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κεηαμύ ηεο Δηαιρίας
ΟΡΦΔΑ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΙΚΔ επάγγεικα επαγγεικαηηθνύ ήρνπ θαη θσηηζκνύΓηνξγάλσζε εθδειώζεσλ κε δηεύζπλζε ΒΗΠΔ Ωξαηνθάζηξνπ κε ΑΦΜ 800644711 Γ0Τ Α
Θεζζαινλίθεο
θαη ηνπ Γιοργανωηή
ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΙΑΜΑΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ ΣΙΔΓΑ ΑΔ
ΑΦΜ 997712721 ΓΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ με έδρα πλαηεία Κύπροσ 17 και νόμιμο
εκπρόζωπο ηον Σριανηάθσλλο Αρβανιηίδη ζπκθσλήζεθαλ ηα παξαθάησ:
1. Ζ Δηαηξία ζα αληηπξνζσπεύεη ζε κηα ζπλαπιία ηνλ καλλιηέτνη ηέλιο Ρόκκο γηα λα
εκθαληζηεί ηελ ηεηάξηε ζηηο 22-8-2018 ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε
2. Ζ ακνηβή ζπκθσλήζεθε ζηις 16.000 επξώ + ΦΠΑ (ζπλνιηθά ε ηηκή κε θπα 19.840) θαη
πεξηιακβάλεη ηηο ακνηβέο
α) Σνπ θαιιηηέρλε,
β) Σσλ ηξαγνπδηζηώλ,
γ) Σσλ κνπζηθώλ θαη ηερληθώλ,
δ) Σα κεηαθνξηθά έμνδα (αεξνπνξηθά, ιεσθνξεία θιπ)
ε) Σελ αζθάιηζε ζην ΗΚΑ όισλ ησλ ζπληειεζηώλ ηνπ ζρήκαηνο
ζη) Σελ επηκέιεηα ηεο ζπλαπιίαο
3. Ο ηξόπνο πιεξσκήο είλαη ν εμήο: Πξνθαηαβνιή 4.000 επξώ κε ηελ ππνγξαθή ηνπ
παξόληνο ζπκθσλεηηθνύ θαη εμόθιεζε κεηά ηε ζπλαπιία κε επηηαγή εκέξαο ζηνλ
ινγαξηαζκό:
ΟΡΦΔΑ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΖ ΗΚΔ
ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ
SWIFT-BIC PIRBGRAA
IBAN GR70 0172 2650 0052 6507 6523 829
ΑΡ. ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ 5265-076523-829
4. Ο Γιοργανωηής αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα πξνβεί ζε όιεο απαηηνύκελεο
ελέξγεηεο γηα ηελ νκαιή θαη επηηπρή δηεθπεξαίσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εκθάληζεο
θξνληίδνληαο γηα ηελ αζθάιεηα ηόζν ηνπ θνηλνύ όζν θαη ησλ κειώλ ηνπ κνπζηθνύ
ζρήκαηνο κε θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν θαη επαξθέο πξνζσπηθό γηα ηελ ηελ νκαιή
ιεηηνπξγία ηνπ ρώξνπ όπνπ ζα δηεμαρζεί ε εκθάληζε .
5. Ζ κνπζηθή ζθελή – εμέδξα (stage) ζηελ όπνηα ζα εκθαληζηεί ην ζρήκα, ε νπνία πξέπεη
λα είλαη αζθαιήο, ζπκθώλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο εηαιρίας θαη βάζεη ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ
technical rider πνπ έρεη απνζηαιεί,
6. Ζ επηινγή ηνπ ηερληθνύ εμνπιηζκνύ ζα γίλεη από ηνλ Γιοργανωηή θαηόπηλ ζύκθσλεο
γλώκεο ηνπ ερνιήπηε θαη θσηηζηή εθ κέξνπο ηνπ καλλιηέτνη θαη πάληα ζύκθσλα κε ην
technical rider πνπ έρεη απνζηαιεί.
7. Ζ ειεθηξηθή παξνρή λα είλαη επαξθήο, θαζώο θαη ειεθηξνιόγν, ν νπνίνο ζα παξίζηαηαη
θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπλαπιίαο
8. Σα θακαξίληα λα είλαη ζε άξηηα θαηάζηαζε γηα ηνπο θαιιηηέρλεο αιιά θαη ηνπο
ππόινηπνπο ζπλεξγάηεο , εληόο ηνπ ρώξνπ δηεμαγσγήο ηεο ζπλαπιίαο
9. Ο Γιοργανωηής αλαιακβάλεη ηελ πιήξε θαη ζπλνιηθή επζύλε γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή
ηεο εθδήισζεο . Ζ επζύλε θάιπςεο θαη αζθάιηζεο ησλ ρσξώλ ηεο εθδήισζεο θαη απηήο
θαζαπηήο ηεο ζπλαπιίαο από νηαδήπνηε αξκνδία αξρή βαξύλεη απνθιεηζηηθά ηνλ
Γιοργανωηή. πγθεθξηκέλα, ν Γιοργανωηής αλαιακβάλεη ηελ εμ ηδίσλ θάιπςε θαη
θαηαβνιή νηνπδήπνηε πνζνύ θαη αίηηα αζηηθήο επζύλεο απνδεκίσζεο ηπρόλ επηδηθαζηεί
ππέξ νηνπδήπνηε θπζηθνύ ή λνκηθνύ πξνζώπνπ κε αθνξκή ή ζε ζρέζε κε ηελ δηεμαγσγή
ηεο ζπλαπιίαο θαη ηελ έλαληη νηνπδήπνηε ηξίηνπ ή ηξίησλ ελδερόκελε θαηαβνιή
νηαζδήπνηε απνδεκίσζεο γηα νηηδήπνηε ήζειε ζπκβεί θαηά ην ρξόλν πξνεηνηκαζίαο ή θαη
δηεμαγσγήο ηεο, αθνύ ε Δηαιρία θαη ν Καλλιηέτνηο είλαη ππεύζπλνη κόλν γηα ην κνπζηθό θαιιηηερληθό κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο ζπλαπιίαο
10. Ο Γιοργανωηής αλαιακβάλεη όιεο ηηο ελδερόκελεο ρξεκαηηθέο θαηαβνιέο ππέξ ησλ
νξγαληζκώλ ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο δηθαησκάησλ πνπ κε ην παξώλ ζπκθσλεηηθό
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ππόζρεηαη λα θαιύςεη νπνηεδήπνηε θαη εάλ πξνθύςνπλ ή θαηαζηνύλ απαηηεηέο θαη κε
αθνξκή ηε ζπλαπιία ηνπ παξόληνο.

ΟΡΟΙ ΒΡΟΥΗ
1. ε πεξίπησζε πνπ ε ζπλαπιία αθπξσζεί γηα ιόγνπο βξνρήο ή δπζκελώλ θαηξηθώλ
ζπλζεθώλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο από ηελ έδξα ηνπο (21-8-2018)
πξέπεη λα νξηζηεί από θνηλνύ λέα εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηεο ζπλαπιίαο.
2.ε πεξίπησζε πνπ ε ζπλαπιία αθπξσζεί θαη ην ζπγθξόηεκα βξίζθεηαη ήδε ζηνλ ηόπν ηεο
ζπλαπιίαο από ηελ έδξα ηνπ, θαη βξεζεί από θνηλνύ λέα εκεξνκελία ηόηε ν Γιοργανωηής
απνδεκηώλεη ηνλ θαιιηηέρλε θαη ην ζπγθξόηεκα γηα ηα έμνδα κεηαθνξάο, ηε δηακνλή θαη
δηαηξνθή θαη γηα ηελ έθδνζε δηαθεκηζηηθνύ πιηθνύ αλ απηό ππάξρεη.
3.ε πεξίπησζε πνπ ε ζπλαπιία αθπξσζεί γηα ιόγνπο βξνρήο ή δπζκελώλ θαηξηθώλ
ζπλζεθώλ απ’ ηε ζηηγκή πνπ ην ζπγθξόηεκα έρεη θηάζεη από ηελ έδξα ηνπ ζηνλ ρώξν ηεο
ζπλαπιίαο θαη δελ κπνξεί λα βξεζεί από θνηλνύ λέα εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηεο ζπλαπιίαο
απνδεκηώλεηαη κε νιόθιεξν ην πνζό ηεο ζπκθσλεζείζαο ακνηβήο
4.ε πεξίπησζε πνπ μεθηλήζεη ε ζπλαπιία θαη δηαθνπεί ιόγν βξνρήο απνδεκηώλεηαη κε
νιόθιεξν ην πνζό ηεο ζπκθσλεζείζαο ακνηβή
ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1.Ζ ζπκθσλία απηή ζεσξείηαη όηη έρεη ιήμεη ζε πεξίπησζε όπνπ ιόγσ αληηθεηκεληθώλ
ζπλζεθώλ ππεξάλσ ηεο ζειήζεσο ησλ Καιιηηερλώλ ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλαπιίαο
είλαη αδύλαηε. αλ ηέηνηεο πεξηπηώζεηο νξίδνληαη: 1) πόιεκνο , 2) εζληθό πέλζνο , 3)
ζνβαξή αζζέλεηα θαιιηηέρλε , 4) γεληθή απεξγία, 5) θηλεηνπνηήζεηο πνιηηώλ, αγξνηώλ θαη
ινηπώλ θνξέσλ θαη ζσκαηείσλ πνπ εκπνδίδεη ηελ πξόζβαζε ζηνλ ηόπν θαη ηνλ ρώξν ηεο
ζπλαπιίαο. ε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο δελ ππάξρεη θακία απαίηεζε από ηελ Δηαιρία θαη ηνλ
Καλλιηέτνη
2. Ο Γιοργανωηής ζα δηαζθαιίζεη ώζηε θακία ερνγξάθεζε , ξαδηνθσληθή ή ηειενπηηθή
κεηάδνζε ηεο παξάζηαζεο ηνπ θαιιηηέρλε δελ ζα γίλεη ρσξίο ηελ πξνεγνύκελε έγθξηζε
ηνπ θαιιηηέρλε. Δπηηξέπεηαη όκσο ε ιήςε κε βηληενθάκεξα ηεο ζπλαπιίαο γηα ηηο αλάγθεο
ξεπνξηάδ 5’.
ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ
1.Οη ζπκβαιιόκελνη αλαγλσξίδνπλ όινπο ηνπο όξνπο ηνπ παξόληνο ζαλ νπζηώδεηο θαη ζαλ
βάζε ηεο ζπκθσλίαο ηνπο. Κάζε ηξνπνπνίεζε ηνπ παξόληνο ζα γίλεηαη απνθιεηζηηθά θαη
κόλν γξαπηά θαη απνθιείεηαη άιιν απνδεηθηηθό κέζν αθόκε θαη απηόο ν όξθνο.
2. ε πεξίπησζε πνπ πξνθύςεη νπνηαδήπνηε δηαθσλία κεηαμύ ησλ ζπκβαιινκέλσλ
ζρεηηθή ή πξνεξρόκελε από ηελ ζύκβαζε, θάζε πιεπξά αλαγλσξίδεη ηελ ππνρξέσζε λα
εηδνπνηήζεη γξαπηά ηελ άιιε γη’ απηή ηελ δηαθσλία
Οη θάησζη ππνγεγξακκέλνη δειώλνπκε , όηη έρνπκε δηαβάζεη ηνπο παξαπάλσ όξνπο θαη
ζπκθσλνύκε, όηη ζα ηεξεζνύλ ζην αθέξαην.
ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ
ΔΣΑΙΡΙΑ
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