
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 

1.Αίτηση του ενδιαφερόμενου 

2. Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του καταστήματος  

3. Αντίγραφο του θεωρημένου σχεδιαγράμματος κάτοψης του καταστήματος (μόνο για την πρώτη 

φορά) 

4. Βεβαίωση Α.Ε.Π.Ι. (Δωδεκανήσου 21 – Θεσσαλονίκη, τηλ: 2310555755) ή Αυτοδιαχείρισης 

5. Τιμολόγιο Α.Ε.Π.Ι. ή Αυτοδιαχείρισης (φωτοτ.).  

6. Φωτοτυπία Ταυτότητας.  

7. Παράβολο 30 € που καταβάλλεται στην Τράπεζα Πειραιώς στο λογαριασμό «6233030021-041» 

για τη Δ/νση Υγείας (μόνο για την πρώτη φορά) 

8. Παράβολο υπέρ Δήμου (πληρώνεται στο ταμείο του Δήμου) : 

 -Μέχρι ένα (1) έτος 75 € 

 -Από ένα (1) έως τρία (3) έτη 150€ 

 -Από τρία (3) έτη και άνω 300€ 

9. Δημοτική ενημερότητα από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Πολυγύρου. 

10. Αδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων από την ΑΕΠΙ και από την Αυτοδιαχείριση 

εφόσον η διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών έχει ανατεθεί σε Οργανισμό 

Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας) ή υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη χρήσης 

μουσικής που η διαχείριση του περιουσιακού δικαιώματος ανήκει σε Οργανισμό Συλλογικής 

Διαχείρισης και Προστασίας. 

11. Αντί βεβαιώσεων ΑΕΠΙ και Αυτοδιαχείρισης, υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη με την οποία θα 

δηλώνεται ότι χρησιμοποιεί και θα χρησιμοποιεί μουσικά έργα εκπροσωπούμενα μόνο από τον 

έναν εκ των δύο οργανισμών συλλογικής διαχείρισης ή ότι δεν χρησιμοποιεί εκπροσωπούμενο 

ρεπερτόριο από κανέναν από τους δύο οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης (ΑΕΠΙ και 

Αυτοδιαχείριση). 

Οι σχετικές δηλώσεις προωθούνται άμεσα στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης που δεν 

υπάρχουν βεβαιώσεις και τιμολόγια (είτε στον έναν, είτε και στους δύο αν υπάρχει δήλωση ότι δεν 

χρησιμοποιεί ρεπερτόριο κανενός). 

12. Για χρήση μουσικής σε υπαίθριο χώρο, τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού σε τρία αντίτυπα, 

που θα συνοδεύεται με τοπογραφικό διάγραμμα με τη θέση και τη φορά των ηχείων (άρθρο 5 ΚΥΑ 

ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 (ΦΕΚ 3106/09.12.2013 τεύχος Β’) (άρθρο 14 παρ.Β2 Υ.Δ. 

Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/08.10.2012 (ΦΕΚ 2718/08.10.2012 τεύχος Β'). Η τεχνική έκθεση θα 



τεκμηριώνει ότι η ισχύς των ηχείων, η θέση, η απόσταση από κατοικίες, καθώς και τα τυχόν μέτρα 

ηχοπροστασίας, που έχουν ληφθεί, με μεγίστη Α-ηχοστάθμη 80 db δεν δημιουργούν προβλήματα 

στα σημεία προστασίας σύμφωνα με την Α5/3010/1985 υγειονομική διάταξη. (άρθρο 5 παρ.1 ΚΥΑ 

ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 (ΦΕΚ 3106/09.12.2013 τεύχος Β’). Τα τρία αντίγραφα 

θεωρούνται από την υγειονομική υπηρεσία μετά από αυτοψία χωρίς την διενέργεια ηχομέτρησης 

και τα δύο επιστρέφονται στο Δήμο και το ένα εξ αυτών συνοδεύει την άδεια χρήσης μουσικής και 

επιδεικνύεται στις αρμόδιες για τον έλεγχο υπηρεσίες. 

 

 

Πληροφορίες: 23713-50722 Χρ. Παπατσικουράκης 


