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ΘΕΜΑ: ∆ιοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

Αγαπητοί Κύριοι
Το ενδιαφέρον σας για διεξαγωγή εκδήλωσης στο θέατρο Γαβαλιώτισσας στην
Έδεσσα έχει καταχωρηθεί στο ηµερολόγιο του θεάτρου ως προκράτηση.
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος από µεριάς σας δεν µπορεί να αποτελεί δέσµευση από
µεριά

µας.

Η δεσµευτική ηµεροµηνία

προϋποθέτει

την σύναψη του Ιδιωτικού

Συµφωνητικού και αποδοχή των όρων που περιγράφονται σε αυτό και από τα δύο µέρη.
Η προκράτηση της ηµεροµηνίας σας διευκολύνει στην κατάρτιση του καλοκαιρινού
σας προγράµµατος.

Με εκτίµηση

Τακατζόγλου Κωνσταντίνος
∆/ντης ∆Η.Κ.Ε.∆.Ε.

Επισυναπτόµενα :
1. Ιδιωτικό Συµφωνητικό
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Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
Στην Έδεσσα σήµερα ……………………… οι παρακάτω υπογεγραµµένοι :
Συµβαλλόµενος Α: ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Έδεσσας (∆ΗΚΕ∆Ε) µε ΑΦΜ
090031488 ∆ΟΥ Έδεσσας, µε έδρα στην οδό Καπετάν Γαρέφη – Περδίκα 1, ΤΚ 58200 Έδεσσα
νόµιµα εκπροσωπούµενη από την Πρόεδρο Ιατρίδου Αναστασία και
Συµβαλλόµενος Β : ....………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
συµφώνησαν τα εξής
ο Α΄ Συµβαλλόµενος έχει στην ευθύνη του τη λειτουργία του ανοικτού θεάτρου Γαβαλιώτισσας
Έδεσσας.
Με το παρόν συµφωνητικό φιλοξενεί στο χώρο του θεάτρου τον Β΄ συµβαλλόµενο για την
πραγµατοποίηση εκδήλωσης (…………………………………………………………………………………………………..
…………………………….... την ………………... 2015 ηµέρα ……………………………………………………………….
Το ποσό που συµφωνήθηκε να καταβάλει ο Β΄ συµβαλλόµενος για το θέατρο Γαβαλιώτισσας είναι
(……………………………………………) συν το ΦΠΑ 23%
Οι δύο συµβαλλόµενοι αναλαµβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις.
Υποχρεώσεις Α΄ συµβαλλόµενου
1. Η διάθεση ηλεκτρολόγου που θα έχει την ευθύνη για την λειτουργία των ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων του θεάτρου µε την παροχή ρεύµατος από την έναρξη έως την λήξη της
εκδήλωσης.
2. Ο καθαρισµός του θεάτρου συµπεριλαµβανοµένων των καµαρινιών κατά την ηµέρα της
εκδήλωσης.
3. Η διάθεση του θεάτρου, εάν ζητηθεί, από το πρωί της ηµέρας της εκδήλωσης για πρόβα
του σχήµατος, εγκατάσταση σκηνικών και λοιπές τεχνικές εργασίες.
4. Την έκδοση νόµιµου παραστατικού µε το ύψος του καθοριζόµενου ποσού
(……………..............) συν το ΦΠΑ 23%.
Υποχρεώσεις Β΄ συµβαλλόµενου
1. Την έκδοση όλων των νοµίµων φορολογικών στοιχείων ( εισιτήρια ) που θα
χρησιµοποιούνται στα ταµεία του θεάτρου.
2. Τα έξοδα των καλλιτεχνών και των τεχνικών ( Αµοιβές, ασφάλειες, µετακινήσεις, διαµονή
κτλ) καθώς και αυτά που αφορούν την παραγωγή και διεξαγωγή της εκδήλωσης.
3. Την ευθύνη έναντι οποιασδήποτε αρχής για την προβολή, παραγωγή, εκτέλεση και
διεξαγωγή της εκδήλωσης.
4. Τα έξοδα των πνευµατικών δικαιωµάτων (ΑΕΠΙ κτλ).
5. Τα έξοδα που αφορούν τις ανάγκες φωτισµού, ήχου και άλλων τεχνικών προδιαγραφών της
εκδήλωσης.
6. Την καταβολή του 50% του συµφωνηθέντος ποσού 40 ηµέρες πριν τη διεξαγωγή της
εκδήλωσης σε λογαριασµό της Επιχείρησης που θα υποδείξει ο Α΄ συµβαλλόµενος και την
εξόφληση του υπολοίπου 50% συν το ΦΠΑ 23% ( του συνόλου ) κατά την ηµέρα της
εκδήλωσης πριν την παράσταση.
Οι δύο Συµβαλλόµενοι συµφωνούν ότι.
Η δέσµευση και οριστικοποίηση της ηµεροµηνίας της εκδήλωσης στο θέατρο
Γαβαλιώτισσας από τον Α΄ Συµβαλλόµενο γίνεται µόνο µε την υπογραφή του παρόντος Ιδιωτικού
Συµφωνητικού και την καταβολή του 50% του συµφωνηθέντος ποσού.
Οι συµβαλλόµενοι αποδέχονται όλα τα ανωτέρω και υπογράφουν 2 αντίγραφα του
παρόντος συµφωνητικού.
Ο πρώτος Συµβαλλόµενος

Ο δεύτερος Συµβαλλόµενος
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