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ΤΜΒΑΖ 

 

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ – ΓΗΑΕΩΜΑ  

 

ηελ Αζήλα ζήκεξα, ηελ _______________ νη θαησηέξσ ζπκβαιιόκελνη, αθελόο: 

1. Η Αλώλπκε Εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ» 

κε Α.Φ.Μ. 094014201, πνπ εδξεύεη ζηελ Αζήλα, νδόο Αηόινπ αξηζ. 86 θαη 

εθπξνζσπείηαη λόκηκα ζην παξόλ από ηε Γενική Γιεςθύνηπια Λιανικήρ 

Σπαπεζικήρ κα Νέλλη Σζάκος – Λαμπποπούλος θαη ηνλ Βοηθό Γενικό Γιεςθςνηή 

Λιανικήρ Σπαπεζικήρ κ. Βαζίλειο κιαδιώηη, απνθαινύκελε ζην εμήο ε 

«Σπάπεζα», θαη αθεηέξνπ 

 

2. ην σκαηείν κε ηελ επσλπκία «ΔΘΑΖΩΜΑ», κε ΑΦΜ: 998191496 (Δ.Ο.Τ.  Δ΄ 

Αζελώλ), πνπ εδξεύεη ζηελ Αζήλα, νδόο Μπνπκπνπιίλαο 30 θαη T.K.10682 

θαη εθπξνζσπείηαη λόκηκα ζην παξόλ από ηνλ θ. ηαύξν – Θσάλλε Μπέλν, 

Πξόεδξν ηνπ Δ, απνθαινύκελνπ ζην εμήο «ΓΗΑΕΩΜΑ», από θνηλνύ ηα 

πκβαιιόκελα Μέξε, 

 

Αθού έλαβαν ςπότη: 

 

 Σν πξνζθάησο ηξνπνπνηεζέλ ηζρύνλ λνκνζεηηθό πιαίζην γηα ηε δηελέξγεηα 

εξάλσλ από πηζησηηθά ηδξύκαηα (άξ. 49 παξ. 7 ηνπ Ν. 4351/2015), ην νπνίν 

κεηαμύ άιισλ έρεη σο ζηόρν (α) ηελ ελδπλάκσζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο 

κέζσ ηεο έληαμεο επάισησλ νκάδσλ ζην θνηλσληθό ζύλνιν, (β) ηε δεκηνπξγία 

λέσλ ζέζεσλ απαζρόιεζεο ζηνλ θνηλσληθό ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο, (γ) ηελ 

ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγύεο θαη θαηλνηνκίαο ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

θηώρεηαο, (δ) ηελ ελδπλάκσζε ηεο ηνπηθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο,  

 ηελ πξσηνβνπιία ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο γηα ηε δεκηνπξγία εηδηθνύ 

Πξνγξάκκαηνο κε ηελ νλνκαζία Act4Greece, κε ζηόρν ηε ζηήξημε 

πξσηνβνπιηώλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, πξόλνηαο θαη αιιειεγγύεο, 

θνηλσληθήο θαη θαηλνηόκνπ επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη επελδύζεσλ ζην 

αλζξώπηλν θεθάιαην, πνιηηηζκνύ θαη πνιηηηζηηθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζηελ 

νπνία εληάζζεηαη ε Δξάζε «Μειέηεο απνθαηάζηαζεο Αξραίνπ Θεάηξνπ 

Καζζώπεο» (ζην εμήο «Δξάζε») (ηελ νπνία ζρεδηάδεη, ζπληνλίδεη θαη πινπνηεί 

ην ΔΘΑΖΩΜΑ εμ νινθιήξνπ θαη απηνλόκσο από ηελ Σξάπεδα ζην πιαίζην ησλ 

θαηαζηαηηθώλ ηνπ ζθνπώλ), ε νπνία ζα πινπνηεζεί κε ηε ζπγθέληξσζε 

ρξεκάησλ κέζσ ζπλδεδεκέλνπ εξαληθνύ ινγαξηαζκνύ από θπζηθά ή λνκηθά 

πξόζσπα κε ζηόρν ηελ εθπόλεζε ησλ απαηηνύκελσλ κειεηώλ γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αξραίνπ Θεάηξνπ. 

 

 Σν γεγνλόο όηη ε πξόηαζε πνπ ππέβαιε ην ΔΘΑΖΩΜΑ πξνο ηελ Σξάπεδα γηα 

ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηεο Δξάζεο αληαπνθξηλόκελν πξνο ηελ πξόζθιεζε 

ηεο Σξάπεδαο γηα ζπκκεηνρή θνξέσλ ζην πξόγξακκα crowdfunding 

Act4Greece, έγηλε απνδεθηή από ηελ Σξάπεδα θαη πξνθξίζεθε από ηελ 

ηειεπηαία ζην πιαίζην ζπγθέληξσζεο κέζσ ζπλδεδεκέλνπ εξαληθνύ 

ινγαξηαζκνύ ρξεκάησλ από θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα κε ζηόρν ηελ 

εθπόλεζε ησλ απαηηνύκελσλ κειεηώλ απνθαηάζηαζεο θαη 
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 ηελ ηδηαίηεξε ζπκβνιή θαη εκπεηξία ηνπ ΔΘΑΖΩΜΑΣΟ, πνπ έρεη σο ζθνπό ηνπ 

ηελ αλάδεημε ησλ αξραίσλ ζεάηξσλ, ηελ εμεύξεζε πόξσλ θαη ηελ έληαμή ηνπο 

ζηελ θαζεκεξηλόηεηα καο, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκόδηεο Εθνξείεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ.  

 

πκθσλνύλ λα ρξεκαηνδνηεζεί ε Δξάζε κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο crowdfunding 

Act4Greece ηεο Σξάπεδαο θαη ην πνζό πνπ ζα ζπγθεληξσζεί κε ηελ νινθιήξσζή ηεο 

λα δηαηεζεί γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε ηεο εθπόλεζεο ησλ κειεηώλ απνθαηάζηαζεο ηνπ 

ελ ιόγσ ζεκαληηθνύ αξραηνινγηθνύ θαη πνιηηηζηηθνύ ρώξνπ θαηά ηα αλσηέξσ 

αλαθεξόκελα.  

 

Ρεηά ζπκθσλείηαη όηη ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ ηεο παξνύζαο, νη πόξνη ζα δίδνληαη 

από ηνλ ινγαξηαζκό πνπ έρεη αλνηρζεί ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Act4Greece 

γηα ηνλ ζθνπό ηεο Δξάζεο, ππό ηελ πξνϋπόζεζε ύπαξμεο επαξθνύο δηαζέζηκνπ 

ππνινίπνπ.  

 

Άπθπο 1 – Ανηικείμενο  

 

Με ηελ παξνύζα ζύκβαζε ζπκθσλνύληαη νη όξνη θαη νη πξνϋπνζέζεηο εθηακίεπζεο 

από ηελ Σξάπεδα, ππό ηελ ηδηόηεηά ηεο σο Δηαρεηξίζηξηαο ηνπ ινγαξηαζκνύ ηεο 

Δξάζεο, θαη θαηαβνιήο ζην ΔΘΑΖΩΜΑ ησλ ζρεηηθώλ πόξσλ πνπ ζα έρνπλ 

ζπγθεληξσζεί ζηελ πιαηθόξκα crowdfunding Act4Greece κέρξη ηελ 31ε Δεθεκβξίνπ 

2016 (εκεξνκελία ιήμεο ηνπ εξάλνπ) γηα ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηεο Δξάζεο ή θαη 

λσξίηεξα εθόζνλ ζπγθεληξσζεί ην πνζό πνπ έρεη ηεζεί σο ζηόρνο. Η θαηαβνιή απηή 

ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε πίζησζε ηνπ σο άλσ αλαθεξόκελνπ πνζνύ  ζηνλ ηξαπεδηθό 

ινγαξηαζκό πνπ δηαηεξεί ην ΔΘΑΖΩΜΑ ζηελ Εζληθή Σξάπεδα _________________ 

(IBAN ______________________ ) κε ηελ εμήο δηαδηθαζία : 

 

Σν ΔΘΑΖΩΜΑ ζα ζπλάςεη ζπκθσλεηηθά ζπλεξγαζίαο θαη αλαζέζεσλ γηα ηελ 

εθπόλεζε ησλ κειεηώλ απνθαηάζηαζεο θαη ζπλνιηθήο αλάδεημεο ηνπ ζεάηξνπ, 

δνκηθήο απνθαηάζηαζεο, γεσηερληθήο θαη αλάζρεζεο ηεο επηθηλδπλόηεηαο 

θαηνιίζζεζεο ηκεκάησλ ηνπ βξάρνπ όπηζζελ ηνπ Θεάηξνπ ελώ ζην ζπλνιηθό πνζό 

έρεη ππνινγηζζεί θαη θάπνην πνζό ην νπνίν ζα δηαηεζεί ζην πιαίζην πξνβνιήο θαη 

επηθνηλσλίαο ηεο Δξάζεο. Καηόπηλ νινθιήξσζεο ηεο ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο, ην 

ΔΘΑΖΩΜΑ ζα παξάζρεη ζηελ Σξάπεδα όια ηα απαηηνύκελα ζηνηρεία γηα ηελ πνξεία 

ηεο Δξάζεο ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ. Η Σξάπεδα ζα θαηαβάιεη ην πνζό πνπ ζα 

έρεη ζπγθεληξσζεί ζηελ πιαηθόξκα crowdfunding Act4Greece κέρξη ηελ 31ε 

Δεθεκβξίνπ 2016 ζηνλ ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ηνπ ΔΘΑΖΩΜΑΣΟ, όπσο αθξηβώο 

αλαθέξεηαη ζην παξόλ άξζξν. 

 

Άπθπο 2 – Τποσπεώζειρ Μεπών 

 

α. ΓΗΑΕΩΜΑ 

Σν ΔΘΑΖΩΜΑ αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα πξνβεί ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο 

ελέξγεηεο εληόο ηνπ πιαηζίνπ ηεο λνκηκόηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα επηιέμεη ηνπο Φνξείο 

θαη ηα θπζηθά πξόζσπα πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηε Δξάζε, έλαληη ησλ νπνίσλ είλαη 
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απνθιεηζηηθά ππεύζπλν. Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ εθηακίεπζε ηνπ πνζνύ όπσο 

πεξηγξάθεηαη ζην Άξζξν 1 ηεο παξνύζαο, ην ΔΘΑΖΩΜΑ αλαιακβάλεη ηελ 

ππνρξέσζε λα πξνζθνκίζεη ζηελ Σξάπεδα ηηο ζπκβάζεηο ζπλεξγαζίαο πνπ ζα 

ζπλάςεη κε ηνπο Φνξείο κε ηνπο νπνίνπο ζα ζπλεξγαζηεί γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

Δξάζεο ή/θαη ηηο ζρεηηθέο πξνζθνξέο ή ηα ηηκνιόγηα πνπ αθνξνύλ ζηα έμνδα 

πξνβνιήο ηεο Δξάζεο.  

 

β. ΣΡΑΠΔΕΑ 

Η Σξάπεδα κέζσ ηεο Επηηξνπήο Δηαρείξηζεο έρεη ηηο ππνρξεώζεηο πνπ απνξξένπλ 

από ην αλσηέξσ αλαθεξόκελν λνκηθό πιαίζην ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ 

ινγαξηαζκώλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ηεο Δξάζεο θαη θαηαβνιήο ησλ ζρεηηθώλ 

ζπγθεληξσκέλσλ πόξσλ ζην ΔΘΑΖΩΜΑ θαη δελ θέξεη νπδεκία επζύλε γηα πξάμεηο ή 

παξαιείςεηο ζρεηηθέο κε ηε ζπλνιηθή δηαδηθαζία, θαη ελ γέλεη ηνλ ηξόπν νξγάλσζεο 

θαη πινπνίεζεο ησλ επηκέξνπο εξγαζηώλ ζην πιαίζην ηεο Δξάζεο εθ κέξνπο ηνπ 

ΔΘΑΖΩΜΑΣΟ.  

 

Άπθπο 3 – Γιάπκεια ύμβαζηρ  

 

Η δηάξθεηα ηεο παξνύζαο ύκβαζεο αξρίδεη από ηελ ππνγξαθή ηεο θαη ιήγεη 

απηνδηθαίσο ηελ 31ε Δεθεκβξίνπ 2016 εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ εξάλνπ γηα ηε 

Δξάζε, ζύκθσλα κε ην ζρεηηθό ρξνλνδηάγξακκα, εθηόο εάλ ζπκθσλεζεί εγγξάθσο 

κεηαμύ ησλ κεξώλ ε παξάηαζή ηεο.  

 

Άπθπο 4 – Σπόπορ σπημαηοδόηηζηρ 

 

Η θαηαβνιή πξνο ην  ΔΘΑΖΩΜΑ, ε νπνία ζα πξνέιζεη από ην δηαζέζηκν ζηηο 31 

Δεθεκβξίνπ 2016 πνζό ηνπ ινγαξηαζκνύ πνπ έρεη αλνηρζεί ζην πιαίζην ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Act4Greece γηα ηε ζπγθεθξηκέλε Δξάζε, ζα γίλεη εθάπαμ.  

Σα ζπκβαιιόκελα κέξε ζπκθσλνύλ όηη ε θαηαβνιή ζα πξαγκαηνπνηεζεί εληόο 

ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο δεθαπέληε (15) εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηε ιήμε ηεο παξνύζαο 

ύκβαζεο όπσο απηή νξίδεηαη ζην Άξζξν 3 ηεο παξνύζαο.   

 

Άπθπο 5 – Λύζη ηηρ ύμβαζηρ 

 

Η παξνύζα ύκβαζε ιύεηαη απηνδηθαίσο θαηά ηελ σο άλσ εκεξνκελία ιήμεο ηεο θαη 

δύλαηαη λα παξαηαζεί κόλν κε λεόηεξε έγγξαθε ζπκθσλία ησλ ζπκβαιινκέλσλ. 

 

Η παξνύζα ύκβαζε ιύεηαη θαηόπηλ έγγξαθεο θαηαγγειίαο ηεο, πνπ επηδίδεηαη από 

ηνλ θαηαγγέιινληα ζηνλ αληηζπκβαιιόκελν θαη ηζρύεη κεηά από ηελ παξέιεπζε δέθα 

(10) εκεξώλ από ηελ επνκέλε ηεο επίδνζήο ηεο, νπόηε θαη επέξρνληαη ηα έλλνκα 

απνηειέζκαηά ηεο. 

 

ηελ πεξίπησζε ιύζεο ηεο ζύκβαζεο κε θαηαγγειία, ε πξαγκαηνπνηεζείζα εθάπαμ 

θαηαβνιή δελ αλαδεηείηαη από ηελ Σξάπεδα θαη ην ΔΘΑΖΩΜΑ δηθαηνύηαη λα απαηηήζεη 

ην ηπρόλ ππόινηπν ηνπ αλαινγνύληνο ζην ζηάδην νινθιήξσζεο ηνπ εξάλνπ 

αληάιιαγκα γηα ηηο παξαζρεζείζεο ππεξεζίεο. 
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Εάλ ε Σξάπεδα έρεη πξνθαηαβάιεη πνζά έλαληη εξγαζηώλ πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηνύληαλ θαη ε ζύκβαζε θαηαγγειζεί, ην ΔΘΑΖΩΜΑ αλαιακβάλεη ηελ 

ππνρξέσζε λα επηζηξέςεη ζηελ Σξάπεδα άκεζα ηα σο άλσ πνζά πνπ έρεη ιάβεη 

έλαληη εξγαζηώλ πνπ δελ πινπνηήζεθαλ.  

Επίζεο, ε παξνύζα θαηαγγέιιεηαη από ηελ Σξάπεδα κνλνκεξώο ζύκθσλα κε ηελ 

παξαπάλσ δηαδηθαζία θαη αδεκίσο: 

(α) ιόγσ κε έλαξμεο ή κε νινθιήξσζεο ηεο Δξάζεο από ην ΔΘΑΖΩΜΑ, ζε 

πεξίπησζε δε πξόθιεζεο δεκίαο δηθαηνύηαη λα δεηήζεη θαη απνδεκίσζε. 

(β) ιόγσ παξαβίαζεο ηνπ ηζρύνληνο λνκνζεηηθνύ θαη θαλνληζηηθνύ πιαηζίνπ πνπ 

δηέπεη ην έξγν ηεο παξνύζαο ή ηνπ Καλνληζκνύ Act4Greece ν νπνίνο δηέπεη ηελ 

παξνύζα. 

(γ) ιόγσ κε ζπκκόξθσζεο κε ην ηζρύνλ λνκνζεηηθό πιαίζην θαη εηδηθόηεξα ηηο 

δηαηάμεηο πεξί μεπιύκαηνο ρξήκαηνο. 

 

Άπθπο 6 - Δμπιζηεςηικόηηηα  

 

Σα πκβαιιόκελα Μέξε αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ηεξνύλ σο εκπηζηεπηηθή 

θάζε πιεξνθνξία θαη ηπρόλ πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ πεξηέξρνληαη ζε γλώζε ηνπο 

από ηελ εθηέιεζε ηεο παξνύζαο ύκβαζεο. 

  

ε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη δηαξξνή πιεξνθνξηώλ ή/θαη πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ, ε 

νπνία απνδεδεηγκέλα νθείιεηαη ζην ΔΘΑΖΩΜΑ ή/θαη ζε ζπλεξγάηεο/ζηειέρε ηνπ, ε 

Σξάπεδα δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ηελ παξνύζα ελώ ην ΔΘΑΖΩΜΑ ζα 

ππνρξενύηαη ζε απνθαηάζηαζε θάζε ζεηηθήο δεκίαο πνπ ηπρόλ ζα έρεη ππνζηεί ε 

Σξάπεδα από ηελ ελ ιόγσ παξαβίαζε.  

 

Σα πκβαιιόκελα Μέξε ζπκθσλνύλ όηη πξηλ από ηελ νπνηαδήπνηε ηπρόλ 

δεκνζηνπνίεζε ζηνηρείσλ πνπ αθνξνύλ ζηε ζπλεξγαζία ηνπο, ν ηξόπνο θαη ην 

πεξηερόκελν ηεο δεκνζηνπνίεζεο ζα έρεη πξνεγνπκέλσο ζπκθσλεζεί εγγξάθσο 

κεηαμύ ηνπο.  

 

Άπθπο 7 - Δκσώπηζη 

 

Σν ΔΘΑΖΩΜΑ δελ έρεη δηθαίσκα λα εθρσξήζεη ή λα κεηαβηβάζεη ηε ζύκβαζε απηή ή 

νπνηνδήπνηε από ηα δηθαηώκαηα ή ηηο ππνρξεώζεηο πνπ απνξξένπλ από απηήλ. Δελ 

ζεσξείηαη εθρώξεζε ε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλεξγάηεο πνπ ζα επηιεγνύλ εθ κέξνπο 

ηνπ ΔΘΑΖΩΜΑΣΟ κε ζθνπό ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο Δξάζεο. 

 

 

Άπθπο 8 - Λύζη Γιαθυνιών – Γυζιδικία 

 

Γηα θάζε δηαθσλία ή δηαθνξά κεηαμύ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ ζρεηηθά κε ηε 

ζύκβαζε ή πνπ πεγάδεη από απηή θαη εθόζνλ ε δηαθσλία δελ κπνξεί λα ιπζεί κε 

ζπλελλόεζε, αξκόδηα γηα ηελ επίιπζή ηεο ζα είλαη ηα ειιεληθά Δηθαζηήξηα, κε έδξα 
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ηελ Αζήλα, ζηελ απνθιεηζηηθή δηθαηνδνζία ησλ νπνίσλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε 

ππάγνπλ ηηο δηαθνξέο ηνπο. 

 

 

 

 

Άπθπο 9 – Σελικέρ διαηάξειρ 

 

Η παξνύζα απνηειεί νιόθιεξε ηε ζπκθσλία ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη θαηαξγεί θάζε πξνεγνύκελε ζπκθσλία ησλ Μεξώλ γηα ην ίδην 

ζέκα. 

 

ε πίζησζε ησλ αλσηέξσ θαη αθνύ αλαγλώζζεθε από ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο 

ησλ ζπκβαιινκέλσλ, νη νπνίνη θαηαλόεζαλ πιήξσο ην πεξηερόκελό ηεο, 

ππνγξάθεηαη ζε δύν (2) αληίηππα θαη θάζε ζπκβαιιόκελνο έιαβε από έλα.  

 

ΓΗΑ ΣΟ ΓΗΑΕΩΜΑ 

 

 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΣΔ 

 

….. 

 


