
51 
 

Δπηζπλαπηόκελν 8ν: 

ΤΜΦΧΝΖΣΗΚΟ ΤΝΔΡΓΑΗΑ  

ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΟΠΣΗΚΟΑΚΟΤΣΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ 

 

ηελ Αζήλα ζήκεξα ………… 2016, κεηαμύ:  

 

Αθελόο  

1. Σεο αλψλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ 

ΔΛΛΑΓΟ (OTE) Α.Δ.», AP. M.A.E. 347/06/B/86/10, πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα, 

Λεσθφξνο Κεθηζίαο 99, Μαξνχζη, Αζήλα, κε ΑΦΜ 0940195245, ΓΟΤ ΦΑΔ 

ΑΘΖΝΧΝ, φπσο εθπξνζσπείηαη ζην παξφλ λφκηκα απφ ηνλ θ. Γεκήηξε Μηραιάθε, 

Γηεπζπληή Business Unit COSMOTE TV, ζην εμήο γηα ζπληνκία «ΟΣΔ». 

 

Καη Aθεηέξνπ 

2
α
) Tεο αηνκηθήο επηρείξεζεο ηνπ Βαγγέιε Δπζπκίνπ κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «Land art 

productions», πνπ εδξεχεη ζηνπ Παπάγνπ, νδφο Ξαλζίππνπ 140, κε ΑΦΜ 

035316530, ΓΟΤ Υνιαξγνχ, φπσο εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ Βαγγέιε 

Δπζπκίνπ, θαη θαινχκελε εθεμήο σο ν «ΑΝΑΓΟΥΟ». 

θαη 

2β) Σνπ ζσκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «Γηάδσκα», ην νπνίν εδξεχεη ζηελ Αζήλα θαη 

επί ηεο νδνχ Μπνπκπνπιίλαο 30, θάηνρνο Α.Φ.Μ. 998191496 πνπ ππάγεηαη ζηε 

Γ.Ο.Τ  Γ΄ Αζελψλ θαη εθπξνζσπνχκελν λνκίκσο απφ ηνλ Πξφεδξν απηνχ, θ. ηαχξν 

Μπέλν, εθεμήο θαινχκελνπ «ΓΗΑΕΧΜΑ». 

 

Λακβάλνληαο ππόςε όηη :  

Ο ΟΣΔ παξέρεη ζην θνηλφ ζπλδξνκεηηθέο θσδηθνπνηεκέλεο ηειενπηηθέο ππεξεζίεο, 

ππφ ηνλ εκπνξηθφ ηίηιν COSMΟΣΔ TV, πνπ κεηαδίδνληαη κέζσ δνξπθφξνπ δπλάκεη 

ηεο ππ’ αξηζκ.506/28-9-2010 απφθαζεο ηνπ ΔΡ (ΦΔΚ Β 1958/20-12-2010) θαη ηεο 

απφ 16-6-2011 ζχκβαζεο παξαρψξεζεο κε ην Διιεληθφ Γεκφζην, σο 

ηξνπνπνηεζείζεο ηζρχνπλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2644/98 θαη ηεο ινηπήο 

εθαξκνζηέαο ξαδηνηειενπηηθήο λνκνζεζίαο, θαζψο θαη κέζσ επξπδσληθψλ δηθηχσλ 

κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο δηαδηθηπαθνχ πξσηνθφιινπ (IP) θαη κέζσ δηθηχνπ 

Internet θαη θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη ελδηαθέξεηαη λα ζπλεξγαζηεί κε ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ 

θαη ην ΓΗΑΕΧΜΑ γηα ηελ παξαγσγή νπηηθναθνπζηηθψλ έξγσλ ζχκθσλα κε ηνπο 

εηδηθφηεξνπο φξνπο ηνπ παξφληνο.  

 

Σν ΓΗΑΕΧΜΑ είλαη θίλεζε πνιηηψλ κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία, αλάδεημε, αλαζηήισζε 

θαη έληαμε ησλ αξραίσλ ζεάηξσλ θαη κλεκείσλ ζηε ζχγρξνλε δσή. ην πιαίζην απηφ, 

ην ΓΗΑΕΧΜΑ πιαηζηψλεηαη απφ κία νκάδα επηζηεκφλσλ, αξραηνιφγσλ, 

δηαλννπκέλσλ, θαιιηηερλψλ, ζηειερψλ ηεο απηνδηνίθεζήο θαη ελεξγψλ πνιηηψλ, νη 

νπνίνη απνηεινχλ ηελ θηλεηήξην δχλακε αλάδεημεο θαη έληαμεο ησλ αξραίσλ ζεάηξσλ 

θαη κλεκείσλ ζην ζχγρξνλν θνηλσληθφ θαη πνιηηηζηηθφ γίγλεζζαη.  
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Ο ΑΝΑΓΟΥΟ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ηεο εθηέιεζεο παξαγσγήο 

νπηηθναθνπζηηθψλ έξγσλ. 

 

O ΟΣΔ, σο παξαγσγφο, πξφθεηηαη λα πξνβεί κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία θαη επζχλε 

ζηελ παξαγσγή ησλ πεξηγξαθφκελσλ ζην παξφλ νπηηθναθνπζηηθψλ έξγσλ. ην άλσ 

πιαίζην ν ΟΣΔ πξφθεηηαη λα αλαζέζεη ηελ νξγάλσζε θαη εθηέιεζε παξαγσγήο ησλ 

νπηηθναθνπζηηθψλ έξγσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην παξφλ πξνθεηκέλνπ λα πξνβιεζνχλ 

ζηα ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα ηεο COSMOTE TV, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη 

πξνυπνζέζεηο ηνπ παξφληνο. 

 

Σν ΓΗΑΕΧΜΑ, σο ζπκπαξαγσγφο, πξφθεηηαη λα παξάζρεη ηελ επηζηεκνληθή ηνπ 

ηερλνγλσζία θαη λα θέξεη ζε επηθνηλσλία ην ζχλνιν ησλ πξσηαγσληζηψλ ησλ 

πεξηγξαθφκελσλ ζην παξφλ νπηηθναθνπζηηθψλ έξγσλ κε ηνλ ΟΣΔ θαη ηνλ 

ΑΝΑΓΟΥΟ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ελ ιφγσ παξαγσγήο.   

 

Μεηαμύ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ ζπκθσλήζεθαλ θαη έγηλαλ ακνηβαίσο 

απνδεθηά ηα εμήο: 

 

1. ΚΟΠΟ – ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

1.1. Ο ΟΣΔ ελδηαθέξεηαη λα πξνβεί ζηελ παξαγσγή ηεο ηαηλίαο ηεθκεξίσζεο  

(ληνθηκαληέξ) κεγάινπ κήθνπο (εθεμήο ε «Σαηλία»), θαζψο θαη ηειενπηηθήο ζεηξάο 

(εθεμήο ε «εηξά»), ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ παξφληνο, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηε κεηάδνζε απηψλ ζηα ηειενπηηθά πξνγξάκκαηά ηνπ. 

Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο είλαη ε παξαγσγή απφ ηνλ ΟΣΔ ηεο Σαηλίαο θαη ηεο εηξάο 

θαη ε πεξαηηέξσ αλάζεζε απφ ηνλ ΟΣΔ ζηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ α) ηεο νξγάλσζεο θαη 

εθηέιεζεο ηεο παξαγσγήο ελφο αξρηθνχ επεηζνδίνπ-πηιφηνπ (εθεμήο ζπλνιηθά ν 

«Πηιόηνο»), β)  ηεο νξγάλσζεο θαη εθηέιεζεο ηεο παξαγσγήο κεγάινπ κήθνπο 

ληνθηκαληέξ (εθεμήο ε «Σαηλία»), θαη γ) εθφζνλ επηζπκεί ν ΟΣΔ, θαηά ηελ θξίζε 

ηνπ, ηεο νξγάλσζεο θαη εθηέιεζεο ηεο παξαγσγήο πεξαηηέξσ θχθισλ επεηζνδίσλ ηεο 

εηξάο, ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο ηνπ παξφληνο θαη ησλ Παξαξηεκάησλ 

απηνχ. 

1.2. Ο ΟΣΔ ππνρξενχηαη λα δειψζεη ζηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ, εγγξάθσο ή κε θάζε 

πξφζθνξν ηξφπν (π.ρ. κε email), εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο δψδεθα (12) κελψλ απφ 

ηελ ππνγξαθή ηνπ παξφληνο, φηη ζα πξνβεί ζηελ παξαγσγή ηεο εηξάο θαη φηη 

αλαζέηεη ζηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ ηελ νξγάλσζε θαη εθηέιεζε ηεο παξαγσγήο ηνπ ζπλφινπ 

ησλ επεηζνδίσλ ή/θαη θχθισλ ηεο εηξάο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο θαη 

ησλ Παξαξηεκάησλ.  

ε πεξίπησζε πνπ ν ΟΣΔ δελ αζθήζεη ην σο άλσ δηθαίσκά ηνπ, κε ηελ επηθχιαμε 

ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ πνπ ζπκθσλνχληαη ζην παξφλ θαη αθνξνχλ ηνλ ΟΣΔ σο 

παξαγσγφ ηεο Σαηλίαο,  ν ΑΝΑΓΟΥΟ παξακέλεη απνθιεηζηηθφο θχξηνο ηνπ 

Πηιφηνπ, ηεο εηξάο, θαζψο θαη θάζε πιηθνχ ή άπινπ θνξέα ζηνλ νπνίν εγγξάθνληαη 

ή /θαη αλαπαξάγνληαη απηά, θαη δηαηεξεί θάζε δηθαίσκα εθκεηάιιεπζεο απηψλ, ζην 

δηελεθέο. Καηά ην πξναλαθεξφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ δψδεθα (12) κελψλ, θαηά 

ην νπνίν ν ΟΣΔ δηαηεξεί ην άλσ δηθαίσκά ηνπ, ν ΑΝΑΓΟΥΟ δελ δχλαηαη λα 
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πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε εθκεηάιιεπζε, ελ φισ ή ελ κέξεη, ηνπ Πηιφηνπ θαη  ηεο 

εηξάο, θαζψο θαη θάζε πιηθνχ ή άπινπ θνξέα  ζηνλ νπνίν εγγξάθνληαη ή /θαη 

αλαπαξάγνληαη απηά, ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ, ρσξίο θαλέλα πεξηνξηζκφ. 

Ρεηά ζπκθσλείηαη φηη κε ηελ ππνγξαθή ηνπ παξφληνο ν ΟΣΔ δελ πξνβαίλεη ζηελ 

αλάζεζε εθηέιεζεο ηεο παξαγσγήο ηεο Σαηλίαο ή /θαη ηεο εηξάο ζηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ, 

νχηε ζηελ αλάζεζε νπνηνπδήπνηε άιινπ έξγνπ ή ππεξεζηψλ, εθηφο φζσλ ξεηά 

ζπκθσλνχληαη κε ην παξφλ θαη ηα Παξαξηήκαηα απηνχ. 

1.3. ε πεξίπησζε πνπ ν ΟΣΔ αζθήζεη ην σο άλσ δηθαίσκά ηνπ, ν ΑΝΑΓΟΥΟ 

ζπλνκνινγεί θαη απνδέρεηαη φηη ν ΟΣΔ θαζίζηαηαη απνθιεηζηηθφο θχξηνο , ηνπ 

Πηιφηνπ, ηεο Σαηλίαο θαη ηεο εηξάο, θάζε πιηθνχ ή άπινπ θνξέα ζηνλ νπνίν 

εγγξάθνληαη ή /θαη αλαπαξάγνληαη απηά,  θαζψο θαη θάζε ζρεηηθνχ δηθαηψκαηνο επ’ 

απηψλ, ζην δηελεθέο, ρσξίο θαλέλα πεξηνξηζκφ, ηδίσο ν ΟΣΔ δηαζέηεη, ζην δηελεθέο, 

ρσξίο θαλέλα πεξηνξηζκφ, άιισο ν ΑΝΑΓΟΥΟ κεηαβηβάδεη κε ην παξφλ ζηνλ ΟΣΔ, 

ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα εθκεηάιιεπζεο θάζε πλεπκαηηθνχ θαη ζπγγεληθνχ 

δηθαηψκαηνο επ’ απηψλ, ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ελ γέλεη θάζε 

ζρεηηθνχ δηθαηψκαηνο απφ θάζε δεκηνπξγφ, εξκελεπηή ή/θαη θαιιηηέρλε, ή /θαη 

παξνπζηαζηή γηα θάζε επηκέξνπο ζπκβνιή ζηε δεκηνπξγία απηψλ, είηε ην πλεπκαηηθφ 

έξγν έρεη δεκηνπξγεζεί ζην πιαίζην ζχκβαζεο έξγνπ είηε εμεξηεκέλεο εξγαζίαο, 

θαζψο θαη ην δηθαίσκα εθκεηάιιεπζεο θάζε άιινπ ζπλαθνχο δηθαηψκαηνο 

(ελδεηθηηθά δηθαίσκα ζηελ εηθφλα, θήκε). Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ζπλνκνινγεί, απνδέρεηαη 

θαη εγγπάηαη φηη δελ απνθηά θαλέλα δηθαίσκα εθκεηάιιεπζεο επί ηνπ Πηιφηνπ, ηεο 

Σαηλίαο θαη ηεο εηξάο, θαζψο θαη θάζε πιηθνχ ή άπινπ θνξέα  ζηνλ νπνίν 

εγγξάθνληαη ή /θαη αλαπαξάγνληαη  απηά, άιισο παξαηηείηαη ξεηά απφ θάζε ζρεηηθφ 

δηθαίσκα θαη αμίσζε έλαληη ηνπ ΟΣΔ, θαζψο θαη έλαληη παληφο ηξίηνπ,  εθηφο δε ησλ 

φζσλ πεξηνξηζηηθά νξίδνληαη ζην άξζξν 3 ηνπ παξφληνο, δελ δηθαηνχηαη λα ιάβεη 

νπνηαζδήπνηε κνξθήο ακνηβή, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία, είηε απφ ηνλ ΟΣΔ είηε 

απφ άιινλ ηξίην, άιισο παξαηηείηαη ξεηά, ηνπ παξφληνο απνηεινχληνο απφδεημε πξνο 

ηνχην. 

Σα κέξε φκσο ξεηά ζπκθσλνχλ φηη ν ΟΣΔ δελ δηθαηνχηαη ζε θακία πεξίπησζε, νχηε 

θαηά ηελ δηάξθεηα, νχηε κεηά ηελ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ιήμε ηνπ παξφληνο, λα 

αλαζέζεη ηελ εθηέιεζε ηεο παξαγσγήο επεηζνδίσλ ηεο εηξάο (κε ηνλ παξφληα ηίηιν 

ή φπσο ηπρφλ κεηνλνκαζηεί) ζε νπνηνλδήπνηε άιινλ, παξά κφλν ζηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ. 

Σα κέξε ξεηψο ζπκθσλνχλ φηη ην ΓΗΑΕΧΜΑ, σο ζπκπαξαγσγφο, απνθηά ηα 

δηθαηψκαηα πνπ ξεηψο θαη πεξηνξηζηηθψο αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 2.5.2 θαη 5.3 ηνπ 

παξφληνο. 

1.4.1. ε πεξίπησζε πνπ ν ΟΣΔ αζθήζεη ην δηθαίσκα πνπ πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ 

ζηηο παξαγξάθνπο 1.2. θαη 1.3., ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα νξγαλψζεη θαη εθηειέζεη 

ηελ παξαγσγή ηεο Σαηλίαο θαη ηεο εηξάο.  

1.4.2. To ΓΗΑΕΧΜΑ αλαιακβάλεη λα εμαζθαιίζεη ηηο άδεηεο θηλεκαηνγξάθεζεο ησλ 

αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, νη νπνίνη ζα εκθαλίδνληαη ζηελ Σαηλία ή/θαη ζην εθάζηνηε 

επεηζφδην ηεο εηξάο. 

1.5. Ο ΟΣΔ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηαθφςεη νπνηεδήπνηε ηε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

ΑΝΑΓΟΥΟ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην παξφλ θαη ζην Παξάξηεκα Α, θαηαγγέιινληαο 

αδεκίσο γηα ηνλ ίδην ην παξφλ, σζηφζν ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ζηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ 
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ην κέρξη ηελ θαηαγγειία ζπκθσλεζέλ αληάιιαγκα, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ 

παξφληνο, ηνπ Παξαξηήκαηνο Β θαη φπσο εηδηθφηεξα ζα ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ 

κεξψλ.   

1.6. Σα ζπκβαιιφκελα κέξε δειψλνπλ φηη ζα θαηαβάινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ παξφληνο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο απηνχ θαη ησλ Παξαξηεκάησλ θαη ζα απέρνπλ απφ θάζε ελέξγεηα, 

πξάμε ή παξάιεηςε πνπ αληίθεηηαη ζην παξφλ ή/θαη κπνξεί θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν λα 

δηαθηλδπλεχζεη ην αληηθείκελν θαη ηνλ ζθνπφ απηνχ. 

 

2. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΜΔΡΧΝ 

2.1 Ο ΑΝΑΓΟΥΟ αλαιακβάλεη κε ην παξφλ  ηηο αθφινπζεο ππνρξεψζεηο:  

2.1.1. Ο ΑΝΑΓΟΥΟ αλαιακβάλεη αξρηθά, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα  ζην 

παξφλ, ηελ εθηέιεζε ηεο παξαγσγήο ηνπ Πηιφηνπ σο εμήο: 

 

Σίηινο: «ΗΥΝΖΛΑΣΔ ΜΝΖΜΔΗΧΝ» (ή φπσο κεηνλνκαζηεί απφ ηνλ ΟΣΔ 

θαηά ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ).  

Δίδνο: Δπεηζφδην ηειενπηηθήο ζεηξάο ληνθηκαληέξ 

Γηάξθεηα επεηζνδίνπ: +/- 46 ιεπηά 

θελνζεζία: Βαγγέιεο Δπζπκίνπ 

Ηζηνξηθή έξεπλα – ζελάξην: Βαγγέιεο Δπζπκίνπ 

Σειηθόο Τιηθόο θνξέαο εηθόλαο: Αξρείν πςειήο επθξίλεηαο MXF 

Ήρνο: 5.1 discrete 

 

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηνλ Πηιφην εληφο ηνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο πνπ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ζα ζπκθσλήζνπλ εγγξάθσο, 

ππφ κνξθή νινθιεξσκέλνπ, θαιιηηερληθά άξηηνπ θαη εκπνξηθά εθκεηαιιεχζηκνπ 

ηειενπηηθνχ πξντφληνο, γηα ηε ρξήζε θαη εθκεηάιιεπζε απηνχ ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο ηνπ παξφληνο. 

 

Ο ΟΣΔ δηαηεξεί ην δηθαίσκα αμηνιφγεζεο ηνπ Πηιφηνπ θαη, εθφζνλ θξίλεη 

ζθφπηκν, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, ζα ελεκεξψζεη εγγξάθσο ή κε θάζε πξφζθνξν 

ηξφπν (π.ρ. κε email) ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ γηα ηελ αλάζεζε ζε απηφλ  ηεο εθηέιεζεο 

παξαγσγήο ηεο Σαηλίαο ή/θαη επεηζνδίσλ ηεο εηξάο, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα 

αλαθεξφκελα ζην παξφλ θαη ζηα Παξαξηήκαηα Α θαη Β. Ζ εθ κέξνπο ηνπ 

ΑΝΑΓΟΥΟΤ εθηέιεζε παξαγσγήο επεηζνδίνπ ηνπ Πηιφηνπ ζε θακία πεξίπησζε 

δελ ζεκαίλεη ηελ αλάζεζε ηεο εθηέιεζεο παξαγσγήο ζε απηφλ ηεο Σαηλίαο ή/θαη 

επεηζνδίσλ ηεο εηξάο, πνπ κπνξεί λα γίλεη κφλν κε ξεηή ζρεηηθή δήισζε ηνπ 

ΟΣΔ, φπσο πξναλαθέξεηαη. 

2.1.2. Ο ΑΝΑΓΟΥΟ αλαιακβάλεη, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα  ζην παξφλ, 

ηελ εθηέιεζε ηεο Σαηλίαο σο εμήο : 

Σίηινο: «ΗΥΝΖΛΑΣΔ ΜΝΖΝΔΗΧΝ» (ή φπσο κεηνλνκαζηεί απφ ηνλ ΟΣΔ 

θαηά ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ).  

Δίδνο: Νηνθηκαληέξ κεγάινπ κήθνπο 

Γηάξθεηα επεηζνδίνπ: 65+ ιεπηά 
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θελνζεζία: Βαγγέιεο Δπζπκίνπ 

Ηζηνξηθή έξεπλα – ζελάξην: Βαγγέιεο Δπζπκίνπ 

Σειηθόο Τιηθόο θνξέαο εηθόλαο: Αξρείν πςειήο επθξίλεηαο MXF 

Ήρνο: 5.1 discrete 

 

ηελ ηαηλία “ΗΥΝΖΛΑΣΔ ΜΝΖΜΔΗΧΝ” παξνπζηάδνληαη νη ζεκαληηθόηεξνη 

εθπξόζσπνη ηεο αξραηνινγηθήο θαη αλαζηεισηηθήο επηζηήκεο ζηελ Διιάδα, 

ην έξγν ησλ νπνίσλ έρεη ζπκβάιεη ζηελ θαηαλφεζε ηεο ηζηνξίαο ηνπ ειιαδηθνχ 

ρψξνπ απφ ηνπο πξντζηνξηθνχο ρξφλνπο. 

2.2. Δθφζνλ ν ΟΣΔ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ θαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, αλαζέζεη 

ζηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ ηελ εθηέιεζε ηεο παξαγσγήο ηεο Σαηλίαο ή/θαη πεξαηηέξσ 

επεηζνδίσλ ηεο εηξάο, πέξαλ ηνπ Πηιφηνπ, ν ΑΝΑΓΟΥΟ αλαιακβάλεη λα ηα 

παξαδψζεη εληφο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πνπ ζα ζπκθσλήζνπλ εγγξάθσο ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε, ππφ κνξθή νινθιεξσκέλσλ, θαιιηηερληθά άξηησλ θαη 

εκπνξηθά εθκεηαιιεχζηκσλ ηειενπηηθψλ πξντφλησλ, γηα ηε ρξήζε θαη 

εθκεηάιιεπζε απηνχ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο. Ο ΟΣΔ κπνξεί λα 

δεηήζεη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη ν ΑΝΑΓΟΥΟ 

ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθσζεί ζηηο εχινγεο απαηηήζεηο ηνπ ΟΣΔ. 

2.3. ε θάζε πεξίπησζε ν ΑΝΑΓΟΥΟ είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο, γηα θάζε 

ππνρξέσζε απαίηεζε ή δηθαίσκα, έλαληη ηξίησλ, θαζψο θαη γηα ηελ πιήξε θαη 

νινζρεξή εμφθιεζε θάζε ζρεηηθνχ πνζνχ, πνπ πξνέξρνληαη άκεζα ή έκκεζα απφ 

ην αληηθείκελν ηνπ παξφληνο, φπσο ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά,  ζην πιαίζην 

ηεο παξαγσγήο, ηηο ακνηβέο φισλ ησλ ζπληειεζηψλ ηεο παξαγσγήο (ακνηβέο, 

ππεξσξίεο, δψξα ενξηψλ, θιπ.), ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πξνο ηνπο 

αληίζηνηρνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο), 

ηηο εηζθνξέο πξνο νπνηνδήπνηε Σακείν ή Οξγαληζκφ, ηνπο παξαθξαηεζέληεο 

θφξνπο επί ησλ απνδνρψλ ηνπ πξνζσπηθνχ παξαγσγήο θαη ηνπο ελ γέλεη θφξνπο 

πνπ ηε βαξχλνπλ, ηηο νθεηιέο απφ εξγαηηθά αηπρήκαηα ή αζζέλεηεο πνπ 

ελδερνκέλσο ζπκβνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαγσγήο, ηηο απαηηήζεηο ιφγσ 

αηπρήκαηνο νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ πξνζψπνπ, ηηο απνδεκηψζεηο πνπ ηπρφλ 

επηδηθαζηνχλ θαη πνπ νθείινληαη ζε αηχρεκα, ηηο νθεηιέο έλαληη ηνπ δεκνζίνπ 

θηι, θαη γεληθά ν ΑΝΑΓΟΥΟ ζα ππέρεη εμνινθιήξνπ, ζε θάζε πεξίπησζε, ηελ 

αζηηθή, θαη πνηληθή επζχλε θαη ζα θαηαβάιεη νπνηαδήπνηε πνζά ζα νθείινληαη, 

ελδεηθηηθά, σο απνδεκηψζεηο, πξφζηηκα ή πνηλέο πάζεο θχζεσο απφ ηηο 

παξαπάλσ ή/θαη απφ άιιεο αηηίεο. Πεξαηηέξσ, ν ΑΝΑΓΟΥΟ ππνρξενχηαη λα 

εμαζθαιίζεη θάζε άδεηα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ γπξηζκάησλ, ζχκθσλα κε 

ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη λα θαηαβάιεη θάζε έμνδν θαη δαπάλε επζπλφκελε 

έλαληη ηνπ ΟΣΔ γηα ηελ θαηαβνιή θάζε ζρεηηθνχ πνζνχ θαζψο θαη ζε 

απνδεκίσζε γηα θάζε δεκία πνπ ηπρφλ ππνζηεί ν ηειεπηαίνο. Όιεο νη άδεηεο, 

έμνδα δαπάλεο, πξφζηηκα θηι πνπ ζρεηίδνληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν κε ηελ 

ηειενπηηθή κεηάδνζε θαη ηελ ελ γέλεη πξνβνιή ηεο Σαηλίαο ή/θαη ηεο εηξάο απφ 

ηνλ ΟΣΔ ή νπνηνλδήπνηε δηθαηνπάξνρν ή ζπλεξγάηε ηνπ, βαξχλνπλ ηνλ ΟΣΔ ή 

απηνχο πνπ ελ γέλεη πξνβαίλνπλ ζηελ πξνβνιή , νη νπνίνη θέξνπλ θαη ηελ ζρεηηθή 

ελ γέλεη επζχλε θαη φρη ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ.  
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2.4. Ο ΑΝΑΓΟΥΟ δειψλεη θαη εγγπάηαη φηη έρεη πξνβεί ζηελ αζθάιηζε ηεο 

παξαγσγήο (Σαηλία θαη εηξά) γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ΟΣΔ σο δηθαηνχρνπ πνπ ζα 

θαιχπηεη ππνρξεσηηθά ην ζπλνιηθφ θφζηνο παξαγσγήο, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ 

παξνχζα, θαη επζχλεηαη γηα θάζε ζρεηηθή θαηαβνιή θαη εμφθιεζε. ε πεξίπησζε 

νπνηαζδήπνηε απψιεηαο, κεξηθήο ή νιηθήο βιάβεο, ν ΟΣΔ δελ θέξεη επζχλε θαη 

ν ΑΝΑΓΟΥΟ, ππνρξενχηαη λα απνθαηαζηήζεη θάζε δεκία ηπρφλ ππνζηεί ν 

ΟΣΔ. 

2.5.1. Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ππνρξενχηαη λα αλαγξάθεη ην ινγφηππν ηνπ Business Unit 

ηνπ ΟΣΔ (COSMOΣΔ ΣV) σο εμήο: α) ζην roll ησλ ηίηισλ αξρήο θαη ηέινπο ηεο 

Σαηλίαο, σο Παξαγσγνχ, ζε δηαθνξεηηθφ πιάλν, β) ζην roll ησλ ηίηισλ αξρήο θαη    

ηέινπο εθάζηνηε επεηζνδίνπ ηεο εηξάο, ζην copyright, θαη κε ηνλ ηχπν (format) 

πνπ ζα επηιέμεη ν ΟΣΔ (ι.ρ. κε γξαθηθά ή κε νπνηαδήπνηε άιιε κνξθή 

δεκηνπξγηθνχ) έπεηηα απφ ζρεηηθή ζπλελλφεζε κε ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ. Δπίζεο 

δηθαηνχηαη ν ΑΝΑΓΟΥΟ λα αλαγξάθεη ζηα ίδηα σο αλσηέξσ ην ινγφηππφ ηνπ 

σο εθηειεζηή ηεο Παξαγσγήο. 

2.5.2. Ο ΑΝΑΓΟΥΟ θαη ν ΟΣΔ ππνρξενχληαη λα αλαγξάθνπλ ην ινγφηππν ηνπ 

ΓΗΑΕΧΜΑΣΟ σο εμήο: α) ζην roll ησλ ηίηισλ αξρήο θαη ηέινπο ηεο Σαηλίαο, σο 

πκπαξαγσγνχ, ζε δηαθνξεηηθφ πιάλν, β) ζην roll ησλ ηίηισλ αξρήο θαη ηέινπο 

εθάζηνηε επεηζνδίνπ ηεο εηξάο θαη κε ηνλ ηχπν (format) πνπ ζα επηιέμεη ην 

ΓΗΑΕΧΜΑ (ι.ρ. κε γξαθηθά ή κε νπνηαδήπνηε άιιε κνξθή δεκηνπξγηθνχ) έπεηηα 

απφ ζρεηηθή ζπλελλφεζε κε ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ.  

2.6. Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηνλ ΟΣΔ γηα θάζε ζηάδην 

παξαγσγήο (ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, εκεξνκελίεο γπξηζκάησλ, εκεξνκελίεο 

post production). 

2.7. ηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 1.4., ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα νξγαλψζεη θαη 

εθηειέζεη ηελ παξαγσγή ηεο εηξάο, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζην 

παξφλ θαη ζην Παξάξηεκα Α. 

2.8. Σν ΓΗΑΕΧΜΑ αλαιακβάλεη λα πξνβεί ζε φιεο ηηο αλαγθαίεο δηαδηθαζηηθέο 

ελέξγεηεο ψζηε λα εμαζθαιηζζνχλ νη άδεηεο θηλεκαηνγξάθεζεο ησλ αξραηνινγηθψλ 

ρψξσλ, ζχκθσλα κε ην α. 46 ηνπ λ. 3028/2002, νη νπνίνη ζα εκθαλίδνληαη ζηελ 

Σαηλία ή/θαη ζην εθάζηνηε επεηζφδην ηεο εηξάο. Σν θφζηνο ρνξήγεζεο ησλ αδεηψλ 

απηψλ αλαιακβάλεη λα θαιχςεη ν ΟΣΔ, εθφζνλ απηφ δελ ππεξβαίλεη ηα ρίιηα 

πεληαθφζηα (1.500) επξψ, πιένλ ΦΠΑ, γηα ηελ Σαηλία θαη ηα ρίιηα πεληαθφζηα 

(1.500) επξψ, πιένλ ΦΠΑ, αλά επεηζφδην γηα ηελ εηξά. ε θάζε πεξίπησζε, ν 

ΑΝΑΓΟΥΟ αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ελεκεξψλεη ηνλ ΟΣΔ γηα ην θφζηνο 

ησλ αδεηψλ απηψλ θαη ζε πεξίπησζε πνπ ην θφζηνο ππεξβαίλεη ην πξναλαθεξζέλ 

πνζφ, ν ΑΝΑΓΟΥΟ αλαιακβάλεη λα ηξνπνπνηήζεη ηελ παξαγσγή ηεο Σαηλίαο ή/θαη 

ηεο εηξάο θαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο εχινγεο απαηηήζεηο ηνπ ΟΣΔ πξνθεηκέλνπ 

λα απνπεξαησζεί ε Σαηλία ή/ θαη εηξά κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. ε πεξίπησζε 

δε κε επίηεπμεο ζπκθσλίαο ή κε δπλαηφηεηαο ηξνπνπνίεζεο ηεο παξαγσγήο, ηζρχνπλ 

ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 9.1. θαησηέξσ ηνπ παξφληνο.   

 

3. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ ΟΡΟΗ  
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3.1. Ο ΟΣΔ ζα θαηαβάιιεη ζηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο  

γηα ην επεηζφδην ηνπ Πηιφηνπ ην πνζφ ησλ  δέθα νθηώ ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ 

ζαξάληα ηξηώλ  (18.443) επξώ, πιένλ ΦΠΑ, ζην νπνίν ζπκπεξηιακβάλνληαη φια ηα 

έμνδα ζχληαμεο, έξεπλαο, επηινγήο πξνζψπσλ θαη γεληθά νξγάλσζεο θαη εθηέιεζεο 

παξαγσγήο ηνπ Πηιφηνπ. Ζ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ησλ δέθα νθηώ ρηιηάδσλ 

ηεηξαθνζίσλ ζαξάληα ηξηώλ  (18.443) επξώ πιένλ ΦΠΑ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ρσξίο 

λα εμαξηάηαη απφ ηε ιήςε ηεο άδεηαο θηλεκαηνγξάθεζεο, φπσο απηή πεξηγξάθεηαη 

ζηελ παξάγξαθν 2.8 ηνπ παξφληνο.  

 

3.2. Δθφζνλ ν ΟΣΔ αλαζέζεη ζηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ ηελ νξγάλσζε θαη εθηέιεζε 

παξαγσγήο ηεο Σαηλίαο ν ΟΣΔ  ζα θαηαβάιιεη ζηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ ζπλνιηθά ην πνζφ 

ησλ ηεηξαθνζίσλ πελήληα ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ είθνζη δύν (454.922) 

επξώ, πιένλ ΦΠΑ. ην πξναλαθεξφκελν νηθνλνκηθφ αληάιιαγκα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη φια ηα έμνδα ζχληαμεο, έξεπλαο, επηινγήο πξνζψπσλ θαη 

γεληθά νξγάλσζεο θαη εθηέιεζεο παξαγσγήο γηα ηελ Σαηλία, πιελ ηνπ θφζηνπο γηα 

ηελ ρνξήγεζε άδεηαο θηλεκαηνγξάθεζεο ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, ζχκθσλα κε ηα 

αλαθεξφκελα ζην άξζξν 2.8 αλσηέξσ..  

3.3. Ζ θαηαβνιή ζα γίλεηαη εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ πξνζθφκηζε 

αληίζηνηρνπ ηηκνινγίνπ απφ ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ ζηνλ ΟΣΔ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη 

ζην Παξάξηεκα Β.  

3.4. Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ππνρξενχηαη λα ζέηεη ζηε δηάζεζε ηνπ ΟΣΔ φια ηα νηθνλνκηθά 

ζηνηρεία ηεο νξγάλσζεο θαη εθηέιεζεο παξαγσγήο πνπ ζα δεηήζεη ν ΟΣΔ. 

 

4. ΔΝΑΡΞΖ ΗΥΤΟ 

Χο εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο ζπκθσλεηηθνχ νξίδεηαη ε 1ε 

Ηαλνπαξίνπ 2017. 

 

5. ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΣΖ ΣΑΗΝΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΔΗΡΑ 

5.1. ε πεξίπησζε πνπ ν ΟΣΔ αζθήζεη ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 1  δηθαηψκαηα 

ηνπ, ν ΑΝΑΓΟΥΟ δελ απνθηά θαλέλα πεξηνπζηαθφ δηθαίσκα επί ηεο Σαηλίαο ή/θαη 

ηεο εηξάο, άιισο παξαηηείηαη ξεηά απφ θάζε δηθαίσκα, αμίσζε ε απαίηεζε 

εθκεηάιιεπζεο απηψλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη κέζν ζην δηελεθέο, ρσξίο θαλέλα 

πεξηνξηζκφ. Ο ΟΣΔ θαζίζηαηαη απνθιεηζηηθφο θχξηνο ηεο Σαηλίαο, ηνπ Πηιφηνπ, ή/ 

θαη ηεο εηξάο, θαζψο θαη θάζε πιηθνχ ή άπινπ θνξέα ζηνλ νπνίν εγγξάθνληαη ή /θαη 

αλαπαξάγνληαη απηά, δηαζέηεη δε απνθιεηζηηθά θάζε δηθαίσκα απφ θάζε 

εθκεηάιιεπζε ηεο Σαηλίαο ή/θαη ηεο εηξάο ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ, εηο ην 

δηελεθέο, ρσξίο θαλέλα πεξηνξηζκφ. 

Χο εθκεηάιιεπζε ηεο Σαηλίαο ή/θαη ηεο εηξάο λνείηαη νπνηνζδήπνηε, κέρξη ζήκεξα 

γλσζηφο ηξφπνο εθκεηάιιεπζεο, φπσο ελδεηθηηθά, αιιά φρη πεξηνξηζηηθά: πξνβνιέο 

ζε θηλεκαηνγξαθηθέο αίζνπζεο, δεκφζηα εθηέιεζε, αλαπαξαγσγή, δηαλνκή θαη 

θπθινθνξία ζε πιηθνχο θνξείο (π.ρ. video, CD-ROM, DVD, Blu-ray θαη ζε θάζε 

άιινπ είδνπο πιηθφ θνξέα πνπ ζα αλαθαιπθζεί ή/θαη ρξεζηκνπνηεζεί ζην κέιινλ γηα 

ηελ εγγξαθή, απνζήθεπζε θαη αλαπαξαγσγή νπηηθναθνπζηηθψλ έξγσλ), πξνβνιή ζε 

άιινπο ηειενπηηθνχο ζηαζκνχο, ειεχζεξεο ή/θαη ζπλδξνκεηηθήο ιήςεο κε 
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νπνηαδήπνηε ηερληθή κέζνδν κεηάδνζεο θαη δηάζεζεο ζην θνηλφ, ελδεηθηηθά κέζσ 

απνθσδηθνπνηεηψλ, κε ρξήζε θάζε είδνπο ειεθηξνληθήο ζπζθεπήο (π.ρ. ηειεφξαζε, 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, tablet, θηλεηφ ηειέθσλν) ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

πξνβνιήο θαη δηάζεζεο ζην θνηλφ κέζσ δηαδηθηχνπ (internet), WAP, CD-I, CD-ROM, 

DVD, PPV/NVOD/VOD, WebTV, κέζσ δηθηχσλ θηλεηήο ηειεθσλίαο, θαζψο θαη κε 

νπνηαδήπνηε άιιε ηερληθή κέζνδν ή κε άιιν ηξφπν εθκεηάιιεπζεο πνπ ζα 

αλαθαιπθζεί ή αμηνπνηεζεί ζην κέιινλ. Ζ εθκεηάιιεπζε θαηά ην παξφλ άξζξν 

αθνξά ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο Σαηλίαο ή/θαη ηεο εηξάο, ζην δηελεθέο, ζχκθσλα κε ηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ αλαγξάθνληαη θαησηέξσ, απηνχζησλ ζην ζχλνιφ ηνπο, θαη 

ζπκπεξηιακβάλεη ηπρφλ ππνηηηιηζκέλε, ή κεηαγισηηηζκέλε ζε νπνηαδήπνηε άιιε 

γιψζζα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο  ειιεληθήο (απζεληηθήο) έθδνζεο απηψλ. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε αλσηέξσ άδεηα εθκεηάιιεπζεο δελ ζπκπεξηιακβάλεη ηελ 

εθκεηάιιεπζε ηεο Σαηλίαο ή/θαη ηεο εηξάο κε δηαθνξεηηθφ κνληάδ απφ απηφ κε ην 

νπνίν ζα έρεη πξνβιεζεί γηα πξψηε θνξά ε Σαηλία ή/θαη ην θάζε επεηζφδην ηεο 

εηξάο, ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα έρεη ιεθζεί ε άδεηα ηνπ ζθελνζέηε ηεο Σαηλίαο ή ηνπ 

ζθελνζέηε ηνπ εθάζηνηε επεηζνδίνπ ηεο εηξάο. Δπηηξέπεηαη, ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα 

έρεη ιεθζεί ε άδεηα ηνπ ζθελνζέηε ηεο Σαηλίαο ή ηνπ ζθελνζέηε ηνπ εθάζηνηε 

επεηζνδίνπ ηεο εηξάο, (α) ε ρξήζε απνζπαζκάησλ ηεο Σαηλίαο ή/θαη ηεο εηξάο σο 

αξρεηαθφ πιηθφ ζε άιιεο ηαηλίεο ή ζεηξέο παξαγσγήο ηνπ ΟΣΔ, εθφζνλ ππάξρεη κλεία 

ηνπ ηίηινπ θαη ηνπ ζθελνζέηε ηεο Σαηλίαο ή ηεο εηξάο απφ ηελ νπνία πξνήιζε ην 

απφζπαζκα θαη (β) ε πξνβνιή ηεο Σαηλίαο ή/θαη ησλ επεηζνδίσλ ηεο εηξάο ζε κέξε 

ή trailer απηψλ. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη, ηα δηθαηψκαηα ηεο έληππεο θαη ειεθηξνληθήο έθδνζεο ηνπ 

ζελαξίνπ, θαη ην δηθαίσκα ηεο κεηαθνξάο, δηαζθεπήο θαη πξνζαξκνγήο ηνπ ζελαξίνπ 

ζε ηειενπηηθή ζεηξά, ηειεηαηλία, ζεαηξηθφ έξγν θιπ, πξνζαξκνγήο ηεο εηξάο ζε 

ηειενπηηθή ζεηξά ή ηειεηαηλία, νπνηαδήπνηε εθκεηάιιεπζε ησλ έξγσλ απηψλ κε 

νπνηνδήπνηε ηξφπν ή κέζν (ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά αλαθεξφκελεο ηεο 

ηειενπηηθήο κεηάδνζεο αλνηθηήο ή θσδηθνπνηεκέλεο ιήςεο, θπθινθνξίαο ζε 

video/DVD, εθκεηάιιεπζεο κέζσ ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ ή κέζσ DSL, ή κέζσ 

δηθηχσλ θηλεηήο ηειεθσλίαο, εθκεηάιιεπζεο κέζσ pay-per-view ή video on demand 

θηι) εκπίπηνπλ ζηελ άλσ έλλνηα ηεο εθκεηάιιεπζεο. 

5.2. Αλαγλσξίδεηαη θαη ζπκθσλείηαη φηη ε, θαηά ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, ηπρφλ 

εθεχξεζε λένπ είδνπο πιηθνχ θνξέα ήρνπ θαη εηθφλαο θαη ε επ’ απηνχ εγγξαθή, 

αλαπαξαγσγή θαη εθκεηάιιεπζε αληηηχπσλ ηεο Σαηλίαο θαη ηεο εηξάο, σο θαη ε 

αλάπηπμε λέσλ κεζφδσλ δηάζεζεο ζην θνηλφ νπηηθναθνπζηηθψλ έξγσλ, δελ 

απνηεινχλ άιιν ηξφπν εθκεηάιιεπζήο ηεο Σαηλίαο θαη ηεο εηξάο πνπ δελ είλαη 

γλσζηφο θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ παξφληνο, αιιά αληηζέησο ζπκθσλείηαη φηη είλαη 

κέζα ζην πλεχκα θαη ζην γξάκκα ηνπ παξφληνο, δεδνκέλνπ φηη ν ΟΣΔ έρεη ην 

απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα θάζε είδνπο εθκεηάιιεπζεο ηεο Σαηλίαο θαη ηεο εηξάο εηο ην 

δηελεθέο. πλεπψο θαη ε επί ηνπ λένπ είδνπο θνξέσλ απηψλ εθκεηάιιεπζε ηεο 

Σαηλίαο θαη ηεο εηξάο ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ εκπίπηεη ζηνπο φξνπο ηνπ 

παξφληνο.  



59 
 

5.3. ε πεξίπησζε πνπ ν ΟΣΔ αζθήζεη ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 1.2 ηνπ παξφληνο 

δηθαηψκαηά ηνπ, ην ΓΗΑΕΧΜΑ ζα απνθηήζεη ηα δηθαηψκαηα πνπ ξεηψο θαη 

πεξηνξηζηηθψο αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Α ηνπ παξφληνο.  

 

6. ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ 

6.1. Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ζηνλ ΟΣΔ ηνλ Πηιφην θαη, εθφζνλ ν 

ΟΣΔ αλαζέζεη ζηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ ηελ νξγάλσζε θαη εθηέιεζε παξαγσγήο ηεο Σαηλίαο 

ή/θαη πεξαηηέξσ επεηζνδίσλ ηεο εηξάο, πέξαλ ηνπ Πηιφηνπ, ή /θαη θχθισλ απηήο, ζε 

αξρείν πςειήο επθξίλεηαο MXF ζε ζθιεξφ δίζθν, κε ηηο εμήο πξνδηαγξαθέο: 

 

MXF HD 1920 x 1080  

Textless and clean 

25 fps 

50 mbits 

16:9 full frame 

AUDIO 

5.1 discrete 

Ζ αξίζκεζε ησλ θαλαιηψλ ζα μεθηλάεη απφ ην 1 έσο ην 6 θαη ζηα θαλάιηα 7-8 ζα 

βξίζθεηαη ην downmix. 

6.2. Σo παξαπάλσ πιηθφ ζα πξέπεη λα είλαη ηερληθά θαη πνηνηηθά θαηάιιειν, ψζηε λα 

γίλεη απνδεθηφ απφ ηνλ ΟΣΔ. Αλ ην πιηθφ θξηζεί απφ ηνλ ΟΣΔ σο κε θαηάιιειν, κε 

έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ ΟΣΔ εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ 

ηελ παξάδνζή ηνπ απφ ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ ζηνλ ΟΣΔ, ν ΑΝΑΓΟΥΟ ππνρξενχηαη λα 

ην αληηθαηαζηήζεη άκεζα κε ηερληθά απνδεθηφ θαη θαηάιιειν πιηθφ θαηά ηελ εχινγε 

θξίζε ηνπ ΟΣΔ.  

 

7. ΑΓΔΗΔ – ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΖ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ 

7.1. ε πεξίπησζε πνπ ν ΟΣΔ αζθήζεη ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 1 δηθαηψκαηα ηνπ, 

ν ΑΝΑΓΟΥΟ ζπλνκνινγεί θαη απνδέρεηαη φηη ν ΟΣΔ έρεη ην απνθιεηζηηθφ 

δηθαίσκα ζην δηελεθέο ρσξίο θαλέλα πεξηνξηζκφ: 

- ρξήζεο ηεο Σαηλίαο θαη ηεο εηξάο, δηάζεζεο, δηαλνκήο, εγγξαθήο, αλαπαξαγσγήο 

θαη ελ γέλεη εθκεηάιιεπζεο απηψλ, φπσο νξίδεηαη ζην παξφλ, ελ φισ ή ελ κέξεη,   

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαλνκήο απηψλ κέζσ ηνπ εηδηθνχ ηεξκαηηθνχ εμνπιηζκνχ 

ηεο Τπεξεζίαο (απνθσδηθνπνηεηή –Set Top Box– STB), κε ηε ρξήζεο ηεο 

ηερλνινγίαο IP ή DTH θαη κε ζθνπφ ηε ζέαζε, γξακκηθά θαη επηγξακκηθά ζε θάζε 

είδνπο ειεθηξνληθή ζπζθεπή πνπ δηαζέηεη θάζε ζπλδξνκεηήο ηνπ ΟΣΔ θαη κπνξεί λα 

ζπλδεζεί κε ηνλ απνθσδηθνπνηεηή (ελδεηθηηθά ηειεφξαζε, ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, 

tablet, θηλεηφ ηειέθσλν θ.φ.θ.).  

  ξαδηνηειενπηηθήο κεηάδνζεο, παξνπζίαζεο θαη δηαλνκήο ζην θνηλφ ηεο Σαηλίαο θαη 

ηεο εηξάο, θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα εηεξνρξνληζκέλεο ζέαζεο απηήο, 

- εγγξαθήο ηεο Σαηλίαο θαη ηεο εηξάο ζε πιηθφ ή άπιν θνξέα κε νπνηνδήπνηε κέζν 

θαη κνξθή, ελ φισ ή ελ κέξεη,  
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- άκεζεο ή έκκεζεο, πξνζσξηλήο ή κφληκεο, αλαπαξαγσγήο ηεο Σαηλίαο θαη ηεο 

εηξάο κε νπνηνδήπνηε κέζν ή κνξθή, ελ φισ ή ελ κέξεη φζνλ αθνξά ηελ πιηθή 

ελζσκάησζε, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν κεηάδνζεο,  

- δηάζεζεο ηεο Σαηλίαο θαη ηεο εηξάο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, ελ φισ ή ελ κέξεη ψζηε  

ν  πλδξνκεηήο  λα έρεη  πξφζβαζε ζηελ εγγξαθή ζε πιηθφ θνξέα. 

7.2. ην πιαίζην ηνπ άξζξνπ 7.1. ηνπ παξφληνο, ν ΑΝΑΓΟΥΟ δειψλεη θαη εγγπάηαη 

φηη: 

- φια ηα θαηά ην παξφλ κεηαβηβαδφκελα πξνο ηνλ ΟΣΔ δηθαηψκαηα είλαη ειεχζεξα 

απφ θάζε απαίηεζε, δηθαίσκα, βάξνο, θαηάζρεζε, λνκηθφ ή πξαγκαηηθφ ειάηησκα. 

- φηη κεηαβηβάδνληαη θαη παξαρσξνχληαη ζηνλ ΟΣΔ φιεο νη άδεηεο εθκεηάιιεπζεο 

ησλ δηθαησκάησλ (ηδίσο άξζξα 3 θαη 46 επ. ηνπ Ν.2121/1993), απφ φινπο ηνπο 

ζπληειεζηέο απηήο (ελδεηθηηθά ζθελνζέηε, ζελαξηνγξάθν, εζνπνηνχο, ηξαγνπδηζηέο, 

κνπζηθνχο, θσηνγξάθνπο, παξνπζηαζηέο θιπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

δηθαησκάησλ γηα ηελ επί ηεο πεξηιακβαλφκελεο ζηελ Σαηλία θαη ηε εηξά κνπζηθήο), 

αλαθνξηθά κε ηελ Σαηλία θαη ηε εηξά σο νπηηθναθνπζηηθά έξγα,  θαζψο θαη γηα θάζε 

κία επηκέξνπο ζπκβνιή απφ θάζε έλαλ ζπληειεζηή, παξαρσξνχληαη δε ζηνλ ΟΣΔ 

πξνο απνθιεηζηηθή εθκεηάιιεπζε ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 

θαη πξνυπνζέζεηο απηνχ θαη ησλ Παξαξηεκάησλ.  

- φηη θάζε ζπληειεζηήο ηεο Σαηλίαο θαη ηεο εηξάο παξαρσξεί ζηνλ ΟΣΔ ηελ 

απνθιεηζηηθή άδεηα επί ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ηεο ζπκβνιήο ηνπ, ελ φισ ή ελ 

κέξεη, γηα ηε δεκηνπξγία ελδεηθηηθά ζηαηηθψλ ή θηλνχκελσλ απεηθνλίζεσλ, ηξέηιεξ, 

αθνπζηηθψλ κελπκάησλ θνθ γηα ηε δηαθήκηζε ηεο Σαηλίαο θαη ηεο εηξάο.   

- φηη έρεη ήδε ή ζα έρεη εμαζθαιίζεη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ γπξηζκάησλ φιεο ηηο 

πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ λ. 2121/1993 άδεηεο ησλ δηθαηνχρσλ πλεπκαηηθψλ θαη 

ζπγγεληθψλ δηθαησκάησλ, πνπ ηνπ επηηξέπνπλ ηελ παξαγσγή ηεο Σαηλίαο θαη ηεο 

εηξάο, ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ παξάγξαθν.  

- φηη φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ λ. 2121/1993 άδεηεο ησλ δηθαηνχρσλ 

πλεπκαηηθψλ θαη ζπγγεληθψλ δηθαησκάησλ γηα ηελ εθκεηάιιεπζε απφ ηνλ ΟΣΔ ηεο 

Σαηλίαο θαη ηεο εηξάο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ παξφληνο, 

είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ ΟΣΔ. Αληίγξαθν ησλ άλσ αδεηψλ πξνζαξηάηαη ζην 

Παξάξηεκα Γ ηνπ παξφληνο. 

- φηη: α) φινη νη ζπληειεζηέο, ζην πιαίζην αζθήζεσο ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο 

δηθαησκάησλ, ζπλαηλνχλ ξεηά ζηηο εθκεηαιιεχζεηο πνπ ζπκθσλνχληαη ζηελ 

παξνχζα, ηδίσο φζνλ αθνξά ηε δεκφζηα παξνπζίαζε θαη ηελ ηειενπηηθή κεηάδνζε 

ηεο Σαηλίαο θαη ηεο εηξάο, θαζψο θαη ηηο ινηπέο ρξήζεηο απηήο, ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη β) ηα αληίζηνηρα πεξηνπζηαθά δηθαηψκαηα φισλ 

ησλ ζπληειεζηψλ ηεο Σαηλίαο θαη ηεο εηξάο, έρνπλ εμνθιεζεί πιήξσο ζα 

εμνθιεζνχλ απνθιεηζηηθά απφ ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ, έλαληη ηνπ νπνίνπ θαη ζπλαθφινπζα 

θαη έλαληη ηνπ ΟΣΔ φινη νη ζπληειεζηέο ηεο Σαηλίαο θαη ηεο εηξάο πεξηνξίδνπλ θαη 

θάζε ελδερφκελε κειινληηθή ηνπο απαίηεζε. Οη παξαρσξνχκελεο ζηνλ ΟΣΔ απφ ηνπο 

δηθαηνχρνπο πλεπκαηηθψλ θαη ζπγγεληθψλ δηθαησκάησλ απνθιεηζηηθέο άδεηεο 

εθκεηάιιεπζεο ηεο Σαηλίαο θαη ηεο εηξάο πεξηιακβάλνπλ απφ πιεπξάο έθηαζεο 

(ρξνληθήο θαη ηνπηθήο) φιεο ηηο απαηηνχκελεο εμνπζίεο γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ 
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ζθνπνχ ηνπ παξφληνο ζπκθσλεηηθνχ, ρσξίο ηελ θαηαβνιή άιινπ αληαιιάγκαηνο, 

εθηφο ηνπ ζπκθσλεζέληνο ζην παξφλ ζπκθσλεηηθφ. 

7.3. πλέπεηα ησλ θαηά ηα άλσ ζηελ παξ. 7.1. θαη 7.2. δειψζεσλ θαη εγγπήζεσλ ηνπ 

ΑΝΑΓΟΥΟΤ, ν ηειεπηαίνο ππνρξενχηαη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο λα παξεκβαίλεη ππέξ 

ηνπ ΟΣΔ θαη λα αλαιακβάλεη ηελ ππεξάζπηζε ηνπ ζε πεξίπησζε άζθεζεο αγσγήο, ή 

πνηληθήο δίσμεο, ή νπνηαζδήπνηε άιιεο δηνηθεηηθήο θιπ. δηαδηθαζίαο, ελαληίνλ ηνπ 

ηειεπηαίνπ, ε νπνία βαζίδεηαη ζε αμίσζε, απαίηεζε, δηθαίσκα ή έλζηαζε ηξίηνπ, φηη 

ε παξαγσγή, ή ε εθκεηάιιεπζε ηεο Σαηλίαο θαη ηεο εηξάο απφ ηνλ ΟΣΔ, πξνζβάιιεη 

δηθαίσκα ηνπ, ή φηη ν ΑΝΑΓΟΥΟ δελ έρεη εθπιεξψζεη ηηο έλαληη ηνπ ηξίηνπ 

ππνρξεψζεηο ηνπ απφ ηελ νξγάλσζε θαη εθηέιεζε ηεο παξαγσγήο.  

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ επζχλεηαη ζε απνδεκίσζε γηα θάζε δεκία πνπ ηπρφλ ππνζηεί ν ΟΣΔ, 

θαζψο θαη ζηελ θαηαβνιή θάζε δηθαζηηθήο δαπάλεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

δηθαζηηθψλ εμφδσλ θαη δηθεγνξηθψλ ακνηβψλ), θαη ελ γέλεη ζηελ θαηαβνιή φισλ ησλ 

εμφδσλ, ζηα νπνία ηπρφλ ππνβιεζεί ν ΟΣΔ γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο. 

7.4. Ο ΟΣΔ έρεη ζπλάςεη ζπκβάζεηο κε νξγαληζκνχο ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο 

δηθαησκάησλ (φπσο π.ρ. ΑΔΠΗ, GEA, Αζελά) ζηελ Διιάδα, ζηνπο νπνίνπο 

θαηαβάιιεη ακνηβή γηα πλεπκαηηθά θαη ζπγγεληθά δηθαηψκαηα αλαθνξηθά κε ηελ 

ηειενπηηθή κεηάδνζε ηεο Σαηλίαο θαη ηεο εηξάο. 

 

8. ΛΟΗΠΟΗ ΟΡΟΗ 

8.1. Ζ παξνχζα απνηειεί ην ζχλνιν ησλ ζπκβαηηθψλ ξπζκίζεσλ κεηαμχ ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ, αλαθνξηθά κε ην αληηθείκελφ ηεο θαη ππεξηζρχεη φισλ ησλ άιισλ 

πξνεγνχκελσλ ζπκβάζεσλ θαη ζπκθσληψλ, ηφζν εγγξάθσλ φζν θαη πξνθνξηθψλ, πνπ 

ηπρφλ έγηλαλ κεηαμχ ησλ ελ πξνθεηκέλσ ζπκβαιινκέλσλ ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν 

ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 

8.2. Σα ζπκβαιιφκελα κέξε αλαγλσξίδνπλ ηελ παξνχζα ζχκβαζε ζαλ έγθπξε, 

ηζρπξά θαη απξφζβιεηε, ην δε ζπκθσλεζέλ νηθνλνκηθφ αληάιιαγκα ζαλ δίθαην, 

εχινγν θαη αληαπνθξηλφκελν πξνο ηηο ζπλαιιαθηηθέο ζπλήζεηεο. Σα ζπκβαιιφκελα 

δε κέξε παξαηηνχληαη απφ θάζε έλζηαζε θαηά ηεο παξνχζαο θαη απφ θάζε δηθαίσκα. 

8.3. Σα κέξε αλαγλσξίδνπλ φηη νη φξνη ηεο παξνχζαο είλαη εκπηζηεπηηθνί θαη 

δεζκεχνληαη φηη δελ ζα απνθαιχςνπλ απηνχο ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, πέξαλ ησλ 

πεξηπηψζεσλ πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο. 

8.4. Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη νπζηψδεηο θαη νπνηαδήπνηε 

ηξνπνπνίεζή ηνπο κφλν εγγξάθσο κπνξεί λα απνδεηρζεί απνθιεηνκέλνπ παληφο άιινπ 

κέζνπ θαη απηνχ ηνπ φξθνπ. 

8.5. Κάζε δηαθνξά, πνπ ζα απνξξέεη θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν απφ ηελ παξνχζα ζα 

επηιχεηαη ζε πλεχκα θαιήο πίζηεσο, άιισο ζα ππάγεηαη πξνο δηθαζηηθή επίιπζε ζηα 

θαζ’ χιε αξκφδηα δηθαζηήξηα ησλ Αζελψλ.  

8.6. Ζ κε άζθεζε ή ε κε έγθαηξε άζθεζε απφ ηνλ ΟΣΔ θαη ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ 

νπνηνπδήπνηε απφ ηα δηθαηψκαηά ηνπο, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε 

ή απνξξένπλ απφ ην λφκν, ζε θακία πεξίπησζε δελ είλαη δπλαηφλ λα ζεσξεζεί ή λα 

εξκελεπζεί σο ζησπεξά παξαίηεζε απφ ηα δηθαηψκαηά ηνπο απηά. Οη ζπκβαιιφκελνη 

κπνξνχλ λα αζθνχλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο απηά νπνηεδήπνηε είηε αζξνηζηηθά, είηε 

δηαδνρηθά. 
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8.7. Ζ παξνχζα ζχκβαζε είλαη εηδηθή θαη δελ δεκηνπξγεί θαλέλα είδνο πξνεγνχκελνπ 

κεηαμχ ησλ κεξψλ γηα πηζαλέο κειινληηθέο ζπκθσλίεο ηνπο πνπ ζα ζπκθσλνχληαη 

ειεχζεξα. 

8.8. Ο ΑΝΑΓΟΥΟ δειψλεη, δεζκεχεηαη θαη εγγπάηαη φηη ηφζν ν ίδηνο, φζν θαη ην 

πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ ηνπ, ζηειέρε / ζπλεξγάηεο / πξνζηεζέληεο (εθεμήο 

«πξνζσπηθφ»), ιακβάλνπλ γλψζε θαη ζπκκνξθψλνληαη απνιχησο κε ηελ εθάζηνηε 

ηζρχνπζα λνκνζεζία πεξί απαγφξεπζεο ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δηαθζνξάο θαη δελ 

έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ σο άλσ λνκνζεζία. 

8.9. Ο ΑΝΑΓΟΥΟ δεζκεχεηαη φηη δελ ζα πξνβεί, ακέζσο ή εκκέζσο, ζε θακία 

ελέξγεηα πνπ ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη ηελ παξαβίαζε ηεο παξαπάλσ λνκνζεζίαο 

θαη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα εηδνπνηήζεη άκεζα ηνλ ΟΣΔ ακέζσο κφιηο 

πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηεο ηέηνηεο παξαβηάζεηο απφ ηελ ίδηα ή ην πξνζσπηθφ ηνπ. 

8.10. Πεξαηηέξσ, ν ΑΝΑΓΟΥΟ δειψλεη, δεζκεχεηαη θαη εγγπάηαη φηη δελ ζπληξέρεη 

νχηε ζηνλ ίδην, νχηε ζην πξνζσπηθφ ηνπ θαλελφο είδνπο θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο 

ζπκθεξφλησλ, πνπ λα έρεη επεξεάζεη θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ηε ζχλαςε ηεο 

παξνχζαο ζχκβαζεο. 

8.11. ε πεξίπησζε πνπ πεξηέιζεη ζε γλψζε ηνπ ΟΣΔ, θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν, 

παξαβίαζε ησλ φξσλ 8.8, 8.9 θαη 8.10 αλσηέξσ, ν ΟΣΔ δηθαηνχηαη λα αλαζηείιεη 

άκεζα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο κε έγγξαθε γλσζηνπνίεζε πξνο ηνλ 

ΑΝΑΓΟΥΟ ή λα ηελ θαηαγγείιεη εγγξάθσο, άκεζα, κε ππαηηηφηεηα ηνπ 

ΑΝΑΓΟΥΟΤ, ηνπ ηειεπηαίνπ ππνρξενχκελνπ λα απνθαηαζηήζεη θάζε ηπρφλ δεκία 

πνπ ηπρφλ ππνζηεί, ή λα θαιχςεη θάζε ηπρφλ πξφζηηκν ή πνηλή, νηαζδήπνηε κνξθήο, 

πνπ κπνξεί λα επηβιεζεί ζηνλ ΟΣΔ. 

8.12. ε πεξίπησζε πνπ ν ΑΝΑΓΟΥΟ δελ δηαζέηεη ζρεηηθέο εζσηεξηθέο πνιηηηθέο ή 

δελ έρεη πξνεγνπκέλσο δεζκεχζεη εγγξάθσο ην πξνζσπηθφ ηνπ ζρεηηθά κε ηα 

παξαπάλσ αλαθεξφκελα ζηνπο φξνπο 8.8, 8.9 θαη 8.10, ππνρξενχηαη λα ην δεζκεχεη 

κε αληίζηνηρε ξήηξα εγγξάθσο ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο. 

8.13. Ο ΑΝΑΓΟΥΟ δειψλεη φηη έρεη ιάβεη γλψζε ηνπ Κψδηθα Γενληνινγίαο 

Πξνκεζεπηψλ ηνπ ΟΣΔ, ηνλ νπνίν δεζκεχεηαη λα ηεξεί. ε πεξίπησζε πνπ πεξηέιζεη 

ζε γλψζε ηνπ ΟΣΔ, θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν, παξαβίαζε ηνπ αλσηέξσ Κψδηθα 

Γενληνινγίαο Πξνκεζεπηψλ, ν ΟΣΔ δηθαηνχηαη λα αλαζηείιεη άκεζα ηελ εθηέιεζε 

ηνπ παξφληνο κε έγγξαθε γλσζηνπνίεζε πξνο ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ ή λα ηελ θαηαγγείιεη 

εγγξάθσο, άκεζα, κε ππαηηηφηεηα ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ, ηνπ ηειεπηαίνπ ππνρξενχκελνπ 

λα απνθαηαζηήζεη θάζε ηπρφλ δεκία πνπ ηπρφλ ππνζηεί ή λα θαιχςεη θάζε ηπρφλ 

πξφζηηκν ή πνηλή νηαζδήπνηε κνξθήο πνπ κπνξεί λα επηβιεζεί ζηνλ ΟΣΔ. 

Ο Κψδηθαο Γενληνινγίαο Πξνκεζεπηψλ ηνπ ΟΣΔ είλαη δηαζέζηκνο θαη ζην: 

www.cosmote.gr/fixed/documents/10280/111391531/supplier_code_of_conduct_g

r.pdf. 

8.14. Ο Αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα ππνθαηαζηαζεί απφ θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ζηελ 

εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ην παξφλ ζπκθσλεηηθφ, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ζηελ ζθελνζεζία ή ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ γπξηζκάησλ ηεο Σαηλίαο 

ή/θαη επεηζνδίσλ ηεο εηξάο σζηφζν δελ δηθαηνχηαη λα εθρσξήζεη ζε νπνηνδήπνηε 

ηξίην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ηα νπνηαζδήπνηε θχζεσο δηθαηψκαηά ηνπ απφ απηήλ, 

ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ ΟΣΔ. ε πεξίπησζε δε ζπλαίλεζεο απφ 
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ηνλ ΟΣΔ, ξεηά ζπκθσλείηαη φηη ν ΑΝΑΓΟΥΟ ζα επζχλεηαη έλαληη ηνπ ΟΣΔ γηα θάζε 

ππνρξέσζε ηνπ πνπ αλαιακβάλεη κε ην παξφλ.   

8.15. Σν παξφλ ζπκθσλεηηθφ ηζρχεη θαη δεζκεχεη ηνπο θαζνιηθνχο θαη εηδηθνχο 

δηαδφρνπο ησλ ζπκβαιινκέλσλ, ηπρφλ δε κεηαβίβαζε ή εθρψξεζε άλεπ πξνεγνχκελεο 

ζπλαίλεζεο ηνπ OTE απνηειεί ζπνπδαίν ιφγν ιχζεο ηεο ζχκβαζεο εθ κέξνπο ηνπ κε 

θαηαγγειία, αδεκίσο γη’ απηφλ, ηνπ ΟΣΔ δηθαηνπκέλνπ λα αμηψζεη ηελ απνθαηάζηαζε 

θάζε δεκίαο πνπ ζα ππνζηεί. 

8.16. Δάλ θάπνηνο απφ ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο θεξπρζεί γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν 

άθπξνο, ε ελ ιφγσ αθπξφηεηα δελ ζα επεξεάζεη ην θχξνο ησλ ππνινίπσλ φξσλ απηνχ, 

νη νπνίνη παξακέλνπλ έγθπξνη, σζάλ ην παξφλ ζπκθσλεηηθφ λα είρε ζπλαθζεί δίρσο 

ηνλ άθπξν φξν. 

 

9. ΠΑΡΑΒΑΖ ΟΡΟΤ- ΔΤΘΤΝΖ-ΑΝΧΣΔΡΖ ΒΗΑ 

9.1. ε πεξίπησζε παξαβάζεσο νπνηνπδήπνηε φξνπ ηνπ παξφληνο ζπκθσλεηηθνχ, κε 

εθηέιεζεο ή κε πξνζήθνπζαο εθηέιεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ 

ΑΝΑΓΟΥΟΤ θαη εηδηθφηεξα ζε πεξίπησζε πνπ δελ απνπεξαησζεί ε Σαηλία ή/ θαη ε 

εηξά (νιηθά ή κεξηθά), ν ΟΣΔ δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ακέζσο θαη αδεκίσο γηα 

ηνλ ίδην ην παξφλ ζπκθσλεηηθφ κε έγγξαθε δήισζή ηνπ πξνο ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ. ηελ 

πεξίπησζε απηή, ν ΑΝΑΓΟΥΟ είλαη ππνρξεσκέλνο λα επηζηξέςεη ζηνλ ΟΣΔ ην 

πνζφ πνπ ν ηειεπηαίνο έρεη πξνθαηαβάιεη έσο ηελ εκέξα ηεο θαηαγγειίαο κε ην 

λφκηκν δηθαηνπξαθηηθφ ηφθν, άιισο ν ΟΣΔ δχλαηαη λα δεηήζεη νπνηεδήπνηε ηελ 

θαηαβνιή ηνπ ελ ιφγσ πνζνχ κε θάζε λφκηκν ηξφπν, αθφκε θαη κε ηελ έθδνζε 

δηαηαγήο πιεξσκήο. 

9.2. Ο ΑΝΑΓΟΥΟ δχλαηαη λα θαηαγγείιεη ηελ παξνχζα ζε πεξίπησζε ππαίηηαο 

παξαβάζεσο εθ κέξνπο ηνπ ΟΣΔ ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιακβάλεη κε ηελ 

παξνχζα, κε ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηή ζρεηηθήο έγγξαθεο δειψζεσο. 

9.3. Σα Μέξε δελ επζχλνληαη θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν γηα αδπλακία εθπιήξσζεο ησλ 

ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ, ε νπνία νθείιεηαη ζε ιφγνπο αλσηέξαο βίαο, νχηε 

επηηξέπεηαη θαηαγγειία γηα αδπλακία εθπιήξσζεο ζπκβαηηθήο ππνρξέσζεο ιφγσ 

γεγνλφησλ αλσηέξαο βίαο. Χο πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο ινγίδεηαη θαη ε πεξίπησζε 

απεξγίαο ηνπ πξνζσπηθνχ θάζε ζπκβαιιφκελνπ. Σν κέξνο πνπ πιήηηεηαη απφ 

γεγνλφο αλσηέξαο βίαο νθείιεη λα ελεκεξψζεη εγγξάθσο ακειιεηί ηνλ 

αληηζπκβαιιφκελφ ηνπ ηφζν γηα ηε ζπλδξνκή, φζν θαη ηελ άξζε ηνπ γεγνλφηνο 

απηνχ. Δηδηθά φζνλ αθνξά ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ΟΣΔ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

παξαγσγή θαη νινθιήξσζε ηεο Σαηλίαο θαη ηεο εηξάο, δελ επηηξέπεηαη θαηαγγειία 

γηα αδπλακία εθπιήξσζεο ζπκβαηηθήο ππνρξέσζεο ιφγσ γεγνλφησλ αλσηέξαο βίαο, 

εθφζνλ ε αδπλακία απηή δελ δηαξθεί γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ εμήληα 

(60) εκεξψλ. ηελ πεξίπησζε φπνπ ην γεγνλφο αλσηέξαο βίαο δηαξθεί πεξηζζφηεξν 

απφ εμήληα (60) εκέξεο, ην κε πιεηηφκελν κέξνο δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη 

εγγξάθσο ην παξφλ, ν δε ΑΝΑΓΟΥΟ νθείιεη λα επηζηξέςεη άηνθα ζηνλ ΟΣΔ ην 

πνζφ πνπ ν ηειεπηαίνο θαηέβαιε ζηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο .  

Σν παξφλ ζπκθσλεηηθφ δηαβάζηεθε απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, ππεγξάθε ζε ηξία 

πξσηφηππα θαη θάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο έιαβε απφ έλα. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΚΑΗ ΑΡΗΘΜΟ ΔΠΔΗΟΓΗΧΝ 

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ αλαιακβάλεη έλαληη ηνπ νηθνλνκηθνχ αληαιιάγκαηνο  πνπ 

ζπκθσλείηαη ζην άξζξν 3.2. ηνπ πκθσλεηηθνχ πλεξγαζίαο γηα ηελ Παξαγσγή 

Οπηηθναθνπζηηθψλ Έξγσλ, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζε απηφ, ζην παξφλ 

Παξάξηεκα θαη ζην Παξάξηεκα Β, ηελ νξγάλσζε θαη εθηέιεζε ηεο παξαγσγήο  ηεο 

Σαηλίαο θαη ΔΗΚΟΗ ΣΡΗΧΝ (23) επεηζνδίσλ ηεο εηξάο : 

Σίηινο: « ΗΥΝΖΛΑΣΔ ΜΝΖΜΔΗΧΝ» (ή φπσο κεηνλνκαζηεί απφ ηνλ ΟΣΔ 

θαηά ηε δηθή ηνπ δηαθξηηηθή θαη απνθιεηζηηθή επρέξεηα).  

Δίδνο: Σειενπηηθή ζεηξά ληνθηκαληέξ, 23 ζπλνιηθά επεηζνδίσλ  

Γηάξθεηα επεηζνδίνπ: +/- 46 ιεπηά 

θελνζεζία: Βαγγέιεο Δπζπκίνπ 

Ηζηνξηθή έξεπλα – ζελάξην: Βαγγέιεο Δπζπκίνπ 

Σειηθόο Τιηθόο θνξέαο εηθόλαο: Αξρείν πςειήο επθξίλεηαο MXF 

Ήρνο: 5.1 discrete 

πκθσλείηαη φηη ζηελ πεξίπησζε άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ άξζξνπ 1.2. απφ ηνλ 

ΟΣΔ θαη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο εθηέιεζεο ηεο παξαγσγήο απφ ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ, ν 

ΟΣΔ ζα παξαρσξήζεη ζην ΓΗΑΕΧΜΑ άδεηα κε εκπνξηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο 

Σαηλίαο θαη ηεο εηξάο κε ην εμήο πεξηερφκελν: 

α) κεηά ην πέξαο ελφο (1) έηνπο απφ ηελ παξάδνζε ηνπ ηειεπηαίνπ επεηζνδίνπ ηεο 

εηξάο, ην ΓΗΑΕΧΜΑ δηθαηνχηαη λα πξνβάιεη ζε φιεο ηηο εθδειψζεηο ηνπ ηελ Σαηλία 

ή επεηζφδηα ηεο εηξάο, εθφζνλ έρεη πξνεγεζεί γξαπηή ελεκέξσζε θαη έγθξηζε ηνπ 

ΟΣΔ γηα ηνλ ρψξν θαη ρξφλν ηεο εθδήισζεο θαη γηα ην επεηζφδην ηεο εηξάο ή γηα 

ηελ Σαηλία πνπ ην ΓΗΑΕΧΜΑ επηζπκεί λα πξνβάιεη. 

β) κεηά ην πέξαο δχν (2) εηψλ απφ ηελ παξάδνζε ηνπ ηειεπηαίνπ επεηζνδίνπ ηεο 

εηξάο, ην ΓΗΑΕΧΜΑ δηθαηνχηαη λα αλαξηήζεη θαη λα δηαζέηεη δσξεάλ ζην θνηλφ 

πξνο πξνβνιή ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηνπ ηφπν (www.diazoma.gr) εηο ην δηελεθέο -θαη γηα 

φιε ηε δηάξθεηα πξνζηαζίαο ησλ πλεπκαηηθψλ θαη ζπγγεληθψλ δηθαησκάησλ απφ ηελ 

νηθεία ειιεληθή λνκνζεζία- ηελ Σαηλία θαη ηε εηξά, ππφ ηνλ φξν φηη ε δηαδηθηπαθή 

πξνβνιή ζα είλαη εθηθηή κφλν γηα ηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα κε ρξήζε  ζπζηεκάησλ 

γεσγξαθηθνχ απνθιεηζκνχ (geoblock). 

γ) κεηά ην πέξαο πέληε (5) εηψλ απφ ηελ παξάδνζε ηνπ ηειεπηαίνπ επεηζνδίνπ ηεο 

εηξάο, ην ΓΗΑΕΧΜΑ δηθαηνχηαη επηπιένλ λα αλαξηήζεη θαη λα δηαζέηεη δσξεάλ ζην 

θνηλφ πξνο πξνβνιή ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηνπ ηφπν (www.diazoma.gr) εηο ην δηελεθέο -

θαη γηα φιε ηε δηάξθεηα πξνζηαζίαο ησλ πλεπκαηηθψλ θαη ζπγγεληθψλ δηθαησκάησλ 

απφ ηελ νηθεία ειιεληθή λνκνζεζία- ηελ Σαηλία θαη ηε εηξά ρσξίο  ηε ρξήζε 

ζπζηεκάησλ γεσγξαθηθνχ απνθιεηζκνχ (geoblock). 

δ) Ρεηψο ζπκθσλείηαη φηη ην ΓΗΑΕΧΜΑ παξαηηείηαη απφ νπνηνδήπνηε δηθαίσκα 

εκπνξηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο Σαηλίαο ή ηεο εηξάο, ε δε παξαρψξεζε ηεο άδεηαο ηνπ 

άξζξνπ 5.3 δελ γελλά θαλέλα δηθαίσκα παξαρψξεζεο πεξαηηέξσ άδεηαο 

εθκεηάιιεπζεο ζε ηξίηνπο εθ κέξνπο ηνπ ΓΗΑΕΧΜΑΣΟ. 

ην  ζπλνιηθφ νηθνλνκηθφ αληάιιαγκα ησλ 454.922  επξψ ζπκπεξηιακβάλνληαη φια 

έμνδα ζχληαμεο, έξεπλαο, επηινγήο πξνζψπσλ θαη γεληθά νξγάλσζεο θαη εθηέιεζεο 

παξαγσγήο γηα ηελ Σαηλία θαη γηα ηα 23 επεηζφδηα ηεο εηξάο, θαζψο επίζεο θαη ε 

http://www.diazoma.gr/
http://www.diazoma.gr/
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δεκηνπξγία θαη παξάδνζε νινθιεξσκέλνπ ηξέηιεξ γηα ην θάζε επεηζφδην, πιελ ησλ 

εμφδσλ πνπ απαηηνχληαη απφ ην Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο 

θηλεκαηνγξάθεζεο ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 2.8 ηεο 

χκβαζεο θαη ην α. 46 ηνπ λ. 3028/2002. Πξνο άξζε θάζε ακθηβνιίαο, εθφζνλ ν ΟΣΔ 

θξίλεη θαηάιιειν γηα πξνβνιή ζηα ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ COSMOTE TV ην 

επεηζφδην ηνπ Πηιφηνπ α) ν Πηιφηνο ζα ζπλππνινγηζηεί ζηνλ άλσ αξηζκφ ησλ 

επεηζνδίσλ, β) ζην σο άλσ ζπλνιηθφ νηθνλνκηθφ αληάιιαγκα ησλ 454.922 επξψ ζα 

ζπλππνινγηζηεί ην αληάιιαγκα γηα ηνλ Πηιφην πνπ ζπκθσλείηαη ζην άξζξν 3.1. ηεο 

χκβαζεο, πνζνχ 18.443 επξψ, ην νπνίν ν ΟΣΔ δελ ζα θαηαβάιιεη ζηνλ Αλάδνρν σο 

ακνηβή επηπιένλ ησλ 454.922  επξψ, θαη γ) ην θφζηνο ρνξήγεζεο ησλ αδεηψλ 

θηλεκαηνγξάθεζεο ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ αλαιακβάλεη λα θαιχςεη ν ΟΣΔ, 

εθφζνλ απηφ δελ ππεξβαίλεη ηα ρίιηα πεληαθφζηα (1.500) επξψ, πιένλ ΦΠΑ, γηα ηελ 

Σαηλία θαη ηα ρίιηα πεληαθφζηα (1.500) επξψ, πιένλ ΦΠΑ, αλά επεηζφδην ηεο εηξάο. 

ε θάζε πεξίπησζε, ν ΑΝΑΓΟΥΟ αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ελεκεξψλεη ηνλ 

ΟΣΔ γηα ην θφζηνο ησλ αδεηψλ απηψλ θαη ζε πεξίπησζε πνπ ην θφζηνο ππεξβαίλεη ην 

πξναλαθεξζέλ πνζφ, ν ΑΝΑΓΟΥΟ αλαιακβάλεη λα ηξνπνπνηήζεη ηελ παξαγσγή 

ηεο Σαηλίαο ή/θαη ηεο εηξάο θαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο εχινγεο απαηηήζεηο ηνπ 

ΟΣΔ πξνθεηκέλνπ λα απνπεξαησζεί ε Σαηλία ή/ θαη εηξά κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ 

ηξφπν. ε πεξίπησζε δε κε επίηεπμεο ζπκθσλίαο ή κε δπλαηφηεηαο ηξνπνπνίεζεο 

ηεο παξαγσγήο, ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 9.1. ηνπ πκθσλεηηθνχ. 

 

Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ φινη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο πνπ ζπκθσλνχληαη ζην 

πκθσλεηηθφ πλεξγαζίαο γηα ηελ Παξαγσγή Οπηηθναθνπζηηθψλ Έξγσλ. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β 

        ΟΡΟΗ ΠΛΖΡΧΜΖ 

 

1. Σν πνζφ ησλ δέθα νθηώ ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ ζαξάληα ηξηώλ (18.443)επξώ, 

πιένλ ΦΠΑ, ζα θαηαβιεζεί  εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο θαη ηελ παξαιαβή ηνπ αληίζηνηρνπ ηηκνινγίνπ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ.  Με ηελ 

θαηαβνιή ηνπ άλσ πνζνχ ξεηά ζπκθσλείηαη φηη ν ΟΣΔ δελ ππέρεη θακία πεξαηηέξσ 

ππνρξέσζε άιιεο θαηαβνιήο έλαληη ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ, εθηφο αλ ν ΟΣΔ ξεηά πξνβεί 

ζηελ αλάζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο παξαγσγήο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη 

πξνυπνζέζεηο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ θαη ηνπ Παξαξηήκαηνο Α. Ζ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ 

ησλ δέθα νθηώ ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ ζαξάληα ηξηώλ  (18.443) επξώ πιένλ ΦΠΑ 

ζα πξαγκαηνπνηεζεί ρσξίο λα εμαξηάηαη απφ ηε ιήςε άδεηαο θηλεκαηνγξάθεζεο ησλ 

αξραηνινγηθψλ ρψξσλ φπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 2.8 ηνπ παξφληνο 

πκθσλεηηθνχ πλεξγαζίαο γηα ηελ Παξαγσγή Οπηηθναθνπζηηθψλ Έξγσλ θαη ζην 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α απηνχ.  

 

2. ε πεξίπησζε πνπ ν ΟΣΔ δεηήζεη εγγξάθσο λα παξαρζνχλ επηπιένλ επεηζφδηα 

πέξαλ ηνπ Πηιφηνπ ζα θαηαβάιιεη ην αληάιιαγκα ησλ ππνινίπσλ ηεηξαθνζίσλ 

ηξηάληα έμη ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ εβδνκήληα ελλέα (436.479) επξώ ζε δχν (2) 

δφζεηο σο εμήο : 

2.1. Πνζφ δηαθνζίσλ δέθα νθηψ ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ ηξηάληα  (218.230) επξώ, 

πιένλ ΦΠΑ, ζα θαηαβιεζεί εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ έγγξαθε 

ελεκέξσζε ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ απφ ηνλ ΟΣΔ ηεο αλάζεζεο ηεο νξγάλσζεο θαη 

εθηέιεζεο παξαγσγήο ηεο Σαηλίαο θαη ησλ ππφινηπσλ επεηζνδίσλ ηεο εηξάο, 

θαη ηελ παξαιαβή ηνπ αληίζηνηρνπ ηηκνινγίνπ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ.  

2.2. Πνζφ δηαθνζίσλ δέθα νθηψ ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ ζαξάληα ελλέα  (218.249) 

επξώ, πιένλ ΦΠΑ, ζα θαηαβιεζεί εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ 

παξάδνζε απφ ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ ζηνλ ΟΣΔ ηεο ηειηθήο θφπηαο ηεο Σαηλίαο ζε 

αξρείν mxf θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπκθσλεζέλησλ ηειηθψλ επεηζνδίσλ ηεο 

εηξάο ζε αξρείν mxf, θαη ηελ παξαιαβή ηνπ αληίζηνηρνπ ηηκνινγίνπ ηεο 

ΑΝΑΓΟΥΟΤ.  

 

3. Σα ηηκνιφγηα ζα εθδίδνληαη απφ ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ θαη ζα απνζηέιινληαη ζηνλ ΟΣΔ 

ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξνθαζνξηζκέλε εκεξνκελία 

πιεξσκήο ηνπο. Σα αλσηέξσ πνζά ζα θαηαβάιινληαη απφ ηνλ ΟΣΔ εληφο ηξηάληα 

(30) εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή έθαζηνπ ηηκνινγίνπ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ. 

4. ε θάζε πεξίπησζε ν ΑΝΑΓΟΥΟ είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο, γηα θάζε 

ππνρξέσζε απαίηεζε ή δηθαίσκα, έλαληη ηξίησλ, θαζψο θαη γηα ηελ πιήξε θαη 

νινζρεξή εμφθιεζε θάζε ζρεηηθνχ πνζνχ, πνπ πξνέξρνληαη άκεζα ή έκκεζα απφ ηελ 

νξγάλσζε θαη εθηέιεζε ηεο παξαγσγήο ησλ είθνζη ηξηψλ (23) επεηζνδίσλ ηεο εηξάο 

ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 2 ηνπ άλσ πκθσλεηηθνχ. 
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5. Καη’ εμαίξεζε, ξεηά ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ κεξψλ φηη  ηέιε θαη άδεηεο 

θηλεκαηνγξάθεζεο, ρξήζεο απεηθνλίζεσλ θαη νπηηθναθνπζηηθψλ έξγσλ ζε ρψξνπο 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο (ελδεηθηηθά αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, ηζηνξηθνχο ηφπνπο, 

κλεκεία, εθθιεζίεο θ.ιπ.), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, ηδίσο 

ηνπ λ.3028/2002, φπσο ηζρχεη,  ηα νπνία αθνξνχλ ηελ εθηέιεζε παξαγσγήο ηεο 

Σαηλίαο θαη ηεο εηξάο, ζα ππνβάιινληαη εθ ησλ πξνηέξσλ απφ ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ ζηνλ 

ΟΣΔ γηα έγθξηζε. Σν θφζηνο ησλ ηειψλ θαη ηεο ρνξήγεζεο ησλ αδεηψλ απηψλ 

αλαιακβάλεη λα θαιχςεη ν ΟΣΔ, εθφζνλ απηφ δελ ππεξβαίλεη ηα ρίιηα πεληαθφζηα 

(1500) επξψ πιένλ ΦΠΑ γηα ηελ Σαηλία θαη ηα ρίιηα πεληαθφζηα (1500) επξψ πιένλ 

ΦΠΑ αλά επεηζφδην γηα ηελ εηξά. ε θάζε πεξίπησζε, ν ΑΝΑΓΟΥΟ αλαιακβάλεη 

ηελ ππνρξέσζε λα ελεκεξψλεη ηνλ ΟΣΔ γηα ην θφζηνο ησλ αδεηψλ απηψλ θαη ζε 

πεξίπησζε πνπ ην θφζηνο ππεξβαίλεη ην πξναλαθεξζέλ πνζφ, ν ΑΝΑΓΟΥΟ 

αλαιακβάλεη λα ηξνπνπνηήζεη ηελ παξαγσγή ηεο Σαηλίαο ή/θαη ηεο εηξάο θαη λα 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο εχινγεο απαηηήζεηο ηνπ ΟΣΔ πξνθεηκέλνπ λα απνπεξαησζεί ε 

Σαηλία ή/ θαη εηξά κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. ε πεξίπησζε δε κε επίηεπμεο 

ζπκθσλίαο ή κε δπλαηφηεηαο ηξνπνπνίεζεο ηεο παξαγσγήο, ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα 

ζην άξζξν 9.1. ηνπ πκθσλεηηθνχ.  ε πεξίπησζε πνπ ν ΟΣΔ εγθξίλεη ηελ θαηαβνιή 

ησλ ηειψλ, ζα θαηαβάιιεη ζηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ ηα ζρεηηθά ρξεκαηηθά πνζά. Ο 

ΑΝΑΓΟΥΟ ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίζεη θάζε άδεηα γηα ινγαξηαζκφ θαη ζην φλνκα 

ηνπ ΟΣΔ, γηα ηε ρξήζε θαη εθκεηάιιεπζε ηεο Σαηλίαο θαη ηεο εηξάο ζχκθσλα κε 

ηνπο φξνπο ηνπ πκθσλεηηθνχ θαη ησλ Παξαξηεκάησλ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


