ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΧΟΡΗΓΙΑΣ
Στην Αθήνα, σήμερα, την 18η Νοεμβρίου 2010 τα εξής συμβαλλόμενα μέρη:
ΑΦΕΝΟΣ η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία "PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ", που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αμαλιάδος 20 και με Α.Φ.Μ. 099877056 και
Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, και εκπροσωπείται νόμιμα από τους κ.κ. Αντώνιο Αθανάσογλου,
Αντιπρόεδρο

&

Διευθύνοντα

Σύμβουλο

και

Αθανάσιο

Παπασπηλίου,

Αναπληρωτή

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καλούμενης εφεξής για λόγους συντομίας ως ο "ΧΟΡΗΓΟΣ"
ΚΑΙ
ΑΦΕΤΕΡΟΥ το Σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μπουμπουλίνας 30
με Α.Φ.Μ. 998191496 και Δ.Ο.Υ. ΙΑ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρό του
κ. Σταύρο Μπένο καλούμενο εφεξής για λόγους συντομίας ως ο «ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ
ΧΟΡΗΓΙΑΣ»
αφού έλαβαν υπόψη τους ότι:
ο ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ θα αξιοποιήσει το ποσόν της χορηγίας για να προωθήσει και
να εξυπηρετήσει του σκοπούς του οι οποίοι και περιγράφονται στο άρθρο 3 του καταστατικού
του ως εξής:
1.

Η συμβολή στην προστασία και την ανάδειξη των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης
(θεάτρων, ωδείων, σταδίων, αμφιθεάτρων), καθώς και στη διάδοση των αξιών της
πολιτιστικής μας κληρονομιάς, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη και την προβολή της
σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας.

2.

Η ευαισθητοποίηση και υποστήριξη μέσω δικτύου πολιτών όλων των φορέων που
σχετίζονται με την αποκατάσταση, την ανάδειξη και, όπου κρίνεται αρμοδίως επιτρεπτό,
τη χρήση των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης, των σημαντικών αυτών μνημείων
του αρχαίου κόσμου, πολλά από τα οποία εξακολουθούν να υπηρετούν το σκοπό για τον
οποίο δημιουργήθηκαν.

3.

Η υποστήριξη της καταγραφής και της τεκμηρίωσης των αρχαίων χώρων θέασης και
ακρόασης με στόχο την αξιοποίησή τους ως πηγών γνώσης για την αρχαιολογική
επιστήμη και την εξέλιξη της τέχνης του θεάτρου.

4. Η παρουσίαση και προβολή στο ευρύ κοινό των στοιχείων που αφορούν στην έρευνα, την
προστασία και τη διαχείριση των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης με στόχο την
αναγνώριση της αξίας τους και ως χώρων καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας από
την αρχαιότητα ως σήμερα, όπου αρχαιότητα και σύγχρονος πολιτισμός μπορούν να
συμβιώνουν σε μία αρμονική συνέχεια χώρου και χρόνου.

5.

Ο σεβασμός στο βαθμό διατήρησης της αυθεντικότητας των αρχαίων χώρων θέασης και
ακρόασης με την εξασφάλιση όλων των συνθηκών προστασίας τους κατά τη σύγχρονη
χρήση τους.

ο ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ έχει ήδη υποβάλει σχετική πρόταση προς το ΧΟΡΗΓΟ
προκειμένου να συνεισφέρει στην πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών
ο ΧΟΡΗΓΟΣ αποδέχεται την παραπάνω πρόταση χορηγίας που υποβλήθηκε

από τον

ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ σύμφωνα με τους παρακάτω όρους, ρήτρες και προϋποθέσεις
του παρόντος
συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα εξής:
ΑΡΘΡΟ 1
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ
1.1.

Βάσει του παρόντος ιδιωτικού συμφωνητικού ο ΧΟΡΗΓΟΣ συμφωνεί να

συμμετέχει στην υλοποίηση των παραπάνω περιγραφόμενων δραστηριοτήτων και
αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει στον ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ το συνολικό ποσό
των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000 €) (εφεξής η «Χορηγία»).
1.2.

Ο ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση δημόσιας γνωστοποίησης

της προσφοράς του ΧΟΡΗΓΟΥ και συγκεκριμένα την κοινωνική προβολή του προσώπου του
ΧΟΡΗΓΟΥ στα πλαίσια της ανωτέρω δραστηριότητας με τους ακόλουθους τρόπους, ήτοι με:
• Εμφάνιση του ΧΟΡΗΓΟΥ στην ιστοσελίδα του ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ.
• Αναγραφή του ΧΟΡΗΓΟΥ στο Δελτίο Τύπου που θα αποσταλεί στα ΜΜΕ.
• Ειδική αναφορά στον ΧΟΡΗΓΟ στο μηνιαίο newsletter του Σωματείου
• Πρόσκληση στις εκδηλώσεις όπου διοργανωτής ή συνδιοργανωτής των οποίων θα
είναι το ΔΙΑΖΩΜΑ
• Προφορική και ηλεκτρονική αναφορά σε εκδηλώσεις του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ
Ρητά συνομολογείται δια του παρόντος ότι οι δαπάνες και τα έξοδα για την πραγματοποίηση
των ανωτέρω ενεργειών βαρύνουν αποκλειστικά τον ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ.
1.3.

Ρητώς συμφωνείται, επιφυλασσομένου του ΧΟΡΗΓΟΥ παντός νομίμου δικαιώματός

του, ότι ο ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ είναι αποκλειστικός και μόνος αυτός πλήρως υπεύθυνος
έναντι του ΧΟΡΗΓΟΥ για την τήρηση των υποχρεώσεών του, που απορρέουν από το παρόν
καθώς και για την τελική πραγματοποίηση του αντικείμενου της χορηγίας, όπως
περιγράφεται παραπάνω.
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ΑΡΘΡΟ 2
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
2.1.

Το συνολικό κόστος της Χορηγίας που επιθυμεί να πραγματοποιήσει ο ΧΟΡΗΓΟΣ

προς τον ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ανέρχεται στο συνολικό ποσό των είκοσι πέντε
χιλιάδων ευρώ (25.000 €).
2.2.

Ρητώς συμφωνείται ότι, με την υπογραφή της σύμβασης, θα εκδοθεί από τον

ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ σχετική απόδειξη είσπραξης, στην οποία θα αναφέρεται στο
αντίστοιχο ως άνω συνολικά χορηγούμενο ποσό.
2.3.

Η εξόφληση της ως άνω απόδειξης είσπραξης θα πραγματοποιηθεί από τον ΧΟΡΗΓΟ,

εφάπαξ με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ εντός 30
ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας. Ειδικότερα, η κατάθεση θα γίνει στο
λογαριασμό που τηρεί ο ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ στην PROTON BANK με τα παρακάτω
στοιχεία:
Αριθμός λογαριασμού:2/01/15/0138952
ΙΒΑΝ λογαριασμού :GR97 0370 0010 0000 0215 0138 952
Swift:PRTNGRAA
Η απόδειξη της τράπεζας θα αποτελεί και την απόδειξη καταβολής και εξόφλησης της ως άνω
χορηγίας.
2.4.

Σε καμία περίπτωση δε δύναται το συνολικό ποσό της ως άνω απόδειξης του

ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ, αναφορικά με την αναληφθείσα με το παρόν Χορηγία, να
ξεπεράσει το με το παρόν προβλεπόμενο συνολικό ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ
(25.000,00 €). Ο ΧΟΡΗΓΟΣ δεν φέρει καμία υποχρέωση για την ανάληψη οποιασδήποτε
επιπρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης στην περίπτωση τυχόν υπέρβασης, για οποιονδήποτε
λόγο, του ως άνω ορισθέντος συνολικού χρηματικού ποσού της Χορηγίας.
ΑΡΘΡΟ 4
ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ
4.1

Η τυχόν ακυρότητα οποιουδήποτε όρου δεν επηρεάζει το κύρος των υπολοίπων όρων

του παρόντος συμφωνητικού εφόσον προκύπτει ότι τα μέρη θα ήθελαν τη σύμβαση και χωρίς
το άκυρο μέρος. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι σε περίπτωση ακυρότητας ή
αντικειμενικής αδυναμίας εκτέλεσης οποιουδήποτε όρου του παρόντος συμφωνητικού, θα
αντικαθιστούν τον άκυρο ή μη εκτελέσιμο όρο με άλλον κοινά αποδεκτό, το περιεχόμενο του
οποίου θα ανταποκρίνεται κατά το δυνατόν στους αντικειμενικούς σκοπούς του άκυρου ή μη
εκτελέσιμου όρου και θα εκφράζει την πραγματική βούληση των μερών.
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ΑΡΘΡΟ 5
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
5.1

Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων του παρόντος συμφωνητικού θα ισχύει μόνο

εφόσον καταρτιστεί εγγράφως, με έγγραφο το οποίο θα φέρει την υπογραφή και των δύο
μερών. Το παρόν αποτελεί την πλήρη συμφωνία των συμβαλλομένων αντικαθιστά και
υπερισχύει οποιασδήποτε αντίθετης συμφωνίας, έγγραφης ή προφορικής.
5.2

Σε περίπτωση παράβασης των όρων του παρόντος, που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις,

κάθε συμβαλλόμενο μέρος δικαιούται να καταγγείλει το παρόν με συστημένη επιστολή ή
επίδοση σχετικής εξωδίκου δηλώσεως, χωρίς τήρηση προθεσμίας, και να ζητήσει αποζημίωση
για οποιαδήποτε ζημία ήθελε υποστεί.
ΑΡΘΡΟ 6
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
6.1

Η παρούσα σύμβαση ισχύει για όσο χρονικό διάστημα υφίσταται το Σωματείο

ΔΙΑΖΩΜΑ, εκτός εάν άλλως εγγράφως συμφωνηθεί μεταξύ των Μερών.
6.2

Ο Χορηγός με μονομερή δήλωσή της μπορεί να λύσει τη σύμβαση αζημίως οιαδήποτε

στιγμή και χωρίς την ύπαρξη λόγου και την τήρηση οιασδήποτε προθεσμίας.
ΑΡΘΡΟ 7
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ
7.1

Το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια

δικαστήρια για κάθε διαφορά που θα προκύψει από το παρόν, συμπεριλαμβανομένων και
διαφορών περί την ισχύ, ερμηνεία ή εκτέλεση αυτού, είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.
Ουσιώδη έγγραφα που αποστέλλονται από το ένα μέρος στο άλλο, νόμιμα επιδίδονται στη
διεύθυνση που αναγράφεται στην αρχή του παρόντος συμφωνητικού, εκτός εάν έχει
κοινοποιηθεί εγγράφως τυχόν αλλαγή της ως άνω διεύθυνσης.
Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό σε τρία (3) αντίτυπα
και αφού υπογράφηκε ως ακολούθως, κάθε συμβαλλόμενο μέρος έλαβε από ένα, ενώ ένα θα
κατατεθεί στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.
ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Ο ΧΟΡΗΓΟΣ

Ο ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

Αντώνιος Αθανάσογλου

Σταύρος Μπένος

Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Πρόεδρος του Σωματείου
«ΔΙΑΖΩΜΑ»

Αθανάσιος Παπασπηλίου
Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
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