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1. Του Ελληνικού Απμοσίου, το οποίο εκπροσιοπε ί ται νόμιμα για 
την κατάρτιση της Σύμβασης αυτής από τον Υφυπουργό 
Οικονομικών κ. Ν. Κυριαζίδη (εψεξής αποκαλουμένου 
”ΛΗΜΟΣΙΟ").

2. Της εταιρίας με την επωνυμία Imagination Limited, η οποία 
εδρεύει στο Λονδίνο, No 25 Store Street, South Crescent 
London WC1E 7BL και εκπροσωπείται νόμιμα για την κατάρτιση 
της Σύμβασης αυτής από τον κ. Bernard Leibov (εφεξής 
αποκαλούμενης "ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ").

ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΥΠΟΨΗ

1.

2 .

Την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του Ν. 2000/91 που προστέθηκε 
με το άρθρο 70 παο. 1 του Ν. 2065/92 και την σχετική 
απόφαση της Λιϋπουογικής Επιτροπής που ελήφθη κατά την
συνεδοίασή της ¿1 ί I Πι (¿4μ___________  (πρακτικό υ π ’αοιθμ.

-—  _ ). I

Την υπ * 1 αοιθα. ΙοΤ/1-"11 ό λ  
υπουργική απόφαση, περίί 
Υπουργού Οικονομικών στον 
την οποία, η Σύμβαση 
Οικονομικών.

ϊ.μ /ΦΕΚ / - --- .
εκχωρήσεως !των αρμοδιοτήτων του 
Υφυπουργό Οικονομικών σύμφωνα με 
υπογράφεται από τον Υφυπουργό

3. Την ανάγκη προετοιμασίας του ΛΗΜΟΣΙΟΥ, ως μετόχου του 
Οργανισμού Τηλεπ ι κο ι νων iojv Ελλάδος Α.Ε. (εφεξής
αποκαλουμένου "OTE"), για:

(α) την εισαγωγή των μετοχών του OTE στο Χρηματ ιστήριο 
Αξιών Λθηνών; και

(β) την προετοιμασία της διάθεσης των μετοχών του OTE στο 
εξωτερικό.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

1. ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, οι ακό/,ουθοι όροι έχουν 
την ακόλουθη έννοια:

(κατά αλφαβητική σειρά)

ΛΗΜΟΣΙΟ: το Ελληνικό Λημόσιο, που εκπροσωπείται από τον
Υπουργό Οικονομικών

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΤΟΥ ΛΗΜΟΣΙΟΥλ το πρόσωπο που αναφέρεται στο άρθρο 2.2.



OTE:

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:

οι εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 2.1. 

ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Λ.Ε. 

IMAGINATION LIMITED (ο δεύτερος των συμβαλλόμενων)

2. ΤΟ ΕΡΓΟ

2.1. (α) Το έργο που ανατίθεται, δια της παρούσης Συμβάσεως,
στον ΣΥΜΒΟΥΛΟ συνίσταται στην κάλυψη, οργάνωση, και 
πραγματοποίηση της μελέτης και της εκτέλεσης του 
προγράμματος επισκέψεων σε πόλεις του εξωτερικού για 
την προώθηση της διάθεσης των μετοχών του OTE στο 
εξωτερικό (εφεξής το "ΕΡΓΟ"). Το πρόγραμμα των 
επισκέψεων αυτών καθώς και το χρονοδιάγραμμά τους θα 
αποτελέσει κοινή απόφαση του ΛΗΜΟΣΙΟΥ και του 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ.

(β) 0 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΛΗΜΟΣΙΟΥ δικαιούται να ζητήσει 
οιεσδήποτε συμβουλές οι οποίες είναι απαραίτητες για 
την εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ και ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ θα τις παρέχει 
εγγράφως ή προφορικός εφόσον αυτές εμπίπτουν στα 
πλαίσια της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

2.2. Για τους σκοπούς της παρούσας Συμβάσεως και κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης του ΕΡΓΟΥ η Επιτροπή που ορίζεται με την 
υ π ’αριθμ. θ 4 VYyj <Α·> ̂  ¿ από i V- ip - I ú- Κοινή Υπουργική 
Απόφαση εξουσιοδοτείται δια της παρούσης να ενεργεί ως 
εκπρόσωπος του Λημοσίου (εφεξής αποκαλούμενος "ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
ΤΟΥ ΛΗΜΟΣΙΟΥ"). Κατά την εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ, ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
ΤΟΥ ΛΗΜΟΣΙΟΥ θα δίνει οδηγίες και θα παραλαμβάνει τις 
εργασίες του ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ.

3. ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΥΤΗΣ

3.1. Υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 3.4. της 
παρούσης Σύμβασης, η δαπάνη για την παρούσα σύμβαση βαρύνει 
τον προϋπολογισμό του OTE. 0 OTE υποχρεούται να
καταβάλλει, και το ΛΗΜΟΣΙΟ θα μεριμνήσει ώστε o OTE να 
καταβάλει, στον ΣΥΜΒΟΥΛΟ για την εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ τις 
ακόλουθες αμοιβές που θα καταβληθούν ως εξής:

(α) Πεντακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες Λίρες Αγγλίας (GBP 
592.000) κατά την υπογραφή της Σύμβασης αυτής. 
Συνομολογείται ρητά ότι σε περίπτωση που το ανωτέρω 
ποσό δεν καταβληθεί στον ΣΥΜΒΟΥΛΟ εντός δύο (2) 
εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης αυτής, 
ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ θα μπορεί να καταγγείλει την παρούσα 
Σύμβαση αζημίως και με άμεση ισχύ. Σε περίπτωση 
καταγγελίας το ΛΗΜΟΣΙΟ θα καταβάλλει στο ΣΥΜΒΟΥΛΟ ποσό 
ίσο με το σύνολο των εξόδων για την εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ 
συμπεριλαμβανομένων των εξόδων που προκύπτουν από 
υποχρεώσεις που έχουν ήδη αναληφθεί από τον ΣΥΜΒΟΥΛΟ 
και δεν μπορούν να ακυρωθούν, των σύμφωνα με το 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β χρονοχρεώσεων κάθε μέλους της ομάδας του 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ που ασχολείται με το ΕΡΓΟ και της



αμοιβής του έργου 
Αγγλίας (GBP 70,000).

των εβδομήντα

(β) Διακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες Λίρες Αγγλίας (GBP 
247.000) κατά την ολοκλήρωση του ΕΡΓΟΥ δηλαδή την 
τελευταία ημέρα παρουσίασης των μετοχών του OTE στο
εξωτερικό.

(γ) Εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδες Λίρες Αγγλίας (GBP 
148.000 ) μέσα σε 40 ημέρες από την ολοκλήρωση του 
ΕΡΓΟΥ.

Τα επιμέρους ποσά που αναφέρονται στο άρθρο 3.1. θα 
καταβάλλονται έναντι σχετικών τιμολογίων που θα 
εκδίδει ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ. Η αναφερόμενη ανωτέρω υπό 3.1. 
(γ) τελευταία πληρωμή θα καταβληθεί έναντι λεπτομερούς 
τιμολογίου το οποίο θα περιέχει κατά τρόπο αναλυτικό 
όλα τα έξοδα και τις δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των 
σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β χρονοχρεώσεων κάθε μέλους 
της ομάδας του ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ που ασχολείται με το ΕΡΓΟ 
καθώς και της διαχειριστικής αμοιβής του έργου 
(project management fee) των εβδομήντα χιλιάδων Λιρών 
Αγγλίας (GBP 70,000). Το ποσό της τελευταίας πληρωμής 
θα αναπροσαρμοστεί προς τα κάτω κατά ποσό ίσο με την 
διαφορά μεταξύ του συνόλου των δαπανών, των εξόδων, 
των σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β χρονοχρεώσεων και της 
διαχειριστικής αμοιβής του έργου και των πληρωμών που 
έχουν ήδη εισπραχθεί σύμφωνα με τα άρθρα 3.1.(α) και
3.1.(β). Λικαιολογητικά ή βεβαιώσεις που απαιτούνται, 
εκτός αυτών που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, θα πρέπει 
να γνωστοποιούνται στον ΣΥΜΒΟΥΛΟ εγγράφως εντός 
δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή του σχετικού 
τιμολογίου.

3.2. (α) Τα ποσά που αναφέρονται στην Σύμβαση αυτή θα
καταβληθούν ελεύθερα από κάθε φόρο, εισφορά,
επιβάρυνση, παρακράτηση, δικαιώματα, τέλη ή
οποιεσδήποτε άλλες επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου ή 
τρίτων τα οποία θα βαρύνουν', κατά περίπτωση, τον ΟΤΕ 
ή το ΔΗΜΟΣΙΟ, εφόσον επιβάλλονται υποχρεωτικά από την 
ελληνική νομοθεσία, με εξαίρεση τον τυχόν επιβαλλόμενο 
φόρο εισοδήματος.

Στην περίπτωση που το ΔΗΜΟΣΙΟ ή ο ΟΤΕ, αναλόγως, 
υποχρεούται από το νόμο να προβεί σε οποιαδήποτε 
παρακράτηση ή αφαίρεση, (ί) το ποσό που θα καταβληθεί 
στον ΣΥΜΒΟΥΛΟ θα αυξηθεί κατά ποσό ίσο με το ποσό που 
απαιτείται ώστε το ποσό που θα λάβει ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ μετά 
την παρακράτηση ή αφαίρεση να είναι ίσο με το ποσό που 
θα ελάμβανε εάν δεν υπήρχε η παρακράτηση ή αφαίρεση, 
(ίι) το ΔΗΜΟΣΙΟ ή ο ΟΤΕ, κατά περίπτωση, θα προβεί 
στην παρακράτηση αυτή, (iii) θα αποδώσει το 
παοακοατηθέν ποσό αμέσως στη φορολογική αρχή και (ίν) 
θα παράσχει στον ΣΥΜΒΟΥΛΟ απόδειξη για το παρακρατηθέν 
ποσό.



VA1· *
ποσά που αναφέρονται στην Σύμβαση αυτή δεν 

περιλαμβάνουν τυχόν επιβαλλόμενο ψόρο προστιθέμενης 
αξίας (εφεξής αποκαλούμενο "ΦΠΑ") ή άλλο τέτοιο συναφή 
φόρο, που επιβάλλεται στις υπηρεσίες του ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, ο 
οποίος θα προστίθεται στα παραπάνω ποσά σε περίπτωση 
που η καταβολή του επιβάλλεται από τον νόμο και θα 
καταβάλλεται, κατά περίπτωση, από το ΛΗΜΟΣΙΟ ή τον OTE 
στον ΣΥΜΒΟΥΛΟ,

3.3. Το ΛΗΜΟΣΙΟ ή o OTE, κατά περίπτωση, θα λάβει όλα τα 
απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλισθούν εγκρίσεις εξαγωγής 
συναλλάγματος.

3.4·. Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται υπό 3. 1. (α ) , για την 
καταβολή των ποσών που αναφέρονται στην Σύμβαση αυτή ο 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ θα πρέπει να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που 
αναφέρονται στο ΠΛΡΛΡΤΗΜΛ Α και τα ποσά αυτά θα καταβληθούν 
από τον OTE στον ΣΥΜΒΟΥΛΟ σε πρώτη ζήτηση και, πάντως, όχι 
μετά την παοέλευση δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από 
την ημερομηνία της πρώτης ζήτησης. Σε περίπτωση που τα 
ποσά αυτά δεν καταβληθούν από τον OTE στον ΣΥΜΒΟΥΛΟ εντός 
των ανωτέρω δέκα πέντε (15) ημερο/.ογιακών ημερών, τότε το 
ΛΗΜΟΣΙΟ υποχρεούται να τα καταβάλλει. Τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που 
προσαρτώνται στη Σύμβαση αυτή αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
αυτής.

4. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

4.1. 0 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΛΗΜΟΣΙΟΥ δικαιούται να ζητήσει σχετικά με 
την πρόοδο του ΕΡΓΟΥ σύντομες προφορικές ή έγγραφες 
αναφορές οι οποίες θα αναφέρονται, μεταξύ άλλων, και σε 
τυχόν ανακύπτοντα ή αναμενόμενα προβλήματα και 
προτεινόμενες λύσεις.

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΛΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

5.1. Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης:

Τα "ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΛΙΟΚΤΗΣΙΑΣ" περιλαμβάνουν 
copyrights, σήματα υπηρεσιών, δικαιώματα σχεδίων 
(κατατεθειμένα ή μη) και τεχνογνωσίας, δικαιώματα 
πνευματικών δημιουργών, και συγγενικά δικαιώματα που 
καλύπτονται και προστατεύονται από τις διατάξεις περί 
πνευματικής ιδιοκτησίας και κάθε άλλο παοόμοιο δικαίωμα 
ιδιοκτησίας.

"ΕΡΓΑΣΙΑ" σημαίνει κάθε αναφορά, έγγραφο, αρχείο δεδομένων, 
σχέδιο, φωτογραφικό υλικό, video ταινίες, ταινίες για την 
τηλεοπτική μετάδοση, μουσικές συνθέσεις, οπτικοακουστικά 
έργα, πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή, ή οποιοδήποτε άλλο 
υλικό (είτε γραπτό είτε μηχανικώς αναγνώσιμο) το οποίο 
παράγεται βάσει της Σύμβασης, είτε από ή για λογαριασμό του 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ μόνο, είτε από κοινού από τα δύο μέρη.

5.2. Ολα τα ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ επί των ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
θα ανήκουν αποκλειστικά στον ΣΥΜΒΟΥΛΟ.
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6.. \/ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ μπορεί να καταγγείλει αζημίΐύς την παρούσα 
Σύμβαση με άμεση ισχύ, με γραπτή καταγγελία προς το ΛΗΜΟΣΙΟ 
οποτεδήποτε μετά τις 31 Λεκεμβρίου 1994, εφόσον, άνευ 
υπαιτιότητος του ΣΥΜΒΟΥχ\ΟΥ, δεν έχει ολοκληρο)θεί το ΕΡΓΟ 
και δεν έχει μετατεθεί η εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ σύμφωνα με την 
παράγραφο 12 της παρούσης Σύμβασης και υπό την επιφύλαξη 
των διατάξεων της παραγράφου 12 της Σύμβασης αυτής. Στην 
περίπτωση καταγγελίας το ΛΗΜΟΣΙΟ θα καταβάλλει στον 
ΣΥΜΒΟΥχΙΟ ποσό ίσο με την διαφορά μεταξύ τυχόν πληρωμών που 
έχουν ήδη εισπραχθεί σύμφωνα με το άρθρο 3.1. και του 
συνόλου των εξόδων κατά την εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ 
συμπεριλαμβανομένων των εξόδων που προκύπτουν από 
υποχρεώσεις που έχουν ήδη αναληφθεί από τον ΣΥΜΒΟΥΛΟ και

τοιν σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
της ομάδας του ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ που 
της διαχειριστικής αμοιβής του 

έργου των εβδομήντα χιλιάδων Λιρών Αγγλίας (GBP 70,000). 
Το ίδιο δικαίωμα καταγγελίας έχει ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ στο τέλος της 
περιόδου, στην οποία το ΛΗΜΟΣΙΟ μετέθεσε την εκτέλεση του 
ΕΡΓΟΥ σύμφωνα με την παράγραφο 12 της Σύμβασης αυτής, 
εφόσον άνευ υπαιτιότητος του ΣΥΜΒΟΥχΙΟΥ δεν έχει ολοκληρωθεί 
το ΕΡΓΟ.

δεν μπορούν να ακυρωθούν, 
χρονοχρεώσεων κάθε μέλους 
ασχολείται με το ΕΡΓΟ και

6.2. Το ΛΗΜΟΣΙΟ μπορεί να καταγγείλει οποτεδήποτε την παρούσα 
Σύμβαση χωρίς λόγο με γραπτή κοινοποίηση προς τον ΣΥΜΒΟΥΛΟ. 
Σ'αυτή την περίπτωση το ΛΗΜΟΣΙΟ θα καταβάλλει στον ΣΥΜΒΟΥΛΟ 
ποσό ίσο με την διαφορά μεταξύ τυχόν πληρωμών που έχουν ήδη 
εισπραχθεί σύμφωνα με το άρθρο 3.1. και του συνόλου των 
εξόδων κατά την εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ συμπεριλαμβανομένων των 
εξόδων που προκύπτουν από υποχρεώσεις που έχουν ήδη 
αναληφθεί από τον ΣΥΜΒΟΥΛΟ και δεν μπορούν να ακυρωθούν, 
των σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β χρονοχρεώσεων κάθε μέλους της 
ομάδας του ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ που ασχολείται με το ΕΡΓΟ και της 
διαχειριστικής αμοιβής του έργου των εβδομήντα χιλιάδων 
Λιρών Αγγλίας (GBP 70,000).

7. ΕΥΘΥΝΗ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

7 . 1 .  0 ΣΥΜΒΟΥχΙΟΣ οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαμβάνει 
με την παρούσα Σύμβαση με κάθε επιμέλεια και επαγγελματική 
επιδεξιότητα.

7 . 2 .  Το ΛΗΜΟΣΙΟ θα καταβάλει το ίδιο εμπροθέσμως και προσηκόντως 
τις πληρωμές σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, ή θα 
μεριμνήσει ώστε o OTE να καταβάλλει εμπροθέσμως και 
προσηκόντως τις πληρωμές σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, 
κατά περίπτωση, και θα ενεργεί σύμφωνα με τις αρχές της 
καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών αναφορικά με τις εν 
λόγω πληρωμές.

8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ

8.1. Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ έχει υποχρέωση να μην κοινολογεί σε τρίτους 
γεγονότα που περί ήλθαν σε γνώση του εκ μέρους του ΛΗΜΟΣΙΟΥ



V* ./ί¥ ά την εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ όπως 
^■"'μβαση ευθυνόμενος κατά τούτο και

. Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται στις

ορίζεται στην παρούσα 
για ελαφριά αμέλεια.

ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) εάν τα παραπάνω γεγονότα τυγχάνουν ή καθίστανται 
ευρέως γνωστά όχι από υπαιτιότητα του ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ.

(β) εάν το ΛΗΜΟΣΙΟ επέτρεψε την κοινολόγηση των παραπάνω 
γεγονότων σε τρίτους.

(γ) εάν η κοινολόγηση των παραπάνω γεγονότων σε τρίτους 
είναι απαραίτητη για την εκπλήρο)ση της παρούσης 
Συμβάσεως κατά τους όρους αυτής.

(δ) εάν η κοινολόγηση των παραπάνω γεγονότων είναι ή 
καθίσταται υποχρεωτική σύμφίύνα με διατάξεις του νόμου, 
σε εκτέλεση δικαστικής αποφάσεως, ή σε συμμόρφωση με 
εντολή, πράξη, διοικητικής ή δικαστικής αρχής.

9. ΔΙΑΦΟΡΑ

9.1. ΕΚΧΩΡΗΣΗ

Κανένα μέρος δεν δύναται να εκχωρήσει εν όλ.ω ή εν μέρει, τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα 
Σύμβαση. Κ α τ ’εξαίρεση ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ μπορεί να εκχωρήσει εν όλω ή 
εν μέρει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του σε οποιοδήποτε 
νομικό πρόσωπο που ανήκει στον όμιλο επιχειρήσεων των εταιριών 
του ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ.

9.2. ΕΓΓΥΗΣΗ

Καθένας από τους συμβαλλόμενους εγγυάται την ικανότητα και 
δυνατότητά του να συνάψει την παρούσα Σύμβαση και ότι έχει λάβει 
όλες τις αναγκαίες προς τούτο εγκρίσεις.

9.3. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Καθένας από τους συμβαλλόμενους απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη, εάν 
συντρέχει περιστατικό ανωτέρας βίας, που δεν οφείλεται σε δικές 
του ενέργειες. Στην περίπτωση που το περιστατικό ανωτέρας βίας 
διαρκέσει περισσσότερο από ένα (1) μήνα και η έγκαιρη εκπλήρωση 
του ΕΡΓΟΥ καταστεί ανέφικτη μέχρι 30 Ιουνίου 1995, τότε ο 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ δικαιούται να καταγγείλει αζημίως την ΣΥΜΒΑΣΗ και στην 
περίπτωση αυτή το ΛΗΜΟΣΙΟ θα καταβάλλει στο ΣΥΜΒΟΥΛΟ ποσό ίσο με 
την διαφορά μεταξύ τυχόν πληρωμών που έχουν ήδη εισπραχθεί 
σύμφωνα με το άρθρο 3.1. και του συνόλου των εξόδων κατά την 
εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ συμπεριλαμβανομένων των εξόδων που προκύπτουν 
από υποχρεώσεις που έχουν ήδη αναληφθεί από τον ΣΥΜΒΟΥΛΟ και δεν 
μπορούν να ακυρωθούν, των σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β χρονοχρεώσεων 
κάθε μέλους της ομάδας του ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ που ασχολείται με το ΕΡΓΟ 
και της διαχειριστικής αμοιβής του έργου των εβδομήντα χιλιάδων 
Λιρών Αγγλίας (GBP 70,000). Στην περίπτωση που η καταγγελία 
λάβει χώρα πριν την έναρξη του προγράμματος επισκέψεων τότε το 
ΛΗΜΟΣΙΟ θα καταβάλλει στο ΣΥΜΒΟΥΛΟ ποσό ίσο με την διαφορά μεταξύ
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σμμί^ριλαμβανομένων των εξόδων που προκύπτουν από υποχρεώσεις που 
έ'^όυν ήδη αναληφθεί από τον ΣΥΜΒΟΥΛΟ και δεν μπορούν να 
ακυρωθούν, των σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β χρονοχρεώσεων κάθε 
μέλους της ομάδας του ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ που ασχολείται με το ΕΡΓΟ και της 
διαχειριστικής αμοιβής του έργου των εβδομήντα χιλιάδων Λιρών 
Αγγλίας (GBP 70,000).

9.4. ΑΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ

Αν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ ύστερα από αίτηση 
του ΛΗΜΟΣΙΟΥ κηρυχθεί από δικαστική αρχή άκυρη, ακυρώσιμη, 
παράνομη ή άλλως πως μη εκτελεστή (ή ενδείξεις γ ι ’αυτό περί έλθουν 
σε γνώση του ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ) οι υπόλοιπες διατάξεις της παρούσας 
Σύμβασης θα παραμείνουν σε π/νήρη ισχύ, εκτός εάν κατά τους 
κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, το 
αποτέλεσμα της κήρυξης αυτής αποτελεί σοβαρό λόγο για λύση της 
παρούσας Σύμβασης, οπότε ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ δικαιούται να καταγγείλει 
την Σύμβαση με γραπτή κοινοποίηση στο ΛΗΜΟΣΙΟ δίνοντας προθεσμία 
τριάντα (30) ημερών για την επίλυση του λόγου που οδηγεί σε λύση 
της Συμβάσεως. Στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επίλυση 
του ανωτέρω λόγου εντός της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών, 
το ΛΗΜΟΣΙΟ θα καταβάλει στον ΣΥΜΒΟΥΛΟ ποσό ίσο με την διαφορά 
μεταξύ τυχόν πληρωμών που έχουν ήδη εισπραχθεί σύμφωνα με το 
άρθρο 3.1. και του συνόλου των εξόδων κατά την εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ 
συμπεριλαμβανομένων των εξόδων που προκύπτουν από υποχρεώσεις που 
έχουν ήδη αναληφθεί από τον ΣΥΜΒΟΥΛΟ και δεν μπορούν να 
ακυρωθούν, τοιν σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β χρονοχρεώσεων κάθε 
μέλους της ομάδας του ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ που ασχολείται με το ΕΡΓΟ και της 
διαχειριστικής αμοιβής του έργου των εβδομήντα χιλιάδων Λιρών 
Αγγλίας (GBP 70,000).

9.5. ΕΙΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Οποιαδήποτε ειδοποίηση που επιδίδεται στον ένα συμβαλλόμενο από 
τον άλλο, θα αποστέλλεται με προπληρωμένη καταγραφείσα παράδοση 
ή με συστημένη επιστολή ή με τηλεομοιοτυπία (FAX) στη διεύθυνση 
ή, ανάλογα με την περίπτωση, στον αριθμό τηλεομοιοτυπίας που 
αναφέρεται παρακάτω (ή σε οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση ή αριθμ. 
τηλεομοιοτυπίας που γνωστοποιείται από τον ένα συμβαλλόμενο στον 
άλλο για τους σκοπούς του παρόντος Αρθρου) και θα θεωρείται ότι 
θα έχουν φθάσει στον παραλήπτη εβδομήντα δύο (72) ώρες μετά την 
λήψη στην ορθή διεύθυνση ή εντός εικοσιτετραώρου αν η αποστο/.ή 
γίνει με τηλεομοιοτυπία στον ορθό αριθμό τηλεομοιοτυπίας με τη 
σχετική "αναφορά".

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Λιεύθυνση για κοινοποίηση:
The Company Secretary
Imagination Limited
25 Store Street
South Crescent
London ’VC1E 7BL
Αριθμ. τηλεομοιοτυπίας:



Γενικού Γραμματέα Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας 
Διεύθυνση: Νίκης 5, 101 80 Αθήνα, Ελλάδα
Αριθμ. τηλεομοιοτυπίας:

9.6. ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΕΣ

Οι επικεφαλίδες που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Σύμβαση 
χρησιμεύουν μόνο σαν σημεία αναφοράς και δεν θα θεωρούνται ότι 
είναι ενδεικτικές της έννοιας των άρθρων στα οποία αναφέρονται.

9.7. ΣΩΡΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Ολα τα δικαιώματα που παρέχονται σε οποιονδήποτε των 
συμβαλλομένων είναι σωρευτικά και η άσκηση από οποιονδήποτε των 
συμβαλλομένων οποιουδήποτε δικαιώματος βάσει της παρούσας 
Σύμβασης, δεν θα περιορίζει ούτε θα επηρεάζει την άσκηση 
οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος που παρέχεται βάση της παρούσης 
Συμβάσεως ή έχει στη διάθεσή του κάθε συμβαλλόμενος.

9.8. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Η παράλειψη οποιουδήποτε των συμβαλλομένων να ασκήσει 
κ α θ ’οιονδήποτε χρόνο ή χρονική περίοδο έναν ή περισσότερους όρους 
της παρούσας Σύμβασης δεν θα συνιστά παραίτηση του εν λόγω 
συμβαλλομένου από τους όρους αυτούς ή από το δικαίωμα να ασκήσει 
όλους τους όρους της παρούσας Σύμβασης μεταγενεστέρως.

9.9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β που προσαρτώνται στη Σύμβαση 
αυτή αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

10. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Η παρούσα Σύμβαση και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που 
πηγάζουν από αυτή διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το 
Ελληνικό Δίκαιο. Οι διαφορές που προκύπτουν από την παρούσα 
Σύμβαση μεταξύ των συμβαλλομένων υπάγονται στη δικαιοδοσία των 
αρμοδίων Ελληνικών Δικαστηρίων.

11. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ

Η Σύμβαση αυτή υπερισχύει, για τα θέματα που καλύπτει, 
οποιοσδήποτε ' άλλης προγενέστερης συμφωνίας μεταξύ των 
συμβαλλομένων σχετικά με το ΕΡΓΟ, είτε προφορικής είτε γραπτής.

12. Το ΔΗΜΟΣΙΟ δικαιούται με δήλωσή του προς τον ΣΥΜΒΟΥΛΟ να 
μεταθέσει την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 6.1 
της Σύμβασης αυτής από 31 Δεκεμβρίου 1994 σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία το πολύ μέχρι 30 Ιουνίου 1995. Στην περίπτωση 
αυτή θα καταβάλλει στον ΣΥΜΒΟΥΛΟ πέντε χιλιάδες λίρες 
στερλίνες (GBP 5.000) για κάθε μήνα πληρωτέα στο τέλος κάθε 
μήνα και θα καλύψει όλα τα έξοδά του συμπεριλαμβανομένων 
των σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β χρονοχρεώσεων κάθε μέλους της
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ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι 
συμβαλλόμενων υπέγραψαν το παρόν κατά την ημερομηνία 
αναγράφεται στην αρχή του παρόντος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΛΗΜΟΣΙΟ

1 ν  '  ^
Ν·. Κυριαζίδης 

Υφυπουργός Οικονομικών

■frU'-vi.
Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Imagination Limited

από
του

των
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ θα υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

α) το αντίστοιχο τιμολόγιο.

β) βεβαίωση φορολογικής κατοικίας της εκδίδουσας το τιμολόγιο 
εταιρίας.

γ) διεύθυνση του παρ α/,ήπτη καθώς επίσης το όνομα και τον 
αριθμό του /.ογαριασμού της Τράπεζας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B

ΠΟΣΑ ΧΡΟΝΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Paul MacKay Λιευθυντής Προπαραγωγής του Εργου Μηδέν
Paul MacKay Λιευθυντής Εργου - Κατά την περιοδεία 1200
Bernard Leibov Υπεύθυνος Λογαριασμού 675
Jamie Griffiths Υπεύθυνος Λογαριασμού 67 5
Anton Jeffery Υπεύθυνος Παραγωγής 470
David Spiers Υπεύθυνος Παραγωγής 470
Catherine Beck Υπεύθυνη Σχεδιασμού Χώρων 295
Catherine Phelvin Συντονιστής Αρομολογίου 295
Julie Williams Υπεύθυνη Ταξιδίων 470
Kevin Whitbread Υπεύθυνη Ταξιδίων 470
Mark Warne Ανώτερος Υπεύθυνος Λογιστικού 470
Samantha Tasker Υπεύθυνη Λογιστικού 470
Peter Hall Ανώτερος Σχεδιαστής 6 7 5
Stuart Mayes Κειμενογράψος 295
A1ison Benbow Κειμενογράψος 295
John Del Nero Σχεδιαστής Ηχου 470
Steve Latham Σχεδιαστής Φωτισμού 470
Nick Webster Ανώτερος Παραγωγός Ηχοοπτικών (Αν) 6 7 5
Debbie Littlestone Παραγωγός Ηχοοπτικών (Αν) 470
Kevin McKiernan Ανώτερος Σχεδιαστής Ηχοοπτικών (Αν) 675
Scott Me Rae Συγγραφέας 67 5


