
 
 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 
1. Αίτηση ενδιαφεροµένου (από την υπηρεσία)  

α) όταν ο ενδιαφερόµενος εκπροσωπείται απαιτείται εξουσιοδότηση και το γνήσιο της υπογραφής 
του ενδιαφεροµένου επάνω στην αίτηση 
β) Στην περίπτωση εταιρειών ΕΕ. ΙΚΕ. ΕΠΕ Ο.Ε. κ.α. την αίτηση την υπογράφει  ο υγειονοµικά 
υπεύθυνος της εταιρείας ή εκπρόσωπός της.  Προσκοµίζεται  αντίστοιχα ή η πράξη ορισµού 
υπευθύνου ή το καταστατικό της εταιρείας στο οποίο ορίζεται ο εκπρόσωπος. 

2. ∆ηµοτική ενηµερότητα (άρθρο 285 Ν/3463/2006)  

(Σφραγίδα επάνω στην αίτηση ότι δεν υπάρχουν οφειλές προς τον ∆ήµο από τα 223 και 238 
γραφεία από τον Κεντρικό ∆ήµο) 

3. Άδειας µουσικής ή γνωστοποίηση (φωτοαντίγραφο) 
4. Άδεια ίδρυσης & λειτουργίας του καταστήµατος  ή γνωστοποίηση  (φωτοαντίγραφο) 

5. Για την περίπτωση 1 της 1052/2013 Α∆Σ που αφορά τη δυνατότητα επέκτασης ωραρίου 

µουσικής στα καταστήµατα που αναπτύσσονται στον ∆ήµο Θεσσαλονίκης µέχρι τις 01:00 κατά τις 

ηµέρες Κυριακή ως Πέµπτη και µέχρι τις 03:00 κατά τις ηµέρες Παρασκευή, Σάββατο και τις 

παραµονές αργιών, συµπεριλαµβανοµένης της 25
ης

 Οκτωβρίου (παραµονή Αγίου ∆ηµητρίου) για 

καταστήµατα που στεγάζονται σε κτίρια κατοικιών ή που εφάπτονται σε κτίρια όπου στεγάζονται 

κατοικίες, ξενοδοχεία κ.α. και λειτουργούν σε κλειστό χώρο θα προσκοµίζεται: 

α) υπεύθυνη δήλωση µε τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής  του διαχειριστή της 

πολυκατοικίας ή ελλείψη αυτού του ιδιοκτήτη του καταστήµατος µε την οποία θα βεβαιώνεται  η 

συγκατάθεση των ενοίκων της οικοδοµής. Αυτό θα τεκµαίρεται από τις υπογραφές επί του 

συνόλου αυτών   

β) υπεύθυνη δήλωση µε τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής  του µηχανικού µε την οποία 

θα βεβαιώνεται η τήρηση µέτρων ηχοµόνωσης στο κατάστηµα  

 

Για την περίπτωση 2  της 1052/2013  Α∆Σ για τα καταστήµατα που λειτουργούν σε κλειστό 

χώρο και η δυνατότητα επέκτασης ωραρίου χρήσης µουσικής είναι µέχρι τις 02:00 κατά τις ηµέρες 

Κυριακή ως Πέµπτη και µέχρι τις 03:00 κατά τις ηµέρες Παρασκευή, Σάββατο και τις παραµονές 

αργιών συµπεριλαµβανοµένης της 25
ης

 Οκτωβρίου (παραµονή Αγίου ∆ηµητρίου) θα 

προσκοµίζεται: 

α) υπεύθυνη δήλωση µηχανικού µε τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής  στην οποία θα 

βεβαιώνεται  η απόσταση άνω των 50µ. από κατοικίες, νοσοκοµεία κ.α. 

 

Για την περίπτωση 3  της 1052/2013  Α∆Σ για τα καταστήµατα που λειτουργούν σε ανοιχτό 

χώρο και η δυνατότητα επέκτασης ωραρίου χρήσης µουσικής είναι µέχρι τις 01:00 κατά τις ηµέρες 

Κυριακή ως Πέµπτη και µέχρι τις 02:00 κατά τις ηµέρες Παρασκευή, Σάββατο και τις παραµονές 

αργιών συµπεριλαµβανοµένης της 25
ης

 Οκτωβρίου (παραµονή Αγίου ∆ηµητρίου) θα 

προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση µηχανικού µε τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής  στην 

οποία θα βεβαιώνεται 

α)  η απόσταση άνω των 50µ. από κατοικίες, νοσοκοµεία κ.α. 

β) ότι ισχύουν τα αναφερόµενα στην ήδη κατατεθείσα Έκθεση για την αρχική έκδοση της άδειας 

χρήσης µουσικής,  των προαπαιτούµενων δικαιολογητικών που καθορίζοντα από την υπ’αριθµ. 

Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967/8-10-2013 Υγειονοµική ∆ιάταξη για αυτούς που διαθέτουν ή επιθυµούν χρήση 

µουσικής σε υπαίθριο χώρο   
 

 


