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ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
Στην Αθήνα σήμερα …………….. οι υπογράφοντες: αφενός οι
α) και
β)
και αφετέρου
η εταιρεία «....................» με αριθμό ητρ!ου "ταιρει!ν Αγγ#ίας και
$υα#ίας .................% η οποία ε&ρε'ει στη εγά#η (ρετανία% …......% η
οποία εκπροσπείται νόμιμα από τον ….. ………. του …………………
κάτοικο ………………………. ο&ός …….. αρ. … κάτο*ο του υπ+ αριθ.
………………….. Α,- συμφνήθηκαν% συνομο#ογήθηκαν και γιναν
αμοιβαία απο&εκτά τα ε/ής:
0 αφετρου συμβα##ομνη &ί&ει την εντο#ή στους αφενός
συμβα##όμενους όπς από κοινο' ή καθνας /ε*ριστά προβο'ν στις
κάτθι νομικς εργασίες:
1)

Συγγραφή στην Αγγ#ική γ#!σσα α) 2ενικ!ν 3ρν 4ρήσης% β)
2ενικ!ν 3ρν Συνα##αγ!ν% γ) 5ο#ιτική &ιασφά#ισης προσπικ!ν
&ε&ομνν και &) 5ο#ιτική Απορρήτου συνα##αγ!ν για τη
#ειτουργία
του
η#εκτρονικο'
ιστότοπου
της
εταιρείας
«.....................................................»%

6)

Σ'ντα/η 7πο&είγματος Συμβάσες ..........................................%

8)

7ποβο#ή αίτησης κατο*'ρσης α) "θνικο' "μπορικο' Σήματος και
β) 9οινοτικο' "μπορικο' Σήματος

)

5αρο*ή νομικ!ν συμβου#!ν καθ+ ό#η τη &ιάρκεια κατασκευής του
ιστότοπου% με μγιστη *ρονική &ιάρκεια /ι μην!ν αρ*όμενη από
την υπογραφή του παρόντος.

$ι αντρ εργασίες θα ο#οκ#ηρθο'ν εντός /ι μην!ν από την
υπογραφή του παρόντος εφόσον *ουν προσκομισθεί από την
συμβα##όμενη εταιρεία ό#α τα απαραίτητα γγραφα και *ει
ο#οκ#ηρθεί η κατασκευή του ιστότοπου.
0 αμοιβή καθορί;εται στο ποσό τν ............................ "υρ! π#ον <.5.Α
68= καταβ#ητο τμηματικά ς ε/ής: α) ποσό ευρ! .................................
ς προκαταβο#ή κατά την υπογραφή του παρόντος% β) ποσό
ευρ! ......................... κάθε ........................... ημρες από την υπογραφή
του παρόντος και μ*ρι την ο#οκ#ήρση του ε/αμήνου. Σε περίπτση
κατά την οποία η κατασκευή του ιστοτόπου και οι ανα#ηφθείσες κατά τα
αντρ νομικς εργασίες ο#οκ#ηρθο'ν σε &ιάστημα μικρότερο τν
/ι μην!ν τα μρη &'νανται να προβο'ν σε πρόρη #'ση του παρόντος
α;ημίς
για ημερομηνία
τα &'ο μρη τα
πραν
τνθα
ποσ!ν
που *ουν υπρ
καταβ#ηθεί
μ*ρι
εκείνη την
οποία
καταπίπτουν
τν αφενός
συμβα##ομνν για τις μ*ρι και την >πρόρη) #'ση του παρόντος
συμφνητικο' εργασίες που εκτε#στηκαν.
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Στην ς άν αμοιβή για τις παρε*όμενες νομικς εργασίες &εν
συμπερι#αμβάνονται και θα καταβ#ηθο'ν ο#οσ*ερ!ς από την αφετρου
συμβα##ομνη πάσης φ'σες /ο&α% φόροι% κρατήσεις υπρ τρίτν και
γενικά κάθε ά##η &απάνη ε/ό&ν% που είναι αναγκαία για την παρο*ή
τν παραπάν υπό 1? υπηρεσι!ν >εν&εικτικά αναφρονται παράβο#α
του ε##ηνικο' &ημοσίου% *αρτόσημα κ#π).
2ια τα ς άν ποσά θα εκ&οθεί -.5.7 τν εντο#ο&ό*ν &ικηγόρν.
Αμφότερα τα συμβα##όμενα μρη συμφνο'ν ότι θα &εν θα
αποκα#'@ουν% &ια&!σουν άμεσα ή μμεσα ή ά##ς καταστήσουν γνστό
ή &ιαθσιμο σε οποιο&ήποτε φυσικό ή νομικό πρόσπο που &εν
&εσμε'εται από τη ρήτρα εμπιστευτικότητας εμπιστευτικς π#ηροφορίες
του ά##ου μρους *ρίς προηγο'μενη γραπτή ά&εια από το ά##ο μρος.
9άθε συμβα##όμενο μρος συμφνεί να μην *ρησιμοποιεί τις
εμπιστευτικς π#ηροφορίες του τερου συμβα##όμενου μρους για
οποιο&ήποτε σκοπό ά##ον από την εφαρμογή της παρο'σας συμφνίας%
και ότι η *ρήση αυτή γίνεται μόνον από εργα;ομνους και
ε/ουσιο&οτημνους
ανε/άρτητους
ανα&ό*ους
του
εν
#όγ
συμβα##όμενου μρους στο π#αίσιο της παρο'σας συμφνίας. 9άθε
συμβα##όμενο μρος συμφνεί να #άβει τα απαραίτητα μτρα% ανά#ογα
με αυτά που #αμβάνει για τις &ικς του εμπιστευτικς π#ηροφορίες% και
σε καμία περίπτση #ιγότερα ή πιο ε#αστικά% !στε να &ιασφα#ίσει ότι οι
εμπιστευτικς
π#ηροφορίες
του
αντισυμβα##όμενου
&εν
θα
αποκα#υφθο'ν ή &ια&οθο'ν από τους εργα;ομνους της% ανε/άρτητους
εργο#άβους ή μεσίτες κατά παράβαση τν &ιατά/εν της παρο'σας
συμφνίας. $ι &ιατά/εις της παρο'σας υποπαραγράφου θα ισ*'ουν για
&υο *ρόνια% μετά από τη #ή/η% μη ανανση% ή καταγγε#ία της παρο'σας
συμφνίας. Αμφότερα τα συμβα##όμενα μρη θα &ιατηρήσουν αυτή τη
συμφνία και τους όρους της εμπιστευτικο'ς% και &εν θα προ*ρήσουν
σε &ημοσίευση ή &ημόσια γνστοποίηση% γγραφη ή προφορική% σ*ετικά
με
τις συνα##αγς που προβ#πει αυτή η συμφνία% *ρίς την
προηγο'μενη συγκατάθεση του τερου συμβα##όμενου μρους του
παρόντος% η οποία συγκατάθεση &εν θα παρακρατείται α&ικαιο#όγητα.
Σημει!νεται ότι τα αντρ &εν απαγορε'ουν οποια&ήποτε
γνστοποίηση που απαιτείται από το νόμο.
-ο παρόν συντά*θηκε σε τσσερα >) πρτότυπα και υπογράφηκε από
ό#ους τους συμβα##ομνους που #αβαν ανά να όμοιο% του τταρτου
προορι;όμενου προς θε!ρηση από την αρμό&ια ,.$.7..
$ι Συμβα##όμενοι:
.................

2) ....................

2ια την εταιρεία
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….....................................................
$ νόμιμος εκπρόσπος
……………………….
A7πογραφή B Σφραγί&αC
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