ΠΡΟΣ
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Α' ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Αριθµός Πρωτοκόλλου.………………….......................
Ηµεροµηνία……………………………………….............

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Α΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Παρακαλώ όπως χορηγηθεί άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης
µουσικής (στερεοφωνικού συγκροτήµατος

µικρής ισχύος ή

µουσικών οργάνων) για το κατάστηµα που βρίσκεται στην οδό
………..…….…….…………………………………σύµφωνα µε την :

ΑΙΤΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ)
ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

α)

Α1

περίπτωση

της

1071/2017

Α∆Σ

αφορά

τη

δυνατότητα παράτασης ωραρίου µουσικής µέχρι τις 24:00 για

Της εταιρείας.........................................................................
Έδρα..………………………................................................
Τηλέφωνο.……………………………...……....................
Α.Φ.Μ..………………………..….∆.Ο.Υ.……………............

όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας

β)

Α2

περίπτωση

της

1071/2017

Α∆Σ

αφορά

τη

δυνατότητα παράτασης ωραρίου µουσικής µέχρι τις 01:00 κατά
τις ηµέρες Κυριακή ως Πέµπτη και µέχρι τις 03:00 κατά τις ηµέρες

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
Ονοµατεπώνυµο…………...…………..…..……………….....
Πατρώνυµο.................................................................
Α.Φ.Μ..…………………∆.Ο.Υ......................................
Α.∆.Τ.............................Ηµ. έκδοσης.......................
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
• Αίτηση
• ∆ηµοτική ενηµερότητα
• Γνωστοποίηση ή άδεια χρήσης µουσικής
(φωτοαντίγραφο)

Παρασκευή,

Σάββατο

και

συµπεριλαµβανοµένης της 25

ης

τις

παραµονές

αργιών,

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

γ)

Α3 περίπτωση

της 1071/2017 Α∆Σ

αφορά τη

δυνατότητα παράτασης ωραρίου χρήσης µουσικής µέχρι τις
02:00 κατά τις ηµέρες Κυριακή ως Πέµπτη και µέχρι τις 03:00
κατά τις ηµέρες Παρασκευή, Σάββατο και τις παραµονές αργιών

Η περίπτωση Α1 έχει αόριστη διάρκεια
Οι περιπτώσεις Α2, Α3, Α4 επανεξετάζονται ετησίως

συµπεριλαµβανοµένης της 25

ης

Οκτωβρίου (παραµονή Αγίου

∆ηµητρίου) για τα καταστήµατα που λειτουργούν σε κλειστό
χώρο και τα οποία βρίσκονται σε ακτίνα µεγαλύτερη των 50

ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ
Σε εφαρµογή του Γενικού Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου για την προστασία των δεδοµένων επιβεβαιώνω την
ορθότητα των προσωπικών µου στοιχείων και δηλώνω υπεύθυνα ότι τα
στοιχεία που καταθέτω στο ∆ήµο Θεσσαλονίκης
συναινώ να
χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά για τη χορήγηση άδειας παράτασης
ωραρίου χρήσης µουσικής και µόνο για αυτό το σκοπό. Υποχρεούµαι να
ενηµερώσω εγγράφως για οποιαδήποτε µεταβολή τους (άρθρο 7 ΓΚΠ∆).

δ)

Συµφωνώ

κατά τις ηµέρες Παρασκευή, Σάββατο και τις παραµονές αργιών



∆εν συµφωνώ



Σηµειώσεις:
1. Ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης συλλέγει και επεξεργάζεται τα ανωτέρω
στοιχεία αποκλειστικά και µόνο για τους σκοπούς που περιγράφονται
ανωτέρω, για τους οποίους έχετε συναινέσει. Η επεξεργασία είναι η
απολύτως αναγκαία και γίνεται αποκλειστικά από τους αρµόδιους
υπαλλήλους του ∆ήµου Θεσσαλονίκης ( άρθρο 5 και 6 ΓΚΠ∆).
2. Ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης έχει λάβει κάθε αναγκαίο µέτρο, ώστε τα
δεδοµένα σας να είναι ασφαλή και η πρόσβαση σε αυτά περιορισµένη
σύµφωνα µε το νόµο (άρθρο 15 ΓΚΠ∆).
3.΄Εχετε τη δυνατότητα να επικοινωνείτε όποτε επιθυµείτε µε το ∆ήµο
Θεσσαλονίκης ώστε να ενηµερώνεστε σχετικά µε τα προσωπικά σας
δεδοµένα, να ζητάτε την τροποποίησή τους ή την διακοπή της χρήσης
τους ή τη διαγραφή τους συνολικά ή µερικά ή την φορητότητα αυτών,
όπως ο νόµος ορίζει (άρθρα 12,13,16 και 17 ΓΚΠ∆).
Παρακαλούµε για την επικοινωνία σας στα τηλέφωνα 2313318500 &
2313318513.

µέτρων από κατοικίες, νοσοκοµεία κ.α.
Α4 περίπτωση

της 1071/2017 Α∆Σ αφορά τη

δυνατότητα παράτασης ωραρίου χρήσης µουσικής είναι µέχρι τις
01:00 κατά τις ηµέρες Κυριακή ως Πέµπτη και µέχρι τις 02:00

συµπεριλαµβανοµένης της 25

ης

Οκτωβρίου (παραµονή Αγίου

∆ηµητρίου) για τα καταστήµατα που λειτουργούν σε ανοιχτό
χώρο και τα οποία βρίσκονται σε ακτίνα µεγαλύτερη των 50
µέτρων από κατοικίες, νοσοκοµεία κ.α.
Θα γίνεται χρήση µουσικής µέχρι 80db εντός

 και εκτός 

του καταστήµατος.

Θεσσαλονίκη, …../……/ 201
Ο ΑΙΤΩΝ

