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Αγαπητέ κύριε Μπένο:
Το ΔΣ του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Σταύρος Σ. Νίαρχος» (το «Ίδρυμα») ενέκρινε
δωρεά ύψους μέχρι 50.000 € (η «Δωρεά») που διατίθεται για τους κοινωφελείς
σκοπούς του Διαζώματος (ο «Δωρεοδόχος»), σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις της παρούσας σύμβασης (η «Σύμβαση»).
1. Αποδοχή της Δωρεάς.
Εφόσον ο Δωρεοδόχος δεν αποδεχθεί τη Δωρεά εντός τριάντα (30) ημερών από την
ημερομηνία της παρούσας επιστολής, η Δωρεά ακυρώνεται αυτόματα. Για να
αποδεχθεί τη Δωρεά, ο Δωρεοδόχος οφείλει να προσκομίσει στο Ίδρυμα (α)
αντίγραφο της παρούσας επιστολής, με ημερομηνία και επικυρωτική υπογραφή
εξουσιοδοτημένου στελέχους του Δωρεοδόχου και (β) μονογραφημένο αντίγραφο του
Τεκμηρίου Α. Η ημερομηνία έναρξης ισχύος («Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος») της
παρούσας σύμβασης θα είναι η ημερομηνία υποβολής των εγγράφων αυτών στο
Ίδρυμα. Το Ίδρυμα θα ορίζει καθοριστικά την ημερομηνία λήψεως οποιουδήποτε
εγγράφου.
2. Σκοπός της Δωρεάς.
Η Δωρεά διατίθεται αποκλειστικά για το έργο το οποίο περιγράφεται στο Α΄ Μέρος
του Τεκμηρίου Α (το «Έργο»). Το Τεκμήριο Α ενσωματώνεται και θα αποτελεί μέρος
της παρούσας σύμβασης. Κάθε απόκλιση από το Α΄ Μέρος του Τεκμηρίου Α χωρίς
την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Ιδρύματος θα αποτελεί παράβαση της
παρούσας Σύμβασης, οπότε θα ισχύει η Παράγραφος 7.
3. Εκταμίευση της Δωρεάς
α. Προϋποθέσεις Πληρωμής.
Ο Δωρεοδόχος οφείλει να εκπληρώσει κάθε προϋπόθεση πληρωμής που καθορίζεται
στο Β΄ Μέρος του Τεκμηρίου Α εντός της καθορισμένης χρονικής περιόδου ή, εάν
δεν καθορίζεται χρονική περίοδος, εντός έξι (6) μηνών από την Ημερομηνία Έναρξης

Ισχύος. Εάν ο Δωρεοδόχος δεν το πράξει, αυτό θα αποτελεί παράβαση της παρούσας,
οπότε θα ισχύει η Παράγραφος 7. Όλα τα έγγραφα ή τεκμήρια τα οποία καθορίζονται
στο Β΄ Μέρος του Τεκμηρίου Α πρέπει να είναι αποδεκτά από το Ίδρυμα. Τέτοια
έγγραφα ή τεκμήρια πρέπει να προσκομίζονται στο Ίδρυμα σύμφωνα με τους όρους
γνωστοποίησης της παρούσας σύμβασης. Το Ίδρυμα δεν θα καταβάλλει
οποιεσδήποτε υπερβάσεις κόστους.
β. Πληρωμή προς Πωλητές. Με εξαίρεση τις διατάξεις της παραγράφου 3(γ), το
Ίδρυμα θα καταβάλλει τη Δωρεά αποκλειστικά σε εργολάβους, προμηθευτές και
άλλους πωλητές που παρέχουν αγαθά και/ ή υπηρεσίες που σχετίζονται με το Έργο.
Όλοι οι εργολάβοι, προμηθευτές και άλλοι πωλητές θα επιλέγονται κατόπιν
διαβούλευσης με το Ίδρυμα, και το Ίδρυμα επιφυλάσσεται του δικαιώματος
απόρριψης οποιουδήποτε εργολάβου, προμηθευτή ή πωλητή ή των όρων της
σύμβασης του Δωρεοδόχου με οποιονδήποτε εργολάβο, προμηθευτή ή πωλητή, οπότε
ο Δωρεοδόχος υποχρεούται να υποβάλλει εναλλακτική πρόταση στον Δωρητή.
γ. Πληρωμή προς Δωρεοδόχο. Αυτή η Δωρεά θα καταβάλλεται άμεσα στον
Δωρεοδόχο κατά τον χρόνο και με τις δόσεις, ίσες ή άνισες, που θα καθορίσει το
Ίδρυμα κατ’ αποκλειστική και μόνη διακριτική του ευχέρεια. Το Ίδρυμα θα
αποζημιώσει τον Δωρεοδόχο για τις δαπάνες του Έργου ή θα καταβάλλει στον
Δωρεοδόχο προκαταβολική πληρωμή των δαπανών του Έργου μόνον εφόσον η
καταβολή από τον Δωρεοδόχο αυτών των δαπανών εξουσιοδοτείται ρητά στο Α΄
Μέρος του Τεκμηρίου Α ή με την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του
Ιδρύματος. Ο Δωρεοδόχος υποχρεούται να τεκμηριώσει τη χρήση των ποσών που θα
καταβάλλονται δυνάμει της Παραγράφου 3(γ) προς ικανοποίηση του Ιδρύματος.
δ. Χρόνος πληρωμής. Τηρουμένων των άλλων διατάξεων της παρούσας Σύμβασης, το
Ίδρυμα θα καταβάλλει μια δαπάνη Έργου μόνο κατόπιν (1) της ικανοποιητικής
παροχής ή παράδοσης εκ μέρους του εργολάβου, προμηθευτή ή πωλητή των αγαθών
ή υπηρεσιών στα οποία αναφέρεται το έξοδο και (2) της λήψης από το Ίδρυμα
έγγραφης τεκμηρίωσης των χρεώσεων του εργολάβου, προμηθευτή ή πωλητή. Παρά
ταύτα, το Ίδρυμα θα καταβάλλει μια δαπάνη Έργου προ της παροχής ή παράδοσης
αγαθών ή υπηρεσιών εάν η προκαταβολική πληρωμή εξουσιοδοτείται ρητά στο Α΄
Μέρος του Τεκμηρίου Α ή με την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του
Ιδρύματος.
4. Υποβολή Αναφορών στο Ίδρυμα.
Εντός τριάντα (30) ημερών από την επέτειο της Ημερομηνίας Έναρξης Ισχύος, ή σε
άλλο χρόνο που θα απαιτήσει το Ίδρυμα, ο Δωρεοδόχος θα υποβάλλει στο Ίδρυμα
έγγραφη αναφορά σχετικά με το Έργο. Η αναφορά αυτή θα συμπεριλαμβάνει
περιγραφή της προόδου του Έργου, μαζί με απαρίθμηση των τυχόν πτυχών του
Έργου που παραμένουν ατελείς και υπολογισμό οποιωνδήποτε υπερβάσεων κόστους,
χρηματοδοτικών ελλείψεων ή άλλων απρόβλεπτων εξόδων τα οποία αναμένεται να
επηρεάσουν είτε το κόστος του Έργου είτε το χρονοδιάγραμμα αποπεράτωσής του. Ο
Δωρεοδόχος θα συμπεριλάβει μαζί με την αναφορά του αντίγραφο των τελευταίων
οικονομικών καταστάσεών του και το ετήσιο εκκαθαριστικό της εφορίας, εφόσον
υπάρχει. Έως ότου ο Δωρεοδόχος αποδείξει προς ικανοποίηση του Ιδρύματος ότι το
Έργο έχει περατωθεί, θα υποβάλλει ετήσια συμπληρωματική αναφορά εντός τριάντα
(30) ημερών από την επέτειο της Ημερομηνίας Έναρξης Ισχύος.
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5. Αναγνώριση της Δωρεάς.
Σε διαβούλευση με το Ίδρυμα, ο Δωρεοδόχος θα παρέχει με δικά του έξοδα τη
συνήθη και προσήκουσα αναγνώριση της υποστήριξης του Ιδρύματος σε όλο το
σχετικό έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό που διακινεί σχετικά με τη δωρεά. Όπου η
αναγνώριση της υποστήριξης του Ιδρύματος πρόκειται να γίνει μέσω διακριτικής
πινακίδας, τιμητικής πλάκας ή παρόμοια φυσικά μέσα, ο Δωρεοδόχος θα παρέχει το
παραπάνω μέσο και θα το συντηρεί σε καλή κατάσταση με δικά του έξοδα. Η μορφή
και ο τρόπος της αναγνώρισης, καθώς και τα περιεχόμενα κάθε δελτίου τύπου ή
υλικού σχετικά με τη Δωρεά, υπόκεινται στην προηγούμενη έγγραφη έγκριση του
Ιδρύματος. Ο Δωρεοδόχος θα παύσει να αναγνωρίζει την υποστήριξη του Ιδρύματος
ανά πάσα στιγμή κατόπιν έγγραφης αίτησης του Ιδρύματος.
6. Εντολή τραπεζικής μεταφοράς.
Η Δωρεά θα καταβάλλεται σε κατάλληλους τραπεζικούς λογαριασμούς τους οποίους
θα ορίσει το Ίδρυμα, σύμφωνα με τις εντολές τραπεζικής μεταφοράς που θα παρέχει
ο Δωρεοδόχος στο Ίδρυμα από καιρό σε καιρό σύμφωνα με τους όρους
Γνωστοποίησης της παρούσας Σύμβασης. Το Ίδρυμα δικαιούται να στηρίζεται στις
εντολές αυτές και ο Δωρεοδόχος αναλαμβάνει κάθε ευθύνη σε περίπτωση που θα
παρέχει ανακριβείς ή ελλιπείς εντολές.
7. Παράβαση.
Εάν ο Δωρεοδόχος παραβεί την παρούσα Σύμβαση και συνεχίσει την παράβαση
εφόσον (α) θα έχει λάβει έγγραφη γνωστοποίηση από το Ίδρυμα όπου θα αναφέρεται
η φύση της παράβασης και (β) θα του έχει δοθεί εύλογη ευκαιρία να διορθώσει την
παράβαση, η Δωρεά θα καταγγέλλεται και θα παύει η καταβολή κάθε επιπλέον
τμήματος της Δωρεάς. Ο Δωρεοδόχος θα επιστρέψει το ποσό της Δωρεάς (είτε έχει
ξοδευθεί είτε όχι) κατά το μέτρο που θα απαιτήσει το Ίδρυμα, ή, σε περίπτωση που
κανένα τμήμα της Δωρεάς δεν έχει καταβληθεί, η Δωρεά ακυρώνεται αυτόματα. Το
Ίδρυμα μπορεί να παρακρατήσει οποιοδήποτε τμήμα της Δωρεάς κατά τη διάρκεια
κάθε χρονικής περιόδου όπου ο Δωρεοδόχος παραβιάζει την παρούσα Σύμβαση.
8. Γνωστοποίηση.
Κάθε γνωστοποίηση υπό την παρούσα Σύμβαση θα θεωρείται ότι έχει γίνει δεόντως
εφόσον γίνει εγγράφως και με προσωπική παράδοση στο συμβαλλόμενο μέρος για το
οποίο προορίζεται, ή με συστημένο ταχυδρομείο έναντι αποδείξεως παραλαβής, ή με
εθνική υπηρεσία ταχυμεταφορών (κούριερ), ή με φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (ή
παρόμοια μεταβίβαση) ως εξής:
Προς το Ίδρυμα:
Ίδρυμα Σταύρος Νίαρχος
Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 86Α
GR - 115 28 Αθήνα
Ελλάδα
Υπόψη: Τμήμα Προγραμμάτων
Fax: 30.210.6845.051
E-mail: PRG-SNFGR@snf.org
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Προς τον Δωρεοδόχο:
Διάζωμα
Μπουμπουλίνας 30
GR - 106 82 Αθήνα
Ελλάδα
Υπόψη: Σταύρου Μπένου
Fax: 30.210.8254.256
E-mail: benos@otenet.gr
Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί από καιρό σε καιρό να αλλάξει την ταχυδρομική
του διεύθυνση, αριθμό φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το όνομα ή
τον τίτλο του παραλήπτη, γνωστοποιώντας την αλλαγή στο άλλο συμβαλλόμενο
μέρος.
9. Τήρηση στοιχείων.
Για περίοδο τουλάχιστον ενός (1) έτους από την τελική αναφορά του Δωρεοδόχου
υπό την παρούσα Σύμβαση, ο Δωρεοδόχος θα τηρεί χωριστά στοιχεία επαρκή για την
τεκμηρίωση της είσπραξης και πληρωμής δαπανών της Δωρεάς, και θα θέσει τα
στοιχεία αυτά στη διάθεση του Ιδρύματος ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
του εφόσον αυτό του ζητηθεί.
10. Διάφορα.
α. Η παρούσα Σύμβαση παρουσιάζει τη συνολική σύμβαση μεταξύ των
συμβαλλομένων μερών αναφορικά με το θέμα της και υπερισχύει κάθε προηγούμενης
συνεννόησης και σύμβασης, έγγραφης ή προφορικής. Οι επικεφαλίδες στην παρούσα
Σύμβαση είναι καθαρά ενδεικτικές και δεν θα επηρεάζουν με κανένα τρόπο το νόημα
ή την ερμηνεία της παρούσας. Εάν οποιοσδήποτε όρος ή προϋπόθεση της παρούσας
κηρυχθεί άκυρος ή μη εκτελέσιμος σε οποιονδήποτε βαθμό, δεν θα επηρεάζεται το
κύρος των υπολοίπων διατάξεων της παρούσας, θα παραμένουν έγκυρες και θα
εκτελούνται κατά το μέτρο που ορίζει ο νόμος. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν μπορούν
να αλλάξουν ή να τροποποιήσουν την παρούσα χωρίς έγγραφη πράξη υπογεγραμμένη
και από τις δύο πλευρές. Κάθε παραίτηση πρέπει να καταρτιστεί εγγράφως, και καμία
παραίτηση ή παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας δεν θα θεωρείται
παραίτηση από οποιαδήποτε μετέπειτα παράβαση του συγκεκριμένου όρου ή
οποιουδήποτε άλλου όρου ή γενική παραίτηση. Το μέγιστο ποσό της Δωρεάς
δηλώνεται στην αρχή της παρούσας Σύμβασης, αλλά η Δωρεά μπορεί να είναι
μικρότερο ποσό, όπως θα ορίσει το Ίδρυμα.
β. Ο Δωρεοδόχος δεν δικαιούται να παραχωρήσει τα δικαιώματά του ή να
μεταβιβάσει τα καθήκοντά του υπό την παρούσα Σύμβαση χωρίς την προηγούμενη
έγγραφη συγκατάθεση του Ιδρύματος. Κάθε υποτιθέμενη παραχώρηση ή μεταβίβαση
σε παράβαση αυτής της πρότασης είναι άκυρη και θα αποτελεί παράβαση της
παρούσας Σύμβασης, οπότε θα ισχύει η Παράγραφος 7.
γ. Ο Δωρεοδόχος δεν είναι υπάλληλος, πράκτορας, εταίρος ή αντιπρόσωπος του
Ιδρύματος. Ο Δωρεοδόχος δεν είναι εξουσιοδοτημένος να δημιουργήσει ή να
αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση εκ μέρους του Ιδρύματος (ούτε να παρουσιαστεί
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ως έχων τέτοια εξουσία). Το Ίδρυμα δεν ασπάζεται τον Δωρεοδόχο ή τις
δραστηριότητές του, και το Ίδρυμα δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
απαίτηση από τρίτους που ενδεχομένως να προκύψει από τις δραστηριότητες του
Δωρεοδόχου, είτε δυνάμει της παρούσας Σύμβασης είτε αλλιώς. Όλοι οι φόροι που
επιβάλλονται από οποιαδήποτε δικαιοδοσία σχετικά με τα ποσά τα οποία
εκταμιεύονται στον Δωρεοδόχο δυνάμει της παρούσας Σύμβασης θα βαραίνουν
αποκλειστικά και μόνο τον Δωρεοδόχο.
δ. Ο Δωρεοδόχος θα συνεργαστεί πλήρως για να παρέχει στο Ίδρυμα υλικό για το
οποίο ο Δωρεοδόχος έχει τα δικαιώματα διάθεσης (συμπεριλαμβανομένων
λογοτύπων, κειμένων, φωτογραφιών, αρχείων εικόνας, ήχου ή βίντεο) και το οποίο το
Ίδρυμα θα ζητήσει εύλογα ώστε να δημοσιοποιήσει, μέσω της ιστοσελίδας του
Ιδρύματος και άλλων κατάλληλων μέσων, τη Δωρεά και το συγκεκριμένο πρόγραμμα
ή τις προσπάθειες του Δωρεοδόχου για τις οποίες διατίθεται η Δωρεά. Ο Δωρεοδόχος
παρέχει στο Ίδρυμα ανέκκλιτη, άνευ δικαιωμάτων χρήσης και παγκόσμια άδεια καθ’
όλη τη διάρκεια ισχύος των πνευματικών δικαιωμάτων (copyright) ή του εμπορικού
σήματος, κατά περίπτωση, να χρησιμοποιεί το υλικό αυτό για τους παραπάνω
σκοπούς, και δηλώνει ότι έχει την εξουσία να παρέχει αυτή την άδεια.
ε. Εκτός αντίθετων διατάξεων της παρούσας και εκτός απ’ ό,τι ορίζεται από τον νόμο
ή επιτρέπεται με την έγγραφη συγκατάθεση του Ιδρύματος, οι όροι και οι
προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης θα θεωρούνται εμπιστευτικά στοιχεία από τον
Δωρεοδόχο και τους συμβούλους του.
ζ. Η παρούσα Σύμβαση δύναται να συνταχθεί σε πολλαπλά αντίτυπα,
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αποστέλλονται μέσω φαξ ή με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο σε αρχείο PDF όπως ορίζει η παράγραφος 1. Κάθε αντίτυπο θα
θεωρείται πρωτότυπο και όλα μαζί θα συναποτελούν μία σύμβαση.
Με τις θερμές μας ευχαριστίες
ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ
Υπεγράφη από: [Υπογραφές]
Την παρoύσα σύμβαση αποδέχθηκε και συμφώνησε
το υπογράφον στέλεχος του Δωρεοδόχου,
ενεργώντας εκ μέρους του Δωρεοδόχου και
με τη δέουσα εξουσιοδότησή του.
ΔΙΑΖΩΜΑ
Υπεγράφη από: [Υπογραφή]
Όνομα:
Τίτλος:

Ημερομηνία:_________________
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Τεκμήριο Α
Α΄ Μέρος: Σκοπός της Δωρεάς
Η παρούσα δωρεά περιορίζεται σε ενίσχυση για τη χρηματοδότηση ενός οδηγού
λογισμικού Smartphone για τα αρχαία θέατρα της Ελλάδας, όπως περιγράφεται στην
επιστολή της 1ης Δεκεμβρίου 2010 από τον Δωρεοδόχο προς το Ίδρυμα.
Β΄ Μέρος: Απαιτούμενα Έγγραφα
Προτού καταβληθεί η δωρεά, το Ίδρυμα πρέπει να λάβει:
α) Αναλυτικό προϋπολογισμό του Έργου
β) Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα του Έργου
γ) Αντίγραφα των συμβολαίων με τις εταίρους εταιρίες ανάπτυξης τεχνολογίας
πληροφοριών
δ) Όλα τα σχετικά λογιστικά έγγραφα, τιμολόγια και αναφορές.
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