
ΑΘΣΗΗ -  ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ (άπθπο 8 Μ.1599/1986) 

Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην 
αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) 
 

Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ 
ΟΡΓΑΜΩΜ». 
 

 
ΣΟΘΥΕΘΑ ΔΗΚΟΤΜΣΟ: (θπζηθό πξόζσπν ή λόκηκνο εθπξόζσπνο ζε πεξίπησζε λνκηθνύ 
πξνζώπνπ) 

 

 
Όλνκα:  

 
Δπώλπκν:  

Όλνκα Παηέξα:  
 

Δπώλπκν Παηέξα:  

Όλνκα Μεηέξαο:  
 

Δπώλπκν Μεηέξαο:  

Αξηζ. Γειη. 

Σαπηόηεηαο:* 

 Α.Φ.Μ:  Αξηζ. Αδείαο 

Οδήγεζεο:* 

 

Αξηζ. 
Γηαβαηεξίνπ:* 

 Αξηζ. 
Βηβιηαξίνπ 
Τγείαο:* 

 Ιζαγέλεηα:  

Ηκεξνκελία 
γέλλεζεο15: 

  Σόπνο Γέλλεζεο:  

Σόπνο Καηνηθίαο Υώξα:  
 

Πόιε: Οδόο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Σει:  

 

Fax:  E - mail:  

 
* ζπκπιεξώλεηαη έλα από ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηαπηόηεηαο. 

 

ΣΟΘΥΕΘΑ ΑΘΣΟΤΜΣΟ* (Ννκηθά Πξόζσπα ή Δλώζεηο Πξνζώπσλ) 
 

Δπσλπκία:  

 

Γηαθξηηηθόο Σίηινο:  
 

Ννκηθή Μνξθή:  
 

ΑΡΙΘΜΟ Γ.Δ.ΜΗ.  

Αξ. θαη έηνο 

ΦΔΚ/ΣΑΠΔΣ (γηα ΑΔ 

& ΔΠΔ): 

 Αξ. 

Καηαζηαηηθνύ: 

 

Αξ. & εκ/α θαηαρώξηζεο ζηα βηβιία εηαηξεηώλ 

ηνπ Πξσηνδηθείνπ (ΟΔ & EE): 

 

Γ.Ο.Τ.  
 

Έηνο Ίδξπζεο:  

ΑΦΜ:  

 
ΔΓΡΑ (ΓΗΜΟ):  

Γηεύζπλζε 

Οδόο: 

 

 Αξηζ.  T.K.:  

Σειέθσλν:  
 

Φαμ:  E - mail:  

 
15. Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο θαη θαηόπηλ αξηζκεηηθά σο πιήξεο εμαςήθηνο αξηζκόο : π.ρ.7 
Φεβξνπαξίνπ 1969 θαη 070269. 
 

 

  ΑΡΘΘΛ. ΗΛΕΡΟΛΗΜΘΑ 
ΠΡΟ: Σν Γήκν .........  ΠΡΩΣΟΙΟΚΚΟΤ  

 

   

υμπληρώνεται από την Τπηρεσία 



 

 

ΣΟΘΥΕΘΑ ΑΘΣΟΤΜΣΟ *(Ννκηθά Πξόζσπα ππό ζύζηαζε) (5) 

Καηαζέησ ηελ παξνύζα αίηεζε θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά σο λόκηκνο εθπξόζσπνο ησλ θάησζη 
ηδξπηώλ ηεο ππό ζύζηαζε εηαηξείαο 

Ννκηθή Μνξθή:  

 
Δπσλπκία:  

Φπζηθά Πξόζσπα 
Ιδξπηέο: 

 ΑΦΜ:  ΑΓΣ:  

  

 
ΑΦΜ:  ΑΓΣ:  

  

 
ΑΦΜ:  ΑΓΣ:  

  

 
ΑΦΜ:  ΑΓΣ:  

Ννκηθά Πξόζσπα 
Ιδξπηέο: 
Δπσλπκία: 

 Γηαθξηηηθόο 
Σίηινο: 

 
Έδξα:  

  Γηαθξηηηθόο 

Σίηινο: 

 
Έδξα: 

 

  Γηαθξηηηθόο 
Σίηινο: 

 
Έδξα: 

 

 

 

 
ΟΡΘΛΟ / ΣΟΘΥΕΘΑ ΕΙΠΡΟΩΠΟΤ16 (για κατάθεση αίτησηρ): ε πεξίπησζε πνπ δελ 

ζπληάζζεηαη ε εμνπζηνδόηεζε ζην παξόλ έληππν απαηηείηαη πξνζθόκηζε εμνπζηνδόηεζεο κε 

επηθύξσζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο από δεκόζηα ππεξεζία ή ζπκβνιαηνγξαθηθνύ πιεξεμνπζίνπ. 

ΟΝΟΜΑ:  

 

ΔΠΩΝΤΜΟ:  

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΠΑΣΔΡΑ: 

 

 ΑΓΣ:  

ΟΓΟ:  

 

ΑΡΙΘ:  Σ.Κ:  

Σει:  

 

Fax:  E - mail:  

 

 
16. Βι. ζεκείν 1 πεξηερνκέλνπ ππεύζπλεο δήισζεο (Γηαγξάθεηαη όηαλ δελ νξίδεηαη εθπξόζσπνο) 



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ 

ΑΠΑΘΣΟΤΛΕΜΑ ΔΘΙΑΘΟΚΟΓΗΣΘΙΑ 

 

 
ΣΘΣΚΟ ΔΘΙΑΘΟΚΟΓΗΣΘΙΟΤ: ΙΑΣΑΣΕΘΗΙΕ 

ΛΕ ΣΗΜ ΑΘΣΗΗ 
ΘΑ 

ΠΡΟΙΟΛΘΣΕΘ 
ΜΑ ΑΜΑΖΗΣΗΘΕΘ 

ΤΠΗΡΕΘΑΙΑ (3) 

1. Άδεηα δεκόζηαο εθηέιεζεο 
κνπζηθώλ ζπλζέζεσλ  νπνία 
ρνξεγείηαη από αληίζηνηρν 
Οξγαληζκό πιινγηθήο Γηαρείξηζεο, 
εθόζνλ ε δηαρείξηζε ησλ 

πλεπκαηηθώλ δηθαησκάησλ ησλ 
δεκηνπξγώλ έρεη αλαηεζεί ζε 

Οξγαληζκό πιινγηθήο Γηαρείξηζεο 
θαη Πξνζηαζίαο πνπ ιεηηνπξγεί 
λόκηκα ζηελ Διιάδα, κε άδεηα ηνπ 
αξκόδηνπ Τπνπξγείνπ 

□ □  

2. Παξάβνιν ζύκθσλα κε ηα 
νξηδόκελα ζηελ Κ.Τ.Α. νηθ.  
61167/17-12-2007. 

□ □  

 

 

 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΘ: 
1. Γηα ηελ αλαλέσζε ηεο άδεηαο ρξήζεο κνπζηθώλ νξγάλσλ δελ απαηηείηαη γλσκνδόηεζε ηεο 
πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο. 

2. Η αληηθαηάζηαζε ηεο άδεηαο ρξήζεο κνπζηθώλ νξγάλσλ γίλεηαη εληόο πξνζεζκίαο δέθα 
(10) εκεξώλ. Αλ ε πξναλαθεξόκελε πξνζεζκία παξέιζεη άπξαθηε, ινγίδεηαη όηη ε άδεηα έρεη 
αληηθαηαζηαζεί. Ο ελδηαθεξόκελνο κπνξεί κε αίηεζή ηνπ λα δεηήζεη ηε ρνξήγεζε ζρεηηθήο 

βεβαίσζεο από ην δήκν. 

 
 

 

Επιλέξτε με ποιο τπόπο θέλετε να παπαλάβετε την απάντηση σαρ: 

 

    1. Να ζαο απνζηαιεί κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηε 

Γηεύζπλζε:...................................   

      

      2. Να ηελ παξαιάβεηε ν ίδηνο από ηελ ππεξεζία καο 

      

     3. Να ηελ παξαιάβεηε από άιιν ζεκείν:......................................................  

     

     4. Να ηελ παξαιάβεη εθπξόζσπνο ζαο 

     

     5. Να ζαο απνζηαιεί κε fax ζηνλ αξηζκό:.................................................... 

  

 

 
 

ΥΡΟΜΟ : Η αληηθαηάζηαζε ηεο άδεηαο ρξήζεο κνπζηθώλ νξγάλσλ ρνξεγείηαη εληόο πξνζεζκίαο 

δέθα (10) εκεξώλ. Αλ παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία ησλ δέθα (10) εκεξώλ, ινγίδεηαη όηη ε 
αληηθαηάζηαζε ηεο άδεηαο έρεη εθδνζεί. Ο ελδηαθεξόκελνο κπνξεί κε αίηεζή ηνπ λα δεηήζεη ηε 
ρνξήγεζε ζρεηηθήο βεβαίσζεο από ην δήκν. 

 

ΙΟΣΟ: Παξάβνιν ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ Κ.Τ.Α. νηθ.61167/17-12-2007. 
 
 
 
 
 

 
 
 



Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο (2), πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο 
παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: 

 

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

......................................................................................................................... 

 
(3) Δμνπζηνδνηώ ην ΚΔΠ (άξζξν 31 Ν. 3013/2002) λα πξνβεί ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο 
(αλαδήηεζε δηθαηνινγεηηθώλ θιπ) γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο ππόζεζήο κνπ. 

(4) Δμνπζηνδνηώ ηνλ/ηελ πην πάλσ αλαθεξόκελν/ε λα θαηαζέζεη ηελ αίηεζε ή/θαη λα παξαιάβεη 
ηελ ηειηθή πξάμε. (Γηαγξάθεηαη όηαλ δελ νξίδεηαη εθπξόζσπνο) 

 

...........................20....................... 

(Τπνγξαθή) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο θαη θαηόπηλ αξηζκεηηθά, σο πιήξεο εμαςήθηνο αξηζκόο ε 
εκεξνκελία γέλλεζεο: πρ ε 7 Φεβξνπαξίνπ 1969 γξάθεηαη αξηζκεηηθά: 070269 
(2) «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. Δάλ 
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. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


