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ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

Στην Αθήνα σήμερα 26  Μαρτίου 2018 μεταξύ των συμβαλλομένων: 
 
Α) Κ.Ε.Δ.Α.Μ. (Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Άργους – Μυκηνών) 
Επάγγελμα: Ν.Π.Ι.Δ 
Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 2, Άργος 
ΑΦΜ: 998178124 - ΔΟΥ: ΆΡΓΟΥΣ 
εκπροσωπούμενη από τον πρόεδρο Πέτρο Διολίτση καλούμενη ως εξής και για 
συντομία ο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ» και  
 
 

Β) ΠΕΤΡΟΣ  ΓΑΪΤΑΝΟΣ 

Επάγγελμα: Καλλιτέχνης  , Ερµηνευτής 

Διεύθυνση: Καποδιστρίου 3 Ν. Πεντέλη ΤΚ 15236 

ΑΦΜ: 037619191  – Δ.Ο.Υ.: ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ 

καλούμενος ως εξής και για συντομία ο «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ»,  
 
συμφωνούν, συνομολογούν και συναποφασίζουν τα εξής: 
 
Ο Διοργανωτής αναθέτει στον Αντισυμβαλλόμενο την εμφάνιση και την συμμετοχή 
του ερμηνεύοντας  εκκλησιαστικούς ύμνους την Μεγάλη Παρασκευή 6 Απριλίου 
2018, κατά το έθιμο της περιφοράς των επιταφίων από όλους τους ναούς στην 
πλατεία Αγίου Πέτρου Άργους. 
 
Α . ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
Η διάρκεια της συναυλίας ορίζεται να είναι 1 (μία) ώρα περίπου. 
 
Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ 
 
1) Η φροντίδα για τη διασφάλιση της Δημόσιας Τάξεως και η περιφρούρηση του 
χώρου που θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση, καθώς και η λήψη μέτρων για την 
αποφυγή οποιουδήποτε ατυχήματος στο προσωπικό, στους συντελεστές της 
εκδήλωσης και στο κοινό. Η φροντίδα μέσω υπηρεσιών security ή δημοτικής 
αστυνομίας για την μη ενόχληση των καλλιτεχνών πριν και κατά τη διάρκεια της 
εκδήλωσης. Ο Διοργανωτής αναλαμβάνει την αστική ευθύνη της συναυλίας έναντι του 
κοινού, για οποιοδήποτε τυχαίο γεγονός ήθελε συμβεί κατά το χρόνο της εκδήλωσης. 
 
2) Ο Διοργανωτής θα φροντίσει έτσι ώστε να διατεθεί στον καλλιτέχνη κατάλληλος 
χώρος (που να διαθέτει καρέκλες, τραπέζι, καθρέφτη και φωτισμό) και στον οποίο θα 
υπάρχουν τα απαραίτητα νερά, αναψυκτικά, ποτά κτλ. 
 
3) Ο διοργανωτής οφείλει να εγκαταστήσει και να τοποθετήσει εξέδρα. 
 
4) Η πλήρης ηχητική και φωτιστική κάλυψη της εκδήλωσης. 
 
 
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 
 
1) Η φροντίδα για την παράδοση νόμιμων παραστατικών στον διοργανωτή, δηλ. 
τιμολογίου παροχής υπηρεσιών του. 
 
2) Η έγκαιρη παρουσία του για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης.  
 
 
 
 

ΑΔΑ: 7ΖΩ4ΟΕΚΦ-ΔΣ2



2 

 

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
Έναντι των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο Αντισυμβαλλόμενος, ο διοργανωτής θα 
καταβάλει το ποσό των 1.875€ + 450 Φ.Π.Α 24 % (2.325€) κατόπιν έκδοσης 
τιμολογίου. Το παραπάνω ποσό θα καταβληθεί με την υπογραφή του παρόντος στον 
τραπεζικό λογαριασμό του Αντισυμβαλλόμενου που τηρεί στην Alpha Bank: IBAN 

GR8001409870987002320000645 

 
  
 
Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 
1) Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ θα διασφαλίσει ώστε καμία ηχογράφηση, ραδιοφωνική ή 
τηλεοπτική μετάδοση ή ιδιωτική βιντεοσκόπηση των αντισυμβαλλομένων δεν θα γίνει 
χωρίς την προηγούμενη έγκριση και σύμφωνη γνώμη του εκπροσώπου τους. 
  
2) Σε περίπτωση που προκύψει ανωτέρα βία και ο διοργανωτής δεν επιθυμεί τον 
ορισμό νέας ημερομηνίας διεξαγωγής της εκδήλωσης, τότε ο διοργανωτής οφείλει να 
αποζημιώσει τον αντισυμβαλλόμενο όπως προβλέπεται στους ανωτέρω οικονομικούς 
όρους (κεφάλαιο Δ’ του παρόντος), ήτοι 1.875€ πλέον ΦΠΑ 24% με την απόδοση 
σχετικού τιμολογίου. 
 
3) Σε περίπτωση που η συναυλία ξεκινήσει και διακοπεί λόγω βροχής ή άλλης 
ανωτέρας βίας ή οποιουδήποτε σοβαρού λόγου (μετά τα πρώτα 20 λεπτά διεξαγωγής 
της), τότε η συναυλία θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε και ο Αντισυμβαλλόμενος 
αποζημιώνεται εις ολόκληρων, όπως προβλέπεται στους ανωτέρω οικονομικούς όρους 
(κεφάλαιο Δ’ του παρόντος).   
 
4) Ο διοργανωτής έχει το δικαίωμα να ασφαλίσει την εκδήλωση (για λόγους ανωτέρας 
βίας) με οποιοδήποτε οικονομικό αντάλλαγμα εκείνος κρίνει αναγκαίο.  
 
5) Όλοι οι όροι του παρόντος συμφωνητικού θεωρούνται βασικοί και δεν επιτρέπεται η 
αναθεώρησή τους, εκτός αν υπάρχει ρητή και έγγραφη συμφωνία και των δύο μερών. 
Η δε παράβαση οποιουδήποτε όρου από οποιονδήποτε των συμβαλλομένων, δίνει 
δικαίωμα στον αναίτιο συμβαλλόμενο να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση εις βάρος 
του υπαιτίου και να αξιώσει από αυτόν την αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής 
ζημίας που υπέστη. 
 
6) Σε περίπτωση διαφορών ή ασυμφωνίας μεταξύ των μερών δια του παρόντος, 
αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια της Αθήνας, αφού προηγηθεί προσπάθεια φιλικού 
διακανονισμού της διαφοράς, με βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.  
 
Το παρόν αναγνώσθηκε και υπογράφεται σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα ένα από τα 
οποία έλαβε ο Αντισυμβαλλόμενος. 
 
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

                                             
ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ                                  ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ       

 
 
 
 
 

 ΠΕΤΡΟΣ ΔΙΟΛΙΤΣΗΣ                
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