
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ  

ΤΟΥ EVIA ISLAND REGATTA 2021 
  

Στην Αθήνα  σήμερα, την 16η Ιουλίου 2021 μεταξύ: 

  

α) Της εταιρίας με την επωνυμία ΙΚΑΡΟΣ ΑΝΤΙΑΣ ΙΚΕ, η οποία εδρεύει στη Νέα Σμύρνη, Αγίας Φωτεινής 

12, 17121, ΑΦΜ 998051310, ΔΟΥ Καλλιθέας (που στο εξής θα καλείται "ΕΤΑΙΡΙΑ"),  αφετέρου δε 

  

β) To ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ» που έχει έδρα στη Χαλκίδα επί της οδού Ελ. 

Βενιζέλου αρ. 12 με ΑΦΜ 090046035  και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο αυτού Ιωάννη 

Γεροντίτη, (που θα καλείται στο εξής "ΠΕΛΑΤΗΣ" ), 

που θα λέγονται στο εξής Συμβαλλόμενα Μέρη, συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα 

ακόλουθα: 

  

1.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Εταιρία θα παρέχει στον Πελάτη τις εξής υπηρεσίες (που θα καλούνται στο εξής "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ"), σε 

συνάρτηση με το «Evia Island Regatta 31 ΙΟΥΛΙΟΥ - 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ» (7 ημέρες) και θα καλείται στο εξής 

"ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ", 

  

1.1 Παραγωγή βίντεο 

● Χρήση εξοπλισμού βίντεο για 7 ημέρες (1 άτομο) 

● Παραγωγή βίντεο καλύτερων στιγμών ημέρας : 7 x 1’00” (παράδοση στο τέλος κάθε ημέρας) 

Παραγωγή αμοντάριστου υλικού για εγχώρια ειδησεογραφικά δίκτυα : 2 x 1’30” (παράδοση στην 

πρώτη και τελευταία ημέρα της διοργάνωσης) 

● Παραγωγή συνεντεύξεων για εγχώρια & διεθνή ειδησεογραφικά δίκτυα : περισσότερες από 10 

(σε διαφορετικές γλώσσες) 

● Παραγωγή ντοκιμαντέρ αγώνα σε Ελληνική γλώσσα : 1 x 5’00”  (παράδοση 21 ημέρες μετά το 

πέρας της διοργάνωσης) 

 

1.2   Διανομή Τηλεοπτικού Υλικού 

• Διανομή υλικού μέσω της εκπομπής “Inside Sailing” (εγγυημένη προβολή)  

o 1 x 2’30” (προωθητικού βίντεο μετά τη διοργάνωση του Evia Island Regatta 2021) 

• Διανομή του επεισοδίου “Inside Sailing” σε πλατφόρμες in-flight ψυχαγωγίας (εγγυημένη 

διανομή, μη εγγυημένη χρήση) 

• Διανομή βίντεο καλύτερων στιγμών ημέρας σε ψηφιακά μέσα (3 x ειδοποίησεις) 

(εγγυημένη διανομή, μη εγγυημένη χρήση) 

• Διανομή ανεπεξέργαστου υλικού & συνεντεύξεων σε εγχώρια ειδησεογραφικά δίκτυα (2 

x ειδοποιήσεις Ελλάδα) (εγγυημένη διανομή, μη εγγυημένη χρήση) 

• Δημιουργία Media Report 2 μήνες μετά το πέρας του αγώνα 

1.3. Η Διανομή και προβολή του Υλικού αποτελεί μέρος των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει με τον 

παρόν η εταιρία και θα γίνει στα μέσα που αναφέρονται στο Παράρτημα Α. 
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2.   ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Η Εταιρία και ο Πελάτης έχουν το δικαίωμα να διανέμουν υλικό, σε συνάρτηση με τη Διοργάνωση και 

σε άλλα σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, που περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε τηλεόραση 

(συνδρομητική και ελεύθερη), έντυπα μέσα, διαδικτυακά κανάλια και ιστοσελίδες.  

  

3.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

3.1 Πληρωμή για τις Υπηρεσίες 

Το τίμημα για την παροχή των υπηρεσιών της εταιρίας ορίζεται στο ποσό των  

€ 4,940 + Φ.Π.Α. H πληρωμή θα γίνει  σε δύο δόσεις ως εξής: 

Ποσό € 2,470 + ΦΠΑ μέχρι τις 30.07.2021 με την προσκόμιση του σχετικού τιμολογίου. 

Ποσό € 2,470 + ΦΠΑ  με την είσπραξη από τον Πελάτη επιχορήγησης που έχει αιτηθεί για τη διοργάνωση 

από τον κρατικό φορέα και σε κάθε περίπτωση το αργότερο 120 ημέρες μετά από τη διοργάνωση 

με την προσκόμιση του σχετικού τιμολογίου. 

 

Σε περίπτωση ακύρωσης της Διοργάνωσης λόγω COVID19, ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να μην 

προχωρήσει με τις παραπάνω πληρωμές.  

  

3.2  Τιμολόγηση 

Τα τιμολόγια θα εκδοθούν από την ΙΚΑΡΟΣ ΑΝΤΙΑΣ ΙΚΕ, Αγίας Φωτεινής 12 Ν. Σμύρνη, Τ.Κ 17121, ΑΦΜ 

998051310, ΔΟΥ Καλλιθέας και θα αποσταλούν στο mail: : info@eviaislandregatta@gr 

  

4.  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Κάθε τροποποίηση των όρων της παρούσας θα αποδεικνύεται μόνο εγγράφως αποκλειόμενου 

οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού μέσου και με τη σύμφωνη γνώμη των συμβαλλόμενων μερών. 

  

5.  ΔΙΑΦΟΡΑ 

5.1     Νόμιμοι εκπρόσωποι   

Κάθε φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την Σύμβαση αυτή εκ μέρους ενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη 

δηλώνει και εγγυάται ότι δικαιούται να το πράξει για λογαριασμό του εν λόγω Μέρους, με πλήρες 

δικαίωμα και εξουσία για την εκτέλεση της Σύμβασης αυτής. 

 

5.2 Συνεργασία των Μερών 

Ο Πελάτης θα συνεργαστεί με την Εταιρία για την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης. Ο Πελάτης 

συμφωνεί ότι η καλή και εντός χρόνου εκτέλεση της Σύμβασης βασίζεται στην καλή συνεργασία των 

Μερών. Επίσης ο Πελάτης 

● εγγυάται ότι θα αναλάβει το κόστος της διαμονής, της μετακίνησης και τα γεύματα τις ημέρες 

της κάλυψης, ενώ θα παρέχει ασφαλή χώρο για τον εξοπλισμό με επαρκή σύνδεση Internet για 

τις ανάγκες πληρώματος 1 ατόμου 

● θα παρέχει στην Εταιρεία ταχύπλοο σκάφος με οδηγό για τις ανάγκες της βιντεοσκόπησης. 

  

Ο Πελάτης θα διασφαλίσει ότι όλα τα μέσα μεταφοράς (π.χ. αυτοκίνητα, σκάφη, κ.λπ.) που παρέχονται 

στην Εταιρεία για την εκτέλεση των υπηρεσιών της βάσει της Συμφωνίας θα διασφαλίζονται από μια 

αξιόπιστη ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία με πλήρη κάλυψη τυχόν ζημιών που σχετίζονται με αυτές, 

παρέχοντας επίσης η Εταιρεία ως εξασφαλισμένη στις εκδηλώσεις μισθωμένων μεταφορικών μέσων 

και αποκλείοντας οποιοδήποτε δικαίωμα προσφυγής της ιδιωτικής ασφαλιστικής εταιρείας προς την 

Εταιρεία. 

ΑΔΑ: ΩΣ02469ΗΛΡ-ΠΗΣ



  

Ο Πελάτης δηλώνει ότι  έχει εξασφαλίσει τις απαραίτητες εγκρίσεις και άδειες που απαιτούνται από 

τις Αρχές προκειμένου η  Εταιρία να δύναται να παράσχει τις υπηρεσίες που συμφωνούνται με το 

παρόν αναφορικά με τη ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ της οποίας κατέχει τα εμπορικά δικαιώματα. 

 

Ο Πελάτης συμφωνεί ότι η απόδοση της Εταιρείας εξαρτάται από την έγκαιρη και αποτελεσματική 

συνεργασία του Πελάτη με την Εταιρεία. Ο πελάτης θα παρέχει στην εταιρεία όλο το απαραίτητο 

περιεχόμενο (βίντεο, δελτίο τύπου, φωτογραφίες κ.λπ.) ώστε να προχωρήσει στη διανομή μέσων. 

 

5.3 Εγγυήσεις 

Κάθε πρόσωπο που εκτελεί την παρούσα Συμφωνία εκ μέρους ενός μέρους της παρούσας 

αντιπροσωπεύει και εγγυάται ότι το πρόσωπο αυτό είναι δεόντως και έγκυρα εξουσιοδοτημένο να το 

πράξει εκ μέρους του αντίστοιχου μέρους, με πλήρη δικαίωμα και εξουσία να εκτελέσει την παρούσα 

Συμφωνία και να δεσμεύσει το εν λόγω μέρος σε σχέση με όλα των δικαιωμάτων και των 

υποχρεώσεών του. 

 Η Εταιρία εγγυάται ότι έχει την γνώση και εμπειρία για την άρτια ολοκλήρωση του έργου που 

αναλαμβάνει με το παρόν. 

 

Ο Πελάτης εγγυάται ότι έχει πλήρη δικαίωμα και νομική εξουσία να συνάπτει και να εκτελεί τις 

υποχρεώσεις του βάσει της παρούσας Συμφωνίας, καθώς και ότι κατέχει τα μέσα ενημέρωσης και τα 

εμπορικά δικαιώματα για την Διοργάνωση. 

 

5.4 Καθήκον εχεμύθειας 

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν ότι δεν θα κοινοποιήσουν σε τρίτους, παρά μόνο για σκοπούς που 

σχετίζονται με την παρούσα, οποιαδήποτε πληροφορία που από τη φύση της ή μετά από συμφωνία 

θεωρείται εμπιστευτική, ενδεικτικά αναφερομένων εγγράφων, αναφορών, λογισμικού, οργανωτικών 

πληροφοριών, σχεδίων και γραφικών. 

  

5.5    Ανωτέρα βία 

Η Εταιρεία δεν θα είναι υπεύθυνη για καθυστερήσεις ή αποτυχίες στην παροχή ή / και την πρόοδο των 

υπηρεσιών της, εάν τέτοια καθυστέρηση ή αποτυχία προκύπτει από αιτίες που είναι πέρα από τον 

εύλογο έλεγχό της. Τέτοιες αιτίες μπορεί να περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε, πράξεις 

δημόσιου εχθρού ή φυσικές καταστροφές, πυρκαγιές, πλημμύρες, επιδημίες, ταραχές, περιορισμούς 

καραντίνας, απεργίες, εμπάργκο φορτίου, σεισμούς, διακοπές ρεύματος, αστοχίες υπολογιστών ή 

επικοινωνιών και σοβαρές καιρικές συνθήκες, και πράξεις ή παραλείψεις υπεργολάβων ή τρίτων. 

  

5.6   Αποζημίωση 

Ο Πελάτης δηλώνει με το παρόν ότι είναι ο μόνος υπόχρεος για την ικανοποίηση αξιώσεων  

αποζημίωσης, που  ήθελε εγερθούν έναντι της  Εταιρείας σε σχέση με την  παρούσα από 

οποιονδήποτε τρίτο συμβαλλόμενο ή μη, καθώς και από οποιαδήποτε δημόσια αρχή αναλαμβάνοντας 

πλήρως την αστική και νομική ευθύνη έναντι αυτών. 

 

Τέλος  ρητά συμφωνείται και γίνεται αμοιβαία αποδεκτό ότι για την περίπτωση που προκύψει  

υποχρέωση αποζημίωσης από πλευράς Εταιρείας επί τη βάσει της παρούσας συμφωνίας για 
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οποιοδήποτε λόγο, ακόμη και για παραβίαση των όρων της παρούσας, αυτή δεν δύναται να ξεπερνά το 

ήμισυ της οικονομικής αξίας (συνολικής αμοιβής) που συμφωνείται με το παρόν. 

  

5.7   Εγκυρότητα, παραίτηση, τροποποίηση 

Η εγκυρότητα ή η παρανομία οποιασδήποτε ρήτρας του παρόντος δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των 

υπόλοιπων ρητρών της Συμφωνίας. Η καθυστέρηση στην άσκηση ή μη άσκηση οποιουδήποτε 

δικαιώματος δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας δεν αποτελεί παραίτηση από αυτήν. Οποιαδήποτε 

τροποποίηση αυτής της Συμφωνίας ισχύει μόνο εάν είναι γραπτή. 

  

5.8   Εφαρμοστέο δίκαιο - Δωσιδικία 

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει από την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης 

θα εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο. Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε τέσσερα (4) όμοια 

πρωτότυπα και αφού υπογράφηκε από τα μέρη, έκαστος των συμβαλλομένων έλαβε από ένα και τα 

δύο θα κατατεθούν αρμοδίως. 

  

5.9   Συμβαλλόμενα μέρη 

Η παρούσα Συμφωνία μπορεί να εκτελεστεί (με πρωτότυπη ή τηλεοπτική υπογραφή) σε αντίτυπα , 

καθένα από τα οποία θα θεωρείται πρωτότυπο, αλλά όλα μαζί θα αποτελούν μόνο ένα και το ίδιο 

μέσο. 

  

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν εκτελέσει την παρούσα Συμφωνία από την 

ημέρα και το έτος που γράφτηκε παραπάνω. 

  

  

  

Για την Εταιρία                                                                  Για τον Πελάτη 

  

  

Υπογραφή                                                                              Υπογραφή 

 

  

Παναγιώτης Μαρινόπουλος                                                      

Διαχειριστής            
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