
 
 

ΕΠΕΚΣΑΗ ΣΟΤ ΩΡΑΡΙΟΤ ΜΟΤΙΚΗ 
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

 
1. Αίηεζε ελδηαθεροκέλοσ (από ηελ σπερεζία)  

α) όηαλ ν ελδηαθεξόκελνο εθπξνζσπείηαη απαηηείηαη εμνπζηνδόηεζε θαη ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο 
ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ επάλσ ζηελ αίηεζε 
β) Σηελ πεξίπησζε εηαηξεηώλ ΕΕ. ΙΚΕ. ΕΠΕ Ο.Ε. θ.α. ηελ αίηεζε ηελ ππνγξάθεη  ν πγεηνλνκηθά 
ππεύζπλνο ηεο εηαηξείαο ή εθπξόζσπόο ηεο.  Πξνζθνκίδεηαη  αληίζηνηρα ή ε πξάμε νξηζκνύ 
ππεπζύλνπ ή ην θαηαζηαηηθό ηεο εηαηξείαο ζην νπνίν νξίδεηαη ν εθπξόζσπνο. 

2. Δεκοηηθή ελεκερόηεηα (άρζρο 285 Ν/3463/2006)  
(Σθξαγίδα επάλσ ζηελ αίηεζε όηη δελ ππάξρνπλ νθεηιέο πξνο ηνλ Δήκν) 

3. Άδεηας κοσζηθής (θωηοαληίγραθο) 
4. Άδεηα ίδρσζες & ιεηηοσργίας ηοσ θαηαζηήκαηος  (θωηοαληίγραθο) 

5. Γηα ηελ περίπηωζε 1 ηες 1052/2013 ΑΔ πνπ αθνξά ηε δπλαηόηεηα επέθηαζεο σξαξίνπ 

κνπζηθήο ζηα θαηαζηήκαηα πνπ αλαπηύζζνληαη ζηνλ Δήκν κέρξη ηηο 01:00 θαηά ηηο εκέξεο 

Κπξηαθή σο Πέκπηε θαη κέρξη ηηο 03:00 θαηά ηηο εκέξεο Παξαζθεπή, Σάββαην θαη ηηο παξακνλέο 

αξγηώλ γηα θαηαζηήκαηα πνπ ζηεγάδνληαη ζε θηίξηα θαηνηθηώλ ή πνπ εθάπηνληαη ζε θηίξηα όπνπ 

ζηεγάδνληαη θαηνηθίεο, μελνδνρεία θ.α. θαη ιεηηνπξγνύλ ζε θιεηζηό ρώξν ζα προζθοκίδεηαη: 

α) ππεύζπλε δήισζε κε ηε ζεώξεζε ηνπ γλεζίοσ ηες σπογραθής  ηνπ δηαρεηξηζηή ηεο 

πνιπθαηνηθίαο ή ειιείςε απηνύ ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ θαηαζηήκαηνο κε ηελ νπνία ζα βεβαηώλεηαη  ε 

ζπγθαηάζεζε ησλ ελνίθσλ ηεο νηθνδνκήο. Απηό ζα ηεθκαίξεηαη από ηηο ππνγξαθέο επί ηνπ 

ζπλόινπ απηώλ   

β) ππεύζπλε δήισζε κε ηε ζεώξεζε ηνπ γλεζίοσ ηες σπογραθής  ηνπ κεραληθνύ κε ηελ νπνία 

ζα βεβαηώλεηαη ε ηήξεζε κέηξσλ ερνκόλσζεο ζην θαηάζηεκα  

 

Γηα ηελ περίπηωζε 2  ηες 1052/2013  ΑΔ γηα ηα θαηαζηήκαηα πνπ ιεηηνπξγνύλ ζε θιεηζηό 

ρώξν θαη ε δπλαηόηεηα επέθηαζεο σξαξίνπ ρξήζεο κνπζηθήο είλαη κέρξη ηηο 02:00 θαηά ηηο εκέξεο 

Κπξηαθή σο Πέκπηε θαη κέρξη ηηο 03:00 θαηά ηηο εκέξεο Παξαζθεπή, Σάββαην θαη ηηο παξακνλέο 

αξγηώλ ζα προζθοκίδεηαη: 

α) ππεύζπλε δήισζε κεραληθνύ κε ηε ζεώξεζε ηνπ γλεζίοσ ηες σπογραθής  ζηελ νπνία ζα 

βεβαηώλεηαη  ε απόζηαζε άλσ ησλ 50κ. από θαηνηθίεο, λνζνθνκεία θ.α. 

 

Γηα ηελ περίπηωζε 3  ηες 1052/2013  ΑΔ γηα ηα θαηαζηήκαηα πνπ ιεηηνπξγνύλ ζε αλνηρηό 

ρώξν θαη ε δπλαηόηεηα επέθηαζεο σξαξίνπ ρξήζεο κνπζηθήο είλαη κέρξη ηηο 01:00 θαηά ηηο εκέξεο 

Κπξηαθή σο Πέκπηε θαη κέρξη ηηο 02:00 θαηά ηηο εκέξεο Παξαζθεπή, Σάββαην θαη ηηο παξακνλέο 

αξγηώλζα προζθοκίδεηαη ππεύζπλε δήισζε κεραληθνύ κε ηε ζεώξεζε ηνπ γλεζίοσ ηες 

σπογραθής  ζηελ νπνία ζα βεβαηώλεηαη 

α)  ε απόζηαζε άλσ ησλ 50κ. από θαηνηθίεο, λνζνθνκεία θ.α. 

β) όηη ηζρύνπλ ηα αλαθεξόκελα ζηελ ήδε θαηαηεζείζα Έθζεζε γηα ηελ αξρηθή έθδνζε ηεο άδεηαο 

ρξήζεο κνπζηθήο,  ησλ πξναπαηηνύκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ θαζνξίδνληα από ηελ ππ’αξηζκ. 

Υ1γ/Γ.Π./νηθ.96967/8-10-2013 Υγεηνλνκηθή Δηάηαμε γηα απηνύο πνπ δηαζέηνπλ ή επηζπκνύλ ρξήζε 

κνπζηθήο ζε ππαίζξην ρώξν   
 

 


