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ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

 

Στην Καβάλα σήμερα, 10 Οκτωβρίου 2018, οι κατωτέρω υπογράφοντες : 

- αφενός ο Ιωάννης Παναγιωτίδης του Σάββα, κάτοικος Καβάλας, κάτοχος του 

δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Χ 871035, που εκδόθηκε από το 

Τμήμα Ασφαλείας Καβάλας στις 18.7.2003, ο οποίος ενεργεί εν προκειμένω ως 

εκπρόσωπος, στο όνομα και για λογαριασμό του εδρεύοντος στη Καβάλα (επί 

της οδού Ομονοίας, αρ. 50) νομικού προσώπου με την επωνυμία 

«Αναπτυξιακή Εταιρεία Επιμελητηρίου Καβάλας» και διακριτικό τίτλο 

«Αναπτυξιακή Επιμελητηρίου Καβάλας», η οποία «Αναπτυξιακή Επιμελητηρίου 

Καβάλας» έχει αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 997154269 και υπάγεται 

φορολογικά στη Δ.Ο.Υ. Καβάλας και 

- αφετέρου η Ιακωβίδου Άννα του Ιωάννη, κάτοικος Καβάλας, κάτοχος του 

δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 733701,η οποία ενεργεί εν 

προκειμένω ως εκπρόσωπος, στο όνομα και για λογαριασμό της εδρεύουσας 

στη Καβάλα (επί της οδού Φιλελλήλων, αρ. 13) εταιρίας με την επωνυμία 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α. ΙΑΚΩΒΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», η οποία έχει αριθμό 

φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 999157300 και υπάγεται φορολογικά στη 

Δ.Ο.Υ. Καβάλας, 

δήλωσαν και συμφώνησαν τα ακόλουθα: 

α) Η εταιρία «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α. ΙΑΚΩΒΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» αναλαμβάνει την 

κατασκευή και την διαμόρφωση των εκθεσιακών περιπτέρων στο Εκθεσιακό 

Κέντρο «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΡΔΥΡΗΣ» στη Νέα Καρβάλη Καβάλας στα πλαίσια 

της Έκθεσης «KAVALAEXPO 2018» έναντι του ποσού των 8.200,00 ευρώ, 

πλέον ΦΠΑ ποσοστού 24%. 
 

β) Η «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α. ΙΑΚΩΒΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» αναλαμβάνει να τοποθετήσει 

στο ίδιο Εκθεσιακό Κέντρο την εξέδρα και την επέκταση της μοκέτας, έναντι 

τιμήματος 250,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ ποσοστού 24%. 
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Όλες οι εργασίες θα ολοκληρωθούν έως την 20.10.2018. Το τίμημα, συνολικού 

ποσού 8.550,00 ευρώ,  πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, ποσοστού 24%, ποσού 

2.052,00 ευρώ, ήτοι το συνολικό ποσό των 10.602,00 ευρώ, θα πληρωθεί μετά 

την εκτέλεση του έργου και παράδοση του αντιστοίχου τιμολογίου. 

  

Το παρόν συμφωνητικό διαβάστηκε, βεβαιώθηκε το περιεχόμενό του και έγινε 

αποδεκτό από τους συμβαλλομένους, υπογράφηκε από αυτούς σε τρία (3) 

πρωτότυπα και η κάθε μία πλευρά έλαβε από ένα, το δε τρίτο θα κατατεθεί στην 

αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

 

 ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  

 

Για την «Αναπτυξιακή Εταιρεία 

Επιμελητηρίου Καβάλας» 

 

 

 

Για την «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α. 

ΙΑΚΩΒΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» 

 

 

Ιωάννης Παναγιωτίδης Ιακωβίδου Άννα 

 

  

 

 

         

 

 


