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Ι∆ΙΩΤΙΚΟ  ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ    ΑΝΑΘΕΣΗΣ   ΕΡΓΟΥ 

ΓΙΑ ΤΡΙΣ∆ΙΑΣΤΑΤΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 

∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

        =============================================== 

 

 

ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ : ΣΩΜΑΤΕΙΟ  ∆ΙΑΖΩΜΑ 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ :   ΦΡΕΓΚΟΓΛΟΥ ΕΥ∆ΟΚΙΜΟΣ 

 

                      Στην Αθήνα σήµερα   την 1η Ιουνίου  του έτους 2013 και µετά από την 

υπ’ αριθµόν 5 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου η οποία ελήφθη σε συνεδρίασή 

του στις 24/05/2013, οι κάτωθι υπογεγραµµένοι: 

 

 α) Το «∆ΙΑΖΩΜΑ« ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΟ που εδρεύει στην Αθήνα, οδός  

Μπουµπουλίνας αριθµός 30, κάτοχο Α.Φ.Μ 998191496 που υπάγεται στη ∆.Ο.Υ  ∆’ 

Αθηνών και εκπροσωπείται νόµιµα από  τον Πρόεδρο αυτού, Σταύρο Μπένο, που στο 

εξής θα καλείται «Ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ» αφενός και αφετέρου 

β) Ο ΦΡΕΓΚΟΓΛΟΥ ΕΥ∆ΟΚΙΜΟΣ, κάτοικος Αθηνών, οδός Αριστοµένους 139 τκ.24100,   

µε    ΑΦΜ  140769447,   ο οποίος  στο  εξής   θα καλείται   «Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ»,  

αφού έλαβαν υπόψη τους τις διατάξεις του 681 ΑΚ  που αφορούν στην   σύµβαση 

έργου   και την διάταξη του άρθρου 1 του Ν. 2639/98,  συµφώνησαν και   έκαναν  

αποδεκτά τα εξής: 

  Ο  Εργοδότης  αναθέτει στον ΑΝΑ∆ΟΧΟ την παροχή υπηρεσιών µε θέµα την 

τρισδιάστατη αναπαράσταση σε µορφή οπτικοακουστικού υλικού, του Αρχαίου 

Θεάτρου ∆ιονύσου. 

 1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να βρίσκεται σε άµεση συνεννόηση µε τους υπεύθυνους 

του  ∆ιαζώµατος για την οµαλή διεκπεραίωση και παράδοση του παραπάνω έργου.  

2. Η διάρκεια της σύµβασης  αυτής  συµφωνείται, έως τη παράδοση του συγκεκριµένου 

έργου  και µπορεί ο εργοδότης να καταγγείλει τη σύµβαση σε κάθε περίπτωση 

παράβασης των υποχρεώσεων του αναδόχου. 

3.  Ο Εργοδότης αναλαµβάνει την υποχρέωση να παραχωρήσει τις απαραίτητες 

πληροφορίες, γνώσεις, υλικά, πληροφόρηση  και χώρους που είναι αναγκαίοι για την 

εκτέλεση του έργου από την ανάδοχο  σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην παραπάνω 

παρ. 1 της παρούσας. 

4.Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελεί το ανατιθέµενο έργο  µε τους κανόνες της 

επιστήµης,  να  τελειώνει  αυτό µε επιµέλεια και ευθύνη  µέσα στους ορισµένους  

χρόνους που τίθενται από την κείµενη νοµοθεσία, χωρίς  ελαττώµατα ή παραλείψεις 

που θα έχουν  οικονοµικές ή άλλες συνέπειες για τον εργοδότη, ευθυνόµενος  για την 

µε δόλο ή αµέλεια   προξενούµενη θετική ή  αποθετική ζηµία στον Εργοδότη και την 

περιουσία του. 
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5. Η αµοιβή του Αναδόχου για τις υπηρεσίες  αυτές, συµφωνείται στο ποσό των χιλίων 

πεντακοσίων ευρώ  «1.500,00»  παρακρατουµένων φόρων και λοιπών κρατήσεων κι ο 

οποίος  θα εκδίδει  το κατά νόµο τιµολόγιο  ή ∆ελτίο   Παροχής Υπηρεσιών ή Απόδειξη 

επαγγελµατικής δαπάνης αν δεν υποχρεούται στην έκδοση παραστατικού λόγω 

έλλειψης ιδιότητας ελευθέρου επαγγελµατία.  Μέρος του παραπάνω  ποσού   µπορεί  να   

προκαταβάλλεται και πριν την ολοκλήρωση και παράδοση του έργου µε την µορφή της 

προκαταβολής. 

Το χρόνο  και τον τρόπο εκτέλεσης του έργου θα επιλέγει από µόνος της ο  Ανάδοχος  

που αναλαµβάνει όµως την υποχρέωση να ειδοποιεί τον Εργοδότη  για κάθε µεταβολή, 

βλάβη  ή  γενικά  κακή πορεία των εργασιών  που   του  ανατίθενται. 

 7.   Αρµόδια σε περίπτωση εµπλοκής  της λειτουργίας αυτής της σύµβασης   ορίζονται 

από τώρα τα δικαστήρια   των Αθηνών. 

   

                              ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Ο Ανάδοχος µε την υπογραφή της σύµβασης µεταβιβάζει στον εργοδότη χωρίς επιπλέον 

αµοιβή όλα τα περιουσιακά δικαιώµατα που απορρέουν  από το πνευµατικό του 

δικαίωµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.2121/1993. 

 

                                    ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

  1.   Ο ανάδοχος του έργου                                2.    Ο Πρόεδρος του ∆ΙΑΖΩΜΑΤΟΣ     

 

 

       Ευδόκιµος Φρέγκογλου                                             Σταύρος  Μπένος 

 

 

 


