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ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ :
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ΤΝΣΑΚΣΗ: Υ. Μηηπάκορ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ
1. ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ
2. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
3. ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
4. ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ

ΤΠΗΡΔΙΑ :ΦΗΦΙΑΚΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ
ΠΡΟΒΟΛΗ ΓΗΜΟΤ ΠΑΡΣΗ
CPV: 79340000-9

EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΛΑΚΧΝΙΑ
ΓΗΜΟ ΠΑΡΣΗ
Γ/ΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ
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Απ. Μελέηηρ : 3/2019

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ
Η παξνχζα ππεξεζία αθνξά ζηελ ςεθηαθή πξνβνιή θαη πξνψζεζε ηνπ Γήκνπ πάξηεο
σο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ, κέζσ ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο πινπνίεζεο νινθιεξσκέλνπ
πιάλνπ πξνβνιήο πνπ πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ εξγαιείσλ
επηθνηλσλίαο θαζψο θαη ζηνρεπκέλεο ελέξγεηεο ςεθηαθήο πξνψζεζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ
πξννξηζκνχ.
Η ςεθηαθή πξνβνιή θαη πξνψζεζε ηνπ Γήκνπ πάξηεο σο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ,
είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πξνζέιθπζε κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ επηζθεπηψλ θαη πξνβιέπεηαη
ζην εηήζην πξφγξακκα ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ηνπ Γήκνπ γηα ην 2019 ην νπνίν εγθξίζεθε
κε ηελ αξ. 684/2018 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη γηα ην νπνίν ν ΔΟΣ καο
παξείρε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ κε ην 16519/4-1-2019 έγγξαθφ ηνπ.
Η ππεξεζία ζα δηελεξγεζεί κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/η.Α΄/08.08.2016): «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ,
Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)».
Η αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο ζα γίλεη κε θξηηήξην ηε ρακειφηεξε ηηκή.
Ο ρξφλνο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο είλαη νθηψ (8) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο.
Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο δαπάλεο αλέξρεηαη ζε 8.928,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
Φ.Π.Α 24% θαη έρεη εληαρζεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019 ηνπ
Γήκνπ πάξηεο ζηνλ Κ.Α. 00-6431.004 κε ηίηιν «Πξνβνιή – Γεκνζηφηεηα ελεκέξσζε δξάζεσλ ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο δήκνπ» .

πάξηε 18 / 02 /2019
Ο ζπληάμαο
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1.

CPV: 79340000-9
Απ. Μελέηηρ : 3/2019

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

Concept και Ανάπηςξη Πεπιεσομένος Καμπάνιαρ.
Αλάπηπμε concept θακπάληαο, δεκηνπξγία κνλαδηθνχ hashtag, αλάπηπμε
κελπκάησλ, ζρεδηαζκφο κεραληζκνχ, δεκηνπξγηθή απεηθφληζε ηνπ concept κε
ζρεδηαζκφ εηθαζηηθψλ πνπ ππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ηνπ, αλάπηπμε ζεκαηηθψλ
εκπεηξηψλ θαη κελπκάησλ γηα ηνλ πξννξηζκφ, κηθξά stories (ηίηινο θαη story
εκπεηξίαο) γηα ρξήζε ζηε social media θακπάληα.
Αλαιπηηθά:
 Αλάπηπμε ελφο (1) θεληξηθνχ κελχκαηνο θακπάληαο κε αληίζηνηρε γξαθηθή
απεηθφληζε
 Γεκηνπξγία κνλαδηθνχ hashtag βαζηζκέλν ζην θεληξηθφ κήλπκα
 Αλάπηπμε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) επηκέξνπο ζεκαηηθψλ κελπκάησλ βαζηζκέλα
ζην θεληξηθφ κήλπκα
 πγγξαθή έμη (6) ηνπιάρηζηνλ ηζηνξηψλ ζεκαηηθψλ εκπεηξηψλ κε ηελ ηερληθή
ηεο δεκηνπξγηθήο αθήγεζεο εκπεηξίαο (creative story telling), νη νπνίεο ζα
παξνπζηάδνπλ ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ ηνπ πξννξηζκνχ. Κάζε ηζηνξία απνηειείηαη
απφ 300 ιέμεηο θαη’ ειάρηζηνλ θαη ζα αλαπηχζζεηαη ζε Διιεληθά θαη Αγγιηθά,
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πξνδηαγξαθέο SEO & ςεθηαθήο εκπεηξίαο ηνπ ρξήζηε
(UX). Οη ηζηνξίεο ζα πεξηιακβάλνπλ ηίηιν, ππφηηηιν, εηζαγσγηθφ θείκελν έσο
~50 ιέμεηο (lead in), βαζηθφ θείκελν εκπεηξίαο θαη πξφηαζε πξνηξνπήο (call to
action). Κάζε θείκελν εκπεηξίαο φπσο πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ, ζπλνδεχεηαη απφ
κί α(1) θαη’ ειάρηζηνλ θσηνγξαθία ηνπ πξννξηζκνχ, πνπ ζα ηαπηίδεηαη κε ηελ
ηαμηδησηηθή ηζηνξία (θείκελν) θαη ζα αλαδεηθλχεη ηνλ πξννξηζκφ.

2.

Δπγαλεία Δπικοινωνίαρ.
Αλάπηπμε εξγαιείσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξνβνιή θαη πξνψζεζε ηνπ
πξννξηζκνχ θαη ηεο θακπάληαο θαη ζπγθεθξηκέλα εκπινπηηζκφο ππάξρνπζαο
ηζηνζειίδαο κε ην επηθαηξνπνηεκέλν πεξηερφκελν, ζρεδηαζκφο θαη αλάπηπμε
ινγαξηαζκψλ ζε Μέζα Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο, δηαρείξηζε social media
communities.
Αλαιπηηθά:
 Υεηξηζκφο ηεο ππάξρνπζαο ηζηνζειίδαο www.exploresparta.gr ηνπ Γήκνπ
πάξηεο, επηθαηξνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο θαη αλάξηεζε δεκνζηεχζεσλ
πνπ αθνξνχλ ζηελ ηνπξηζηηθή πξνβνιή ηνπ Γήκνπ ζχκθσλα κε ην concept
ηεο θακπάληαο.
 Τπνζηήξημε ηεο ηζηνζειίδαο (πξνηάζεηο ηερληθψλ δηνξζψζεσλ ζε ζπλεξγαζία κε
εθπξφζσπν ηνπ Γήκνπ).
 Ο Γήκνο πάξηεο έρεη αλαπηχμεη ινγαξηαζκνχο (visitsparta) ζην Facebook, ζην
Twitter, ζην instagram θαη ζην Youtube. Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ζα αλαιάβεη

ηε δηαρείξηζε θαη επηθαηξνπνίεζε ησλ ππαξρφλησλ ινγαξηαζκψλ Μέζσλ
Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο επηθνηλσληαθήο ζηξαηεγηθήο ηνπ
Γήκνπ:
i.

Facebook: Γηαρείξηζε ινγαξηαζκνχ, πιάλνπ δηαρεηξηζηψλ, αλάξηεζε cover
photo θαη profile image, αλάξηεζε θεηκέλνπ About, επηινγή, επεμεξγαζία
θαη αλάξηεζε θσηνγξαθηψλ, αλάξηεζε θεηκέλνπ House Rules ζηελ
Διιεληθή θαη Αγγιηθή γιψζζα. Γεκηνπξγία κεληαίνπ εκεξνινγίνπ
πεξηερνκέλνπ, δχν (2) θαη΄ ειάρηζηνλ δεκνζηεχζεηο αλά εβδνκάδα ζηελ
ειιεληθή θαη αγγιηθή γιψζζα, θαη repost ζρεηηθψλ αλαξηήζεσλ απφ
άιινπο ινγαξηαζκνχο (έσο 2 αλά εβδνκάδα), follow, mention, likes ζε
άιιεο ζειίδεο, εθαξκνγή εηθαζηηθψλ αλάινγα κε ηηο ελέξγεηεο πξνψζεζεο
πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θάζε πεξίνδν. Ο αλάδνρνο επίζεο ζα πινπνηεί έλα
(1) δηαγσληζκφ θάζε κήλα κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ
ζηε ζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη ηεο δηάδξαζήο ηνπο κε απηή. Οη δηαγσληζκνί ζα
θαινχλ ηνπο ρξήζηεο λα δηαδξάζνπλ ζε κία αλάξηεζε ή λα δεκηνπξγήζνπλ
θαη λα αλαξηήζνπλ πξσηφηππν πεξηερφκελν. Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ
παξαθνινχζεζε ζπκκεηνρψλ, ηελ επηθνηλσλία κε ληθεηέο, δηαδηθαζηηθά
ζέκαηα, ην ζρεδηαζκφ θαη αλάπηπμε ησλ απαξαίηεησλ εηθαζηηθψλ θαη
εθαξκνγψλ. Σα έπαζια ηνπ δηαγσληζκνχ ζα παξέρνληαη απφ ην Γήκν
πάξηεο (αλακλεζηηθά δψξα θ.α.) ή απφ ρνξεγνχο (δσξεάλ
δηαλπθηεξεχζεηο θ.α.) ηνπο νπνίνπο αλαιακβάλεη λα βξεη ν Γήκνο.

ii.

Twitter: Γηαρείξηζε ινγαξηαζκνχ, αλάξηεζε header photo θαη profile
photo, δηακφξθσζε theme, αλάξηεζε θεηκέλνπ About ζηελ Διιεληθή θαη
Αγγιηθή γιψζζα, επηινγή, επεμεξγαζία θαη αλάξηεζε ελδεηθηηθψλ
θσηνγξαθηψλ, επηινγή hashtags, mapping ζπλαθψλ ινγαξηαζκψλ θαη
παξαθνινχζεζε ηνπο. Γεκηνπξγία κεληαίνπ εκεξνινγίνπ πεξηερνκέλνπ,
δχν (2) θαη΄ ειάρηζηνλ δεκνζηεχζεηο αλά εβδνκάδα ζηελ ειιεληθή θαη
αγγιηθή γιψζζα, follow / mention ζε άιιεο ζειίδεο, επηινγή θαη repost
ζρεηηθψλ αλαξηήζεσλ απφ άιινπο ινγαξηαζκνχο (έσο 2 αλά εβδνκάδα).

iii. Instagram: Γηαρείξηζε ινγαξηαζκνχ, αλάξηεζε profile photo, αλάξηεζε
θεηκέλνπ About, ζηελ Διιεληθή θαη Αγγιηθή γιψζζα, επηινγή, επεμεξγαζία
θαη αλάξηεζε θσηνγξαθηψλ, επηινγή hashtags, mapping ζπλαθψλ
ινγαξηαζκψλ θαη παξαθνινχζεζε ηνπο. Γεκηνπξγία κεληαίνπ εκεξνινγίνπ
πεξηερνκέλνπ, ηνπιάρηζηνλ δχν(2) δεκνζηεχζεηο ηελ εβδνκάδα, follow /
mention / likes ζε άιιεο ζειίδεο, επηινγή θαηάιιεισλ hashtags αλά
αλάξηεζε γηα κεγηζηνπνίεζε ηνπ επηθνηλσληαθνχ απνηειέζκαηνο, επηινγή
θαη repost ζρεηηθψλ αλαξηήζεσλ απφ άιινπο ινγαξηαζκνχο (έσο 2 αλά
εβδνκάδα)
iv. Youtube: Γηαρείξηζε ινγαξηαζκνχ, αλάξηεζε channelart ζε φιεο ηηο
δηαζηάζεηο, αλάξηεζε θεηκέλνπ about ζηελ Διιεληθή θαη Αγγιηθή γιψζζα,
αλάξηεζε videos δεκηνπξγία playlists, ζχλδεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ κε άιια
social media.
3.

Φηθιακό Πλάνο Πποώθηζηρ και Γιαθήμιζηρ.
Yινπνίεζε ηεο πξνσζεηηθήο θακπάληαο επηθνηλσλίαο κε ζηνρεπκέλε Φεθηαθή
Πξνψζεζε θαη Γηαθήκηζε. Απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο ηζηνζειίδαο θαη ησλ
social media θαη πινπνίεζε ςεθηαθήο θακπάληαο επηθνηλσλίαο ηνπ ηνπξηζηηθνχ
πξννξηζκνχ ζε επηιεγκέλα ςεθηαθά κέζα θαη online users ζε επηιεγκέλεο αγνξέο –
ζηφρνπο.
Αλαιπηηθά:
 Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εθηειέζεη πιάλν ςεθηαθήο πξνψζεζεο,
κε ζηφρν ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ πξνζέιθπζεο ρξεζηψλ. Σν
πιάλν ςεθηαθήο δηαθήκηζεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη νθηψ (8) ηνπιάρηζηνλ
δηαθεκηζηηθέο θαηαρσξήζεηο (κία αλά κήλα) ζε ηνπιάρηζηνλ έλα (1) απφ
ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο (SocialAds) ηνπ Γήκνπ, κε δηαθεκίζεηο πνπ

ζηνρεχνπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο θνηλφηεηαο θίισλ (LikeAds), ζηελ πξνψζεζε
ηεο απήρεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ (Promoted posts) θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο
επηζθεςηκφηεηαο ησλ θαλαιηψλ ζηφρσλ.
Ο αλάδνρνο αλά κήλα ζα ππνβάιεη:


Μία (1) αλαθνξά γηα ηηο εξγαζίεο αλάπηπμεο ηεο δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο ε νπνία
ζα πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζηνλ ηε δεκηνπξγία κελπκάησλ, γξαθηζηηθψλ θακπάληαο
θαη ηε ζπγγξαθή ηζηνξηψλ ζεκαηηθψλ εκπεηξηψλ.



Μία (1) αλαθνξά γηα ηηο εξγαζίεο (αλαξηήζεηο, ηερληθά ζέκαηα, SEO) θαη ηελ
πνξεία ηνπ website ηνπ Γήκνπ, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζηνλ ζηαηηζηηθά
ζηνηρεία, πνζνηηθά ζηνηρεία, (φπσο sessions, users, pageviews), πνηνηηθά ζηνηρεία,
( φπσο average session duration, bounce rate, pages/session), γεσγξαθηθά
ραξαθηεξηζηηθά επηζθεπηψλ.



Μία(1) αλαθνξά γηα ηελ πνξεία ησλ Μέζσλ Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο ηνπ Γήκνπ ε
νπνία ζα πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζηνλ θσηνγξαθίεο ησλ αλαξηήζεσλ, ζηνηρεία
reach, engagement, best post times, top posts γηα ην Facebook, Twitter Instagram
θαη YouTube, ηνλ αξηζκφ ησλ δηαθεκηζηηθψλ θαηαρσξήζεσλ θαη ηελ απνδνηηθφηεηα
ησλ ελεξγεηψλ πξνψζεζεο κε ζηνηρεία φπσο growth rate, CPLs, best countries
performance θιπ.
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ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
Α/
Α

Πεπιγπαθή ςπηπεζίαρ

Μονάδα
μέηπηζηρ

1

Φεθηαθή πξνβνιή θαη
πξνψζεζε ηνπ Γήκνπ πάξηεο
σο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ

θαη' απνθνπή
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ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ

Άπθπο 1 (Ανηικείμενο ηος έπγος)
Η παξνχζα ππεξεζία αθνξά ζηελ ςεθηαθή πξνβνιή θαη πξνψζεζε ηνπ Γήκνπ πάξηεο
σο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ, κέζσ ηεο πινπνίεζεο νινθιεξσκέλνπ πιάλνπ πξνβνιήο ηνπ,
ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε πεξηερνκέλνπ θαη ησλ εξγαιείσλ επηθνηλσλίαο θαζψο
θαη ζηνρεπκέλεο ελέξγεηεο ςεθηαθήο πξνψζεζεο ηνπ πξννξηζκνχ.
Άπθπο 2 (Γιάπκεια ςπηπεζίαρ)
Ο ρξφλνο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο είλαη νθηψ (8) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
Άπθπο 3 (Ιζσύοςζερ Γιαηάξειρ)
Η εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: α) Σνπ Ν.4412/16 (ΦΔΚ-147
Α/8-8-16): Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο
Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ), β) ηνπ Ν.3463/2006 «Νένο Γεκνηηθφο θαη
Κνηλνηηθφο θψδηθαο» θαη γ) ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη
ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο − Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο».
Άπθπο 4 (ςμβαηικά ζηοισεία)
πκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη :
α. Σν ζπκθσλεηηθφ
β. Σερληθή έθζεζε
γ. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο
δ. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο
ε. πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ,
Άπθπο 5 (Σπόπορ εκηέλεζηρ ηος έπγος)
Η εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ζα γίλεη κε απεπζείαο αλάζεζε.
Άπθπο 6 (ύμβαζη)
Ο αλάδνρνο ζα ππνγξάςεη ζχκβαζε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ππεξεζίαο ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16. Η ζχκβαζε ζα έρεη δηάξθεηα νθηψ (8) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή
ηεο.

Άπθπο 7 (Σεσνικέρ ικανόηηηερ- επαγγελμαηική εμπειπία)
Ο αλάδνρνο νθείιεη λα δηαζέηεη ηηο απαξαίηεηεο ηερληθέο ηθαλφηεηεο θαη ηελ απαξαίηεηε
εκπεηξία γηα ηελ έληερλε, άκεζε θαη απξφζθνπηε πινπνίεζε ηεο ζχκβαζεο.
Χο ηεθκήξηα ηεο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ ηα
αθφινπζα ζηνηρεία θαη έγγξαθα:
o Γηα ηνλ ππνςήθην αλάδνρν, ζχληνκν εηαηξηθφ πξνθίι πνπ λα θαηαδεηθλχεη ηελ
ηθαλφηεηα πινπνίεζεο ππεξεζηψλ ζπλαθψλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ κε εθείλεο
πνπ πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ.
o Γηα ηνλ ππνςήθην αλάδνρν, άδεηα ή αλαγγειία αζθήζεσο επαγγέικαηνο γηα
αηνκηθή επηρείξεζε ή ζεσξεκέλν θαηαζηαηηθφ γηα εηαηξεία ή θαηαρψξεζε ζηε
Γ.Ο.Τ, απφ φπνπ ζα πξνθχπηεη ε ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο
επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα.
o Γηα ηνλ ππνςήθην αλάδνρν, θαηάινγνο ηνπιάρηζηνλ δχν(2) έξγσλ κε ππεξεζίεο
παξφκνηεο ζε εχξνο θαη θχζε κε ηηο αλσηέξσ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη κε
παξάζεζε ησλ εκεξνκεληψλ θαη ησλ επσλπκηψλ ησλ παξαιεπηψλ (ηνπ δεκφζηνπ ή
ηδησηηθνχ ηνκέα) θαη κε ζπλεκκέλα ζρεηηθά απνδεηθηηθά έγγξαθα (είηε ζπκβάζεηο
θαη βεβαηψζεηο παξαιαβήο απφ ηνπο αξκφδηνπο δεκφζηνπο θνξείο είηε ηηκνιφγηα θαη
ζπκθσλεηηθά θαηαηηζέκελα ζε αξκφδηεο ΓΟΤ απφ ηδησηηθνχο θνξείο).

Άπθπο 8 (Σεσνικέρ πποδιαγπαθέρ )
Όπσο πεξηγξάθνληαη ζηε κειέηε.
Άπθπο 9: (Παπαλαβή επγαζιών)
Η βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ηνπ
Ν.4412/16.
Άπθπο 10: (Σπόπορ Πληπωμήρ)
Η πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη ηκεκαηηθά ζε δχν δφζεηο (αλά ηεηξάκελν), κε ηελ
πξνζθφκηζε ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απαηηνχληαη θαηά ην λφκν, χζηεξα απφ
ζχληαμε βεβαίσζεο θαιήο εθηέιεζεο.
Άπθπο 11: (Κπαηήζειρ)
Ο αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε φιεο ηεο λφκηκεο θξαηήζεηο πνπ νξίδνληαη, εθηφο ηνπ ΦΠΑ κε ηνλ
νπνίν βαξχλεηαη ν Γήκνο.
Άπθπο 12 (Δπίλςζη διαθοπών)
Οη δηαθνξέο πνπ ζα εκθαληζζνχλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο, επηιχνληαη ζχκθσλα
κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
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