
ΤΜΒΑΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ  
 
 
Στθν Αλεξανδροφπολθ, ςιμερα  τθν  Πζμπτη 26 Ιουλίου 2018, οι  παρακάτω ςυμβαλλόμενοι: 
 

1.Αφενόσ μεν ο Σριαντάφυλλοσ Αρβανιτίδησ του Δθμθτρίου, ο οποίοσ ενεργεί για λογαριαςμό τθσ 

ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΙΑΜΑΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΔΗΜΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

(Τ.Ι.Ε.Δ.Α  Α.Ε), που εδρεφει ςτθν Αλεξανδροφπολθ με Α.Φ.Μ 997712721, ΔΟΥ Αλεξανδροφπολθσ, 

ωσ Ρρόεδροσ του Δ.Σ αυτισ δυνάμει του υπ. αρικ.  20148/01/Α πρακτικοφ του Δ.Σ τθσ εταιρείασ, 

που ςτο εξισ κα αποκαλείται χάριν ςυντομίασ «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ» 

2.και τθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία     ΧΡΤΟΠΟΤΛΟΤ Α. – ΣΕΡΖΗ Δ. Ο.Ε με διακριτικό τίτλο Ν-Ν 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ, με ζδρα τθν Αλεξανδροφπολθ – Λ. Δθμοκρατίασ 275 – ΤK 68131, με ΑΦΜ: 

800810397 Δ.Ο.Υ.: Αλεξανδροφπολθσ θ οποία νομίμωσ εκπροςωπείται από τθν Αθαναςία 

Χρυςοποφλου του Ραναγιϊτθ (Διαχειρίςτρια Ο.Ε) με Α.Δ.Τ.: ΑΖ 913087 που μεριμνά νόμιμα τθν 

αςφάλιςη, την μεταφορά, την επιμζλειακαι την εκπροςϊπηςητου καλλιτεχνικοφ ςχιματοσ 

«ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΙΟ» για μια ςυναυλία,και που ςτο εξισ κα αποκαλείται χάριν ςυντομίασ 

«ΕΚΠΡΟΩΠΟ», ςυμφωνικθκαν τα εξισ: 

Οι καλλιτζχνεσ αναλαμβάνουν  να εμφανιςτοφν για μια ςυναυλία, ςτισ 27 ΑΤΓΟΤΣΟΤ,ςτθν 

ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΗ,  με ϊρα ζναρξθσ ςτισ 22:00μ.μ  περίπου και διάρκεια ςυναυλίασ 2,5 με 3ϊρεσ. 

ΑΜΟΙΒΗ 

Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ αναλαμβάνει να πλθρϊςει τον ΕΚΠΡΟΩΠΟ με το ποςό των 32,000€ + 

24%Φ.Π.Α., ςφνολο 39.680€με τθν ζκδοςθ τιμολογίου.  

ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ  

Ρροκαταβολι 10.000€ και εξόφλθςθ του υπολοιπου ποςοφ τθν θμζρα τθσ ςυναυλίασ (πριν τθν 

ζναρξι τθσ). 

ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΕΚΠΡΟΩΠΟΤ 

1) Ο ΕΚΡΟΣΩΡΟΣ αναλαμβάνει τθν αςφάλιςθκαι τθν μεταφορά του ςχιματοσ. 

ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ  

1)  Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ κα διαςφαλίςει ϊςτε καμία θχογράφθςθ, ραδιοφωνικι ι τθλεοπτικι μετά-

δοςθ τθσ παράςταςθσ των καλλιτεχνϊν δεν κα γίνει χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγκριςθ των 

καλλιτεχνϊν. Επιτρζπεται όμωσ θ λιψθ με βιντεοκάμερα τθσ ςυναυλίασ για τισ ανάγκεσ ρεπορτάη 

5'.  

2)Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ είναι υπεφκυνοσ ζναντι ςτα πνευματικά δικαιϊματα και ςε οποιοδιποτε φόρο 

(δθμόςιο ι μθ ) προκφψει εξ’ αυτϊν. 

3)  Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ κα καλφψει το κόςτοσ τθσ τοπικισ διαφιμιςθσ.  
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4) Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ κα πρζπει να ςτιςει μια εξζδρα για τισ ανάγκεσ του ςχιματοσ διαςτάςεων 

10Χ10m, παροχι ρεφματοσ 3Χ100 ΑΜ, κακϊσ και  χϊρο καμαρινιϊν (ςτα οποία να υπάρχει πόςιμο 

νερό, ποτά και πάγοσ).  

5)  Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ κα φροντίςει ϊςτε ζνασ οριςμζνοσ εκπρόςωποσ του να βρίςκεται ςτο χϊρο 

τθσ παράςταςθσ από το πρωί τθσ θμζρασ τθσ παράςταςθσ για το ςτιςιμο και το sound check, 

κακϊσ και ζνασ θλεκτρολόγοσ για τθν παροχι ρεφματοσ. Για το sound check κα χρειαςτοφμε 1 ϊρα 

και 30λεπτά. 

6) Το κόςτοσ του θχθτικοφ, φωτιςτικοφ ςυςτιματοσ και back line το αναλαμβάνει ο        

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ, ςφμφωνα με το technical rider των  καλλιτεχνϊν.   

7) Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ αναλαμβάνει τθν ζκδοςθ και πϊλθςθ των ειςιτθρίων. 

8) Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ αναλαμβάνει να καλφψει το κόςτοσ διαμονισ των καλλιτεχνϊν. 

 

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Οι όροι που ακολουκοφν αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ του ςυμβολαίου και κα πρζπει να 

τθρθκοφν ςτο ακζραιο. Πλοι οι ςυμπλθρωματικοί όροι κα πρζπει να μονογραφθκοφν και να απο-

ςταλοφν μαηί με το ςυμβόλαιο.  

1) ε περίπτωςη ματαίωςησ τησ ςυναυλίασ για λόγουσ που βαρφνουν το ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ, τότε 

υποχρεοφται να καταβάλει ςτον ΕΚΠΡΟΩΠΟ  την πλήρη αμοιβή τησ εκδήλωςησ, 

ςυνολικοφ φψουσ 32.000€+ 24% ΦΠΑ,με την ζκδοςη τιμολογίου. Εάν το ςχιμα ζχει 

μεταβεί ιδθ ςτον τόπο τθσ παράςταςθσ, τότε ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ υποχρεοφται να καλφψει 

και τα ζξοδα διαμονισ και μεταφορικϊν. Η ςυμφωνία αυτι κεωρείται ότι ζχει λιξει ςε 

περίπτωςθ όπου, λόγω αντικειμενικϊν ςυνκθκϊν, υπεράνω τθσ κελιςεωσ του καλλιτζχνθ, 

θ πραγματοποίθςθ τθσ παράςταςθσ είναι αδφνατθ. Σαν τζτοιεσ περιπτϊςεισ ορίηονται: 1) 

πόλεμοσ, 2) εκνικό πζνκοσ, 3) ςοβαρι αςκζνεια καλλιτζχνθ, 4) γενικι απεργία 5) πτϊχευςθ 

τθσ χϊρασ. Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ δεν υπάρχει καμία απαίτθςθ από τον ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 

και ο ΕΚΠΡΟΩΠΟοφείλει να επιςτρζψει το ποςό τθσ προκαταβολισ εντόσ τριϊν 

εργάςιμων θμερϊν ςτον ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ. 

2) Η παράςταςθ κεωρείται ότι ζχει πραγματοποιθκεί, εάν διακοπεί μετά τα πρϊτα 30ϋ από 

τθν ζναρξι τθσ.  

3) Σε περίπτωςθ μθ πραγματοποίθςθσ τθσ ςυναυλίασ λόγω κακϊν καιρικϊν ςυνκθκϊν 

(βροχι), τότε ορίηεται από κοινοφ νζα θμερομθνία. 
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Οι ςυμβαλλόμενοι αναγνωρίηουν όλουσ τουσ όρουσ του παρόντοσ ςαν ουςιϊδεισ και ςαν βάςθ τθσ 

ςυμφωνίασ τουσ. Κάκε τροποποίθςθ του παρόντοσ κα γίνεται αποκλειςτικά και μόνο γραπτά και 

αποκλείεται άλλο αποδεικτικό μζςο ακόμθ και αυτόσ ο όρκοσ.  

Σε περίπτωςθ που προκφψει οποιαδιποτε διαφωνία μεταξφ των ςυμβαλλομζνων ςχετικι ι 

προερχόμενθ από τθν ςφμβαςθ, κάκε πλευρά αναγνωρίηει τθν υποχρζωςθ να ειδοποιιςει γραπτά 

τθν άλλθ για αυτι τθ διαφωνία.  

Σε περίπτωςθ μθ ςυμβιβαςτικισ λφςθσ τθσ διαφοράσ, αρμόδια για τθν επίλυςθ αυτισ είναι τα 

δικαςτιρια τθσ Αλεξανδροφπολθσ.  

Οι κάτωκι υπογεγραμμζνοι δθλϊνουμε ότι ζχουμε διαβάςει τουσ παραπάνω όρουσ και 

ςυμφωνοφμε ότι κα τθρθκοφν ςτο ακζραιο.  

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ                                                                      ΕΚΠΡΟΩΠΟ 
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