
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 
 
 

τθν Αλεξανδροφπολθ ςιμερα  ςτισ 05/09/2017 μεταξφ αφενόσ τθσ Σουριςτικισ Ιαματικισ 
Επιχείρθςθσ διμου  Αλεξανδροφπολθσ Α.Ε, θ οποία εδρεφει ςτθν Αλεξανδροφπολθ, ζχει 
ΑΦΜ 997712721 / Δ.Ο.Τ Αλεξανδροφπολθσ, το οποίο για τθν υπογραφι του παρόντοσ 

εκπροςωπείται νόμιμα από τον κ. Αρβανιτίδθ Σριαντάφυλλο και το οποίο ςτο εφεξισ και 
για τισ ανάγκεσ του παρόντοσ κα καλείται χάριν ςυντομίασ ΕΚΜΙΘΩΣΗ και αφ’ ετζρου 

τθσ κ. Μπαχαράκθ Χριςτίνασ, που διατθρεί επιχείρθςθ με διακριτικό τίτλο “MY 
WEDDING”, και εδρεφει ςτθν οδό Φώτθ Κοςμά και Ιωάννθ Μπζτςθ γωνία ςτθν 

Αλεξανδροφπολθ, κάτοχοσ του Α.Φ.Μ. 136609781  / Δ.Ο.Τ  Αλεξανδροφπολθσ, θ οποία ςτο 
εφεξισ και για τισ ανάγκεσ του παρόντοσ κα καλείται χάριν ςυντομίασ ΜΙΘΩΣΡΙΑ, 

ςυμφωνικθκαν, ςυνομολογικθκαν και ζγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξισ: 
 

Ο ΕΚΜΙΘΩΣΗ ζχει τθν αποκλειςτικι εκμετάλλευςθ του κερινοφ Κινθματογράφου 
ΦΛΟΙΒΟ   το οποίο βρίςκεται ςτθν Αλεξανδροφπολθ. 

Ο ΕΚΜΙΘΩΣΗ με τθν παροφςα ςφμβαςθ παραχωρεί τθν χριςθ του Θερινοφ Δθμοτικοφ 
Κινθματογράφου ςτθν ΜΙΘΩΣΡΙΑ, με ςκοπό τθ διοργάνωςθ γαμιλιασ δεξίωςθσ. Η ωσ 

άνω παραχώρθςθ γίνεται με τουσ ακολοφκωσ όρουσ: 
 

1. Η διάρκεια παραχώρθςθσ τθσ χριςθσ του Θερινοφ Κινθματογράφου Φλοίςβοσ  κα είναι 
για το άββατο 09 επτεμβρίου 2017. Απαραίτθτο για τισ απαιτιςεισ τθσ διοργάνωςθσ 

είναι  ο χώρος μόνο του Θερινοφ Δημοτικοφ Κινηματογράφου (ζκταςθσ 800τ.μ.) που κα 
παραδοκεί ςτθν ΜΙΘΩΣΡΙΑ το πρωί τθσ  09θσ επτεμβρίου  2017 προκειμζνου να ςτθκεί 

το ςκθνικό τθσ δεξίωςθσ, τα φώτα και ο ιχοσ.   
 

2. Σο αντάλλαγμα για τθν άνω παραχώρθςθ του χώρου του Θερινοφ Κινθματογράφου, 
ςυμφωνείται και ορίηεται ςτο ποςό των  πεντακοςίων ευρώ (500€). Σο ανωτζρω ποςό κα 
καταβλθκεί ςτον ΕΚΜΙΘΩΣΗ τθν προθγοφμενθ  τθσ δεξίωςθσ ιτοι ςτισ 08 επτεμβρίου 

2017. 
 

3. Ο ΕΚΜΙΘΩΣΗ  ζχει τθν υποχρζωςθ να παραδώςει το χώρο του Θερινοφ Δθμοτικοφ 
Κινθματογράφου κακαρό. 

 
4. Κατά τα λοιπά, τα ζξοδα διοργανώςεωσ, πλθρωμι πνευματικών δικαιωμάτων (ΑΕΠΙ-
ΟΠΕ-ΕΕΘ, ΙΚΑ) και ςε περίπτωςθ  πραγματοποιιςεωσ των μουςικών παραςτάςεων, 
αμοιβζσ των καλλιτεχνών, ενοίκιο τεχνικισ και φωτιςτικισ εγκατάςταςθσ και ςτιςιμο 

ςκθνικών, βαρφνουν αποκλειςτικά τθν ΜΙΘΩΣΡΙΑ. 
 

5. Οποιαδιποτε ηθμία  ςε εγκαταςτάςεισ του χώρου και του εν γζνει εξοπλιςμοφ αυτισ, 
κα βαρφνει αποκλειςτικά τθν ΜΙΘΩΣΡΙΑ, θ οποία υποχρεοφται ςε άμεςθ αποκατάςταςθ.  

 

 

ΑΔΑ: 6ΠΙ9ΟΛΜ8-Ω0Θ



           Σο παρόν ζχει ςυνταχκεί ςε δφο αντίτυπα και ο κάκε  ςυμβαλλομζνων ζλαβε ζνα  
από αυτά αυτών.    

 
  

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
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