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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                       
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ                                      
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ  
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ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:18/2016     
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ΜΕΛΕΤΗ:  Δαπάνες μικροφωνικής  
        κάλυψης πολιτιστικών & 
        αθλητικών εκδηλώσεων  

        
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
 

 Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την ενοικίαση και χειρισμό ηχητικών και φωτιστικών 
εγκαταστάσεων για τις εκδηλώσεις του Νομικού Προσώπου. 
 Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 5.990,10€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% και 
θα βαρύνει τον ΚΑ 15.6162.0005 με τίτλο «Δαπάνες μικροφωνικής κάλυψης πολιτιστικών και 
αθλητικών εκδηλώσεων» του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Ν.Π. έτους 2016.    
  
 
 
 
 
 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ                    Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
                     ΤΜ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
 
 
      ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΕΛΑΛΗ        ΑΡΕΤΗ ΚΑΡΒΕΛΑ 
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Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

 
 

ΣΤΕΛΛΑ ΜΑΛΑΤΖΗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 8/2/2016 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                   ΑΡ. ΜΕΛ.:18/2016                                         
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ                                      
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ  
(Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ                                                                  

ΜΕΛΕΤΗ: Δαπάνες μικροφωνικής κάλυψης 
πολιτιστικών & αθλητικών εκδηλώσεων  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕ Φ.Π.Α. 23%) 

Α/

Α 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΈΝΑΡΞΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 1 250,00€ 250,00€ 

2 ΗΧΗΤΙΚΗ & ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ  ΚΑΛΥΨΗ 

ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 

ΤΕΧΝΩΝ  

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 5 150,00€ 750,00€ 

3 ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΩΔΕΙΟΥ  

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 4 150,00€ 600,00€ 

4 ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 

ΧΟΡΩΔΙΩΝ  

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 1 300,00€ 300,00€ 

5 ΗΧΟΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ  

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 2 160,00€ 320,00€ 

6 ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΒΡΑΒΕΥΣΗ 

ΑΘΛΗΤΩΝ 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 1 100,00€ 100,00€ 

7 ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ 

ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 2 350,00€ 700,00€ 

8 ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ 

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 1 350,00€ 350,00€ 

9 ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ 

ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟ ΓΥΡΟ 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 1 500,00€ 500,00€ 

10 ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ 

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΑΓΩΝΑ 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 2 300,00€ 600,00€ 

11 ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ  

ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 1 400,00€ 400,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 

Φ.Π.Α. 23% 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

4.870,00€ 

1.120,10€ 

5.990,10€ 
     

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                    Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  
          ΤΜ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
 
 

  ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΕΛΑΛΗ       ΑΡΕΤΗ ΚΑΡΒΕΛΑ 
 
              



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 8/2/2016 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                       
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ                                      
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ  
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ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:18/2016            

ΜΕΛΕΤΗ:  Δαπάνες μικροφωνικής κάλυψης 
πολιτιστικών & αθλητικών εκδηλώσεων  

        

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
Άρθρο 1ο  
Για την ηχητική & φωτιστική κάλυψη της τιμητικής εκδήλωσης στην έναρξη του Δημοτικού Κινηματογράφου 
Ηλιούπολης «Μελίνα Μερκούρη», τέλος Μαΐου ή αρχές Ιουνίου του 2016, που θα περιλαμβάνει μια 
κονσόλα 4 καναλιών, τέσσερα ηχεία με βάσεις, έναν ενισχυτή, ένα cd player, δύο μικρόφωνα με βάσεις (ένα 
ασύρματο και ένα ενσύρματο), 4 φώτα αλογόνου 500w έκαστο με μία βάση φώτων, καθώς και την 
απαραίτητη καλωδίωση.  
Τιμή κόστους: 250,00€ χωρίς ΦΠΑ 23% 
ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ  
Σύνολο:307,50€ με ΦΠΑ  
 

Άρθρο 2ο  
Για την ηχητική και τη φωτιστική κάλυψη των Εκθέσεων ζωγραφικής των εργαστηρίων Εικαστικών Τεχνών 
του Νομικού Προσώπου, στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης, τον Ιούνιο-αρχές Ιουλίου, που θα περιλαμβάνει 
μια κονσόλα ήχου, ένα ενισχυτή, τέσσερα ηχεία με βάσεις, ένα cd player, ένα ασύρματο μικρόφωνο, 
τέσσερις προβολείς 500W έκαστος και την απαραίτητη καλωδίωση (περίπου 100m). 
Τιμή κόστους: 150,00€ χωρίς ΦΠΑ 23% ανά ημέρα 
ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ  
Σύνολο: 922,50€ με ΦΠΑ 
 

Άρθρο 3ο  
Για την ηχητική και τη φωτιστική κάλυψη που αφορούν τις εκδηλώσεις και τις πρόβες του Δημοτικού Ωδείου 

Ηλιούπολης, στο Θέατρο του Δημαρχιακού Μεγάρου  που θα περιλαμβάνει πέντε (5) ενσύρματα 
μικρόφωνα, δύο (2) ασύρματα μικρόφωνα, πέντε βάσεις μικροφώνου και τον χειρισμό των ηχητικών και 
φωτιστικών εγκαταστάσεων του Θεάτρου (μικροφωνική κονσόλα 24 καναλιών και φωτιστική κονσόλα 24 

καναλιών).+ 4 Ηχεία Μόνιτορς + 2 ενισχυτές + 1multi καλώδιο + 5 D.I.ΒΟΧ+1Reverb Processor. 
Τιμή κόστους: 150,00€ χωρίς ΦΠΑ 23% ανά ημέρα 
ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 
Σύνολο: 738,00€ με ΦΠΑ 
 

Άρθρο 4ο  
Για την ηχητική και τη φωτιστική κάλυψη της Χορωδιακής Συνάντησης, που θα πραγματοποιηθεί τον 
Απρίλιο 2016 (συμπεριλαμβανομένης της πρόβας), στο Θέατρο του Δημαρχιακού Μεγάρου, που θα 
περιλαμβάνει 10 πυκνωτικά μικρόφωνα και 10 βάσεις μικροφώνων για μουσικά όργανα και χορωδούς, δύο 
μόνιτορ και το χειρισμό των εγκαταστάσεων του θεάτρου (μικροφωνική κονσόλα 24 καναλιών και φωτιστική 
κονσόλα 12 καναλιών). 
Τιμή κόστους:300€, χωρίς ΦΠΑ 23%  
ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ 
Σύνολο: 369,00€ με ΦΠΑ 
 

Άρθρο 5ο  
Για την ηχητική και τη φωτιστική κάλυψη των παραστάσεων και των προβών του θεατρικού εργαστηρίου 
Δήμου Ηλιούπολης, που θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο του 2016, στο Θέατρο του Δημαρχιακού 
Μεγάρου, και θα περιλαμβάνει πέντε πυκνωτικά μικρόφωνα και πέντε βάσεις μικροφώνου, ένα ασύρματο 
μικρόφωνο και το χειρισμό των εγκαταστάσεων του θεάτρου (μικροφωνική κονσόλα 24 καναλιών και 
φωτιστική κονσόλα 12 καναλιών). 
Τιμή κόστους:160,00€ χωρίς ΦΠΑ 23% ανά ημέρα 
ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 
Σύνολο: 393,60€ με ΦΠΑ 



 
Άρθρο 6ο  
Για την ηχητική και τη φωτιστική κάλυψη που αφορά την εκδήλωση της βράβευσης αθλητών και θα 
πραγματοποιηθεί στο Θέατρο του Δημαρχιακού Μεγάρου τον μήνα Απρίλιο που θα περιλαμβάνει δύο 
ενσύρματα μικρόφωνα, δύο ασύρματα μικρόφωνα, δύο βάσεις μικροφώνου και τον χειρισμό των ηχητικών 
και των φωτιστικών εγκαταστάσεων του θεάτρου (μικροφωνική κονσόλα 24 καναλιών και φωτιστική 
κονσόλα 12 καναλιών).  
Τιμή κόστους : 100,00€ χωρίς ΦΠΑ 23% 
ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ 
Σύνολο: 123,00€ με ΦΠΑ 
 

Άρθρο 7ο  
Για την ηχητική κάλυψη που αφορά τις κολυμβητικές επιδείξεις και θα πραγματοποιηθούν στο Δημοτικό 
Κολυμβητήριο Ηλιούπολης τον μήνα Ιούνιο, που θα περιλαμβάνει μια κονσόλα μικροφωνική , δύο 
ενισχυτές, έξι ηχεία με βάσεις, 2 cd players, δύο ασύρματα μικρόφωνα δύο ενσύρματα μικρόφωνα, δύο 
βάσεις μικροφώνου και την απαραίτητη καλωδίωση (περίπου 150 μέτρα).  
Τιμή κόστους : 350,00€ χωρίς ΦΠΑ 23% ανά ημέρα 
ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΜΤΑ ΕΥΡΩ 
Σύνολο: 861,00€ με ΦΠΑ 
 

Άρθρο 8ο  
Για την ηχητική κάλυψη που αφορά τις γυμναστικές επιδείξεις και θα πραγματοποιηθούν στο Α΄ Κλειστό 
Γυμναστήριο Ηλιούπολης τον μήνα Ιούνιο, που θα περιλαμβάνει μια κονσόλα μικροφωνική, δύο ενισχυτές, 
έξι ηχεία με βάσεις, 2 cd players, δύο ασύρματα μικρόφωνα, δύο ενσύρματα μικρόφωνα, δύο βάσεις 
μικροφώνου και την απαραίτητη καλωδίωση (περίπου 150 μέτρα).  
Τιμή κόστους : 350,00€ χωρίς ΦΠΑ 23%  
ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΜΤΑ ΕΥΡΩ 
Σύνολο: 430,50€ με ΦΠΑ 
 

Άρθρο 9ο  
Για την ηχητική κάλυψη που αφορά τον ποδηλατικό γύρο και θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Φλέμιγκ 
τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο, που θα περιλαμβάνει μια κονσόλα μικροφωνική, τρεις ενισχυτές, οκτώ ηχεία 
με βάσεις, 2 cd players, δύο ασύρματα μικρόφωνα, δύο ενσύρματα μικρόφωνα, δύο βάσεις μικροφώνου και 
την απαραίτητη καλωδίωση (περίπου 200 μέτρα).  
Τιμή κόστους : 500,00€ χωρίς ΦΠΑ 23%  
ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ 
Σύνολο: 615,00€ με ΦΠΑ 
 

Άρθρο 10ο  
Για την ηχητική κάλυψη που αφορά τον φιλανθρωπικό αγώνα ποδοσφαίρου και θα πραγματοποιηθεί στο 
Δημοτικό Στάδιο Ηλιούπολης τις γιορτές του Πάσχα και των Χριστουγέννων που θα περιλαμβάνει μια 
κονσόλα μικροφωνική, δύο ενισχυτές, έξι ηχεία με βάσεις, 2 cd players, δύο ασύρματα μικρόφωνα δύο 
ενσύρματα μικρόφωνα, δύο βάσεις μικροφώνου και την απαραίτητη καλωδίωση (περίπου 200 μέτρα).  
Τιμή κόστους : 300,00€ χωρίς ΦΠΑ 23% ανά ημέρα 
ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΜΤΑ ΕΥΡΩ 
Σύνολο: 738,00€ με ΦΠΑ 
 

Άρθρο 11ο  
Για την ηχητική κάλυψη που αφορά μουσικοχορευτική εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης «Δ. 
Κιντής» που θα περιλαμβάνει μια κονσόλα μικροφωνική, δύο ενισχυτές, τέσσερα ηχεία με βάσεις, 1 cd 
player, τέσσερα πυκνωτικά μικρόφωνα,  ένα δυναμικό μικρόφωνο, πέντε βάσεις μικροφώνου και την 
απαραίτητη καλωδίωση (περίπου 100 μέτρα).  
Τιμή κόστους : 400,00€ χωρίς ΦΠΑ 23%  
ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ 
Σύνολο: 492,00€ με ΦΠΑ 
 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                    Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  
          ΤΜ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
 
 
 ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΕΛΑΛΗ        ΑΡΕΤΗ ΚΑΡΒΕΛΑ  
                 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                       
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ                                      
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ  
(Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ                                                                                 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:26/2015     
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 6/3/2015         

ΜΕΛΕΤΗ: Δαπάνες μικροφωνικής  
        κάλυψης πολιτιστικών & 
        αθλητικών εκδηλώσεων  

        
       

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο  
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την αντιμετώπιση των δαπανών για την ενοικίαση φωτιστικού 
και ηχητικού εξοπλισμού και εργασία χειρισμού τους, που αφορούν εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Αθλητικού 
Οργανισμού Δήμου Ηλιούπολης (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) – Γρηγόρης Γρηγορίου. 
Η σχετική πίστωση λαμβάνεται από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. 
οικονομικού έτους 2016 και με ΚΑ 15.6162.0005. 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο   
Τα στοιχεία της σύμβασης κατά σειρά είναι: 

1. Τεχνική Έκθεση 
2. Ενδεικτικός προϋπολογισμός 
3. Ο προϋπολογισμός προσφοράς 
4. Γενική συγγραφή υποχρεώσεων 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο  
Η παρούσα παροχή υπηρεσίας γίνεται σύμφωνα με   
α) Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών οργανισμών τοπικής 
αυτοδιοίκησης» 
β) με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα 
γ) τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3731 
δ) την υπ΄ αριθ. 2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 1066Β) απόφασης του υπουργείου Οικονομικών, περί καθορισμού 
των ορίων ανάθεσης. 
 
ΑΡΘΡΟ 4Ο  
Οι τιμές των συμβατικών τιμολογίων είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της παροχής 
υπηρεσιών και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση υπόκεινται. 
Η πληρωμή θα γίνει τμηματικά με χρηματικά εντάλματα που θα εκδοθούν σταδιακά μετά την ολοκλήρωση 
των υπηρεσιών -  εργασιών, συνοδευόμενο από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και εφόσον η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών, δε διαπιστώσει αδυναμίες ως προς την ποιότητα και την 
εύρυθμη λειτουργία της παροχής, συντάσσοντας τη σχετική βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών. 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο  
Αμέσως μετά την ανάθεση των εργασιών, ο παροχέας θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση εντός 
εύλογου χρονικού διαστήματος.  
 
ΑΡΘΡΟ 6ο   
Η προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών για την παροχή υπηρεσίας καθορίζεται σε διάστημα τέτοιο ώστε 
να υλοποιηθούν όλες οι εκδηλώσεις από την ημερομηνίας υπογραφής του συμφωνητικού. Οι εργασίες θα 
γίνουν κατόπιν συνεννόησης και σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας μας. Παράταση προθεσμίας 
εκτέλεσης των εργασιών δίδεται με απόφαση του Δ.Σ. μετά από εισήγηση της υπηρεσίας σύμφωνα με το 
άρθρο 41 παρ. 7 του Π.Δ. 28/80. Το Νομικό Πρόσωπο διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον παροχέα 
έκπτωτο με όλες τις σχετικές συνέπειες με το άρθρο 50 του Π.Δ. 28/80. 



 
ΑΡΘΡΟ 7ο  
Η κατάπτωση κάθε ποινικής ρήτρας που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης συμφωνείται να 
γίνεται με απόφαση του Προέδρου, που θα είναι ανέκκλητη και δεν θα υπόκειται σε οποιοδήποτε ένδικο 
μέσο ενώπιον Δικαστικής ή άλλης Αρχής, αλλιώς παραιτείται από τώρα ο παροχέας από παρόμοιο 
δικαίωμά του. 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο  
Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη να παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια του 
προσωπικού που απασχολεί καθώς και την πρόληψη ατυχημάτων ή ζημιών σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή 
πράγματα και έχει αποκλειστικά τις ευθύνες τόσο τις αστικές όσο και ποινικές για σωματικές βλάβες ή 
ζημιές που τυχόν συμβούν είτε από δική του υπαιτιότητα είτε από εργαζόμενο σ’ αυτόν εργατοτεχνικό 
προσωπικό, το οποίο ασφαλίζει στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα. Υποχρεούται επίσης να τηρεί τις 
κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, τις περί προσλήψεων, εργατικών ατυχημάτων και όλους εν 
γένει τους ισχύοντες κανονισμούς. 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο  
Για ό,τι δεν προβλέφθηκε καθώς και για την επίλυση διαφορών που τυχόν προκύψουν, ισχύουν οι διατάξεις 
του ΠΔ 28/80 «περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ11/Α), το ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-
3-2007), σε συνδυασμό με τον Ν.3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και οι συναφείς 
διατάξεις των οικείων Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων εν γένει. 
 

 
 
 
 
 
 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                    Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  
          ΤΜ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
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