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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
& ΕΠΙΚΟIΝΩΝΙΑΣ 
 

  
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
 
Με την παρούσα Τεχνική Περιγραφή προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών για ενοικίαση και τοποθέτηση Ηχητικής- 

Μικροφωνικής- Mεγαφωνικής εγκατάστασης   - Φωτισμός  και εξέδρας για τις Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις 

2018  που θα πραγματοποιηθούν από τον Νοέμβριο 2018  έως 6 Ιανουαρίου 2019 σε διάφορους χώρους της 

πόλης .  

Ο Δήμος Τρικκαίων προτίθεται να ενοικιάσει Ηχητική- Μικροφωνική- Mεγαφωνική εγκατάσταση   - Φωτισμό  και 

εξέδρα για την καλύτερη διεξαγωγή των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων 2018  που θα πραγματοποιηθούν από τον 

Νοέμβριο 2018  έως 6 Ιανουαρίου 2019 σε διάφορους χώρους της πόλης  

 
Η εργασία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με:  

 Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τ. Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 

 Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 
 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε 3.950,00 ευρώ , συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  και θα βαρύνει τον 

Κ.Α. 15-6471  « Έξοδα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων», του προϋπολογισμού του Δήμου Τρικκαίων οικονομικού 

έτους  2018.  

 

1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

Συγκεκριμένα θα απαιτηθούν: 

 

1)Ενοικίαση και τοποθέτηση μεγαφωνικής εγκατάστασης σε κεντρικούς δρόμους της πόλης κατά τη περίοδο των 

εορτών ήτοι από 1 Δεκεμβρίου 2018 μέχρι 6 Ιανουαρίου 2019  

 

Ο Δήμος Τρικκαίων προτίθεται να τοποθετήσει μεγαφωνική εγκατάσταση με χριστουγεννιάτικη μουσική για την 

δημιουργία εορταστικού κλίματος σε κεντρικές οδούς της πόλης και συγκεκριμένα  : 

 Στην οδό Ασκληπιού από το ύψος της αρχής του πεζοδρόμου έως την κεντρική πλατεία. 

 Στην οδό Βασιλείου Τσιτσάνη από το ύψος του Ταχυδρομείου έως τη Νομαρχία . 

 Στην οδό Κονδύλη από το ύψος  της κεντρικής πλατείας έως το (super market Μασούτης) 

 Στην οδό Τιουσόν -στα Μανάβικα 

 Αλβανικού Μετώπου   

 Στην οδό Πλούτωνος  

 Στην οδό Καραϊσκάκη  

 Στην οδό Γαριβάλδη ως Πνευματικό Κέντρο  

 Στην οδό Πλατεία Παλαιού Δεσποτικού  

 Στην οδό Βύρωνος 

 Στην οδό Κανούτα 
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2) Ενοικίαση και τοποθέτηση Ηχητικής, Μικροφωνικής, φωτιστικής εγκατάστασης και εξέδρας στην πλατεία 

Ηρώων Πολυτεχνείου (κεντρική πλατεία)  για την εκδήλωση  «άναμμα των φώτων για την έναρξη της 

χριστουγεννιάτικης περιόδου», στο διάστημα  Νοεμβρίου- Δεκεμβρίου 2018.  

Συγκεκριμένα θα απαιτηθούν: 

1. Ηχητικό σύστημα ισχύος περίπου 6ΚW 

2. Φωτισμός απαραίτητος ( 6 ρομποτικές κεφαλές μεγάλης ισχύος) 

3. Εξέδρα 10 τετραγωνικών μέτρων 

 

3)Ενοικίαση και Τοποθέτηση  Ηχητικής, Μικροφωνικής, φωτιστικής εγκατάστασης και εξέδρας στην πλατεία 

Ηρώων Πολυτεχνείου (κεντρική πλατεία)  για την εκδήλωση για την παραμονή της Πρωτοχρονιάς 31/12/2018 

όπου ο Δήμαρχος Τρικκαίων  θα απευθύνει ευχές για  τον ερχομό του νέου έτους. 

Συγκεκριμένα θα απαιτηθούν: 

1. Ηχητικό σύστημα ισχύος περίπου 6ΚW 

2. Φωτισμός απαραίτητος ( 6 ρομποτικές κεφαλές μεγάλης ισχύος) 

3. Εξέδρα 10 τετραγωνικών μέτρων 

 

4)Ενοικίαση και Τοποθέτηση  Ηχητικής, Μικροφωνικής  εγκατάστασης στην Κεντρική Γέφυρα των Τρικάλων για 

την εκδήλωση των «ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ» στις 6/1/2019.  

Συγκεκριμένα θα απαιτηθούν: 

1. 1 μεγαφωνική εγκατάσταση 4-6 ηχεία 

2. 4 μικρόφωνα με καλώδιο και βάση 

 
Ο εξοπλισμός καθώς τυχόν υλικό που θα απαιτηθεί για τις προαναφερόμενες εκδηλώσεις   θα διατεθεί από   τον 
Ανάδοχο. 
 
Ο  Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης είναι 3.950,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.  

 Η δαπάνη θα βαρύνει τον  Κ.Α.15-6471  «Έξοδα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων» του προϋπολογισμού οικ. Έτους 

2017. 

 
Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι απ’ ευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρου 20 του Ν. 3731/08  και το ΠΔ 
28/80, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των εργασιών. 
 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
Η Συντάκτρια 

 
 

Νταούλα Μαρίνα 

 Η Αρμόδια αντιδήμαρχος   
 

 
 

Σοφία Αλεστά 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

  
 

Α )  Ο Μ Α Δ Α : Ενοικίαση και τοποθέτηση μεγαφωνικής εγκατάστασης σε κεντρικούς δρόμους της πόλης κατά τη 
περίοδο των εορτών ήτοι από 1 Δεκεμβρίου 2018 μέχρι 6 Ιανουαρίου 2019. 
 
Ο Δήμος Τρικκαίων προτίθεται να τοποθετήσει μεγαφωνική εγκατάσταση με χριστουγεννιάτικη μουσική για την 

δημιουργία εορταστικού κλίματος σε κεντρικές οδούς της πόλης και συγκεκριμένα  : 

 Στην οδό Ασκληπιού από το ύψος της αρχής του πεζοδρόμου έως την κεντρική πλατεία. 

 Στην οδό Βασιλείου Τσιτσάνη από το ύψος του Ταχυδρομείου έως τη Νομαρχία . 

 Στην οδό Κονδύλη από το ύψος  της κεντρικής πλατείας έως το (super market Μασούτης) 

 Στην οδό Τιουσόν -στα Μανάβικα 

 Αλβανικού Μετώπου   

 Στην οδό Πλουτώνος  

 Στην οδό Καραϊσκάκη  

 Στην οδό Γαριβάλδη ως Πνευματικό Κέντρο  

 Στην  Πλατεία Παλαιού Δεσποτικού  

 Στην οδό Βύρωνος 

 Στην οδό Κανούτα 

 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΩΡΑ 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ - 
ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ   

1/12/2018- 
6/1/2019 

 Ώρα 
 10.00- 15.00  

και 
 17.30-22.00  

Χριστουγεννιάτικη μουσική για 
την δημιουργία εορταστικού 

κλίματος σε κεντρικές οδούς της 
πόλης  

 Στην οδό Ασκληπιού από 

το ύψος της αρχής του 

πεζοδρόμου έως την 

κεντρική πλατεία. 

 Στην οδό Βασιλείου 

Τσιτσάνη από το ύψος 

του Ταχυδρομείου έως τη 

Νομαρχία . 

 Στην οδό Κονδύλη από το 

ύψος  της κεντρικής 

πλατείας έως το (super 

market Μασούτης) 

 Στην οδό Τιουσόν -στα 

Μανάβικα 

 Αλβανικού Μετώπου   

 Στην οδό Πλουτώνος  

 Στην οδό Καραϊσκάκη  

 Στην οδό Γαριβάλδη ως 

Ενοικίαση και 
τοποθέτηση 
μεγαφωνικής 
εγκατάστασης  
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Πνευματικό Κέντρο  

 Στην  Πλατεία Παλαιού 

Δεσποτικού  

 Στην οδό Βύρωνος 

 Στην οδό Κανούτα 

  

  ΣΥΝΟΛΟ 1.612,90 € 

  ΦΠΑ 24%     387,10€  

  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2.000,00  € ( 
συμπεριλαμβανομένου   
Φ.Π.Α. 24%)       

 
Β )  Ο Μ Α Δ Α : Ενοικίαση και τοποθέτηση Ηχητικής, Μικροφωνικής, φωτιστικής εγκατάστασης και εξέδρας στην 

πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου (κεντρική πλατεία)  για την εκδήλωση  «άναμμα των φώτων για την έναρξη της 

χριστουγεννιάτικης περιόδου», στο διάστημα  Νοεμβρίου- Δεκεμβρίου 2018.    

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΩΡΑ 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΣ 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
HΧΗΤΙΚΩΝ & ΕΞΕΔΡΑΣ 

Στο διάστημα  
Νοεμβρίου- 
Δεκεμβρίου 

2018  
 Ώρα 19.00 

Άναμμα των φώτων για την 
έναρξη της χριστουγεννιάτικης 

περιόδου    

Πλατεία Ηρώων 
Πολυτεχνείου 

(κεντρική πλατεία)  

1. Ηχητικό σύστημα ισχύος 
περίπου 6ΚW 

2. Φωτισμός απαραίτητος 
( 6 ρομποτικές κεφαλές 
μεγάλης ισχύος)  

3. Ενοικίαση  και 
τοποθέτηση εξέδρας 10 
τετραγωνικών μέτρων  

  ΣΥΝΟΛΟ 645,16 € 

  ΦΠΑ 24% 154,84 €  

  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 800,00  € ( 
συμπεριλαμβανομένου   Φ.Π.Α. 
24%)       

 
 

 
Γ )  Ο Μ Α Δ Α : Ενοικίαση και τοποθέτηση Ηχητικής, Μικροφωνικής, φωτιστικής εγκατάστασης και εξέδρας στην 

πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου (κεντρική πλατεία)  για την εκδήλωση παραμονή της Πρωτοχρονιάς 31/12/2018, 

όπου ο Δήμαρχος της πόλης θα απευθύνει ευχές για  τον ερχομό του νέου έτους. 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΩΡΑ 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΣ 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
HΧΗΤΙΚΩΝ & ΕΞΕΔΡΑΣ 

31/12/2018 
 Ώρα 12.00 

Εκδήλωση για την Παραμονή 

της Πρωτοχρονιάς  όπου ο 

Δήμαρχος Τρικκαίων θα 

απευθύνει ευχές για  τον 

ερχομό του νέου έτους. 

 

Πλατεία Ηρώων 
Πολυτεχνείου 

(κεντρική πλατεία)  

1. Ηχητικό σύστημα ισχύος 
περίπου 6ΚW 

2. Φωτισμός απαραίτητος ( 
6 ρομποτικές κεφαλές 
μεγάλης ισχύος)  

3. Ενοικίαση  και 
τοποθέτηση εξέδρας 10 
τετραγωνικών μέτρων  

  ΣΥΝΟΛΟ 645,16 € 

  ΦΠΑ 24% 154,84 €  

  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 800,00  € ( 
συμπεριλαμβανομένου   Φ.Π.Α. 
24%)       
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Δ )  Ο Μ Α Δ Α : Ενοικίαση και τοποθέτηση Ηχητικής, Μικροφωνικής εγκατάστασης στην Κεντρική Γέφυρα των 

Τρικάλων για την εκδήλωση των «ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ » στις 6/1/2019.  

 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΩΡΑ 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΣ 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΗΧΗΤΙΚΗΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗΣ 
ΚΑΛΥΨΗΣ 

6/1/2019 
Ώρα 10.30π.μ. 
περίπου (μετά 

την 
λειτουργία) 

«ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ» Κεντρική Γέφυρα 
Τρικάλων  

1 μεγαφωνική εγκατάσταση με 
4-6  ηχεία 
4 μικρόφωνα με καλώδιο και 
βάση 
 

  ΣΥΝΟΛΟ 282,26 € 

  ΦΠΑ 24%   67,74 €  

  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 350,00  € ( 
συμπεριλαμβανομένου   Φ.Π.Α. 
24%)       

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

 

ΟΜΑΔΑ (Α) 2.000,00  € ( συμπεριλαμβανομένου   Φ.Π.Α. 24%)       

ΟΜΑΔΑ (Β)     800,00  € ( συμπεριλαμβανομένου   Φ.Π.Α. 24%)       

ΟΜΑΔΑ (Γ)     800,00  € ( συμπεριλαμβανομένου   Φ.Π.Α. 24%)       

ΟΜΑΔΑ (Δ)     350,00  € ( συμπεριλαμβανομένου   Φ.Π.Α. 24%)       

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  3.950,00 € ( συμπεριλαμβανομένου   Φ.Π.Α. 24%)       

 

 

Η αναφερόμενη τιμή διαμορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα στις τρέχουσες τιμές εμπορίου σε 
αντίστοιχο είδος.  
 

 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
Η Συντάκτρια 

 
 

Νταούλα Μαρίνα 

 Η Αρμόδια αντιδήμαρχος   
 

 
 

Σοφία Αλεστά 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1ο :     Αντικείμενο συγγραφής 
Με την παρούσα Τεχνική Περιγραφή προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών για Ενοικίαση και τοποθέτηση Ηχητικής- 

Μικροφωνικής- Mεγαφωνικής εγκατάστασης   - Φωτισμός  και εξέδρας για τις Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις 

2018  που θα πραγματοποιηθούν από τον Νοέμβριο 2018  έως 6 Ιανουαρίου 2019 σε διάφορους χώρους της 

πόλης .  

Ο Δήμος Τρικκαίων προτίθεται να ενοικιάσει Ηχητική- Μικροφωνική- Mεγαφωνική εγκατάσταση   - Φωτισμό  και 

εξέδρα για την καλύτερη διεξαγωγή των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων 2018  που θα πραγματοποιηθούν από τον 

Νοέμβριο  2018 έως 6 Ιανουαρίου 2019 σε διάφορους χώρους της πόλης.  

Συγκεκριμένα θα απαιτηθούν: 

 

1)Ενοικίαση και τοποθέτηση μεγαφωνικής εγκατάστασης σε κεντρικούς δρόμους της πόλης κατά τη περίοδο των 

εορτών ήτοι από 1 Δεκεμβρίου 2018 μέχρι 6 Ιανουαρίου 2019  

 

Ο Δήμος Τρικκαίων προτίθεται να τοποθετήσει μεγαφωνική εγκατάσταση με χριστουγεννιάτικη μουσική για την 

δημιουργία εορταστικού κλίματος σε κεντρικές οδούς της πόλης και συγκεκριμένα  : 

 Στην οδό Ασκληπιού από το ύψος της αρχής του πεζοδρόμου έως την κεντρική πλατεία. 

 Στην οδό Βασιλείου Τσιτσάνη από το ύψος του Ταχυδρομείου έως τη Νομαρχία . 

 Στην οδό Κονδύλη από το ύψος  της κεντρικής πλατείας έως το (super market Μασούτης) 

 Στην οδό Τιουσόν -στα Μανάβικα 

 Αλβανικού Μετώπου   

 Στην οδό Πλουτώνος  

 Στην οδό Καραϊσκάκη  

 Στην οδό Γαριβάλδη ως Πνευματικό Κέντρο  

 Στην οδό Πλατεία Παλαιού Δεσποτικού  

 Στην οδό Βύρωνος 

 Στην οδό Κανούτα 

 

2) Ενοικίαση και τοποθέτηση Ηχητικής, Μικροφωνικής, φωτιστικής εγκατάστασης και εξέδρας στην πλατεία 

Ηρώων Πολυτεχνείου (κεντρική πλατεία)  για την εκδήλωση  «άναμμα των φώτων για την έναρξη της 

χριστουγεννιάτικης περιόδου», στο διάστημα  Νοεμβρίου- Δεκεμβρίου 2018.   

Συγκεκριμένα θα απαιτηθούν: 

1. Ηχητικό σύστημα ισχύος περίπου 6ΚW 

2. Φωτισμός απαραίτητος ( 6 ρομποτικές κεφαλές μεγάλης ισχύος) 

3. Εξέδρα 10 τετραγωνικών μέτρων 
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3)Ενοικίαση και Τοποθέτηση  Ηχητικής, Μικροφωνικής, φωτιστικής εγκατάστασης και εξέδρας στην πλατεία 

Ηρώων Πολυτεχνείου (κεντρική πλατεία)  για την εκδήλωση για την παραμονή της Πρωτοχρονιάς 31/12/2018 

όπου ο Δήμαρχος της πόλης θα απευθύνει ευχές για  τον ερχομό του νέου έτους. 

Συγκεκριμένα θα απαιτηθούν: 

1. Ηχητικό σύστημα ισχύος περίπου 6ΚW 

2. Φωτισμός απαραίτητος ( 6 ρομποτικές κεφαλές μεγάλης ισχύος) 

3. Εξέδρα 10 τετραγωνικών μέτρων 

 

4)Ενοικίαση και Τοποθέτηση  Ηχητικής, Μικροφωνικής  εγκατάστασης στην Κεντρική Γέφυρα των Τρικάλων για 

την εκδήλωση των «ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ» στις 6/1/2019.  

Συγκεκριμένα θα απαιτηθούν: 

1. 1 μεγαφωνική εγκατάσταση 4-6 ηχεία 

2. 4 μικρόφωνα με καλώδιο και βάση 

 

 

Άρθρο 2ο :     Ισχύουσες διατάξεις 
 

Η εργασία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με:  

 Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τ. Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 

 Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 
 

 
Άρθρο 3ο :     Κριτήριο Κατακύρωσης 
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των εργασιών 
 
Άρθρο 4ο :     Συμβατικά στοιχεία 
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
α. Προϋπολογισμός μελέτης  
β. Η συγγραφή υποχρεώσεων  
γ. Τεχνική περιγραφή  
 
Άρθρο 5ο :    Υποχρεώσεις Αναδόχου  
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει όλες τις εργασίες που αναφέρονται παραπάνω  σύμφωνα με τις υποδείξεις 
της υπηρεσίας του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας του Δήμου Τρικκαίων. 
Ο Ανάδοχος θα έχει την πλήρη ευθύνη για την ορθή εκτέλεση της παρούσας.. 
 
Ο ανάδοχος δεν τελεί σε σχέση προστήσεως προς το Δήμο και ευθύνεται  αυτός και μόνο, αποκλειόμενης κάθε 
ευθύνης του Δήμου, για τα κατά τη διάρκεια εκτελέσεως της συμβάσεως ατυχήματα που μπορεί να συμβούν στο 
πάσης φύσεως προσωπικό του ή και σε τρίτους από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, καθώς και για τις πιθανές ζημιές.  
 
  Άρθρο 6ο :     Διάρκεια Παροχής Εργασιών  
Οι εκδηλώσεις – δράσεις  θα πραγματοποιηθούν από τον Νοέμβριο 2018   έως 6 Ιανουαρίου 2019. 
  

Άρθρο 7
ο
 : Τόπος Εργασιών 

Ο χώρος στον οποίο θα πραγματοποιηθούν οι εκδηλώσεις περιγράφονται αναλυτικά στην τεχνική περιγραφή. 

     
Άρθρο 8ο :     Αμοιβή- Τρόπος πληρωμής 
 
Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την βεβαίωση από την αρμόδια επιτροπή 
του Δήμου με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής που θα συνοδεύονται από τα νόμιμα δικαιολογητικά 
και σύμφωνα με το Ν. 4152/2013, υποπαράγραφος Ζ5  «Συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών 
(Άρθρο 4 Οδηγίας 2011/7), ΦΕΚ 107/9-5-2013/τ. ΠΡΩΤΟ.  
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Άρθρο 9ο :     Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις και φόροι. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία 
αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος 
της εντολής. 
 
Άρθρο 10ο :     Επίλυση διαφορών 

Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα διέπεται από την ελληνική νομοθεσία. Ο Δήμος και ο Ανάδοχος θα καταβάλλουν 

κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με τη σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ 

τους σχετικά με την ερμηνεία, την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, σύμφωνα με τους 

κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση 

της διαφοράς αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Τρικάλων. 

 
Τρίκαλα, 10/10/2018 

 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
Η Συντάκτρια 

 
 

Νταούλα Μαρίνα 

 Η Αρμόδια αντιδήμαρχος   
 

 
 

Σοφία Αλεστά 

 

 

 

 


