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ΚΛΑΔΟΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

                                                                 ΠΡΟΣ:  Θεατρικούς Επιχειρηματίες

Σας  πληροφορούμε  ότι  η  Διαχειριστική  Επιτροπή  του  Λογαριασμού  Αγροτικής 
Εστίας, με την αριθ. Συν. 4/Θ6/17-5-2012  απόφασή της, α) ενέκρινε την εφαρμογή 
προγράμματος  Δωρεάν  Διανομής  Εισιτηρίων  Θεάτρων,  και  τη  διανομή  σε 
δικαιούχους του ΟΓΑ 100.000 συνολικά Δελτίων θεάματος ελεύθερης επιλογής για 
παραστάσεις – συμπεριλαμβανομένων και των παιδικών- που θα δοθούν σε πόλεις 
όλων των νομών της χώρας κατά τη θερινή θεατρική περίοδο 2012 και τη χειμερινή 
περίοδο 2012- 2013, από θεατρικούς Οργανισμούς και επιχειρήσεις που λειτουργούν 
υπό οποιαδήποτε νομική μορφή και  β)  καθόρισε τους όρους και τις προϋποθέσεις 
εκτέλεσης του προγράμματος, όπως αυτοί αναφέρονται στα συνημμένα αντίτυπα του 
Ιδιωτικού Συμφωνητικού.

Εφόσον επιθυμείτε να συμμετάσχετε στο εν λόγω πρόγραμμα και συμφωνείτε με 
τους όρους της σύμβασης, θα πρέπει να εκτυπώσετε δύο (2) αντίτυπα ιδιωτικών 
συμφωνητικών από την ιστοσελίδα του ΟΓΑ   www  .  oga  .  gr  , να τα συμπληρώσετε 
και να τα αποστείλετε υπογεγραμμένα στον ΟΓΑ το αργότερο μέχρι  20-7-2012 
(σφραγίδα  ταχυδρομείου  ή  πρωτόκολλο  ΟΓΑ),  συνυποβάλλοντας  και  τα 
παρακάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά:

Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α

1. Αίτηση- Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να αναφέρετε:
- Τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης.
- Την κανονική τιμή του εισιτηρίου πλατείας.
- Την χρονική διάρκεια των παραστάσεων (ημερολογιακώς).
- Αν ανήκετε στην Π.Ε.Ε.Θ.
- Ποιος έχει την εκμετάλλευση της συγκεκριμένης επιχείρησης

2. Βεβαίωση  αρμόδιας  Δ.Ο.Υ. από  την  οποία  να  προκύπτουν  οι  τιμές  των 
εισιτηρίων.

3. Σε  περίπτωση  περιοδείας, το Αποδεικτικό  υποβολής  Γνωστοποίησης  της  
αρμόδιας Δ.Ο.Υ., καθώς και το πρόγραμμα των παραστάσεων που υποβλήθηκε 
συνημμένα, στο οποίο θα αναφέρονται τα στοιχεία του εκμεταλλευτή του θιάσου, 
η πόλη, η ημερομηνία και η ώρα παράστασης.
Επισημαίνεται,  ότι  εφόσον  κατά  τη  διάρκεια  της  περιοδείας,  υπάρξει 
οποιαδήποτε  μεταβολή  στο  πρόγραμμα,  ο  θεατρικός  επιχειρηματίας 
υποχρεούται να αποστέλλει   πριν   την παράσταση, την τροποποιητική κατάσταση   
που υπέβαλε στη Δ.Ο.Υ. για την εν λόγω αλλαγή, στο φαξ της Αγροτικής Εστίας 
210 3841602.
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4. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρείας, εφόσον η επιχείρηση λειτουργεί 
υπό εταιρική μορφή, συγκεκριμένα:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: α) επίσημο αντίγραφο καταστατικού, β) πιστοποιητικό 
γραμματέως Πρωτοδικών περί μη λύσεως της εταιρείας και περί τροποποιήσεως ή μη 
του  καταστατικού  της,  γ)  σε  περίπτωση  τροποποιήσεως  επίσημα  αντίγραφα  των 
τροποποιητικών πράξεων.

Α.Ε.  ή  Ε.Π.Ε.:  α)  επίσημο  αντίγραφο  καταστατικού  ή  το  ΦΕΚ  στο  οποίο 
δημοσιεύτηκε η περίληψη του, β) πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής περί μη λύσεως της 
εταιρείας ή τροποποιήσεως του καταστατικού αυτής ή δήλωση του Ν.1599/86 του 
εκπροσώπου  της  εταιρείας  (μόνο  για  Α.Ε.),   γ)  σε  περίπτωση  τροποποίησης  τα 
επίσημα  αντίγραφα  των  τροποποιητικών  πράξεων  ή  των  ΦΕΚ  στα  οποία 
δημοσιεύτηκαν  και  δ)  αντίγραφο  πρακτικού  ΔΣ  από  το  οποίο  να  προκύπτει  η 
εκπροσώπηση της εταιρείας, με τη δέουσα θεώρηση.

ΣΩΜΑΤΕΙΑ:  α)  επίσημο  αντίγραφο  ισχύοντος  καταστατικού,  β)  πιστοποιητικό 
γραμματέως Πρωτοδικών περί μη διαλύσεως του Σωματείου και περί τροποποιήσεως 
ή  μη  του  καταστατικού,  γ)  αντίγραφα  τελευταίων  αρχαιρεσιών  και  πρακτικό  ΔΣ 
συγκρότησης σε σώμα και δ) πιστοποιητικό γραμματέως Πρωτοδικείου της έδρας του 
Σωματείου περί μη προσβολής των τελευταίων αρχαιρεσιών ή δήλωση περί αυτού 
του Ν. 1599/86 του προέδρου και του Γενικού Γραμματέα του Σωματείου.

Επισημαίνουμε  ότι,  όσοι  θεατρικοί  επιχειρηματίες  ενδιαφέρονται  να 
συμμετάσχουν στο νέο Πρόγραμμα Δωρεάν Διανομής Εισιτηρίων Θεάτρων, για 
τη  θερινή θεατρική περίοδο 2012 και τη χειμερινή περίοδο 2012- 2013, και είχαν 
συμβληθεί κατά τα προηγούμενα έτη με τον Οργανισμό μας, και δεν έχει επέλθει 
οποιαδήποτε μεταβολή στη νομική μορφή ή στη διαχείριση της επιχείρησης δεν 
θα προσκομίσουν τα ανωτέρω της παρ. γ αναφερόμενα δικαιολογητικά.

Επίσης,  δεν  θα  γίνονται  δεκτές  αιτήσεις  και  δεν  θα  συνάπτεται  σύμβαση  με 
επιχειρηματίες που δεν θα προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Με  την  επιφύλαξη  της  ορθότητας  των  υποβαλλομένων  δικαιολογητικών,  τα  δύο 
αντίτυπα  του  Συμφωνητικού,  θα  υπογραφούν  και  από  τον  Πρόεδρο  της 
Διαχειριστικής  Επιτροπής  του  Λ.Α.Ε.  και  Διοικητή  του  ΟΓΑ και  το  ένα  θα  σας 
επιστραφεί για την φύλαξη του, στο αρχείο σας.

Για  περισσότερες  πληροφορίες,  σχετικά  με  τις  προϋποθέσεις  και  τους  όρους 
συμμετοχής στο ανωτέρω πρόγραμμα, μπορείτε να απευθύνεστε στην Υπηρεσία μας 
(Πατησίων  30,  5ος όροφος,  Γραφείο  521,  522  στα  τηλέφωνα  2131519233  και 
2131519303) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

                                                                                   Η Προϊσταμένη του Κλάδου
                                                                                                    κ.α.α.

                                                                                           Ελένη  Κόνιαρη
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