ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Στην Αθήνα σήμερα ……………………… οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:
α. ………………………., υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου και νομίμου εκπροσώπου
της Διαχειριστικής Επιτροπής του «Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας» (ΛΑΕ), που
συστάθηκε στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) και ως Διοικητή και
νομίμου εκπροσώπου του ΟΓΑ, κάτοικος Αθηνών, Πατησίων 30 (ΑΦΜ 090037978
Δ.Ο.Υ Α΄ ΑΘΗΝΩΝ) ενεργών εν προκειμένω δυνάμει της αριθ. ………………………..
απόφασης της Διαχειριστικής Επιτροπής του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας του
ΟΓΑ (στο εξής χάριν συντομίας ΛΑΕ) και
β. ……………..………………………………………………………………., θεατρικός επιχειρηματίας
ή
νόμιμος
εκπρόσωπος
της
επιχείρησης
με
την
επωνυμία
…………………………………………………………………………………………………………………………
ΑΦΜ ……………………………………..
Δ.Ο.Υ …………………………………… κάτοικος
……………………………..………
……………………………………………., καλούμενος στο παρόν χάριν συντομίας
«θεατρικός επιχειρηματίας», ύστερα από την
…. /…../2016 αίτηση του.
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του Ν. 3050/2002,όπως ισχύει, με τον οποίο συστάθηκε στον
ΟΓΑ Λογαριασμός Αγροτικής Εστίας με σκοπό την οργάνωση και εφαρμογή
προγραμμάτων και παροχών μεταξύ των οποίων είναι και η Δωρεάν παροχή
εισιτηρίων θεάτρων.
2) Την με αριθ. Φ10034/8022/245/3.6.2016 (ΦΕΚ1762/16-6-2016 τεύχος Β’)
κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών & Υφυπουργού
Κοινωνικής Ασφάλισης, με την οποία, μεταξύ άλλων καθορίστηκε να ενταχθούν
στο πρόγραμμα Δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρων 66.000 δικαιούχοι του
ΛΑΕ/ΟΓΑ, οι οποίοι πρέπει να είναι συνταξιούχοι του ΟΓΑ συμπεριλαμβανομένων
και εκείνων του Λογαριασμού Ανασφαλίστων Υπερηλίκων, ασφαλισμένοι του
Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, που έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές
τους εισφορές ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση καταβολής των οφειλών και
τηρούν τους όρους της ρύθμισης, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης
συμμετοχής στις παροχές του ΛΑΕ καθώς και τα μέλη των οικογενειών των
ανωτέρω προσώπων, έμμεσα ασφαλισμένα στον ΟΓΑ. Οι συμμετέχοντες
υπάλληλοι ή/και συνταξιούχοι πρώην υπάλληλοι του ΟΓΑ, που έχουν
υποβάλει αίτηση συμμετοχής στις παροχές του ΛΑΕ και καταβάλουν
μηνιαία ατομική εισφορά καθώς και τα μέλη των οικογενειών των
παραπάνω προσώπων, έμμεσα ασφαλισμένα, με δικαίωμα περίθαλψης
απορρέον από τον υπάλληλο ή/και συνταξιούχο πρώην υπάλληλο ΟΓΑ.
Προϋπόθεση συμμετοχής όλων των ανωτέρω προσώπων είναι να είναι δικαιούχοι
περίθαλψης με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα, κατά το χρόνο υποβολής της
αίτησης.
3) Την με αριθ. Συν. 6/Θ4 /22-6-2016 απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του
ΛΑΕ, με την οποία α) εγκρίθηκε η εφαρμογή του προγράμματος Δωρεάν Παροχής
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Εισιτηρίων Θεάτρων, σε πόλεις όλων των νομών της χώρας, όπου θα δοθούν
παραστάσεις- συμπεριλαμβανομένων και των παιδικών – από θεατρικούς
Οργανισμούς και επιχειρήσεις, που λειτουργούν υπό οποιαδήποτε νομική μορφή
κατά τη θερινή θεατρική περίοδο 2016 και τη χειμερινή 2016-2017, έως και την
31-5-2017, και θα απευθύνονται σε δικαιούχους του ΛΑΕ/ΟΓΑ από όλους τους
νομούς της χώρας β) εγκρίθηκε η δαπάνη εφαρμογής του προγράμματος και γ)
καθορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις εκτέλεσης του προγράμματος, όπως
αυτοί αναφέρονται στο παρόν συμφωνητικό.
Οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

Άρθρο 1
Ο δεύτερος των συμβαλλομένων με την ιδιότητα που παρίσταται,
αναλαμβάνει την υποχρέωση, η από αυτόν εκπροσωπούμενη
θεατρική επιχείρηση να δέχεται στις παραστάσεις που θα δίνονται
στο
θέατρο………………………………………………………………………………………………….
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ……………………………………………………………………………..
ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ…………………………………………………………………………………
ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………... …..
από της εφαρμογής του παρόντος και καθ΄ όλη τη διάρκεια της
σύμβασης που ορίζεται από ………………….. έως ……………………….. ,
τους δικαιούχους - κατόχους Δελτίων Θεάματος του Λογαριασμού
Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ έτους 2016, ελεύθερης επιλογής και σε
θέσεις πλατείας. Το ανωτέρω δηλωθέν από τον θεατρικό
επιχειρηματία χρονικό διάστημα συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι
δεσμευτικό γι’ αυτόν και ουδεμία αλλαγή (επιμήκυνση) επιτρέπεται
κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Σημειώνεται ότι το παραπάνω
χρονικό διάστημα συντέμνεται ανάλογα, εάν η επιχείρηση διακόψει
τις παραστάσεις νωρίτερα. Σε περίπτωση προσωρινής ή οριστικής
διακοπής της λειτουργίας του θεάτρου, τούτο πρέπει αμέσως να
γνωστοποιηθεί εγγράφως στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΓΑ (Κλάδο
Αγροτικής Εστίας).
Άρθρο 2
Τα Δελτία θεάματος ισχύουν για όλες τις παραστάσεις, τακτικές βραδινές,
απογευματινές ή λαϊκές απογευματινές, περιλαμβανομένων και αυτών του
Σαββάτου και Κυριακής και ο ΛΑΕ/ΟΓΑ υποχρεούται στην πληρωμή μόνο των
δελτίων που χρησιμοποιήθηκαν από τους δικαιούχους κατά την διάρκεια ισχύος
του παρόντος.
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Άρθρο 3
Προκειμένου ο θεατρικός επιχειρηματίας να συμβληθεί με τον ΛΑΕ/ΟΓΑ, πρέπει
μαζί με το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό να υποβάλει τα κατωτέρω
δικαιολογητικά :
1. Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση Συμμετοχής (υπόδειγμα 1) στην οποία θα
αναφέρονται:
- Τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης.
- Η κανονική τιμή του εισιτηρίου πλατείας.
- Η χρονική διάρκεια των παραστάσεων (ημερολογιακώς).
- Ποιος έχει την εκμετάλλευση της συγκεκριμένης επιχείρησης.
2. Φωτοτυπία των εισιτηρίων με τις διαφορετικές τιμές (κανονική,
απογευματινή, λαϊκή απογευματινή, περιοδεία κλπ.) που αφορούν στις
παραστάσεις της τρέχουσας θεατρικής περιόδου 2016 και της χειμερινής
2016-2017.
3. Το πρόγραμμα των παραστάσεων, σε περίπτωση περιοδείας, στο οποίο
θα αναφέρονται τα στοιχεία του εκμεταλλευτή του θιάσου, ο τίτλος του
έργου, η πόλη και οι ημερομηνίες των παραστάσεων.
Επισημαίνεται, ότι εφόσον κατά τη διάρκεια της περιοδείας, υπάρξει
οποιαδήποτε μεταβολή στο πρόγραμμα, ο θεατρικός επιχειρηματίας
υποχρεούται να αποστέλλει πριν την παράσταση, το τροποποιημένο
πρόγραμμα στο φαξ της Αγροτικής Εστίας 210 3841602.
4. Για ατομική επιχείρηση:
Βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ περί άσκησης επαγγέλματος ή Βεβαίωση από
το ΓΕΜΗ με την επωνυμία, το σκοπό και την έδρα της επιχείρησης.
5. Για επιχειρήσεις με μορφή ΑΕ:
- Βεβαίωση από το ΓΕΜΗ περί επωνυμίας, σκοπού, έδρας της επιχείρησης,
ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου (εκπροσώπηση-δέσμευση), τροποποίησης
ή μη του καταστατικού της εταιρείας (με ενσωματωμένες τις τυχόν
μεταβολές) και μη λύσης και εκκαθάρισης αυτής.
- Πρακτικό απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που
θα εκδηλώνεται η βούληση του Νομικού Προσώπου για την κατάρτιση
της σχετικής σύμβασης και διορισμό του εκπροσώπου της εταιρείας που θα
υπογράψει τη σύμβαση.
6. Για επιχειρήσεις με μορφή ΕΕ, ΟΕ, ΕΠΕ και Σωματεία:
Βεβαίωση από το ΓΕΜΗ, περί επωνυμίας, σκοπού, έδρας της επιχείρησης,
ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου (εκπροσώπηση-δέσμευση), τροποποίησης
ή μη του καταστατικού της εταιρείας (με ενσωματωμένες τις τυχόν
μεταβολές) και μη λύσης και εκκαθάρισης αυτής.
7.Για επιχειρήσεις με μορφή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα:
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- Βεβαίωση από το ΓΕΜΗ ή από το Πρωτοδικείο περί επωνυμίας, σκοπού,
έδρας της επιχείρησης, ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου (εκπροσώπησηδέσμευση), τροποποίησης ή μη του καταστατικού της εταιρείας (με
ενσωματωμένες τις τυχόν μεταβολές) και μη λύσης και εκκαθάρισης αυτής.
Τα ανωτέρω νομιμοποιητικά έγγραφα (βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ,
βεβαίωση από το ΓΕΜΗ ή Πρωτοδικείο) οφείλουν να υποβάλουν μόνο οι
επιχειρήσεις που συμβάλλονται για πρώτη φορά με τον ΛΑΕ/ΟΓΑ καθώς
και ήδη συμβεβλημένες επιχειρήσεις στις οποίες έχει επέλθει μεταβολή στη
νομική μορφή ή στη διαχείριση τους.
Άρθρο 4
Για κάθε θεατρικό Δελτίο θεάματος, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια
ισχύος του παρόντος, θα επιδοτείται από τον ΛΑΕ/ΟΓΑ η θεατρική επιχείρηση με
το ποσό των δεκαπέντε Ευρώ (15,00 €) για την Κεντρική Σκηνή και δώδεκα
Ευρώ (12,00 €) για την Παιδική Σκηνή, ανά εισιτήριο, συμπεριλαμβανομένων
όλων των νομίμων κρατήσεων, ήτοι:
α) 8% προείσπραξη φόρου εισοδήματος (χορηγείται η ανάλογη βεβαίωση από
τον Κλάδο Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΓΑ).
β) 2% υπέρ Ταμείου Αλληλοβοηθείας ΣΕΗ.
γ) 1% υπέρ του Ταμείου Αρωγής Σωματείου Ελλήνων Τεχνικών Θεάτρου.
δ) 4% υπέρ Οργανισμού Εταιρικών Θιάσων.
ε) 4% υπέρ του Ελληνικού Θεατρικού Μουσείου κατά άρθρον 20 Ν. 2224/1994
όπως ισχύει.
στ) 1% υπέρ της εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων
ζ) 0,10% υπέρ Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
η) 3,6 % ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ υπέρ της ΕΑΑΔΣ.
θ) ο ΦΠΑ (εκτός των περιπτώσεων όπου προκύπτει νόμιμος λόγος απαλλαγής
από την υποχρέωση καταβολής του ΦΠΑ και αποδεικνύεται από σχετική
βεβαίωση από την αρμόδια ΔΟΥ ή από σχετική διάταξη νόμου).
Σε περίπτωση που η κανονική τιμή του εισιτηρίου πλατείας της θεατρικής
επιχείρησης, είναι χαμηλότερη του καταβαλλομένου από τον ΛΑΕ/ΟΓΑ
ποσού των δεκαπέντε 15,00 Ευρώ (κεντρική σκηνή) ή των δώδεκα 12,00
Ευρώ (παιδική σκηνή), τότε θα καταβάλλεται από τον ΛΑΕ/ΟΓΑ στη
συγκεκριμένη θεατρική επιχείρηση, η χαμηλότερη τιμή.
Με την κατά τα ανωτέρω καταβολή της επιδότησης από τον ΛΑΕ/ΟΓΑ για
κάθε δικαιούχο, εξαντλείται κάθε υποχρέωση του ΛΑΕ/ΟΓΑ έναντι του
επιχειρηματία.
Άρθρο 5
Η εκτύπωση των Δελτίων Θεάματος έτους 2016 ως και κάθε άλλο απαιτούμενο
έντυπο υλικό σχετικό με την εκτέλεση του παρόντος θα γίνεται με φροντίδα του
ΛΑΕ/ΟΓΑ. Σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 1063422/565/0015/27-8-2004 έγγραφο του
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, τα εισιτήρια θεάτρων (Δελτία
Θεάματος), που θα διανέμει δωρεάν ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ),
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θα εκδίδονται κατά ανάλογη εφαρμογή των οριζομένων με την απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών αριθ. 1131532/1075/ΠΟΛ. 1152/0015/30.4.1997 (ΦΕΚ
395 Α΄) για την έκδοση εισιτηρίων θεαμάτων του πρώην Οργανισμού Εργατικής
Εστίας (ΟΕΕ). Τα Δελτία Θεάματος ισχύουν μόνο για την χρονική περίοδο που
αναγράφεται επ’ αυτών. Θα είναι τρίπτυχα και αριθμημένα, θεωρημένα από τον
ΛΑΕ/ΟΓΑ με την Υπηρεσιακή σφραγίδα, την υπογραφή του Προέδρου της
Διαχειριστικής Επιτροπής του ΛΑΕ και Διοικητή του ΟΓΑ, την στρογγυλή
σφραγίδα του ΚΕΠ, την υπογραφή - σφραγίδα του αρμοδίου
υπαλλήλου, καθώς και την υπογραφή του δικαιούχου, με κενή την
ημερομηνία, την ώρα της παράστασης, τον αριθμό της θέσης και την πόλη που θα
γίνεται η παράσταση στις περιπτώσεις περιοδείας.
Τα Δελτία είναι αυστηρά προσωπικά και επ΄ αυτών θα αναγράφεται η
απαγορευτική διάταξη του Ν. 3227/2004 (άρθρο 23 παρ. 2) περί μη
διάθεσης και χρησιμοποίησης αυτών από μη δικαιούχους.
Σε περίπτωση αποδοχής εκ μέρους της επιχείρησης μη θεωρημένων Δελτίων
ή/και μη υπογεγραμμένων από το δικαιούχο ως αναφέρεται παραπάνω, καθώς
και Δελτίων Θεάματος που χορηγήθηκαν σε θεατρικές περιόδους προηγούμενων
ετών δεν θα δικαιούται την πληρωμή της αξίας αυτών.
Άρθρο 6
Παιδιά μέχρι τριών (3) ετών (γεννηθέντα από 1-1-2014 και μετά) δεν
δικαιούνται Δελτίου Θεάματος.
Άρθρο 7
Από το τρίπτυχο Δελτίο Θεάματος, το πρώτο απόκομμα, που φέρει τα στοιχεία
του ΛΑΕ/ΟΓΑ και του εκμεταλλευτή του θεάματος, θα παραμένει στον
επιτηδευματία ως δικαιολογητικό για την έκδοση του τιμολογίου, το δεύτερο θα
παραδίδεται στον θεατή δικαιούχο για την είσοδο και το τρίτο, το οποίο φέρει τα
στοιχεία του ΛΑΕ/ΟΓΑ, του εκμεταλλευτή και του δικαιούχου, την ένδειξη
«απόκομμα ταμείου για την πληρωμή από τον ΛΑΕ/ΟΓΑ», την υπογραφή και
σφραγίδα του υπευθύνου υπαλλήλου του ΚΕΠ, που θεώρησε το Δελτίο, καθώς
και την υπογραφή του δικαιούχου θα προσκομίζεται ως δικαιολογητικό μαζί
με το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών στον ΛΑΕ/ΟΓΑ.

Άρθρο 8
Κατά την προσέλευση κάθε δικαιούχου στη θεατρική παράσταση, ο ταμίας
συμπληρώνει την ημέρα και τη θέση, με βάση τις υπάρχουσες στο πλάνο κενές
θέσεις, κατά το χρόνο προσέλευσης του δικαιούχου, απροφασίστως, όπως θα
έκανε αυτό για κάθε τρίτο, με σκοπό την ίση προς το λοιπό κοινό μεταχείριση των
δικαιούχων ή την πόλη σε περίπτωση περιοδείας.
Ο δικαιούχος που έχει εξασφαλίσει θέση, θα δικαιούται εμφανιζόμενος μισή ώρα
τουλάχιστον πριν του ορισμένου χρόνου έναρξης της παράστασης, να αναβάλει τη
χρήση του Δελτίου και να ζητήσει την επιστροφή των αποκομμάτων, που έχουν
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κρατηθεί από τον ταμία, ο οποίος υποχρεούται να τα επιστρέψει στο δικαιούχο,
ώστε αυτός να μην απολέσει το δικαίωμα της δωρεάν ψυχαγωγίας.
Άρθρο 9
Η θεατρική επιχείρηση, μετά το πέρας κάθε θεατρικής παράστασης, εάν και
εφόσον έχει δεχτεί Δελτία Θεάματος από δικαιούχους του ΛΑΕ/ΟΓΑ, οφείλει να
γνωστοποιεί στον Κλάδο Αγροτικής Εστίας, μέσω φαξ (210 3841602) και εντός
48ωρών, με σφραγίδα και υπογραφή της επιχείρησης, το συνολικό αριθμό
Δελτίων Θεάματος των δικαιούχων του ΛΑΕ/ΟΓΑ που προσήλθαν στη θεατρική
παράσταση.
Άρθρο 10
Τα αποκόμματα «Ταμείου» των Δελτίων Θεάματος, πλήρως συμπληρωμένα
εκείνων που προσήλθαν στις παραστάσεις, θα συγκεντρώνονται με φροντίδα της
επιχείρησης και θα παραδίδονται για πληρωμή στον ΛΑΕ/ΟΓΑ (Κλάδος Αγροτικής
Εστίας- Πατησίων 30- 10170 ΑΘΗΝΑ), συνοδευόμενα από:












Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση επιδότησης (Υπόδειγμα 2)
Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών (τα οποία θα εκδίδονται τουλάχιστον στο
τέλος κάθε μήνα) και στα οποία θα αναγράφονται ο συνολικός αριθμός και η
αξία των χρησιμοποιηθέντων, εντός του μήνα, Δελτίων Θεάματος).
Επισημαίνεται ότι στο Τιμολόγιο θα πρέπει να αναγράφεται η αξία προ ΦΠΑ
και η αξία του ΦΠΑ.
Βεβαίωση της Εταιρίας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων περί
καταβολής τυχόν δικαιωμάτων της.
Σε περίπτωση περιοδείας:
α) Βεβαίωση Δημάρχου ή Αντιδημάρχου ή Προέδρου Δημοτικής
Πολιτιστικής Επιχείρησης στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται τα εξής: η
πόλη, η ημερομηνία πραγματοποίησης της παράστασης, η επωνυμία της
θεατρικής επιχείρησης, ο τίτλος του έργου, η δυναμικότητα του χώρου ή της
αίθουσας και αν η πραγματοποιηθείσα παράσταση ήταν ελευθέρας εισόδου ή
μη.
ή
β) Βεβαίωση ιδιώτη επιχειρηματία περί παραχώρησης του χώρου ή
Τιμολόγιο Ενοικίασης χώρου από ιδιώτη επιχειρηματία.
Το πρόγραμμα των παραστάσεων με τις ημερομηνίες, τις πόλεις που
δόθηκαν και τον αριθμό ασφαλισμένων ΟΓΑ που προσήλθαν σε κάθε
παράσταση (για περιοδεία).
Ασφαλιστική ενημερότητα (όπου απαιτείται)
Φορολογική ενημερότητα (όπου απαιτείται)
Εκτύπωση των στοιχείων του Λογαριασμού Όψεως της Τράπεζας
Πειραιώς για τις επιχειρήσεις με μορφή ΟΕ/ΕΕ/ΑΕ/ΕΠΕ ή
Εκτύπωση/φωτοαντίγραφο της α΄ σελίδας Βιβλιαρίου Ταμιευτηρίου
Τράπεζας Πειραιώς για τις ατομικές επιχειρήσεις.
Για την καταβολή της επιδότησης από τον ΛΑΕ/ΟΓΑ οι επιχειρηματίες θα
πρέπει να τηρούν Λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς [Λογαριασμό
όψεως (προκειμένου περί εταιρειών) και Λογαριασμό Ταμιευτηρίου
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(προκειμένου περί ατομικών επιχειρήσεων)], τον οποίο οφείλουν να
γνωστοποιήσουν στον ΛΑΕ/ΟΓΑ προκειμένου, μετά την εκκαθάριση, να
πιστώνεται ο λογαριασμός αυτός με το ποσό της επιδότησης.
Τα Δελτία Θεάματος του ΛΑΕ/ΟΓΑ δεν καταχωρούνται στα τηρούμενα βιβλία του
εκμεταλλευτή, δεδομένου ότι τα ακαθάριστα έσοδα καταχωρούνται στα βιβλία με
τα τιμολόγια παροχής Υπηρεσιών.
Οι επιχειρηματίες μπορούν να υποβάλουν φάκελο με τα απαραίτητα
προβλεπόμενα δικαιολογητικά, ανά μήνα, με καταληκτική ημερομηνία την
30-6-2017 προκειμένου να εκκαθαρίζονται και να αποδίδεται το
οφειλόμενο ποσό έγκαιρα.
Άρθρο 11
Μερική ή ολική εξόφληση της αξίας Δελτίων Θεάματος από τον ΛΑΕ/ΟΓΑ δεν είναι
δυνατή, εάν η αντισυμβαλλόμενη επιχείρηση δεν έχει προσκομίσει πλήρη, τα κατά
Νόμο και το παρόν συμφωνητικό, απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Άρθρο 12
Εφόσον κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος, αλλάξει, για οποιοδήποτε λόγο το
πρόσωπο που έχει την εκμετάλλευση της θεατρικής επιχείρησης, ο ΛΑΕ/ΟΓΑ θα
συνεχίσει να πληρώνει την ίδια τιμή κατά Δελτίο Θεάματος, ανεξαρτήτως αν ο
νέος επιχειρηματίας καθορίσει μεγαλύτερη τιμή εισιτηρίου. Εάν όμως καθορίσει
μικρότερη τιμή, ο ΛΑΕ/ΟΓΑ θα εξοφλεί με τη νέα αυτή μικρότερη τιμή. Κάθε
αύξηση των τιμών των εισιτηρίων και των αποδοχών του προσωπικού της
θεατρικής επιχείρησης κλπ. δεν λαμβάνεται υπόψη και ο ΛΑΕ/ΟΓΑ θα καταβάλλει
την αξία του εισιτηρίου όπως αυτή έχει καθορισθεί κατά τα ανωτέρω.
Επιπλέον, ο νέος επιχειρηματίας οφείλει να τηρεί τους όρους με τους οποίους είχε
συμβληθεί ο προκάτοχός του με τον ΛΑΕ/ΟΓΑ και να καταθέσει στην Υπηρεσία
Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής και το μεταξύ τους ιδιωτικό συμφωνητικό
(θεωρημένο από ΔΟΥ).
Άρθρο 13
Σε περίπτωση συμπαραγωγής θεατρικών επιχειρηματιών συμβεβλημένων με τον
ΛΑΕ/ΟΓΑ απαιτείται μεταξύ τους ιδιωτικό συμφωνητικό (θεωρημένο από ΔΟΥ),
στο οποίο ρητά θα αναφέρεται το έργο, η διάρκεια συμπαραγωγής και ποιος
επιχειρηματίας είναι υπεύθυνος έναντι του ΛΑΕ/ΟΓΑ για την υποβολή και
εξόφληση των Δελτίων Θεάματος που τυχόν δεχθούν.
Σε περίπτωση συμπαραγωγής θεατρικών επιχειρηματιών, εκ των οποίων ο ένας
είναι συμβεβλημένος με τον ΛΑΕ/ΟΓΑ απαιτείται μεταξύ τους ιδιωτικό
συμφωνητικό στο οποίο ρητά να αναφέρεται το έργο, η διάρκεια συμπαραγωγής
και να ορίζεται υπεύθυνος έναντι του ΛΑΕ/ΟΓΑ για την υποβολή και εξόφληση
των Δελτίων Θεάματος που τυχόν δεχθούν, ο επιχειρηματίας που είναι
συμβεβλημένος με τον ΛΑΕ/ΟΓΑ. Η καταβολή του ποσού επιδότησης από τον
ΛΑΕ/ΟΓΑ προς τον συμβεβλημένο επιχειρηματία θα θεωρείται ως πλήρης
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εξόφληση και ουδεμία υποχρέωση έχει ο ΟΓΑ έναντι του έτερου μη
συμβαλλόμενου επιχειρηματία.
Άρθρο 14
Ο ΛΑΕ/ΟΓΑ κατά τη διάρκεια του προγράμματος μπορεί να πραγματοποιεί
ελέγχους στις αντισυμβαλλόμενες θεατρικές επιχειρήσεις με όλα τα πρόσφορα
μέσα που διαθέτει, προκειμένου να διαπιστώνει την τήρηση ή μη των όρων του
προγράμματος.
Εφόσον διαπιστωθεί από τον έλεγχο μη τήρηση των όρων του προγράμματος,
τότε ο Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής του ΛΑΕ/ΟΓΑ - Διοικητής ΟΓΑ,
μπορεί μετά την πραγματοποίηση του ελέγχου να αναστείλει προσωρινά τη
συμμετοχή της αντισυμβαλλόμενης θεατρικής επιχείρησης στο πρόγραμμα μέχρι
την έκδοση της σχετικής απόφασης της Διαχειριστικής Επιτροπής.
Άρθρο 15
Για κάθε παράβαση οιουδήποτε όρου του παρόντος, θεωρουμένων όλων
ουσιωδών, εκ μέρους της αντισυμβαλλομένης θεατρικής επιχείρησης, εκτός των
τυχόν άλλων δικαιωμάτων του ΛΑΕ/ΟΓΑ, εκ του παρόντος ή των κειμένων
διατάξεων, για τα οποία και επιφυλάσσεται, ο ΛΑΕ/ΟΓΑ, κατόπιν απόφασης της
Διαχειριστικής Επιτροπής, δύναται:
α) Να προβαίνει σε μονομερή, εγγράφως και αζημίως για αυτόν καταγγελία της
σύμβασης με αποτέλεσμα, τη μη περαιτέρω συμμετοχή της επιχείρησης στο
πρόγραμμα.
Η συγκεκριμένη θεατρική επιχείρηση υποχρεούται να μη δέχεται Δελτία
Θεάματος του ΛΑΕ/ΟΓΑ, μετά τη γνωστοποίηση προς αυτήν της παραπάνω
καταγγελίας με κύρωση τη μη εξόφλησή της αξία τους για όσα τυχόν δεχθεί
ή/και
β) Να μη καταβάλει τη σχετική επιδότηση ή σε περίπτωση που αυτή έχει ήδη
καταβληθεί να ζητήσει την επιστροφή αυτής, εντόκως ή/και
γ) Να αποκλείει τη συγκεκριμένη επιχείρηση από το πρόγραμμα Δωρεάν παροχής
εισιτηρίων θεάτρου του επομένου έτους ή των επόμενων τριών (3) ετών ή δια
παντός από το πρόγραμμα ή/και
δ) Να επιβάλει, σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των προαναφερόμενων όρων, την
καταβολή ποσού μέχρι το 10πλάσιο της επιδότησης που αντιστοιχεί στον αριθμό
των κατόχων Δελτίων θεάματος του ΛΑΕ/ΟΓΑ που παρακολούθησαν την
παράσταση την ημερομηνία που διαπιστώθηκαν παραβάσεις του προγράμματος,
το οποίο ρητά συμφωνείται με την παρούσα, ως ποινική ρήτρα για την ανωτέρω
αιτία σε βάρος του αντισυμβαλλόμενου και υπέρ του ΛΑΕ (άρθρο 404 Αστικού
Κώδικα).
Άρθρο 16
Ειδικά συμφωνείται, ότι απαγορεύεται η εκχώρηση και η ενεχυρίαση από την
επιχείρηση, των απαιτήσεών της κατά του ΛΑΕ/ΟΓΑ, που απορρέουν από το
παρόν συμφωνητικό προς κάθε τρίτο, σε περίπτωση δε που τυχόν γίνει, είναι
άκυρη και δεν γεννά καμία υποχρέωση για τον ΛΑΕ/ΟΓΑ.
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Άρθρο 17
Τα συμβαλλόμενα μέρη διατηρούν το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης
αζημίως, στην περίπτωση κατά την οποία ο ΛΑΕ/ΟΓΑ, για οιονδήποτε λόγο
αποφασίσει τη διακοπή του προγράμματος, με απόφαση της Διαχειριστικής
Επιτροπής αυτού ή η αντισυμβαλλόμενη επιχείρηση κρίνει ασύμφορη τη
συνεργασία.
Άρθρο 18
Όλα τα υποδείγματα της παρούσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Τα παραπάνω συνομολόγησαν και συναποδέχονται οι συμβαλλόμενοι, όπως
παρίστανται στην παρούσα σύμβαση, η οποία έγινε σε δύο όμοια αντίτυπα και
υπογράφεται από αυτούς, ως έπεται.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΓΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕ
ΤΟΥ ΛΑΕ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕ ΤΟΥ ΛΑΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΓΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ
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