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Θέμα: Έγκριση λειτουργίας «Διαδικτυακού τόπου πρόσθετης ενισχυτικής διδασκαλίας –

φροντιστηρίου της Π.Ε Ευρυτανίας – ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ e- school» - με τη δωρεά – χορηγία της

εταιρείας «ΑΡΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΕ» για την εκπαιδευτική

στήριξη μαθητών των απομακρυσμένων περιοχών της Π.Ε. Ευρυτανίας

Συντάκτης : Ζωή Σουφλερού

Τηλέφωνο : 2237350743

Σχετικά:
Οι διατάξεις:

α) του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07-06-2010) και ειδικότερα του άρθρου

186 ”Αρμοδιότητες Περιφερειών” παρ II εδάφιο Η και του άρθρου 176 “Αρμοδιότητες

Οικονομικής Επιτροπής” παρ 1 εδάφιο ζ

β) του Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 241/τ. Α΄/27-

12-2010).

γ) του Π.Δ. 30/1996 ( ΦΕΚ -21 Α’) «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης»

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γονείς και τα παιδιά στις απομακρυσμένες και

δυσπρόσιτες, ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της Ευρυτανίας απαιτούν να μπορούν να

λαμβάνουν ποιοτικότερη και εύκολα προσβάσιμη εκπαίδευση, με το μικρότερο κόστος και

στο λιγότερο απαιτούμενο χρόνο. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις οικογενειών, οι οποίες δε

μπορούν να προσφέρουν στα παιδιά τους όσα χρειάζονται για την εκπαίδευσή τους. Από την



άλλη, η χρήση ψηφιακών και διαδικτυακών τεχνολογιών στη μάθηση, εκπαίδευση και

κατάρτιση αποτελούν πολύτιμα εργαλεία για την επίλυση των θεμάτων προσβασιμότητας

των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών.

Η εταιρεία «ΑΡΝΟΣ ΕΠΕ» παρέχει on-line εκπαιδευτικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και
προδιαγραφών, έχοντας δημιουργήσει το on-line φροντιστήριο ΑΡΝΟΣ στην ιστοσελίδα
www.arnos.gr, με διδασκαλία με την χρήση απομακρυσμένης πρόσβασης, μαθημάτων του
Δημοτικού Σχολείου, του Γυμνασίου και του Λυκείου, και συγκεκριμένα:

● Δημοτικό: το πρώτο Δωρεάν e-δημοτικό, Οικουμενικό Σχολείο ΑΘΗΝΑ με 10.000

μαθήματα με διδασκαλία σε βίντεο και Εκπαιδευτικό Υλικό.

● Γυμνάσιο: Με 12.500 μαθήματα με διδασκαλία σε βίντεο και Εκπαιδευτικό Υλικό.

● Λύκειο: Με 12.000 μαθήματα με διδασκαλία σε βίντεο και Εκπαιδευτικό Υλικό.

Επιπλέον, εξασφαλίζεται η, σε 24ωρη βάση, άμεση επικοινωνία μέσω chat για επίλυση

αποριών, η δυνατότητα online αξιολόγησης και υπόδειξης των δυνατοτήτων και αδυναμιών

του μαθητή, η καθοδήγηση και υποστήριξη του μαθητή καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής

χρονιάς, ενώ υπάρχει μια συνεχής εξέλιξη του εκπαιδευτικού υλικού ώστε να καλύπτει τις

ανάγκες των μαθητών.

Η εταιρεία ΑΡΝΟΣ θέλοντας να συμβάλει στο κοινωνικό έργο της Περιφέρειας Στερεάς

Ελλάδας προσφέρει πιλοτικά για τις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της Π.Ε. Ευρυτανίας

την δημιουργία του ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ e- school και χορηγεί στους μαθητές των κάτωθι σχολείων:

Α/Α Σχολική Μονάδα Αριθμός μαθητών
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Δήμος Αγράφων
1 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ 16
2 ΤΑΞΕΙΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ 17
3 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΥΤ. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ 17
4 1ο ΕΠΑΛ ΔΥΤ. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ 18
5 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ 17
6 ΤΑΞΕΙΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ 25
7 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ 18
8 ΤΑΞΕΙΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ 26

Δήμος Καρπενησίου
9 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΟΥΡΝΑ 8
10 ΤΑΞΕΙΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΟΥΡΝΑ 8
Σύνολο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 170

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Δήμος Αγράφων
11 1/Θ ΟΛ. Δ.Σ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2
12 1/Θ ΟΛ ΑΓΡΑΦΩΝ 1
13 2/Θ ΟΛ ΒΑΛΑΩΡΑΣ 13
14 2/Θ ΟΛ. ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ 10
15 1/Θ ΔΑΦΝΗΣ 4
16 1/Θ ΟΛ. ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ 12
17 2/Θ ΟΛ.ΔΥΤ. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ 17



18 2/Θ ΟΛ. ΚΡΕΝΤΗΣ 18
19 2/Θ ΟΛ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ 24
20 1/Θ ΟΛ. ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑΣ 17
Δήμος Καρπενησίου
21 1/Θ ΜΕΓ.ΧΩΡΙΟΥ 6
22 1/Θ ΟΛ.ΠΛΑΤΑΝΟΥ 9
23 1/Θ ΣΤΕΝΩΜΑΤΟΣ 5
24 1/Θ ΟΛ. ΦΟΥΡΝΑ 10
Σύνολο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 148

ΣΥΝΟΛΟ 318

ΔΩΡΕΑΝ πρόσβαση στις παραπάνω υπηρεσίες στηρίζοντας το εκπαιδευτικό σύστημα

την περιοχής.

Πιο συγκεκριμένα, προσφέρει:

● Δωρεάν πρόσβαση για τα 10.000 e-μαθήματα στα παιδιά του Δημοτικού.

● Δωρεάν κωδικούς πρόσβασης για τα 12.500 e-μαθήματα όλου του Γυμνασίου.

● Δωρεάν κωδικούς πρόσβασης για τα 12.000 e-μαθήματα όλου του Λυκείου.

Ο εναλλακτικός και συνάμα επαναστατικός τρόπος εκπαίδευσης, με την χρήση ψηφιακών

διαδικτυακών τεχνολογιών, που δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης στο εκπαιδευτικό υλικό 24

ώρες την ημέρα, 7 μέρες την εβδομάδα για τα παιδιά των απομακρυσμένων περιοχών

δημιουργεί με αυτό τον τρόπο το «Διαδικτυακό τόπο πρόσθετης ενισχυτικής διδασκαλίας -

Φροντιστήριο – ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ e- school» της Π.Ε. Ευρυτανίας. Τα οφέλη για τους μαθητές,

είναι πολλά, όπως ποιοτική και προσβάσιμη εκπαίδευση, επανάληψη του μαθήματος όσες

φορές επιθυμούν, επιλέγουν την ώρα, το ρυθμό, το χρόνο και το χώρο μάθησης, μπορούν να

επικοινωνούν, και να λύνουν άμεσα τυχόν απορίες.

Για την ολοκλήρωση της διαδικτυακής πλατφόρμας θα απαιτηθεί η εγγραφή των

χρηστών – μαθητών η οποία θα γίνει με την συνεργασία των υπηρεσιών των Διευθύνσεων

της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αντίστοιχα. Για κάθε χρήστη θα

απαιτηθούν τα εξής στοιχεία: Όνομα, Επώνυμο, Ημερομηνία Γέννησης, Πατρώνυμο, Φύλο,

Διεύθυνση, e-mail, Κωδικός, Χώρα, Πόλη, Διεύθυνση, ΤΚ, τηλέφωνο, Τάξη. Κάθε χρήστης

ταυτοποιήται από το ηλεκτρονικό σύστημα ασφαλείας της πλατφόρμας (με πρωτόκολλο

ασφαλείας SSL) και είναι μοναδικός, με μοναδικό e-mail. Τα στοιχεία κάθε χρήστη είναι

εμπιστευτικά.

Η εγγραφή στο σύστημα είναι προαιρετική, και θα γίνει με την συναίνεση των γονέων –

κηδεμόνων.

Για την υλοποίηση της χορηγίας της εταιρείας «ΑΡΝΟΣ ΕΠΕ» θα πρέπει να υπογραφεί

ιδιωτικό συμφωνητικό, σχέδιο του οποίου επισυνάπτεται.

Στο πλαίσιο αυτό η Οικονομική επιτροπή καλείται να εγκρίνει:



1. Την αποδοχή της δωρεάς - χορηγίας της εταιρείας «ΑΡΝΟΣ ΕΠΕ» προς την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Π.Ε. Ευρυτανίας για την λειτουργία «Διαδικτυακού
τόπου πρόσθετης ενισχυτικής διδασκαλίας – φροντιστηρίου» για τους μαθητές των
ανωτέρω σχολικών μονάδων.

2. Τους όρους του Ιδιωτικού Συμφωνητικού με την εν λόγω Εταιρεία, σχέδιο του οποίου
επισυνάπτεται.

3. Την εξουσιοδότηση του Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας για την υπογραφή του
Ιδιωτικού Συμφωνητικού.

Με τιμή

Ο Αντιπεριφερειάρχης

Αριστείδης Τασιός



ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Στην Αθήνα σήμερα … /… /………, ημέρα ……………..……, οι κατωτέρω

συμβαλλόμενοι:

Α. Αφενός μεν η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΡΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΠΕ» με τον διακριτικό τίτλο «ΑΡΝΟΣ ΕΠΕ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού

Σολωμού αρ.29, με Α.Φ.Μ.: 998713174 και Δ.Ο.Υ. – Α’ ΑΘΗΝΩΝ, καλούμενη στο εξής

«χορηγός», η οποία εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από το

διαχειριστή της και νόμιμο εκπρόσωπό της κ. Ιωάννη Κρόκο, κάτοικο Αθηνών, οδ. Σολωμού

αρ. 29 και

Β. Αφετέρου η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Π.Ε. Ευρυτανίας καλούμενη στο εξής

«αποδέκτης της χορηγίας», που εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από

τον Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας κ. Αριστείδη Τασιό

Δηλώνουν, συνομολογούν, συμφωνούν και κάνουν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Ι.- Η 1η των συμβαλλομένων -χορηγός- με την πολυετή δραστηριοποίησή της στο

χώρο της εκπαίδευσης, παρέχει on-line εκπαιδευτικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και

προδιαγραφών, έχοντας δημιουργήσει το on-line φροντιστήριο ΑΡΝΟΣ στην ιστοσελίδα

www.arnos.gr, με διδασκαλία σε βίντεο, μεταξύ άλλων, 10.000 μαθημάτων για το Δημοτικό

Σχολείο, 12.500 μαθημάτων για το Γυμνάσιο και 12.000 μαθημάτων για το Λύκειο και

επιπλέον για την Α΄ Λυκείου λειτουργία on-line Τράπεζας θεμάτων με δωρεάν λύσεις σε όλα

τα μαθήματα.

ΙΙ.- Δεδομένης της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας και στα πλαίσια των κοινωνικών

δράσεων στις οποίες πάντοτε η χορηγός συμμετέχει για την μαθησιακή υποστήριξη μαθητών,

οικογενειών σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, αναλαμβάνει με το παρόν τη χορηγία των

δραστηριοτήτων του 2ου συμβαλλομένου αναφορικά με την ανάπτυξη της κοινωνικής δράσης

του τελευταίου για την εκπαιδευτική υποστήριξη των προαναφερομένων κατηγοριών

συμπολιτών μας, προσφέροντας δωρεάν πρόσβαση σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και

Λυκείου, των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών της Π.Ε. Ευρυτανίας στο Online

φροντιστήριο παρέχοντας τις παρακάτω υπηρεσίες:

1.- e-Γυμνάσιο Μελέτη Α ή Β ή Γ τάξη :

✓ κωδικός χρήσης για τη διδασκαλία 3.500+ μαθημάτων σε βίντεο για κάθε τάξη

του Γυμνασίου με θεωρία - μεθοδολογία - λυμένες ασκήσεις σε όλα τα

μαθήματα της τάξης

✓ καθοδήγηση ανά μάθημα



✓ διαδραστικά τεστ αξιολόγησης και on-line διαγωνίσματα

✓ λύσεις των ασκήσεων σε όλα τα μαθήματα των σχολικών βιβλίων από το e-

Λυσάρι ΑΡΝΟΣ

✓ εβδομαδιαία ενημέρωση του γονέα-κηδεμόνα για την πορεία μελέτης και την

πρόοδο του παιδιού του

2.- e-Λύκειο Μελέτη Α ή Β ή Γ τάξη :

✓ κωδικός χρήσης για τη διδασκαλία 3.000+ μαθημάτων σε βίντεο για κάθε τάξη

του Λυκείου με θεωρία - μεθοδολογία - λυμένες ασκήσεις σε όλα τα μαθήματα

της τάξης

✓ καθοδήγηση ανά μάθημα

✓ διαδραστικά τεστ αξιολόγησης και on-line διαγωνίσματα

✓ λύσεις των ασκήσεων σε όλα τα μαθήματα των σχολικών βιβλίων από το e-

Λυσάρι ΑΡΝΟΣ

✓ προετοιμασία για τις πανελλαδικές εξετάσεις

✓ εβδομαδιαία ενημέρωση του γονέα-κηδεμόνα για την πορεία μελέτης και την

πρόοδο του παιδιού του.

3.- Αθηνά» Οικουμενικό e-Σχολείο: Το πρώτο δωρεάν e-Δημοτικό.

Το “ΑΘΗΝΑ” e-Δημοτικό Οικουμενικό Σχολείο παρέχεται εντελώς δωρεάν σε κάθε

χρήστη της ιστοσελίδας της χορηγού www.arnos.gr , που περιλαμβάνει διδασκαλία πλέον

των 10.000 μαθημάτων στις δραστηριότητες, τις εργασίες και όλες τις ασκήσεις των

σχολικών βιβλίων.

ΙΙΙ.- Η ισχύς της ανωτέρω συμφωνίας αρχίζει από την υπογραφή της παρούσας και

λήγει άνευ άλλου στις 30-6-2018. Ρητά συμφωνείται από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη

ότι δικαίωμα ανανέωσης της παρούσας συμφωνίας για ένα ακόμη έτος αναγνωρίζεται

μονομερώς στην 1η συμβαλλόμενη χορηγό και στην περίπτωση αυτή, η ισχύς της συμφωνίας

και πάλιν αρχίζει μετά την κατάθεση νέας πρότασης της 1ης συμβαλλόμενης χορηγού και τη

διαδικασία έγκρισης και αποδοχής του αποδέκτη της χορηγίας.

IV. Αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν, συνομολογούν και αμοιβαία

αποδέχονται η ανάληψη της χορηγίας από την χορηγό εταιρεία να πραγματοποιηθεί υπό

τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες:

http://www.arnos.gr/


1.- Η χορηγός δικαιούται να γνωστοποιεί προς την κοινή γνώμη με άμεσο τρόπο

(καταχωρήσεις, τηλεοπτικά ή ραδιοφωνικά μηνύματα, αφίσες) ή και με έμμεσο τρόπο (δελτία

τύπου, άρθρα κλπ) και από όλα τα μέσα επικοινωνίας την ανωτέρω χορηγία της.

2.- Η χορηγός δικαιούται να συμμετέχει ενεργά σε όλες τις εκδηλώσεις που

διοργανώνει ο δεύτερος συμβαλλόμενος για την παρουσίαση της κοινωνικής του δράσης με

αντικείμενο την ανωτέρω χορηγία.

3.- Η φράση «χορηγός» συνοδευόμενη από το λογότυπο της 1ης συμβαλλόμενης, θα

αναγράφεται διακριτικά αλλά ευκρινώς σε όλο το έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό που θα

διαθέτει ο 2ος συμβαλλόμενος για την προώθηση της κοινωνικής του δράσης προς το κοινό

αναφορικά με το αντικείμενο της χορηγίας και η χορηγική συμβολή θα αναφέρεται προφορικά

από όλους τους αρμόδιους σε χαιρετισμούς, ομιλίες, συνεντεύξεις κλπ με αντικείμενο την

συγκεκριμένη κοινωνική δράση, προβάλλοντας παράλληλα και το κοινωνικό πρόσωπο της

χορηγού. Επίσης επιτρέποντας την απρόσκοπτη είσοδο και μετακίνηση των αρμοδίων

προσώπων στους χώρους των εκδηλώσεων που θα διοργανώνει ο τελευταίος για την

προώθηση της κοινωνικής του δράσης αναφορικά με το αντικείμενο της χορηγίας.

4.- Η χορηγός αναλαμβάνει την υποχρέωση:

Α) να παραχωρήσει δωρεάν μη δεσμευτικό αριθμό αδειών χρήσης του

εκπαιδευτικού λογισμικού της με την παραχώρηση των σχετικών κωδικών πρόσβασης σε

μαθητές των εξής σχολείων:

Α/Α Σχολική Μονάδα Αριθμός μαθητών
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Δήμος Αγράφων
1 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ 16
2 ΤΑΞΕΙΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ 17
3 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΥΤ. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ 17
4 1ο ΕΠΑΛ ΔΥΤ. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ 18
5 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ 17
6 ΤΑΞΕΙΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ 25
7 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ 18
8 ΤΑΞΕΙΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ 26

Δήμος Καρπενησίου
9 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΟΥΡΝΑ 8
10 ΤΑΞΕΙΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΟΥΡΝΑ 8
Σύνολο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 170

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Δήμος Αγράφων
11 1/Θ ΟΛ. Δ.Σ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2
12 1/Θ ΟΛ ΑΓΡΑΦΩΝ 1
13 2/Θ ΟΛ ΒΑΛΑΩΡΑΣ 13
14 2/Θ ΟΛ. ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ 10



15 1/Θ ΔΑΦΝΗΣ 4
16 1/Θ ΟΛ. ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ 12
17 2/Θ ΟΛ.ΔΥΤ. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ 17
18 2/Θ ΟΛ. ΚΡΕΝΤΗΣ 18
19 2/Θ ΟΛ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ 24
20 1/Θ ΟΛ. ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑΣ 17
Δήμος Καρπενησίου
21 1/Θ ΜΕΓ.ΧΩΡΙΟΥ 6
22 1/Θ ΟΛ.ΠΛΑΤΑΝΟΥ 9
23 1/Θ ΣΤΕΝΩΜΑΤΟΣ 5
24 1/Θ ΟΛ. ΦΟΥΡΝΑ 10
Σύνολο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 148

ΣΥΝΟΛΟ 318

Β) Να τηρεί αυστηρά το σύστημα ασφαλείας της πλατφόρμας (με πρωτόκολλο

ασφαλείας SSL), και τους κανόνες εμπιστευτικότητας των χρηστών

5.- Ο αποδέκτης της χορηγίας, μετά την αποδοχή της χορηγίας με την υπ’

αριθμ. …….. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, θα αναλάβει, σε συνεργασία με τη χορηγό,

την υλοποίηση της κοινωνικής δράσης που αφορά η ανωτέρω χορηγία, αποστέλλοντας

κατάλογο με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία των δικαιούχων (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο,

τάξη, e-mail μαθητή και τηλέφωνο επικοινωνίας). Προς τούτο, ο αποδέκτης της χορηγίας

ορίζει ειδικό υπεύθυνο υπάλληλο με τον αναπληρωτή του με απόφαση του

Αντιπεριφερειάρχη.

6.- O αποδέκτης της χορηγίας θα αναρτήσει στην ιστοσελίδα του ανακοίνωση

γνωστοποίησης του προγράμματος.

7.- Η χορηγός δικαιούται να καταγγείλει αζημίως την παρούσα σύμβαση με απλή

έγγραφη ειδοποίηση προς τον αποδέκτη της χορηγίας χωρίς τήρηση προθεσμίας α) σε

περίπτωση μη εκτέλεσης από τον τελευταίο της κοινωνικής δράσης για την οποία δόθηκε η

χορηγία και β) σε περίπτωση παράβασης των όσων προβλέπονται στους όρους 3, 5 και 6

της παρούσας και αναφέρονται στις ενέργειες που υποχρεούται να προβεί ο αποδέκτης της

χορηγίας έναντι της χορηγού για την προβολή του κοινωνικού προσώπου της τελευταίας.

8.- Ο αποδέκτης της χορηγίας δικαιούται να καταγγείλει αζημίως την παρούσα με

απλή έγγραφη ειδοποίηση προς την χορηγό, στην περίπτωση παράβασης των όσων

προβλέπονται στον όρο 4 της παρούσας.

9.- Αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας

αναλαμβάνουν την αμοιβαία υποχρέωση να επιστρέψουν κάθε εμπιστευτικό έγγραφο που θα

έχουν στην κατοχή τους λόγω της σύμβασης αυτής.



10.- Ρητά συμφωνείται ότι οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της παρούσας

σύμβασης θα ισχύει εφόσον έχει καταρτιστεί εγγράφως.

11.- Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με την ερμηνεία ή εκτέλεση όρων του

παρόντος θα επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια του Καρπενησίου.

Το παρόν συντάχθηκε σε πέντε (5) πρωτότυπα που υπογράφηκαν από τους

συμβαλλόμενους και καθένας από αυτούς έλαβε από ένα, ένα δε θα κατατεθεί στην αρμόδια

ΔΟΥ.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Η ΧΟΡΗΓΟΣ Ο ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

Για την εταιρεία «ΑΡΝΟΣ ΕΠΕ» Για την ΠΣΤΕ – Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος Ο Αντιπεριφερειάρχης

Αριστείδης Τασιός
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