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ΑΔΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
 
 

Στην Αθήνα σήμερα …………., οι παρακάτω συμβαλλόμενοι, ήτοι αφενός μεν ο 

Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ- ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

και διακριτικό τίτλο «ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ», με ΑΦΜ 998770525, ΔΟΥ 

ΦΑΕ Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ιπποκράτους αρ. 9, όπως νόμιμα 

εκπροσωπείται στο παρόν από τον κ. Εμμανουήλ Δραϊνάκη, (στο εξής θα 

αποκαλείται ο «Οργανισμός»),  

 

και αφετέρου 

  

η εταιρεία με την επωνυμία …………………………….., με ΑΦΜ …………….. , 

Δ.Ο.Υ. …………….., η οποία εδρεύει στ..ν ………………………., 

Οδός………………, Αρ. ….,  Τ.Κ. ………., και εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν 

από τ..ν κ..  ………………., και η οποία στο εξής θα καλείται ο «Χρήστης»,  

 συμφώνησαν και σuναποδέχθησαν τα εξής: 

  

Α. Ότι ο Χρήστης έχει ως αντικείμενο επιχειρηματικής του δραστηριότητας τη 

………………………………………….  

 

Β. Ότι στο πλαίσιο της επιχείρησής του διατηρεί συσκευές τηλεόρασης σε 

δημόσιους χώρους. 

 

Γ. Ότι οι δημόσιοι χώροι στους οποίους λειτουργεί η τηλεόραση είναι επιφάνειας 

ως κάτωθι: 
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Κατάστημα Εμβαδόν m2 

…….. … 

……… … 

……… … 

………. … 

……… … 

 

 

Δ. Ότι σύμφωνα με το άρθρο 47§2 του Ν.2121/1993 προκείμενου να εκτελεσθούν  

δημόσια  οπτικοακουστικά  έργα απαιτείται μεταξύ άλλων η άδεια των 

δικαιούχων παραγωγών οπτικοακουστικών έργων.  

 

ΣΤ. Ότι ο Οργανισμός είναι Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης που έχει 

συσταθεί νόμιμα και λειτουργεί με την έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού (ΦΕΚ 

2217/19-11-2007 και ΦΕΚ 2443/31-12-2007) και έχει ως αντικείμενο της 

δραστηριότητάς του τη συλλογική διαχείριση μεταξύ άλλων και των 

δικαιωμάτων των παραγωγών οπτικοακουστικών έργων. 

 

Ζ. Ότι ο Οργανισμός έχει δημοσιεύσει νομίμως αμοιβολόγιο σχετικά με το 

αντίτιμο της άδειας για τη δημόσια εκτέλεση οπτικοακουστικών έργων. Σύμφωνα 

με αυτό η ετήσια αμοιβή κατ’ έτος διαμορφώνεται, ως ακολούθως: 

Έως   100 τ.μ.: 234 € 401 – 500 τ.μ.: 645 € 

101 – 200 τ.μ.: 308 € 501 – 600 τ.μ.: 792 € 

201 – 300 τ.μ.: 410 € 601 – 700 τ.μ.: 1027 € 

301 – 400 τ.μ.: 498 € 701   και   άνω.: 1173 € 
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Η. Οτι σύμφωνα με το παραπάνω αμοιβολόγιο του Οργανισμού η αμοιβή για 

την παραχώρηση της σχετικής άδειας δημόσιας εκτέλεσης ανέρχεται συνολικά 

στο ποσό των Ευρώ …………………………… (……. €), πλέον ΦΠΑ 24%, ετησίως. 

 

Θ. Ότι:  

1. Ο Οργανισμός παραχωρεί με το παρόν στην Εταιρία, έναντι του 

παρακάτω ανταλλάγματος, την μη αποκλειστική άδεια δημόσιας 

εκτέλεσης οπτικοακουστικών έργων τα δικαιώματα των οποίων 

διαχειρίζεται ο Οργανισμός.  

2. Ως αντάλλαγμα για την παραχώρηση της παραπάνω άδειας  

συμφωνείται,, στο ποσό των Ευρώ ………………….. (………….. €) πλέον 

ΦΠΑ 24%, ετησίως, το οποίο υποχρεούται ο χρήστης να καταβάλει στις 

…………………  ετησίως. Ρητά συμφωνείται ότι η παραπάνω χορήγηση 

της μη αποκλειστικής άδειας τελεί υπό την διαλυτική αίρεση εξόφλησης 

του τιμήματος (αίρεται δηλαδή η άδεια σε περίπτωση που δεν εξοφληθεί 

εμπρόθεσμα το τίμημα).  

3. Η χορηγούμενη με το παρόν άδεια ισχύει για τρία έτη και συγκεκριμένα  

για το χρονικό διάστημα από ………… έως …………….. Μετά ταύτα δε 

Ανανεώνεται δε αυτομάτως κάθε φορά για ένα (1) επιπλέον έτος, εάν ο Χρήστης 

δεν ενημερώσει εγγράφως στον Οργανισμό τη βούλησή του περί λήξεως ισχύος 

της σύμβασης μέχρι την 1η Νοεμβρίου του αντίστοιχου έτους, οπότε η λήξη θα 

επέρχεται την 31η Δεκεμβρίου του έτους αυτού. 

4. Σε περίπτωση που ο Χρήστης προβεί στο μέλλον στη δημόσια εκτέλεση 

οπτικοακουστικών έργων του Οργανισμού χωρίς την χορήγηση σχετικής 

άδειας θα οφείλει πλήρη αποζημίωση ανερχόμενη στο διπλάσιο της 

συνήθως καταβαλλόμενης αμοιβής (σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.2 του 

Ν.2121/1993) και επιπλέον ποινική ρήτρα ανερχόμενη στο ποσό των 

Ευρώ …………….. (……………. €), επιφυλασσομένου του Οργανισμού να 

ασκήσει και κάθε άλλο νόμιμο δικαίωμά του.  
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Ι. Ότι κατά τόπο αρμόδια για την εκδίκαση των διαφορών που αναφύονται 

μεταξύ των μερών στα πλαίσια της παρούσας Σύμβασης είναι τα δικαστήρια, 

στην περιφέρεια των οποίων έχει την έδρα του ο Διαχειριστικός Οργανισμός και 

συγκεκριμένα τα δικαστήρια των Αθηνών. 

 

Το παρόν υπεγράφη σε δύο (2) πρωτότυπα  εκ των οποίων έλαβαν ένα (1) ο 

Χρήστης και ένα (1) ο Οργανισμός. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

  

Ο ΧΡΗΣΤΗΣ       Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 


