
Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
“ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ”

Στη Χαλκίδα σήμερα _____ __ ____ου 201_ οι κάτωθι υπογράφοντες:

1.

2.

3.

(…)

συμφωνούμε δια του παρόντος και κάνουμε δεκτά τα ακόλουθα: 

Άρθρο 1: Σύσταση εταιρείας. Επωνυμία αυτής.

Συνίσταται αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, κατά τα άρθρα 741-784
του Αστικού Κώδικα, η οποία υπάγεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου
784 του Αστικού Κώδικα.

Η  επωνυμία  της  Εταιρείας  είναι  «ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ  ΑΣΤΙΚΗ  ΜΗ  ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Η Εταιρεία θα μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία της και με λατινικά
στοιχεία, ή σε μετάφραση. 

Άρθρο 2: Έδρα της Εταιρείας

Έδρα  της  Εταιρείας  ορίζεται  ο  Δήμος  Χαλκιδέων.  Με  απόφαση  της  γενικής
συνέλευσης είναι δυνατόν να αλλάζει η έδρα της Εταιρείας, εντός του ιδίου Δήμου,
χωρίς τροποποίηση του παρόντος. Η Εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα σε
κάθε πόλη της Ελλάδος ως και στην αλλοδαπή.

Άρθρο 3: Σκοπός της Εταιρείας

Σκοπός  της  Εταιρείας  δεν  είναι  η  επίτευξη  εμπορικού  κέρδους,  ή  οικονομικού
οφέλους, αλλά η διάδοση της τέχνης, η προώθηση του πολιτισμού και η υποστήριξη
νέων καλλιτεχνών και δημιουργών. 

Οι ειδικότεροι σκοποί της Εταιρείας είναι: 

1. Η παρουσίαση, παραγωγή και εκτέλεση θεατρικών παραστάσεων βασισμένων
σε θεατρικά κείμενα του ελληνικού και παγκόσμιου δραματολογίου, καθώς και η
παραγωγή  και  εκτέλεση  θεατρικών  παραστάσεων  βασισμένων  στον
αυτοσχεδιασμό, χορευτικών παραστάσεων, μουσικών συναυλιών, η παραγωγή
και  προβολή  κινηματογραφικών  ταινιών  και  βίντεο  και  η  διοργάνωση  και
παρουσίαση  σύνθετων  καλλιτεχνικών  πολιτιστικών  εκδηλώσεων,  εκθέσεων
εικαστικών τεχνών, φωτογραφίας κλπ.

2. Η  παράδοση  μαθημάτων  και  η  διενέργεια  σεμιναρίων,  με  αντικείμενο
διδασκαλίας  το  θέατρο,  την  υποκριτική  τέχνη,  τη  σκηνοθεσία,  τον  χορό,  τον
κινηματογράφο,  τη  μουσική  και  την  εκμάθηση  μουσικών  οργάνων,  τη



φωτογραφία, τη σκηνογραφία, τη χειροτεχνία, την κεραμική, καθώς και κάθε άλλη
μορφή  καλλιτεχνικής  δραστηριότητας.  Η  οργάνωση,  ή  η  συμμετοχή  στην
οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, επιμορφωτικών ημερίδων, διαλέξεων και
άλλων  εκδηλώσεων,  με  στόχους  την  ανάπτυξη  της  θεατρικής  τέχνης  και
δραστηριότητες και καλλιέργεια των τεχνών και των γραμμάτων και τη γενικότερη
προώθηση του πολιτισμού. 

3. Η προβολή, διαφήμιση και προώθηση πολιτιστικών αγαθών και έργων (θεάτρου,
μουσικής,  ζωγραφικής,  χορού,  κλπ.)  και  η εν γένει  υποστήριξη  κάθε  γνήσιας
καλλιτεχνικής έκφρασης.

4. Η  πραγματοποίηση  ηχογραφήσεων,  μαγνητοσκοπήσεων,  προβολών,
φωτογραφήσεων, καθώς και η συμμετοχή σε ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές.

5. Η παραγωγή και  διάθεση οπτικοακουστικών μέσων, όπως ψηφιακών δίσκων,
βίντεο και ταινιών.

6. Η διάθεση εικαστικών έργων τέχνης, κοσμημάτων, γλυπτών, χειροτεχνημάτων.

7. Η έκδοση και διάθεση βιβλίων και περιοδικών σε έντυπη, ή ηλεκτρονική μορφή.
Η έκδοση φυλλαδίων και εντύπων σχετικών με τους σκοπούς της Εταιρείας.

Για την επίτευξη και την υποστήριξη του κύριου σκοπού της, η Εταιρεία θα μπορεί:

1. Να  εκμεταλλεύεται  αίθουσες  «φουαγιέ»  θεατρικών  χώρων,  αναψυκτήρια  και
κυλικεία αιθουσών και να διαθέτει  προς πώληση είδη επιτόπιας κατανάλωσης
(ροφήματα, ποτά, είδη διατροφής κλπ.).

2. Να  μισθώνει,  να  εκμισθώνει,  να  ιδιοχρησιμοποιεί,  ή  να  εκμεταλλεύεται
πρόσκαιρα, ή μόνιμα, ανοικτούς, ή κλειστούς χώρους και αίθουσες προκειμένου
να στεγάζεται, ή να πραγματοποιεί τους παραπάνω λεπτομερώς αναφερθέντες
σκοπούς.

3. Να συμμετέχει σε κοινά προγράμματα πολιτισμού.

4. Να υλοποιεί και να συμμετέχει σε χρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα,
καθώς και σε κάθε είδους μελέτες και έρευνες, διεκπεραιώνοντας τις αντίστοιχες
διαδικασίες.

5. Να συνεργάζεται με άλλους φορείς, φυσικά, ή νομικά πρόσωπα, που επιδιώκουν
παρεμφερείς  προς τους  δικούς  της  σκοπούς και  να υλοποιεί  μαζί  τους κοινά
προγράμματα, ή έργα.

6. Να αναθέτει σε επαγγελματίες, φυσικά, ή νομικά πρόσωπα, ειδικές εργασίες, ή
έργα,  ιδίως  σε  ό,τι  αφορά  την  τεχνική  της  υποστήριξη,  την  προώθηση  και
διαφήμιση,  τη  δημιουργία  κοινών  ενημερωτικών  και  διαφημιστικών  εντύπων,
ιστοσελίδας στο διαδίκτυο κλπ.

7. Να  αποδέχεται  δωρεές  και  επιχορηγήσεις  από  τους  Δήμους,  το  Ελληνικό
Κράτος, την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Άρθρο 4: Διάρκεια της Εταιρείας

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε δέκα (10) έτη. Αρχίζει την __.__.2013 και λήγει
την __.__.2023. Η διάρκεια της Εταιρείας θα παρατείνεται για πέντε (5) ακόμη έτη εις
το διηνεκές, εφόσον δεν καταγγελθεί νομίμως τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από
την εκάστοτε λήξη της.



Άρθρο 5: Εταιρικό κεφάλαιο - Εισφορές

Η  περιουσία  της  Εταιρείας  αποτελείται  από  τις  τακτικές  και  έκτακτες  εισφορές  -
συνδρομές των μελών, τις δωρεές και συνδρομές αυτών, ή τρίτων προσώπων, από
τις επιχορηγήσεις του Δημοσίου, ή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, από τις αμοιβές, από
τις συμβάσεις έργων που συνάπτει, τα γενικά περιουσιακά δικαιώματα και εν γένει
από κάθε είδους έσοδο που αποκτά η Εταιρεία από τη λειτουργία της.

Έκαστος εκ των εδώ συμβαλλομένων εισφέρει σήμερα στο Ταμείο της Εταιρείας το
ποσό των είκοσι (20,00) ευρώ και έτσι το αρχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται
στο ποσό των είκοσι (20,00) ευρώ. Έκαστος εταίρος δε φέρει καμία ευθύνη, πέραν
του ποσού της εισφοράς του.

Άρθρο 6: Μέλη της Εταιρείας

α) Ιδρυτικά μέλη αποτελούν οι εδώ συμβαλλόμενοι εταίροι. 

β) Μέλη μπορούν να γίνουν όσοι επιθυμούν, μετά από αίτησή τους και έγκριση της
Γενικής Συνέλευσης των μελών. Με την είσοδο τους καταβάλλουν το ποσό των είκοσι
(20,00) ευρώ. 

γ) Τα μέλη καταβάλλουν ετήσια τακτική συνδρομή ποσού είκοσι (20,00) ευρώ. Το
ύψος και η περιοδικότητα των συνδρομών μπορούν να τροποποιούνται με απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης.

Τα μέλη της Εταιρείας δικαιούνται  να αποχωρήσουν,  εφόσον κάνουν γνωστή την
πρόθεσή τους αυτή στη Γενική Συνέλευση.

Τα μέλη της Εταιρείας μπορούν να απασχολούνται σε άλλες κοινωνικές και γενικά
πολιτιστικές  και  μη  δραστηριότητες  και  να  ανήκουν  σε  εταιρείες,  ή  συλλόγους,
εφόσον έτσι δεν παρεμποδίζεται, ή βλάπτεται το έργο και η λειτουργία της Εταιρείας.

Τα εισερχόμενα νέα μέλη. υποχρεούνται να καταβάλουν εισφορά σε χρήμα, το ύψος
της οποίας ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν τα
μέλη  της  εταιρείας  να  λάβουν  οποιοδήποτε  ποσοστό,  ή  ποσό  από  την  εταιρική
περιουσία.  Επίσης  σε  καμία  περίπτωση  δεν  επιστρέφονται  οι  καταβληθείσες
συνδρομές (τακτικές, ή έκτακτες) προς την εταιρεία.

Όλα τα μέλη δικαιούνται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην Εταιρεία στο πλαίσιο
των δυνατοτήτων τους, χωρίς καμιά ιδιαίτερη αμοιβή για προσωπική εργασία, εκτός
αν μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης προσληφθούν ως υπάλληλοι, ή με
άλλη σύμβαση. Επίσης υποχρεούνται στην τήρηση των όρων του Καταστατικού και
των κανόνων δεοντολογίας.

Άρθρο 7: Διαχειριστές της Εταιρείας

Διαχειριστές της Εταιρείας ορίζονται οι εκ των εδώ συμβαλλόμενων: 

α)  …..,  β)  ………. και  γ)  …………….,  οι  οποίοι  εκπροσωπούν την  Εταιρεία  από
κοινού, ή καθένας χωριστά, σε κάθε συναλλαγή και σχέση με τρίτους ή προς τρίτους,
όπως  και  ενώπιον  παντός  και  ανεξαιρέτως  Δικαστηρίου  παντός  βαθμού  και
δικαιοδοσίας,  για  τις  αστικές  εν  γένει  διαφορές  της  Εταιρείας  ως  εναγούσης  και
εναγομένης,  όπως  και  παντός  διοικητικού,  φορολογικού  Δικαστηρίου,  όπως  και
ενώπιον των Αρχών, θα δέχονται, θα επάγουν, ή αντεπάγουν όρκους, θα διορίζουν



τους πληρεξούσιους δικηγόρους, θα προβαίνουν σε οποιεσδήποτε συναλλαγές με τις
εν  Ελλάδι  επίσημες  Τράπεζες  και  τους  αναγνωρισμένους  Οργανισμούς,  θα
προβαίνουν σε καταθέσεις και αναλήψεις χρημάτων στους ανωτέρω Οργανισμούς
και Τράπεζες, θα ενεργούν είσπραξη από οποιοδήποτε φυσικό, ή νομικό πρόσωπο
και κάθε πληρωμή εκ νομίμου οφειλής της Εταιρείας, σε συναλλαγματικές και πάσης
φύσεως τραπεζικές επιταγές, θα εκδίδουν, θα αποδέχονται και θα οπισθογραφούν
συναλλαγματικές,  ή  τραπεζικές  επιταγές,  ή  κάθε  τίτλο,  παραστατικό  αξίας,  ή
αξιόγραφο, ή χρεωστικό ομόλογο, πάντοτε κατά πάσα περίπτωση, θα ενεργούν τις
συναλλαγές και την αλληλογραφία με όλους τους συναλλασσομένους με την Εταιρεία
και θα τη δεσμεύουν με μόνη την υπογραφή ενός εκ των τριών υπό την εταιρική
επωνυμία, θα προσλαμβάνουν και θα απολύουν το προσωπικό της Εταιρείας, μετά
από  έγκριση  της  Γενικής  Συνέλευσης,  θα  εκδίδουν  τιμολόγια,  θα  αναλαμβάνουν
γραμμάτια παντός οργανισμού ως και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, θα
μισθώνουν ακίνητα για τις ανάγκες της Εταιρείας, θα καταρτίζουν συμβάσεις με το
Δημόσιο,  Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και  οποιοδήποτε  φυσικό,  ή νομικό
πρόσωπο  (δημοσίου  και  ιδιωτικού  δικαίου),  με  τις  οποίες  θα  δεσμεύεται,  ή  θα
ωφελείται  οικονομικά  η  Εταιρεία,  θα  αποδέχονται  επιχορηγήσεις  της  Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, ή του Δημοσίου, ή δωρεές οιουδήποτε τρίτου, όπως και κάθε άλλη
συναλλαγή, αλλά πάντοτε προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού. 

Οι άνω διαχειριστές αναλαμβάνουν την κατά τα άνω διαχείριση και εκπροσώπηση
της Εταιρείας από κοινού, ή καθένας χωριστά, σε κάθε είδους υποθέσεις της, με τον
κατωτέρω  όμως  περιορισμό:  Για  οποιαδήποτε  οικονομική  συναλλαγή  αξίας
μεγαλύτερης των 300,00 € απαιτείται η σύμπραξη και συνυπογραφή και από τους
τρεις διαχειριστές.

Ένας  εκ  των  διαχειριστών  μπορεί  με  ομόφωνη  απόφαση  των  διαχειριστών  να
ορίζεται  υπεύθυνος οικονομικών της εταιρείας,  να ασκεί  δηλαδή καθήκοντα ταμία.
Υπεύθυνος οικονομικών της εταιρείας μπορεί να αναλαμβάνει και άλλο μέλος αυτής
μετά όμως απόφαση της γενικής συνελεύσεως. Σε περίπτωση ορισμού διαχειριστή
ως Υπεύθυνου οικονομικών της εταιρείας αυτός μπορεί να συνεπικουρείται στο έργο
του από μέλος της εταιρείας που θα ορίζεται από την ΓΣ.

Οι διαχειριστές θα πρέπει να συνεδριάζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα, ή όποτε
αυτό καθίσταται αναγκαίο για τη λειτουργία της εταιρείας. Στις περιπτώσεις αυτές θα
φροντίζουν για την τήρηση Πρακτικών (μπορεί να τηρείται και βιβλίο πρακτικών των
συνεδριάσεων των διαχειριστών).

Οι λεπτομέρειες της διαχείρισης μπορούν να ρυθμισθούν ως προς όλα τα ζητήματα
του παρόντος άρθρου καθ΄ όσον αφορά την εσωτερική λειτουργία και τις καθημερινές
δικαιοπραξίες  και  συνήθεις  συναλλαγές  από τον  εσωτερικό κανονισμό,  μετά  από
απόφαση της ΓΣ και κατά το μέτρο που οι ρυθμίσεις αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση
με  τις  διατάξεις  του  ΑΚ,  ή  διατάξεις  αναγκαστικού  δικαίου,  ή  του  παρόντος
καταστατικού. 

Άρθρο 8: Ευθύνη εταίρων

Η Εταιρεία είναι μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο, υπό την έννοια του άρθρου 784
του Αστικού Κώδικα και η ευθύνη των μελών της για τα χρέη αυτής περιορίζεται στο



ποσό της εισφοράς τους.

Άρθρο 9: Συνέλευση των εταίρων

Ανώτατο όργανο της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των μελών της. 

Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίζεται ελεύθερα, εκτός από την ετήσια
τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία συγκαλείται αρμοδίως κατά τα ανωτέρω μέσα σε
τρεις μήνες μετά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους.

Η Γενική Συνέλευση των μελών εκλέγει, ή διορίζει, ή αντικαθιστά τους διαχειριστές
της Εταιρείας (και αυτό καταγράφεται και αποδεικνύεται από τα βιβλία της εταιρείας,
τα  οποία  αυτή  είναι  υποχρεωμένη  να  τηρεί  με  τακτικό  και  νόμιμο  τρόπο.  Σε
περίπτωση  μη  τήρησης  των  σχετικών  βιβλίων  η  εκλογή,  ή  αντικατάσταση  των
διαχειριστών  πρέπει  να  δημοσιεύεται  στο  προβλεπόμενο  βιβλίο  του  αρμόδιου
Πρωτοδικείου).

Η γενική συνέλευση εκδίδει κανονισμούς δραστηριότητας και λειτουργίας, επικυρώνει
τους λογαριασμούς της Εταιρείας,  εγκρίνει  όλες τις πληρωμές και προμήθειες της
Εταιρείας, καθορίζει όλες τις οικονομικές και άλλες εισφορές και αποφασίζει για την
είσοδο,  ή  την  έξοδο  των  μελών.  Επίσης  αποφασίζει  την  τυχόν  σύναψη με  τους
εταίρους συμβάσεων παροχής εξαρτημένης, ή ανεξάρτητης εργασίας.

Τροποποίηση  του  παρόντος  καταστατικού  είναι  δυνατή,  εφόσον  σε  αυτήν
συμφωνήσουν τα 2/ 3 των μελών της Εταιρείας.

Σε  κάθε  συνεδρίαση  της  Γενικής  Συνέλευσης  τηρούνται  πρακτικά,  τα  οποία  θα
κοινοποιούνται στα μη παρόντα μέλη.

Όλες οι λεπτομέρειες λειτουργίας της ΓΣ μπορεί να καθορισθούν από τον εσωτερικό
κανονισμό της εταιρείας. 

Άρθρο 10: Χαρακτήρας

Η  Εταιρεία  δεν  είναι  κερδοσκοπική  και  για  αυτό  δεν  επιτρέπει  να  γίνεται  καμία
διανομή κερδών προς τους εταίρους, κατά τη λειτουργία της, ή τη λύση της.

Τα τυχόν πέραν των εισφορών των εταίρων καθαρά κεφάλαια της Εταιρείας ποτέ δεν
μπορούν να διανεμηθούν στα μέλη της,  αλλά διατίθενται  –τόσο κατά τη  διάρκεια
λειτουργίας της όσο και κατά την εκκαθάρισή της– από τα αρμόδια όργανα είτε για
την πραγματοποίηση των σκοπών της,  είτε σε νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν
παρεμφερείς πολιτιστικούς, καλλιτεχνικούς, ή κοινωφελείς σκοπούς.

Άρθρο 11: Λύση της Εταιρείας

Η Εταιρεία λύεται:

1. Μετά την παρέλευση του χρόνου διαρκείας της, κατά το άρθρο 4 του παρόντος.

2. Οποτεδήποτε,  μετά  από απόφαση της  Γενικής  Συνέλευσης  των  εταίρων που
λαμβάνεται με πλειοψηφία 4/ 5 του συνολικού αριθμού των εταίρων.

3. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζει ο νόμος.

Εάν  η  Εταιρεία  για  οποιονδήποτε  λόγο  λυθεί,  τελεί  αυτοδίκαια  υπό  εκκαθάριση,
σύμφωνα με τον νόμο. Χρέη εκκαθαριστών κατά τη λύση της εκτελούν οι διαχειριστές



και εκπρόσωποι της Εταιρείας.

Άρθρο 12: Αποχώρηση εταίρου

Σε  περίπτωση  θανάτου,  δικαστικής  απαγόρευσης,  πτώχευσης,  εξόδου  κάποιου
μέλους από την Εταιρεία, αυτή συνεχίζεται μεταξύ των υπολοίπων μελών.

Τα μέλη δικαιούνται να αποχωρήσουν από την Εταιρεία, η οποία συνεχίζεται με τα
υπόλοιπα μέλη.

Άρθρο 13: Οικονομικές καταστάσεις - Έλεγχος

Η οικονομική δραστηριότητα της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της, αλλά
και  κατά  τη  διάρκεια  της  εκκαθάρισης,  τελεί  υπό  τον  οικονομικό  έλεγχο  είτε
επαγγελματία  ειδικού,  είτε  τριμελούς ελεγκτικής επιτροπής Σε κάθε περίπτωση τα
πρόσωπα αυτά εκλέγονται από τη γενική συνέλευση της Εταιρείας, με θητεία ίση
προς τη θητεία των παραπάνω διαχειριστών και εκπροσώπων. 

Ο ελεγκτής υποβάλλει σε έλεγχο τη γενική οικονομική δραστηριότητα της Εταιρείας
και  ιδιαίτερα τον  ισολογισμό και  τα  σχετικά έγγραφα και  συντάσσει  εκθέσεις  που
κοινοποιούνται  χωριστά  σε  κάθε  εταίρο  και  στις  αρμόδιες  κρατικές  υπηρεσίες,
εφόσον οι εκθέσεις αυτές ζητηθούν. 

Οι λογαριασμοί και τα βιβλία της Εταιρείας κλείονται την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους
και αντίστοιχα καθορίζεται και η εταιρική χρήση. Η πρώτη χρήση κλείεται την 31η
Δεκεμβρίου 2013.

Άρθρο 14

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Η  εσωτερική  λειτουργία  της  εταιρείας  και  το  σύνολο  των  δραστηριοτήτων  της,
μπορούν  να  ρυθμίζονται  από  Εσωτερικό  Κανονισμό  Λειτουργίας,  ή  ειδικότερους
κανονισμούς κατά δραστηριότητα, που θα αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση,
στο  πλαίσιο  των  διατάξεων  του  παρόντος  Καταστατικού  και  του  Νόμου.  Με  τον
εσωτερικό  κανονισμό  μπορούν  να  ρυθμισθούν  τα  ζητήματα  τα  σχετικά  με
διαδικτυακή διενέργεια ΓΣ, τη δυνατότητα ψηφοφορίας ακόμη και εξ αποστάσεως, ή
με ηλεκτρονικά μέσα καθώς και όλες οι λεπτομέρειες λειτουργίας των οργάνων της
εταιρείας (ΓΣ και διαχειριστών).

Άρθρο 15

Οι τροποποιήσεις του παρόντος και οι εισδοχές και αποχωρήσεις ιδρυτικών μελών
περιβάλλονται  τον τύπο του ιδιωτικού εγγράφου και  δημοσιεύονται  νόμιμα.  Εκτός
από τα οριζόμενα από τους φορολογικούς νόμους βιβλία και στοιχεία, θα τηρείται
επιπλέον και βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων.

Το  παρόν  Καταστατικό,  αφού  συντάχθηκε,  αναγνώστηκε  και  έγινε  ανεπιφύλακτα
αποδεκτό,  υπεγράφη  από  τους  εδώ  συμβαλλομένους  σε  _______ (__)  όμοια
πρωτόγραφα. Έκαστος εκ των συμβαλλομένων έλαβε από ένα, ενώ ένα κρατήθηκε
προκειμένου  να  θεωρηθεί  στην  αρμόδια  Δημόσια  Οικονομική  Υπηρεσία  και  στη



συνέχεια θα δημοσιευθεί στα σχετικά βιβλία του Πρωτοδικείου Χαλκίδας.
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