
 
  

 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 
 (άπθπο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών  

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟ
(1)

:  

Ο - Η Όλνκα:  Επώλπκν:  

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο:  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:  

Σόπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:  Σει:  

Σόπνο Καηνηθίαο:  Οδόο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):  

Δ/λζε Ηιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 
(Εmail):  

 
 

 
Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο 

(3)
, πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ 

Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: 

«Η μοςζική πος σπηζιμοποιώ ζηο καηάζηημά μος ηο οποίο βπίζκεηαι ζηην οδό 
……………………………………………………………….…….. ανήκει αποκλειζηικά και μόνο ζε δημιοςπγούρ ή 
άλλοςρ δικαιούσοςρ πος δεν έσοςν αναθέζει ηη διασείπιζη ηος πεπιοςζιακού ηοςρ δικαιώμαηορ ζε 
οπγανιζμούρ ζςλλογικήρ διασείπιζηρ και ειδικόηεπα ζηην «ΑΕΠΙ» και ζηην «ΑΤΣΟΔΙΑΥΕΙΡΙΗ». 

Είμαι επίζηρ ενήμεπορ όηι ηο να διαθέηω ηηλεόπαζη ή παδιοθωνική εγκαηάζηαζη (ζςμβαηική ή 
διαδικηςακή) ζηο καηάζηημά μος, ζςνιζηά δημόζια εκηέλεζη πποζηαηεςόμενων έπγων, για ηην οποία 
οθείλονηαι δικαιώμαηα ζηοςρ ζσεηικούρ οπγανιζμούρ ζςλλογικήρ διασείπιζηρ ή άλλοςρ δικαιούσοςρ.  

Ανηίγπαθο ηηρ παπούζαρ ςπεύθςνηρ δηλώζεώρ μος εξοςζιοδοηείηαι με ηην παπούζα δήλωζή μος ο 
Δήμορ Θεζζαλονίκηρ να ηο κοινοποιήζει άμεζα ζηην ΑΕΠΙ και ζηην ΑΤΣΟΔΙΑΥΕΙΡΙΗ». 

 

 
Ηκεξνκελία: ....................... 2014 

 
Ο - Η Δει. 

 
 
 
 

(Τπνγξαθή) 

 
 

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε. 
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  
(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ 
άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ 
εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ. 
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ 
δεινύζα.  


