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Για την χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής/μουσικών οργάνων, ο 

ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον Δήμο τα εξής δικαιολογητικά:  

 

1. Αίτηση για χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής/μουσικών 

οργάνων (παρέχεται από την Υπηρεσία). 

2. Εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας, με την αίτηση 

συνυποβάλλεται  

2.1 Υπεύθυνη Δήλωση του διαχειριστή της οικοδομής που βρίσκεται το κατάστημα ότι η 

πλειοψηφία των ιδιοκτητών και κατοίκων των συστεγαζόμενων στο ίδιο κτίριο, μη 

περιλαμβανόμενων των λοιπών χώρων (καταστημάτων, γραφείων κλπ) συναινούν για 

τη χορήγηση της άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής/μουσικών 

οργάνων. 

2.2 Ελλείψει Διαχειριστή  ή σε περίπτωση άρνησής του να υπογράψει, υποβάλλεται 

Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη του χώρου, ότι η πλειοψηφία των ιδιοκτητών και 

κατοίκων των συστεγαζόμενων στο ίδιο κτίριο, μη περιλαμβανόμενων των λοιπών 

χώρων (καταστημάτων, γραφείων κλπ) συναινούν για τη χορήγηση της άδειας 

παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής/μουσικών οργάνων. 

2.3 Στην περίπτωση που το κατάστημα ΔΕΝ στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας 

και δεν υπάρχουν κατοικίες πάνω από το κατάστημα., υπογράφεται σχετική Υπεύθυνη 

Δήλωση. 

3. Εφόσον το κατάστημα γειτνιάζει άμεσα και σε επαφή με κατοικίες ή ξενοδοχεία  

3.1 Υπεύθυνες Δηλώσεις των ιδιοκτητών και κατοίκων των εν λόγω κατοικιών ή 

ξενοδοχείου ότι συναινούν για τη χορήγηση της άδειας παράτασης ωραρίου 

λειτουργίας μουσικής/μουσικών οργάνων. 

3.2 Στην περίπτωση που το κατάστημα ΔΕΝ γειτνιάζει άμεσα και σε επαφή με κατοικίες ή 

ξενοδοχεία (νοείται η περίπτωση που ο χώρος του καταστήματος χωρίζεται με 

οριζόντια ή κατακόρυφα χωρίσματα (Μεσοτοιχία) με κατοικίες ή ξενοδοχεία)., 

υπογράφεται σχετική Υπεύθυνη Δήλωση. 

4. Υπεύθυνη Δήλωση ιδιοκτήτης ή νόμιμος εκπρόσωπος του καταστήματος ότι έχει απόλυτη 

γνώση των σχετικών διατάξεων της οικείας νομοθεσίας περί της λειτουργίας των μουσικών 

οργάνων καθώς και του 527/2019 κανονισμού χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων 

Δήμου Καβάλας με την 695/2019 τροποποίηση-συμπλήρωση του. 

5. Δημοτική Ενημερότητα του ενδιαφερομένου. 

6. Γνωστοποίηση Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 

 


