ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
Στην Αθηή να σηή μερα ……………………… οι παρακαή τω συμβαλλοή μενοι:
α. …………………………………………, με την ιδιοή τηταή του ως Προεή δρου και νομιήμου
εκπροσωήπου της Διαχειριστικηή ς Επιτροπηή ς του «Λογαριασμουή Αγροτικηή ς Εστιήας» (ΛΑΕ),
που συσταή θηκε στον Οργανισμοή Προνοιακωήν Επιδομαή των & Κοινωνικηή ς Αλληλεγγυή ης
(ΟΠΕΚΑ) και ως Διοικητηή και νομιήμου εκπροσωήπου του ΟΠΕΚΑ, καή τοικος Αθηνωήν,
Πατησιήων 30 (ΑΦΜ 090037978, Δ.Ο.Υ Α΄ ΑΘΗΝΩΝ) ενεργωήν εν προκειμεή νω δυναή μει της
αριθ. Συν. 3/Θ5/31-05-2019 αποή φασης της Διαχειριστικηή ς Επιτροπηή ς του Λογαριασμουή
Αγροτικηή ς Εστιήας του ΟΠΕΚΑ (στο εξηή ς χαή ριν συντομιήας ΛΑΕ) και
β. ……………..………………………………………………………………., θεατρικοή ς επιχειρηματιήας ηή
νοή μιμος
εκπροή σωπος
της
επιχειήρησης
με
την
επωνυμιήα
………………………………………………………………………………………………………………………………………
ΑΦΜ …………………………………………………………………. Δ.Ο.Υ ……….....……………………………………
καή τοικος ……………………………..………………………………………………………………………………………,
καλουή μενος στο παροή ν χαή ριν συντομιήας «θεατρικοή ς επιχειρηματιήας», υή στερα αποή την
……. /…../2019 αιήτησηή του.
Έχοντας υποή ψη:
1)
Τις διαταή ξεις του Ν. 3050/2002, οή πως ισχυή ει, με τον οποιή ο
συσταή θηκε στον πρωήην ΟΓΑ Λογαριασμοή ς Αγροτικηή ς Εστιήας με σκοποή την οργαή νωση
και εφαρμογηή προγραμμαή των και παροχωήν μεταξυή των οποιήων ειήναι και η δωρεαή ν
παροχηή εισιτηριήων θεαή τρων.
2) Τις διαταή ξεις του Ν.4520/2018 (ΦΕΚ 30Α).
3) Την με αριθ. Φ.10034/οικ.23019/815 (ΦΕΚ 2077/Β/04-06-2019) αποή φαση της
Υπουργουή Εργασιήας, Κοινωνικηή ς Ασφαή λισης και Κοινωνικηή ς Αλληλεγγυή ης και της
Αναπληρωήτριας Υπουργουή Εργασιήας, Κοινωνικηή ς Ασφαή λισης και Κοινωνικηή ς
Αλληλεγγυή ης, με την οποιήα, μεταξυή αή λλων, καθοριήστηκε να ενταχθουή ν στο
προή γραμμα δωρεαή ν παροχηή ς εισιτηριήων θεαή τρων τριαή ντα πεή ντε χιλιαή δες (35.000)
δικαιουή χοι του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ.
4) Την με αριθ. Συν. 3/Θ5/31-05-2019 αποή φαση της Διαχειριστικηή ς Επιτροπηή ς του ΛΑΕ,
με την οποιήα: α) εγκριήθηκε η εφαρμογηή του προγραή μματος δωρεαή ν παροχηή ς
εισιτηριήων θεαή τρων, σε ποή λεις οή λων των νομωήν της χωήρας, οή που θα δοθουή ν
παρασταή σεις - συμπεριλαμβανομεή νων και των παιδικωήν - αποή θεατρικουή ς
oργανισμουή ς και επιχειρηή σεις, που λειτουργουή ν υποή οποιαδηή ποτε νομικηή μορφηή καταή
τη θερινηή θεατρικηή περιήοδο 2019 και τη χειμερινηή περιήοδο 2019-2020, αποή
10/07/2019 έως και 08/05/2020, και θα απευθυή νονται σε δικαιουή χους του
ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ αποή οή λους τους νομουή ς της χωήρας β) εγκριήθηκε η δαπαή νη εφαρμογηή ς
του προγραή μματος και γ) καθοριήστηκαν οι οή ροι και οι προυϋ ποθεή σεις εκτεή λεσης του
προγραή μματος, οή πως αυτοιή αναφεή ρονται στο παροή ν συμφωνητικοή .
Οι ανωτεή ρω συμβαλλοή μενοι συμφωνουή ν και συναποδεή χονται τα ακοή λουθα:
Άρθρο 1
Ο δευή τερος των συμβαλλομεή νων με την ιδιοή τητα που παριήσταται, αναλαμβαή νει την
υποχρεή ωση, η αποή αυτοή ν εκπροσωπουή μενη θεατρικηή επιχειήρηση να δεή χεται στις
παρασταή σεις που θα διήνονται στο
ΘΕΑΤΡΟ.…………………………………………………………………...........................................................................
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ………………………………………………………………………………………………………
ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ:………………………………………………………..………………………………………………..
ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ
…………………………………………………………………………………………………………………. .
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αποή της εφαρμογηή ς του παροή ντος και καθ΄ οή λη τη διαή ρκεια της συή μβασης που οριήζεται
αποή ………………….. έως ……………………….., τους δικαιουή χους - κατοή χους δελτιήων θεαή ματος
του Λογαριασμουή Αγροτικηή ς Εστιήας του ΟΠΕΚΑ εή τους 2019, ελεύθερης επιλογής και σε
θέσεις πλατείας. Το ανωτεή ρω δηλωθεή ν αποή τον θεατρικοή επιχειρηματιήα χρονικοή
διαή στημα συμμετοχηή ς στο προή γραμμα ειήναι δεσμευτικοή γι’ αυτοή ν και ουδεμιήα αλλαγηή
(επιμηή κυνση) επιτρεή πεται καταή τη διαή ρκεια του προγραή μματος. Σημειωήνεται οή τι το
παραπαή νω χρονικοή διαή στημα συντεή μνεται αναή λογα, εαή ν η επιχειήρηση διακοή ψει τις
παρασταή σεις νωριήτερα. Σε περιήπτωση προσωρινηή ς ηή οριστικηή ς διακοπηή ς της λειτουργιήας
του θεαή τρου, τουή το πρεή πει αμεή σως να γνωστοποιηθειή εγγραή φως στην αρμοή δια Υπηρεσιήα
του ΟΠΕΚΑ (Διευή θυνση Αγροτικηή ς Εστιήας).
Άρθρο 2
Τα δελτιήα θεαή ματος ισχυή ουν για οή λες τις παρασταή σεις, τακτικεή ς βραδινεή ς, απογευματινεή ς
ηή λαιϋκεή ς απογευματινεή ς, περιλαμβανομεή νων και αυτωήν του Σαββαή του και Κυριακηή ς και ο
ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ υποχρεουή ται στην πληρωμηή μοή νο των δελτιήων που χρησιμοποιηή θηκαν αποή
τους δικαιουή χους καταή την διαή ρκεια ισχυή ος του παροή ντος.
Άρθρο 3
Προκειμεή νου ο θεατρικοή ς επιχειρηματιήας να συμβληθειή με τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, πρεή πει μαζιή
με το παροή ν ιδιωτικοή συμφωνητικοή να υποβαή λει τα κατωτεή ρω δικαιολογητικαή :
1.

Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής (υπόδειγμα 1) στην οποιήα θα
αναφεή ρονται:
 Τα πληή ρη στοιχειήα της επιχειήρησης.
 Επωνυμιήα Θεαή τρου.
 Η κανονικηή τιμηή του εισιτηριήου πλατειήας.
 Η χρονικηή διαή ρκεια των παρασταή σεων (ημερολογιακωής).
 Ποιοή ς εή χει την εκμεταή λλευση της συγκεκριμεή νης επιχειήρησης.

2.

Φωτοτυπία των εισιτηρίων με τις διαφορετικές τιμές (κανονικηή , απογευματινηή ,
λαιϋκηή απογευματινηή , περιοδειήα κ.λπ.) που αφορουή ν στις παρασταή σεις της
τρεή χουσας θεατρικηή ς περιοή δου 2019 και της χειμερινηή ς περιοή δου 2019-2020.

3.

Το πρόγραμμα των παραστάσεων, σε περίπτωση περιοδείας, στο οποιήο θα
αναφεή ρονται τα στοιχειήα του εκμεταλλευτηή του θιαή σου, ο τιήτλος του εή ργου, η ποή λη
και οι ημερομηνιήες των παρασταή σεων.
Επισημαιήνεται, οή τι εφοή σον καταή τη διαή ρκεια της περιοδειήας, υπαή ρξει οποιαδηή ποτε
μεταβολή στο πρόγραμμα, ο θεατρικοή ς επιχειρηματιήας υποχρεουή ται να
αποστεή λλει
πριν
την
παραή σταση,
στο
ηλεκτρονικοή
ταχυδρομειήο
agrotikiestia@opeka.gr ηή μεή σω φαξ (210 3841602), το τροποποιημεή νο προή γραμμα.

4.

Για ατομική επιχείρηση:
Βεβαίωση έναρξης/μεταβολής εργασιών φυσικών πρόσωπων της αρμοδίας
ΔΟΥ, περιή επωνυμιήας, σκοπουή , εή δρας της επιχειήρησης, αή σκησης δραστηριοή τητας,

5.

Για επιχειρήσεις με μορφή Ε.Ε., Ο.Ε., Ι.Κ.Ε., Ε.Π.Ε. και τα Σωματεία:
Βεβαίωση έναρξης /μεταβολής εργασιών μη φυσικών προσώπων της
αρμόδιας ΔΟΥ, περιή επωνυμιήας, σκοπουή , εή δρας της επιχειήρησης, αή σκησης
δραστηριοή τητας,
Αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού της εταιρείας και των εγγραή φων
τροποποιήησης του, αποή το οποιήο να προκυή πτει ο Διαχειριστηή ς ηή οι Διαχειριστεή ς.

6.

Για επιχειρήσεις με μορφή Α.Ε.:
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Βεβαίωση έναρξης/μεταβολής εργασιών μη φυσικών προσώπων της
αρμόδιας ΔΟΥ,
ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκε το καταστατικοή της Εταιρειήας,
Βεβαίωση περί τροποποιήσεως ή μη του Καταστατικού της Εταιρειήας και τα
αντιήστοιχα ΦΕΚ με τις τροποποιηή σεις αυτουή , εφοή σον υπαή ρχουν,
ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκε η τελευταιήα συγκροή τηση του Διοικητικουή
Συμβουλιήου σε Σωήμα και στο οποιήο αναφεή ρεται η ληή ξη θητειήας αυτουή ηή Αντιήγραφο
πρακτικουή συνεδριήασης της Α.Ε. για τη συγκροή τηση και τον χροή νο θητειήας του
Διοικητικουή Συμβουλιήου, το οποιήο θα εή χει ηή δη κατατεθειή για δημοσιήευση σε ΦΕΚ
και θα φεή ρει τον σχετικοή αριθμοή καταή θεσης (σε περιήπτωση που δεν εή χει γιήνει η
δημοσιήευση σε ΦΕΚ),
Πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικουή Συμβουλιήου της Α.Ε. αποή το οποιήο θα
προκυή πτει το προή σωπο που εξουσιοδοτειήται να εκπροσωπειή την επιχειήρηση.
7.

Για επιχειρήσεις με μορφή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα:
Βεβαίωση έναρξης/μεταβολής εργασιών φυσικών πρόσωπων της αρμοδίας
ΔΟΥ,
Βεβαίωση από το Πρωτοδικείο ή Βεβαίωση από το ΓΕΜΗ περιή επωνυμιήας,
σκοπουή , εή δρας της επιχειήρησης, ισχυή οντος Διοικητικουή Συμβουλιήου (εκπροσωήπησηδεή σμευση), τροποποιήηση ηή μη του καταστατικουή της εταιρειήας με ενσωματωμεή νες
τις τυχοή ν μεταβολεή ς και μη λυή σης και εκκαθαή ρισης αυτηή ς.

Άρθρο 4
Για καή θε δελτιήο θεαή ματος, το οποιή ο θα χρησιμοποιηθειή καταή τη διαή ρκεια ισχυή ος του
παροή ντος, θα επιδοτειήται αποή τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ η θεατρικηή επιχειήρηση με το ποσοή των
δεκαπεή ντε ευρωή (15,00 €) για την Κεντρική Σκηνή και δωήδεκα ευρωή (12,00 €) για την
Παιδική Σκηνή, αναή εισιτηή ριο, συμπεριλαμβανομεή νων οή λων των νομιήμων κρατηή σεων,
ηή τοι:
 8% προειήσπραξη φοή ρου εισοδηή ματος (χορηγειήται η αναή λογη βεβαιήωση αποή τη
Διευή θυνση Οικονομικωήν Υπηρεσιωήν του ΟΠΕΚΑ).
 2% υπεή ρ Ταμειήου Αλληλοβοηθειήας ΣΕΗ.
 1% υπεή ρ του Ταμειήου Αρωγηή ς Σωματειήου Ελληή νων Τεχνικωήν Θεαή τρου.
 4% υπεή ρ Οργανισμουή Εταιρικωήν Θιαή σων.
 4% υπεή ρ του Ελληνικουή Θεατρικουή Μουσειήου καταή αή ρθρον 20 Ν. 2224/1994 οή πως
ισχυή ει.
 1% υπεή ρ της εταιρειήας Ελληή νων Θεατρικωήν Συγγραφεή ων
 0,07% υπεή ρ της Ενιαιήας Ανεξαή ρτητης Αρχηή ς Δημοσιήων Συμβαή σεων
 3,6 % χαρτοή σημο επιή της κραή τησης υπεή ρ της Ενιαιήας Ανεξαή ρτητης Αρχηή ς Δημοσιήων
Συμβαή σεων
 ο ΦΠΑ (εκτοή ς των περιπτωήσεων οή που προκυή πτει νοή μιμος λοή γος απαλλαγηή ς αποή την
υποχρεή ωση καταβοληή ς του ΦΠΑ και αποδεικνυή εται αποή σχετικηή βεβαιήωση αποή την
αρμοή δια Δ.Ο.Υ. ηή αποή σχετικηή διαή ταξη νοή μου).
Σε περίπτωση που η κανονική τιμή του εισιτηρίου πλατείας της θεατρικής
επιχείρησης, είναι χαμηλότερη του καταβαλλομένου από τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ ποσού
των δεκαπέντε 15,00 ευρώ (κεντρική σκηνή) ή των δώδεκα 12,00 ευρώ (παιδική
σκηνή), τότε θα καταβάλλεται από τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ στη συγκεκριμένη θεατρική
επιχείρηση, η χαμηλότερη τιμή.
Με την κατά τα ανωτέρω καταβολή της επιδότησης από τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ για κάθε
δικαιούχο, εξαντλείται κάθε υποχρέωση του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ έναντι του
επιχειρηματία.
Άρθρο 5
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Η εκτυή πωση των δελτιήων θεαή ματος εή τους 2019 ως και καή θε αή λλο απαιτουή μενο εή ντυπο
υλικοή σχετικοή με την εκτεή λεση του παροή ντος θα γιήνεται με φροντιήδα του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ. Τα
δελτιήα θεαή ματος ισχυή ουν μοή νο για την χρονικηή περιήοδο που αναγραή φεται επ’ αυτωήν. Θα
ειήναι τριήπτυχα και αριθμημεή να, θεωρημεή να αποή τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ με την Υπηρεσιακηή
σφραγιήδα, την υπογραφηή του Προεή δρου της Διαχειριστικηή ς Επιτροπηή ς του ΛΑΕ και
Διοικητηή του ΟΠΕΚΑ, την στρογγυληή σφραγιήδα του ΚΕΠ, την υπογραφηή - σφραγιήδα του
αρμοδιήου υπαλληή λου, καθωής και την υπογραφηή του δικαιουή χου, με κενηή την ημερομηνιήα,
την ωήρα της παραή στασης, τον αριθμοή της θεή σης και την ποή λη που θα γιήνεται η
παραή σταση στις περιπτωήσεις περιοδειήας
Σε περιήπτωση αποδοχηή ς εκ μεή ρους της επιχειήρησης μη θεωρημεή νων δελτιήων ηή /και μη
υπογεγραμμεή νων αποή το δικαιουή χο ως αναφεή ρεται παραπαή νω, καθωής και δελτιήων
θεαή ματος που χορηγηή θηκαν σε θεατρικεή ς περιοή δους προηγουή μενων ετωήν, δεν θα
δικαιουή ται την πληρωμηή της αξιήας αυτωήν.
Αν διαπιστωθεί ότι δικαιούχος του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ δεν έκανε χρήση ο ίδιος του
δελτίου της παροχής και το διέθεσε σε τρίτο πρόσωπο, θα αποκλείεται από το
δικαίωμα συμμετοχής του από τα προγράμματα του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ έως και τα
επόμενα τρία (3) έτη.
Άρθρο 6
Παιδιά μέχρι τριών (3) ετών (γεννηθέντα από 1-1-2017 και μετά) δεν δικαιούνται
δελτίου θεάματος.
Άρθρο 7
Αποή το τριήπτυχο δελτιήο θεαή ματος, το πρώτο απόκομμα, που φεή ρει τα στοιχειήα του
ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ και του εκμεταλλευτηή του θεαή ματος, θα παραμεή νει στον επιτηδευματιήα ως
δικαιολογητικοή για την εή κδοση του τιμολογιήου, το δεύτερο θα παραδιήδεται στον θεατηή
δικαιουή χο για την ειήσοδο και το τρίτο, το οποίο φέρει τα στοιχεία του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ,
του εκμεταλλευτή και του δικαιούχου, την ένδειξη «απόκομμα ταμείου για την
πληρωμή από τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ», 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/ΟΠΕΚΑ. Σε διαφορετική περίπτωση το δελτίο θεάματος δεν
θα εξοφλείται.
Άρθρο 8
Κατά την προσέλευση κάθε δικαιούχου του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ στη θεατρική
παράσταση, ο ταμίας συμπληρώνει την ημέρα και τη θέση, με βάση τις
υπάρχουσες στο πλάνο κενές θέσεις, χωρίς διάκριση, όπως θα έκανε για κάθε
θεατή, με σκοπό την ίση μεταχείριση των δικαιούχων του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ.
Άρθρο 9
Η θεατρική επιχείρηση, μετά το πέρας κάθε θεατρικής παράστασης, εάν και
εφόσον έχει δεχτεί δελτία θεάματος από δικαιούχους του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, οφείλει να
γνωστοποιεί στη Διεύθυνση Αγροτικής Εστίας, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
agrotikiestia@opeka.gr ή μέσω φαξ (210 3841602) και εντός 48ωρών, με
σφραγίδα και υπογραφή της επιχείρησης, το συνολικό αριθμό δελτίων θεάματος
των δικαιούχων του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ που προσήλθαν στη θεατρική παράσταση.
Άρθρο 10
Για την καταβοληή της επιδοή τησης αποή τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, οι επιχειρηματιήες πρεή πει να
υποβαή λλουν τα ακοή λουθα δικαιολογητικαή με τη σειραή που αναφεή ρονται παρακαή τω:
1. Αίτηση επιδότησης (Υποή δειγμα 2)
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2. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών στο οποιήα θα αναγραή φονται ο συνολικοή ς αριθμοή ς
και η αξιήα των χρησιμοποιηθεή ντων, δελτιήων θεαή ματος. Επισημαιήνεται οή τι στο
τιμολοή γιο θα πρεή πει να αναγραή φεται η αξιήα προ ΦΠΑ και η αξιήα του ΦΠΑ.
3. Βεβαίωση της Εταιρίας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων περιή καταβοληή ς τυχοή ν
δικαιωμαή των της.
4. Εκτύπωση των στοιχείων του Λογαριασμού Όψεως της Τράπεζας για τις
επιχειρηή σεις με εταιρικηή μορφηή ή Εκτύπωση/φωτοαντίγραφο της α΄ σελίδας
Βιβλιαρίου Ταμιευτηρίου Τράπεζας για τις ατομικεή ς επιχειρηή σεις.
5. Φωτοτυπία των εισιτηρίων με τις διαφορετικές τιμές (κανονικηή , απογευματινηή ,
λαιϋκηή απογευματινηή , περιοδειήα κ.λπ.) που αφορουή ν στις παρασταή σεις της τρεή χουσας
θεατρικηή ς περιοή δου 2019 και της χειμερινηή ς περιοή δου 2019-2020.
6. Σε περίπτωση περιοδείας:
 Το πρόγραμμα των παραστάσεων με τις ημερομηνίες, τις πόλεις που
δόθηκαν και τον αριθμό δικαιούχων ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ που προσήλθαν σε
κάθε παράσταση.
 Σε περίπτωση δωρεάν παραχώρησης της αίθουσας ή του χώρου
πραγματοποίησης της παράστασης, βεβαίωση του αρμοδίου, από την
οποία θα προκύπτει η δωρεάν παραχώρηση της αίθουσας.
 Σε περίπτωση ενοικίασης της αίθουσας ή του χώρου πραγματοποίησης
της παράστασης, φωτοαντίγραφο του παραστατικού ενοικίασης
χώρου (τιμολόγιου, γραμματίου είσπραξης, απόδειξης είσπραξης,
ιδιωτικού συμφωνητικού κ.α.)
7.
Όλα τα αποκόμματα «Ταμείου» των δελτίων θεάματος, των
δικαιούχων που προσήλθαν
στις παραστάσεις πλήρως και σωστά
συμπληρωμένα.
Σημειώνουμε ότι οι βεβαιώσεις φορολογικής και ασφαλιστικής
ενημερότητας θα σας ζητηθούν κατά το στάδιο της εξόφλησης της
επιδότησης από το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ μέσω e-mail ή τηλεφωνικά.
Οι επιχειρηματιήες μπορουή ν να υποβαή λουν φαή κελο με τα απαραιήτητα προβλεποή μενα
δικαιολογητικαή , δύο (2) φορές, με καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής φακέλου
επιδότησης την 31-12-2019 και την 30-6-2020.
Επισημάνσεις:
1. Οι επιχειρηματίες πρέπει να φροντίζουν να υποβάλουν την Αίτηση επιδότησης
πλήρως συμπληρωμένη με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, απαραιτήτως με
τη σειρά που αναφέρονται, στις προαναφερόμενες προθεσμίες.
2. Φάκελοι με δικαιολογητικά που παρουσιάζουν ελλείψεις ή δυσανάγνωστα
στοιχεία, δεν θα γίνονται δεκτοί προς εξόφληση και θα επιστρέφονται προς
συμπλήρωση ή διόρθωση.
3. Επειδή τα δικαιολογητικά των φακέλων αποτελούν παραστατικά με
οικονομικό αντίκρισμα, εφιστούμε την προσοχή σας για την αποστολή τους,
ταχυδρομικά με απόδειξη, ώστε να διασφαλίζεται η παραλαβή τους.
Άρθρο 11
Μερικηή ηή ολικηή εξοή φληση της αξιήας δελτιήων θεαή ματος αποή τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ δεν ειήναι
δυνατηή , εαή ν η αντισυμβαλλοή μενη επιχειήρηση δεν εή χει προσκομιήσει πληή ρη, τα καταή νοή μο
και το παροή ν συμφωνητικοή , απαιτουή μενα δικαιολογητικαή .
Άρθρο 12
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Εφοή σον καταή τη διαή ρκεια ισχυή ος του παροή ντος, επεή λθει οποιαδήποτε αλλαγή στα
στοιχεία της θεατρικής επιχείρησης (επωνυμιήα, νομικηή μορφηή , κ.λπ.), η επιχειήρηση
οφειήλει να τη γνωστοποιειή άμεσα και εγγράφως απευθείας στον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, μαζιή με
τα απαραιήτητα δικαιολογητικαή που αναφεή ρονται στους οή ρους του προγραή μματος,
αναή λογα με το ειήδος της επιχειήρησης προκειμεή νου να συνεχιστειή η συνεργασιήα με τον
ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ με τους ιήδιους οή ρους κατοή πιν εή γκρισης της Διαχειριστικηή ς Επιτροπηή ς.
Σε περιήπτωση αλλαγής του εκμεταλλευτή της επιχείρησης, ο αρχικός
εκμεταλλευτής οφειήλει να ενημερωήσει άμεσα και εγγράφως απευθείας τον
ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ για τη διακοπηή της συνεργασιήας του.
Ο νέος εκμεταλλευτής, εφοή σον επιθυμειή τη συνεή χιση της συνεργασιήας με τον
ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, πρέπει να το γνωστοποιειή άμεσα και εγγράφως απευθείας στον
ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, μαζιή με τα δικαιολογητικαή που αναφεή ρονται στους οή ρους του
προγραή μματος, αναή λογα με το ειήδος της επιχειήρησης, προκειμεή νου να συνεχιστειή η
συνεργασιήα με τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ με τους ιήδιους οή ρους που ειήχε συμβληθειή ο προκαή τοχοή ς
του, κατοή πιν εή γκρισης της Διαχειριστικηή ς Επιτροπηή ς.
Ο ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ θα συνεχιήσει να πληρωήνει την ιήδια τιμηή καταή δελτιήο θεαή ματος,
ανεξαρτηή τως αν ο νεή ος επιχειρηματιήας καθοριήσει μεγαλυή τερη τιμηή εισιτηριήου. Εαή ν οή μως
καθοριήσει μικροή τερη τιμηή , ο ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ θα εξοφλειή με τη νεή α αυτηή μικροή τερη τιμηή . Καή θε
αυή ξηση των τιμωήν των εισιτηριήων και των αποδοχωήν του προσωπικουή της θεατρικηή ς
επιχειήρησης κ.λπ. δεν λαμβαή νεται υποή ψη και ο ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ θα καταβαή λλει την αξιήα του
εισιτηριήου οή πως αυτηή εή χει καθορισθειή καταή τα ανωτεή ρω.
Άρθρο 13
Σε περιήπτωση συμπαραγωγής θεατρικών επιχειρηματιών συμβεβλημένων με τον
ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ απαιτειήται μεταξυή τους ιδιωτικοή συμφωνητικοή (θεωρημεή νο αποή Δ.Ο.Υ.), στο
οποιή ο ρηταή θα αναφεή ρεται το εή ργο, η διαή ρκεια συμπαραγωγηή ς και ποιος επιχειρηματιήας
ειήναι υπευή θυνος εή ναντι του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ για την υποβοληή και εξοή φληση των δελτιήων
θεαή ματος που τυχοή ν δεχθουή ν.
Σε περιήπτωση συμπαραγωγής θεατρικών επιχειρηματιών, εκ των οποίων ο ένας
είναι συμβεβλημένος με τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ απαιτειήται μεταξυή τους ιδιωτικοή
συμφωνητικοή (θεωρημεή νο αποή Δ.Ο.Υ.) στο οποιήο ρηταή να αναφεή ρεται το εή ργο, η διαή ρκεια
συμπαραγωγηή ς και να οριήζεται υπευή θυνος εή ναντι του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ για την υποβοληή και
εξοή φληση των δελτιήων θεαή ματος που τυχοή ν δεχθουή ν, ο επιχειρηματιήας που ειήναι
συμβεβλημεή νος με τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ. Η καταβοληή του ποσουή επιδοή τησης αποή τον
ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ προς τον συμβεβλημεή νο επιχειρηματιήα θα θεωρειήται ως πληή ρης εξοή φληση
και ουδεμιήα υποχρεή ωση εή χει ο ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ εή ναντι του εή τερου μη συμβαλλοή μενου
επιχειρηματιήα.
Άρθρο 14
Ο ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ καταή τη διαή ρκεια του προγραή μματος μπορειή να πραγματοποιειή ελεή γχους
στις αντισυμβαλλοή μενες θεατρικεή ς επιχειρηή σεις με οή λα τα προή σφορα μεή σα που διαθεή τει,
προκειμεή νου να διαπιστωήνει την τηή ρηση ηή μη των οή ρων του προγραή μματος.
Εφοή σον, διαπιστωθειή αποή τον εή λεγχο μη τηή ρηση των οή ρων του προγραή μματος, τοή τε ο
Προή εδρος της Διαχειριστικηή ς Επιτροπηή ς του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ - Διοικητηή ς ΟΠΕΚΑ μπορειή,
μεταή την πραγματοποιήηση του ελεή γχου, να αναστειήλει προσωριναή τη συμμετοχηή της
αντισυμβαλλοή μενης θεατρικηή ς επιχειήρησης στο προή γραμμα μεή χρι την εή κδοση της
σχετικηή ς αποή φασης της Διαχειριστικηή ς Επιτροπηή ς.
Οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να συνεργάζονται με τα αρμόδια όργανα του
ΟΠΕΚΑ κατά την πραγματοποίηση των ελέγχων και να διευκολύνουν το έργο
τους.
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Άρθρο 15
Για καή θε παραή βαση οιουδηή ποτε οή ρου του παροή ντος, θεωρουμεή νων οή λων ουσιωδωήν, εκ
μεή ρους της αντισυμβαλλομεή νης θεατρικηή ς επιχειήρησης, εκτοή ς των τυχοή ν αή λλων
δικαιωμαή των του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, εκ του παροή ντος ηή των κειμεή νων διαταή ξεων, για τα οποιήα
και επιφυλαή σσεται ο ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, κατοή πιν αποή φασης της Διαχειριστικηή ς Επιτροπηή ς,
δυή ναται:
α) Να προβαιήνει σε μονομερηή , εγγραή φως και αζημιήως για αυτοή ν καταγγελιήα της
συή μβασης με αποτεή λεσμα, τη μη περαιτεή ρω συμμετοχηή της επιχειήρησης στο προή γραμμα.
Η συγκεκριμεή νη θεατρικηή επιχειήρηση υποχρεουή ται να μη δεή χεται δελτιήα θεαή ματος του
ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, μεταή τη γνωστοποιήηση προς αυτηή ν της παραπαή νω καταγγελιήας της
συή μβασης με κυή ρωση τη μη εξοή φληση της αξιήα τους για οή σα τυχοή ν δεχθειή ηή /και
β) Να μη καταβαή λει τη σχετικηή επιδοή τηση ηή σε περιήπτωση που αυτηή εή χει ηή δη καταβληθειή
να ζητηή σει την επιστροφηή αυτηή ς, εντοή κως ηή /και
γ) Να αποκλειήει τη συγκεκριμεή νη επιχειήρηση αποή το προή γραμμα δωρεαή ν παροχηή ς
εισιτηριήων θεαή τρου εή ως και τα εποή μενα τριήα (3) εή τη ηή δια παντοή ς αποή το προή γραμμα
ηή /και
δ) Να επιβαή λει, σε περιήπτωση μη εκπληή ρωσης των προαναφεροή μενων οή ρων, την
καταβοληή ποσουή μεή χρι το 10πλαή σιο της επιδοή τησης που αντιστοιχειή στον αριθμοή των
κατοή χων δελτιήων θεαή ματος του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ που παρακολουή θησαν την παραή σταση την
ημερομηνιήα που διαπιστωήθηκαν παραβαή σεις του προγραή μματος, το οποιήο ρηταή
συμφωνειήται με την παρουή σα, ως ποινικηή ρηή τρα για την ανωτεή ρω αιτιήα σε βαή ρος του
αντισυμβαλλοή μενου και υπεή ρ του ΛΑΕ (αή ρθρο 404 Αστικουή Κωήδικα).
Άρθρο 16
Ειδικαή συμφωνειήται, οή τι απαγορευή εται η εκχωήρηση και η ενεχυριήαση αποή την επιχειήρηση,
των απαιτηή σεωήν της καταή του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, σε καή θε τριήτο, σε περιήπτωση δε που τυχοή ν
γιήνει, ειήναι αή κυρη και δεν γενναή καμιήα υποχρεή ωση για τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ.
Άρθρο 17
Τα συμβαλλοή μενα μεή ρη διατηρουή ν το δικαιήωμα καταγγελιήας της συή μβασης αζημιήως, στην
περιήπτωση καταή την οποιήα ο ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, για οιονδηή ποτε λοή γο αποφασιήσει τη διακοπηή
του προγραή μματος, με αποή φαση της Διαχειριστικηή ς Επιτροπηή ς αυτουή ηή
η αντισυμβαλλοή μενη επιχειήρηση κριήνει ασυή μφορη τη συνεργασιήα.
Άρθρο 18
Όλα τα υποδειήγματα της παρουή σης αποτελουή ν αναποή σπαστο μεή ρος αυτηή ς.
Τα παραπαή νω συνομολοή γησαν και συναποδεή χονται οι συμβαλλοή μενοι, οή πως παριήστανται
στην παρουή σα συή μβαση, η οποιήα εή γινε σε δυή ο οή μοια αντιήτυπα και υπογραή φεται αποή
αυτουή ς, ως εή πεται.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΕΚΑ ΚΑΙ ΤΗ Δ.Ε.
ΤΟΥ ΛΑΕ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΤΟΥ ΛΑΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΠΕΚΑ
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