑ  

ΔΠΔΚΣΑΗ ΩΡΑΡΙΟΤ ΥΡΗΗ ΜΟΤΙΚΗ 

 

 

Δπώλπκν:…………………………………………. 

Όλνκα: …………………………………………… 

Παηξώλπκν: ……………………………………… 

Μεηξώλπκν: ……………………………………… 

Γ/λζε νηθίαο:….………………………………...… 

Πεξηνρή: ………………………………………….. 

Αξ.Γειη.Σαπη/ηαο: ……………………………….. 

Ηκεξ.Έθδνζεο: …………………………………... 

Τπεξ.Έθδ. Γ.Α.Σ.: ………………………………. 

Δπάγγεικα: ………………………………………. 

Γ/λζε επαγγέικαηνο: …………………………….. 

Σει.Οηθίαο: ………………………………………. 

Σει.Καη/ηνο: ……………………………………... 

Α.Φ.Μ.: …………………………………………... 

Αξκόδηα Γ.Ο.Τ.: …………………………………. 

 

 

 

 

Συνημμένα: 

 Αίηεζε  

 Γεκνηηθή ελεκεξόηεηα 

 Άδεηα κνπζηθήο (θωηναληίγξαθν) 

 Άδεηα ίδξπζεο & ιεηηνπξγίαο (θωηναληίγξαθν) 

 Τπεύζπλε Γήιωζε δηαρεηξηζηή ή ηδηνθηήηε 

πεξίπηωζε 1 ηεο 1052/2013 Α.Γ.  

 Τπεύζπλε Γήιωζε κεραληθνύ γηα ηελ ηήξεζε 

κέηξωλ ερνκόλωζεο πεξίπηωζε 1 ηεο 

1052/2013 Α.Γ.  

 Τπεύζπλε Γήιωζε Μεραληθνύ πεξίπηωζε 2&3 

ηεο 1052/2013 Α.Γ..  

 Έθζεζε κεραληθνύ πεξίπηωζε 3 ηεο 

1052/2013 Α.Γ..  (ππαίζξηα κνπζηθή) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟ 

ΣΟ ΓΗΜΟ ………………………………….. 

ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

………………………………………………. 
 

Παξαθαιώ όπωο ρνξεγεζεί άδεηα επέθηαζεο ωξαξίνπ 

ρξήζεο κνπζηθήο (ζηεξενθωληθνύ ζπγθξνηήκαηνο  κηθξήο 

ηζρύνο ή κνπζηθώλ νξγάλωλ) γηα ην θαηάζηεκα πνπ 

βξίζθεηαη ζηελ νδό ………..…….…….……ζύκθωλα κε ηελ  

α) 1
η
 Περίπτωση της 1052/2013 ΑΓ αθνξά ηε 

δπλαηόηεηα επέθηαζεο ωξαξίνπ κνπζηθήο κέρξη ηηο 01:00 

θαηά ηηο εκέξεο Κπξηαθή ωο Πέκπηε θαη κέρξη ηηο 03:00 

θαηά ηηο εκέξεο Παξαζθεπή, άββαην θαη ηηο παξακνλέο 

αξγηώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 25
εο

 Οθηωβξίνπ 

(παξακνλή Αγίνπ Γεκεηξίνπ) γηα θαηαζηήκαηα πνπ 

ζηεγάδνληαη ζε θηίξηα θαηνηθηώλ ή πνπ εθάπηνληαη ζε θηίξηα 

όπνπ ζηεγάδνληαη θαηνηθίεο, μελνδνρεία θ.α. θαη 

ιεηηνπξγνύλ ζε θιεηζηό ρώξν 

β) 2
η
 περίπτωση   της 1052/2013  ΑΓ γηα ηα 

θαηαζηήκαηα πνπ ιεηηνπξγνύλ ζε θιεηζηό ρώξν θαη ε 

δπλαηόηεηα επέθηαζεο ωξαξίνπ ρξήζεο κνπζηθήο είλαη 

κέρξη ηηο 02:00 θαηά ηηο εκέξεο Κπξηαθή ωο Πέκπηε θαη 

κέρξη ηηο 03:00 θαηά ηηο εκέξεο Παξαζθεπή, άββαην θαη 

ηηο παξακνλέο αξγηώλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 25
εο

 

Οθηωβξίνπ (παξακνλή Αγίνπ Γεκεηξίνπ) 

γ) 3
η
 περίπτωση  της 1052/2013  ΑΓ γηα ηα 

θαηαζηήκαηα πνπ ιεηηνπξγνύλ ζε αλνηρηό ρώξν θαη ε 

δπλαηόηεηα επέθηαζεο ωξαξίνπ ρξήζεο κνπζηθήο είλαη 

κέρξη ηηο 01:00 θαηά ηηο εκέξεο Κπξηαθή ωο Πέκπηε θαη 

κέρξη ηηο 02:00 θαηά ηηο εκέξεο Παξαζθεπή, άββαην θαη 

ηηο παξακνλέο αξγηώλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 25
εο

 

Οθηωβξίνπ (παξακνλή Αγίνπ Γεκεηξίνπ) 

 

ΓΗΛΩΝΟΤΜΔ ΤΠΔΤΘΤΝΑ ΟΣΙ ΟΛΑ ΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ  
ΣΗ ΑΙΣΗΗ  ΔΙΝΑΙ     Α Λ Η Θ Η 

 
 

……………………., …../……/ 201 
 

Ο ΑΙΣΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 


