
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
  
  
Στην Σπάρτη, σήμερα, την    /09/2017, μεταξύ: 
1.Της ACTIVATE NOW//ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΡΑ Α.Μ.Κ.Ε. (Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία)., 
που εδρεύει στον Καραβά-Σπάρτης με Α.Φ.Μ. 997259633 Δ.Ο.Υ. Σπάρτης και εκπροσωπείται 
νόμιμα από την Ανθή Κοσμά  και εφεξής θα αναφέρεται ως α’ συμβαλλόμενος, και  
2.Του/της............................................ ή της επιχείρησης με την επωνυμία 
……………………………………………………………………., που εδρεύει ……………… ,στην οδό 
……………………..,με Α.Φ.Μ. ……………………….., Δ.Ο.Υ. ………………………… με αριθμό ταυτότητας 
................... και εφεξής θα αναφέρεται ως β’ συμβαλλόμενος, συμφωνήθηκε η αμοιβαία 

συνεργασία για την συμμετοχή στην έκθεση χειροποίητου LOCAL ON, market. 
  
Η έκθεση #LocalOn είναι ένα συνεργατικό εγχείρημα με έμφαση στην ανάπτυξη της τοπικής 
τέχνης και στους ανθρώπους της που ξεκίνησε το Δεκέμβρη του 2014.  
  
Η ΑΜΚΕ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τις φορολογικές υποχρεώσεις των εκθετών (β' 
συμβαλλόμενου/ης). Υπεύθυνος, υπόλογος είναι ο κάθε εκθέτης για τη συμμόρφωση του ή 
μη με την εκάστοτε φορολογική νομοθεσία. 
  
Η ΑΜΚΕ προσφέρει δωρεάν στον κάθε εκθέτη/τρια (β' συμβαλλόμενου/ης)την απαραίτητη 
υλικοτεχνική υποδομή για την υλοποίηση της έκθεσης και την διευκόλυνση της συμμετοχής 
του στην έκθεση, όπως είναι η πλήρης πρόσβαση στον εκθεσιακό χώρο και τις υποδομές του 
(τουαλέτα, νερό, ρεύμα, ηχητική κάλυψη, διαφήμιση, διακόσμηση, σηματοδότηση του 
χώρου, σεμινάριο «η εικόνα του έργου μου» κτλ). Ο κάθε εκθέτης/τρια (β' 
συμβαλλόμενος/ης) συμμετέχει επιβαρύνεται με 20,00 (είκοσι) ευρώ οικονομική ενίσχυση 
προς την ΑΜΚΕ για όλες τις παραπάνω υποδομές. 
  
Για οποιαδήποτε απώλεια αντικειμένων ή έργων στο χώρο καθώς και για ζητήματα 
σωματικής ασφάλειας των συμμετεχόντων (β' συμβαλλόμενου/ης) η ΑΜΚΕ δεν φέρει καμία 
ευθύνη. 
 
Ο (β' συμβαλλόμενος/η) δεσμεύεται να διατηρεί το χώρο καθαρό, να τηρεί το ωράριο και 
τους κανόνες λειτουργείας του χώρου (μη καπνιζόντων) "παλιό Μεταξουργείο" , 
Κ.Παλαιολόγου 29-31, 23100 Σπάρτη. 
 
Οι εκθέσεις και η τοπική αγορά “Local on” είναι μια πρωτοβουλία της ομάδας «activate 
now//ενεργοποίηση τώρα» με στόχο την συμμετοχή και την προώθηση των μικρών στη 
διαμορφωση μιας μεγάλης εικόνας για τον τόπο.  

  
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

  
                           
Για την   ACTIVATE NOW//ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΩΡΑ Α.Μ.Κ.Ε.  
  
Ανθή Κοσμά  

                Για τον/την  Συμμετέχοντα/ουσα    
 
 
.................................................................. 

  

  


