ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ GEA 02
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
ΠΡΟΣ(1):

SOUNDREEF LTD (Ηνωµένο Βασίλειο) / SOUNDREEF SPA (Ιταλία) και ΚΑΘΕ ΑΡΜΟ∆ΙΟ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Ο – Η Όνοµα:

Επώνυµο:

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:
Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:
Ηµεροµηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

∆/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδροµείου
(Εmail):

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22
του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Βρίσκοµαι στο κατάστηµα ________________________ στην οδό ________________________ αριθ. ____
και σήµερα, περί ώρα ____ έως ____, άκουσα µουσικές εκτελέσεις τις οποίες δεν αναγνωρίζω και για τις
οποίες, όπως µου δήλωσε ο/η ιδιοκτήτης / εκπρόσωπος της επιχείρησης κος/κα ______________________
του ______________________ µε Α∆Τ ______________________ ανήκουν στο ρεπερτόριο της Soundreef
από την οποία είναι αδειοδοτηµένη η επιχείρηση για τα συγγενικά δικαιώµατα µουσικής, ωστόσο είµαι
βέβαιος και δηλώνω απερίφραστα, ανεπιφύλακτα και χωρίς καµµιά αµφιβολία πως ανήκουν στο
ρεπερτόριο της GEA σύµφωνα µε το άρθ. 49 του Ν. 2121/1993 και το άρθ. 7 του Ν. 4481/2017, αποδεχόµενος κάθε έννοµη συνέπεια σε περίπτωση που η δήλωσή µου αυτή αποδειχθεί ψευδής ή ανακριβής.
Πόλη ________________ Ηµεροµηνία ________________201___
Ο – Η ∆ηλ.

(Ονοµατεπώνυµο ολογράφως & Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών.

