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ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Στη Αθήνα σήμερα ___/____/2014 ανάμεσα:
1. Στον
…………………………………………………………………………………………..
που
εδρεύει
στο
………………………………………………..,
με
ΑΦΜ…………………………………………..…………,
αρμόδια
Δ.Ο.Υ…………………………….………….,
που
εκπροσωπείται
νόμιμα
από
τον
…………………………………………………… και στα επόμενα θα καλείται ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ και
2. Στην εταιρία ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ AE (ΣΥΝΕΠ AE) που εδρεύει στην ΑΘΗΝΑ Αρκαδίας
26Δ και Μεσογείων ΤΚ 11526 με ΑΦΜ 094110446 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και εκπροσωπείται
νόμιμα από τον Αθανάσιο Παπαγεωργίου, η οποία στο παρόν θα ονομάζεται ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ,

ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:
ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ
Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ αναθέτει με το παρόν στο ΣΥΜΒΟΥΛΟ και αυτός αποδέχεται την υποβολή πρότασης
ρύθμισης των δανείων του.
Ειδικότερα:
•
•

Τη συγκέντρωση, με τη συνδρομή του εργοδότη, όλων των απαιτουμένων
δικαιολογητικών για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου φακέλου.
Την επεξεργασία και ανάλυση των στοιχείων των δανείων και υποβολή πρότασης
ρύθμισης αυτών ανάλογα με το ισχύον, για τον κάθε λογαριασμό, ρυθμιστικό
πλαίσιο

ΑΡΘΡΟ 2. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο σύμβουλος αναλαμβάνει την ευθύνη να ολοκληρώσει την εκπόνηση της παραπάνω πρότασης, εντός
δύο μηνών από την συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ είναι υποχρεωμένος να παραδώσει στον ΣΥΜΒΟΥΛΟ όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και
δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εκπόνηση της παραπάνω πρότασης.

ΑΡΘΡΟ 3. ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η αμοιβή του συμβούλου για τις παραπάνω εργασίες ανέρχεται στο ποσό των……………………………, πλέον
ΦΠΑ
και
καταβάλλεται
ως
εξής:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ για την είσπραξη της αμοιβής του, ή μέρους αυτής, θα εκδίδει προς τον πρώτο των
συμβαλλομένων τα απαιτούμενα από τη Νομοθεσία παραστατικά.
Πέραν της ανωτέρω αμοιβής, ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ επιβαρύνεται με τυχόν έξοδα/αμοιβές υποθηκοφυλακείου
ή δικηγόρου που θα προκύψουν.

ΑΡΘΡΟ 4. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ
Όποια τροποποίηση της παρούσας συμφωνίας ισχύει μόνο σε περίπτωση που γίνει γραπτώς και έπειτα
από αμοιβαία συμφωνία μεταξύ των δύο μερών.
Σε κάθε περίπτωση, ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να σταματήσει όποια ανάπτυξη οποιουδήποτε
έργου σύμφωνα με το παρόν συμφωνητικό, αν θεωρεί ότι είναι μη εφικτό ή μη πραγματοποιήσιμο για
κάθε αιτία. Σε αυτή την περίπτωση ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ είναι υποχρεωμένος να προβεί σε έγγραφη
ενημέρωση του ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ένα μήνα τουλάχιστον νωρίτερα, χωρίς αξίωση επιστροφής της
προκαταβολής όπως περιγράφεται στο Άρθρο 3, ενώ δεν υπάρχουν περεταίρω αξιώσεις ή υποχρεώσεις
ανάμεσα στα συμβαλλόμενα μέρη.

ΑΡΘΡΟ 5. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Σε περίπτωση που ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ δεν σημειώνει πρόοδο στη συμφωνηθείσα μελέτη με δική του
υπαιτιότητα ή αρνείται να ενημερώσει και να συνεργασθεί με τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ, τότε ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει αυτή τη συμφωνία και να παύσει το ΣΥΜΒΟΥΛΟ, εγγράφως και
μονομερώς, ο δε ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ υποχρεούται να επιστρέψει στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ την προκαταβολή.
Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ αναγνωρίζει ότι ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ είναι ικανός να εκτελέσει την ανατεθειμένη εργασία.

ΑΡΘΡΟ 6. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών για την ερμηνεία και υλοποίηση της
παρούσας σύμβασης θα επιλυθεί αρχικά με έναν φιλικό διακανονισμό.
Σε περίπτωση αποτυχίας, θα λυθεί στο δικαστήριο. Ως αρμόδια αρχή τίθενται τα δικαστήρια Αθηνών.
Το παρόν κείμενο της σύμβασης καταρτίστηκε σε τέσσερα πρωτότυπα, δύο για κάθε συμβαλλόμενο
μέρος, τα οποία έχουν γίνει αμοιβαίως αποδεκτά και υπογράφονται ως εξής:
ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Για τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Για τον ΣΥΜΒΟΥΛΟ

Αθανάσιος Παπαγεωργίου
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