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ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Στην Κοζάνη, σήμερα …./…/2022 οι υπογράφοντες την παρούσα: 

α) αφενός το «ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ», που εδρεύει στην Κοζάνη, Ι. Φαρμάκη 2, Τ.Κ. 50131, 
(ΑΦΜ ……………., Δ.Ο.Υ. …………….. που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ ΙΩΑΝΝΗ, 
Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου (καλούμενη εφεξής «Συμβαλλόμενος»),  

αφετέρου δε  

β) ο/η …………………………. του ………….., κάτοικος …………  (……………… ……., ……………. ΤΚ: …………….) με 
Α.Δ.Τ. ……………. και Α.Φ.Μ. …………… Δ.Ο.Υ………………., (καλούμενη εφεξής «Αντισυμβαλλόμενος/η»),,  

λαμβάνοντας υπόψη: 

 Τo με αριθμό 317/17-11-1955 (τ.Α’) ΦΕΚ «Περί Ιδρύσεων του Κεντρικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου εν Κοζάνη», ίδρυση του φορέα με την επωνυμία «ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ». 
 

 Την με ΑΠ 1414/22-05-2018 Πρόσκληση 59 (Α/Α ΟΠΣ 2835) , για την υποβολή προτάσεων στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» 
 

 Τη με Α.Π. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 Υπουργική Απόφαση τροποποίησης και 
αντικατάστασης της 81986/ΕΥΘΥ/31-07-2015 Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί Κανόνες 
επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας 
δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές 
Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων 
αξιολόγησης πράξεων» (ΦΕΚ 3521/Β/1.11.2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
 Το Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ Α’ 28/31.03.1994) "Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή 

προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και οι  
διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.4314/2014 (ΦΕΚ Α' 265/23.12.2014)" Α)Για  
τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για  
την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β)Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17  
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ  
L156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α  
297) και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

 Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με το Νόμο υπ’ αριθμ. 4782 ΦΕΚ Α 36/09.03.2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και 
αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις 
προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, 
τις υποδομές και την υγεία». 
 

 Την με Αρ. πρωτ. 3260/26-10-2018 (ΑΔΑ: 9ΨΥ27ΛΨ-ΩΡΨ) Απόφαση Ένταξης και την με Αρ. 
πρωτ. 2716/22.07.2021 (ΑΔΑ: 6ΣΕΛ7ΛΨ-Λ8Ω) 1η Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης της πράξης 
«Συντονισμός και Διαχείριση της Πράξης» της Πράξης «Κατάρτιση, Πιστοποίηση και 
Συμβουλευτική για την ενδυνάμωση Δεξιοτήτων ανέργων σε ειδικότητες του τομέα 
Αγροδιατροφής»  με κωδικό ΟΠΣ 5030631, στο Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» 
 

 Την με αριθμ. 402/19.05.2021 Απόφαση ΔΣ του φορέα «ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ» περί 
Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου 1 «Συντονισμός και Διαχείριση της 
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Πράξης» της Πράξης «Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική για την ενδυνάμωση 
Δεξιοτήτων ανέργων σε ειδικότητες του τομέα Αγροδιατροφής» με κωδικό ΟΠΣ 5030631, στο 
Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» 

 
 Την με αριθμό 420/30-03-2022 Απόφαση ΔΣ του φορέα περί έγκρισης της Πρόσκλησης για τη 

Στελέχωση Ομάδας Έργου υλοποίησης  
 

   Την από …………….. Απόφαση του φορέα για τον ορισμό επιτροπής αξιολόγησης και 
ενστάσεων της Πράξης με τίτλο «Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική για την 
ενδυνάμωση Δεξιοτήτων ανέργων σε ειδικότητες του τομέα Αγροδιατροφής» με κωδικό ΟΠΣ 
5030631  

 
 

 Την από …………….. Απόφαση του φορέα για αποδοχή πρακτικών της επιτροπής επιλογής – 
αξιολόγησης και μοριοδότησης υποψηφίων για τη στελέχωση της ομάδας έργου και τη σύναψη 
συμβάσεων μίσθωσης έργου της πράξης «Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική για την 
ενδυνάμωση Δεξιοτήτων ανέργων σε ειδικότητες του τομέα Αγροδιατροφής» με κωδικό ΟΠΣ 
5030631, στο Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» με το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ. 

 

συμφωνούν, συνομολογούν και αποδέχονται τους ακόλουθους όρους: 

 

ΑΡΘΡΟ 1Ο: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ έχει αναλάβει ως Δικαιούχος φορέας βάσει της υπ’ αρ. 3260/26-10-

2018 (ΑΔΑ: 9ΨΥ27ΛΨ-ΩΡΨ) Απόφαση Ένταξης και την με Αρ. πρωτ. 2716/22.07.2021 (ΑΔΑ: 

6ΣΕΛ7ΛΨ-Λ8Ω) 1η Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης της πράξης «Συντονισμός και Διαχείριση της 

Πράξης» της Πράξης «Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική για την ενδυνάμωση 

Δεξιοτήτων ανέργων σε ειδικότητες του τομέα Αγροδιατροφής»  με κωδικό ΟΠΣ 5030631, η οποία 

χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς 

Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία 2014-2020». 

 

ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ζητά την παροχή υπηρεσιών «Στελέχους Οικονομικής Διαχείρισης 
Πράξης» και ο/η Αντισυμβαλλόμενος/η συμφωνεί να παρέχει τις κατωτέρω αναφερόμενες 
υπηρεσίες σύμφωνα με τους όρους που διατυπώνονται στη συνέχεια της παρούσας. 

Ο/Η Αντισυμβαλλόμενος/η έχει λάβει γνώση των ειδικών επιστημονικών και άλλων απαιτήσεων 

που προκύπτουν από το εύρος, το χρονοδιάγραμμα, τις προθεσμίες και την πολυπλοκότητα του 

Έργου το οποίο καλείται να παράσχει τις υπηρεσίες του/της, και διαβεβαιώνει ότι διαθέτει τις 

γνώσεις και την εμπειρία, που απαιτούνται για την ανάληψη και παροχή του έργου αυτού προς τον 

Δικαιούχο. 

Η παρούσα σύμβαση δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ. 

 

ΑΡΘΡΟ 2Ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Ο/Η Αντισυμβαλλόμενος/η αναλαμβάνει να παράσχει τη γνώση και την εμπειρία του/της ως 

«Στέλεχος Οικονομικής Διαχείρισης Πράξης» στο πλαίσιο της πράξης «Συντονισμός και Διαχείριση 

της Πράξης» της Πράξης «Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική για την ενδυνάμωση 

Δεξιοτήτων ανέργων σε ειδικότητες του τομέα Αγροδιατροφής»  με κωδικό ΟΠΣ 5030631, στο Ε.Π. 
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«Δυτική Μακεδονία 2014-2020», από την υπογραφή της παρούσας έως και τη λήξη της Πράξης. 

Γνωστοποιήθηκε δε σε αυτόν/ήν το περιεχόμενο της απόφασης για την έγκριση εκτέλεσης της 

πράξης με ίδια μέσα (ΑΥΙΜ).  

Ο/Η Αντισυμβαλλόμενος/η ρητά ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα δηλώνει ότι αποδέχεται να παράσχει 

το περιγραφόμενο έργο σύμφωνα με τους όρους αυτής. Ειδικότερα, ο/η αντισυμβαλλόμενος/η 

αναλαμβάνει τα παρακάτω: 

Να παρακολουθεί και να ελέγχει συνολικά την οικονομική διαχείριση της Πράξης και συγκεκριμένα: 

 Έχει την ευθύνη της οικονομικής διαχείρισης της Πράξης και τηρεί πλήρη οικονομικό φάκελο 
της Πράξης σε όλες τις φάσεις υλοποίησης της, 

 Παρακολουθεί τις δαπάνες ανά Υποέργο και Πακέτο Εργασίας και συγκεντρώνει τα 
παραστατικά δαπανών και συντάσσει τις τριμηνιαίες εκθέσεις παρακολούθησης 
οικονομικού αντικειμένου, 

 Αντιστοιχεί το φυσικό αντικείμενο με το οικονομικό αντικείμενο ανά υποέργο, πακέτο 
εργασίας και παραδοτέο σε συνεργασία με το Στέλεχος Διοικητικής υποστήριξης, 

 Καταρτίζει και εισηγείται (σε συνεργασία με την Υπεύθυνη Πράξης) στο Δ.Σ το μηχανισμό 
πιστοποίησης εκτέλεσης της πράξης (οικονομικό αντικείμενο) καθώς και τις εσωτερικές 
διαδικασίες επαλήθευσης/ αντιστοίχισης των δαπανών, που διασφαλίζουν τη νομιμότητα 
και την κανονικότητά τους, 

 Ελέγχει τη νομιμότητα και επιλεξιμότητα των δαπανών και διεκπεραιώνει τις πληρωμές 
και τις αποδόσεις σε ασφαλιστικά ταμεία και Δ.Ο.Υ.,  

 παρακολουθεί τον τραπεζικό λογαριασμό του έργου,  

 Τηρεί όλα τα διοικητικά και χρηματοοικονομικά στοιχεία της πράξης, καθώς και τα 
δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους. 

 Έχει την ευθύνη συμπλήρωσης και υποβολής των Δελτίων Δήλωσης Δαπανών  

 Συντάσσει τις τριμηνιαίες εκθέσεις παρακολούθησης οικονομικού αντικειμένου.  

 

Στο πλαίσιο αυτό, για το «Στέλεχος Οικονομικής Διαχείρισης Πράξης» προβλέπεται η συμμετοχή 

του/της στην υλοποίηση των εξής παραδοτέων της Ομάδας Έργου του Υποέργου 1:  
 Π1.1.4: Εκθέσεις παραχθέντος έργου προσωπικού με σύμβαση έργου 
 Π1.1.8: Τριμηνιαίες εκθέσεις παρακολούθησης οικονομικού αντικειμένου 

 

Το έργο θα παρέχεται στην έδρα του Δικαιούχου, είτε οπουδήποτε απαιτείται από την εγκεκριμένη 

Πράξη, με σκοπό την καλύτερη υλοποίησή της. 

 

Ο/Η Αντισυμβαλλόμενος/η σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται ότι είναι υπάλληλος του 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ούτε ότι συμβάλλεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ενώ η παρούσα, 

δεν διέπεται από τις διατάξεις του Εργατικού Δικαίου (ατομικές συμβάσεις εργασίας). Ο/Η 

Αντισυμβαλλόμενος/η δύναται παράλληλα να παρέχει τις υπηρεσίες του/της σε οποιοδήποτε τρίτο 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή να διατηρεί επιχείρηση. 

Ο/Η Αντισυμβαλλόμενος/η οφείλει να παρέχει με κάθε επιμέλεια το ανατιθέμενο σε αυτόν/ήν έργο, 

σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση. 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΑΜΟΙΒΗ, ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ: Για το παρόν έργο που αναλαμβάνει να εκτελέσει το «Στέλεχος Οικονομικής 
Διαχείρισης Πράξης», όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 1, υποχρεούται να υποβάλλει 
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Τριμηνιαίες Εκθέσεις οικονομικού αντικειμένου και Μηνιαίες Εκθέσεις αναφοράς παραχθέντος 
έργου. 
 

2. ΑΜΟΙΒΗ: Η συνολική Αμοιβή του/της Αντισυμβαλλόμενου/ης για τις παραπάνω υπηρεσίες 
(όπως περιγράφονται στο Άρθρο 2 της παρούσης) θα ανέρχεται στο ποσό των Χιλίων 
Εννιακοσίων ευρώ (1.900,00 €) μικτά, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και λοιπών κρατήσεων  

 

Η αμοιβή και το έργο του «Στελέχους Οικονομικής Διαχείρισης Πράξης» είναι βασισμένη στα 
παραδοτέα του Υποέργου 1 της Πράξης, όπως παρουσιάζονται αναλυτικά:   

 

ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Υ/Ε 1 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΧΡΟΝΟΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

(ΑΜ) 

ΣΥΝΟΛΟ   
σε € 

Π1.1.4: Εκθέσεις 
παραχθέντος έργου 
προσωπικού με 
σύμβαση έργου 

- Σύνταξη Μηνιαίων 
Εκθέσεων 

1,55 1.548,87 

Π1.1.8: Τριμηνιαίες 
εκθέσεις 
παρακολούθησης 
οικονομικού 
αντικειμένου 

- Εκθέσεις παρακολούθησης 
οικονομικού αντικειμένου 
Πράξης 

0,35 351,13 

ΣΥΝΟΛΑ 1,90 AM 1.900,00 € 

 

Η εν λόγω αμοιβή θα καταβάλλεται τμηματικά και ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών που έχει 
αναλάβει όπως θα αποτυπώνεται στις μηνιαίες εκθέσεις αναφοράς παραχθέντος έργου του/της.  

Οι εκθέσεις παραδίδονται στην Επιτροπή Παραλαβής και Πιστοποίησης Παραδοτέων Έργου (ΕΠΠΕ), 
η οποία είναι αρμόδια για την πιστοποίηση της εξέλιξης των εργασιών και καθ’ όλη τη διάρκεια  
υλοποίησης, παρακολουθεί και ελέγχει το υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο ως προς την ποσότητα, 
την ποιότητα και τις προθεσμίες παράδοσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για την Πράξη.  

Σε περίπτωση μετακινήσεων εκτός έδρας για τις ανάγκες της πράξης, τα έξοδα μετακίνησης & 
διαμονής βαρύνουν το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ.  

Σε περίπτωση τροποποίησης των Πακέτων Εργασίας / Παραδοτέων του στελέχους λόγω 
τροποποίησης της ΑΥΙΜ, γίνεται τροποποίηση της σύμβασης με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ, 
χωρίς πρόσθετη αμοιβή. 

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης είναι από την υπογραφή της έως τη λήξη της Πράξης. Ο χρόνος 
απασχόλησής του/της στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης θα είναι 1,90 Ανθρωπομήνες.  

Σε περίπτωση παράτασης της Πράξης, δεν προβλέπεται πρόσθετη αμοιβή.  

Ρητά συμφωνείται ότι κάθε προηγούμενη συμφωνία μεταξύ των μερών γραπτή ή προφορική παύει 
να ισχύει αυτοδικαίως από την παραπάνω ημερομηνία. 

Η λύση της σύμβασης γίνεται αζημίως και για τα δύο μέρη, αφού εξοφληθούν από τον 
συμβαλλόμενο τυχόν οφειλόμενες αμοιβές προς τον/την Αντισυμβαλλόμενο/η. ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 
ΚΟΖΑΝΗΣ ή ο/η Αντισυμβαλλόμενος/η μπορεί να λύσει την παρούσα Σύμβαση με έγγραφη 
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ειδοποίηση άμεσης ισχύος, σε περίπτωση κατά την οποία ο/η Αντισυμβαλλόμενος/η ή Το 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ παραβιάσει οποιονδήποτε από τους όρους της παρούσας Σύμβασης, ή 
οποτεδήποτε με έγγραφη ειδοποίηση που επιφέρει τα αποτελέσματά της μετά από τριάντα (30) 
ημέρες. 

 

ΑΡΘΡΟ 4Ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Ο/Η Αντισυμβαλλόμενος/η δεν επιτρέπεται να εκχωρήσει τις υποχρεώσεις που του/της έχουν 
ανατεθεί με την παρούσα σε τρίτα μέρη με οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας. 

Όλες οι πληροφορίες τις οποίες ο/η Αντισυμβαλλόμενος/η αποκτά κατά την εκτέλεση της παρούσας 
Σύμβασης ή οι οποίες σχετίζονται με αυτήν, συμπεριλαμβανομένων όλων των αναλυτικών 
στοιχείων της εγκεκριμένης Πράξης (εφεξής καλούμενες «Πληροφορίες») θα τηρούνται 
εμπιστευτικές και δεν θα κοινολογούνται σε οποιονδήποτε τρίτο ούτε θα χρησιμοποιούνται από την 
Αντισυμβαλλόμενη με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που αφορά στον σκοπό του έργου 
της παρούσας. 

Ο/Η Αντισυμβαλλόμενος/η οφείλει να επιστρέψει στον Δικαιούχο όλο το υλικό των πληροφοριών 
που κατείχε με τη λήξη της παρούσας σύμβασης καθ’ οιονδήποτε τρόπο. 

Όλα τα σχέδια, οι εκθέσεις, τα έγγραφα ή/και τα δεδομένα και εν γένει κάθε έργο, που εμπίπτει στις 
διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας που παράγονται από τον/την Αντισυμβαλλόμενο/η κατά την 
παροχή του έργου ή ως αποτέλεσμα της παροχής αυτών, ανήκουν στην κυριότητα του 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ, εκχωρουμένων και μεταβιβαζόμενων ήδη δια του παρόντος σε αυτόν 
όλων των σχετικών δικαιωμάτων και εξουσιών, χωρίς πρόσθετο αντάλλαγμα, πλην του οριζόμενου 
στην παρούσα, το οποίο ρητά συμφωνείται ότι περιλαμβάνει και το, για την εκχώρηση, νόμιμο 
αντάλλαγμα. 

Η ισχύς του παρόντος Άρθρου θα εξακολουθήσει και μετά την λήξη ή λύση της παρούσας Σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 5Ο: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Οι συμβαλλόμενοι αφού έλαβαν υπ’ όψιν τους όλες τις υποχρεωτικές και δεσμευτικές διατάξεις που 
περιγράφονται ανωτέρω, συμφωνούν ρητά και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι όλοι οι όροι της 
παρούσας σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις και ισχύουν ως τέτοιοι. 

Η παρούσα αποτελεί την πλήρη συμφωνία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών και καμία άλλη 
συμφωνία ή υπόσχεση δεν είναι δεσμευτική πέραν από εκείνες που εκτίθενται στην παρούσα. Η 
τροποποίηση των όρων της Σύμβασης αυτής, που όλοι θεωρούνται ουσιώδεις, θα γίνεται 
αποκλειστικά και μόνον γραπτά. Κάθε άλλο αποδεικτικό μέσο αποκλείεται. 

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς, 
αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια Κοζάνης. 

Η παρούσα συντάχθηκε σε δύο (2) όμοια αντίτυπα και αφού διαβάστηκαν και βεβαιώθηκαν από 
τους συμβαλλόμενους, υπογράφηκαν από αυτούς και έλαβε ο καθένας από ένα όμοιο. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Για το 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 

Ο/Η Αντισυμβαλλόμενος/η 
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