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ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

 

Στην Καβάλα σήμερα, 27 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή, οι κατωτέρω 

υπογράφοντες : 

- αφενός ο Ιωάννης Παναγιωτίδης του Σάββα, κάτοικος Παληού Καβάλας, κάτοχος του υπ' 

αριθμ. Χ 871035 δελτίου αστυνομικής ταυτότητος που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας 

Καβάλας στις 18.7.2003, Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της αστικής εταιρείας με 

την επωνυμία «Αναπτυξιακή Εταιρεία Επιμελητηρίου Καβάλας», ο οποίος ενεργεί εν 

προκειμένω υπό την ανωτέρω ιδιότητά του ως εκπρόσωπος, στο όνομα και για 

λογαριασμό της αστικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ» και με τον διακριτικό τίτλο «Αναπτυξιακή Επιμελητηρίου 

Καβάλας», η οποία αστική εταιρία έχει αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 997154269 

και υπάγεται φορολογικά στη Δ.Ο.Υ. Καβάλαςκαι 

- αφετέρου ο Νικόλαος Ιακωβίδης του Ιωάννη, κάτοικος  Καβάλας, κάτοχος του δελτίου 

αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Χ 873408, ο οποίος ενεργεί εν προκειμένω ως 

εκπρόσωπος, στο όνομα και για λογαριασμό της εδρεύουσας στη Καβάλα (επί της οδού 

Φιλελλήλων, αρ. 13) εταιρίας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», η 

οποία έχει αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 801082930 και υπάγεται φορολογικά 

στη Δ.Ο.Υ. Καβάλας, 

δήλωσαν και συμφώνησαν τα ακόλουθα : 

α) Η εταιρία «ΝΙΚΟΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» αναλαμβάνει να κατασκευάσει και να 

τοποθετήσει στο Εκθεσιακό Κέντρο «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΡΔΥΡΗΣ» στη Νέα Καρβάλη 

Καβάλας δεκατέσσερα (14) ερμάρια με ενσωματωμένο σε καθένα από αυτά νεροχύτη και 

εξαερισμό, κατάλληλα προσαρμοσμένα για τον χώρο στον οποίο πρόκειται να 

τοποθετηθούν, έναντι τιμής 173,57 ευρώ για έκαστο, ήτοι έναντι συνολικού τιμήματος 

2.429,98 ευρώ, πλέον ΦΠΑ ποσοστού 24%. 

 

β) Η ίδια εταιρία αναλαμβάνει την κατασκευή και τοποθέτηση στο ίδιο Εκθεσιακό Κέντρο 

ενενήντα (90) εκθεσιακών περιπτέρων προβολής των προϊόντων και των υπηρεσιών των 

εκθετών της έκθεσης KAVALA EXPO 2019, έναντι τιμής 71,00 ευρώ για έκαστο, ήτοι 

έναντι συνολικού τιμήματος 6.390,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ ποσοστού 24%. 

Όλες οι εργασίες θα ολοκληρωθούν έως την 15.10.2019. Το τίμημα, συνολικού ποσού 

8.819,00 ευρώ,  πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, ποσοστού 24%, ποσού 2.116,79 ευρώ, 
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ήτοι το συνολικό ποσό των 10.396,77 ευρώ, θα πληρωθεί σε μετρητά χρήματα 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 «ΝΙΚΟΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ 

ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» 

 

 

Ιωάννης Παναγιωτίδης Νικάλαος Ιακωβίδης 

 

  

 


