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ΗΓΗΩΣΗΚΟ ΤΜΦΩΝΖΣΗΚΟ  

ηελ [●] ζήκεξα, ηελ [●] ηνπ έηνπο [●], κεηαμύ ησλ θάησζη πκβαιινκέλσλ, ήηνη: 

1. Σνπ/Σεο [●], Γηεύζπλζε [●], ρώξνο [●], ηει. ρώξνπ [●], (εθεμήο «ο σνδρομηηής») θαη 

2. Σεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΠΔΡΟΝΑΛ ΔΚΗΟΤΡΗΣΤ Μ.Δ.Π.Δ. ΠΑΡΟΥΖ 

ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ» (εθεμήο ε 

«Δηαιρεία»), ε νπνία εδξεύεη ζην Μαξνύζη Αηηηθήο, νδόο Μεζνγείσλ 99 θαη εθπξνζσπείηαη 

λόκηκα ζην παξόλ από ηνλ Κσλζηαληίλν Βαιηνύιε,  

ζπκθσλήζεθαλ θαη έγηλαλ ακνηβαία απνδεθηά ηα αθόινπζα: 

Α.ΠΡΟΟΗΜΗΟ 

Η Δηαηξεία είλαη θάηνρνο ηεο ππ’ αξηζκόλ 3015/39/60/266-δ Άδεηαο Λεηηνπξγίαο Ιδησηηθήο 

Δπηρείξεζεο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Αζθαιείαο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκόζηαο Σάμεο θαη ιεηηνπξγεί 

θαζ’ όιν ην 24ώξν. Η Δηαηξεία αλαιακβάλεη ηνλ έιεγρν θαη ηελ επεμεξγαζία ζεκάησλ πνπ 

ιακβάλεη από ζπζηήκαηα αζθαιείαο εγθαηεζηεκέλα ζηνπ ρώξνπο ησλ ζπλδξνκεηώλ ηεο. 

Β. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΤΜΦΩΝΗΑ 

Ο πλδξνκεηήο αλαζέηεη ζηελ Δηαηξεία, ηνλ έιεγρν θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ ζεκάησλ πνπ 

ιακβάλεη από ην ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ πνπ ν πλδξνκεηήο έρεη εγθαηεζηεκέλν ζηελ σο άλσ 

δηεύζπλζή ηνπ («ύζηημα»).  

Η Δηαηξεία αλαιακβάλεη ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ ιεθζέλησλ ζεκάησλ δηάξξεμεο - παληθνύ -

ελέδξαο, ππξθαγηάο, ηαηξηθήο βνήζεηαο, πνπ ιακβάλεη ζην Κέληξν από ην ύζηεκα, ηελ 

ελεκέξσζε ελόο εθ ησλ πξνζώπσλ επηθνηλσλίαο ή/θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ αξρώλ. ην 

Παξάξηεκα Α νξίδνληαη ηα πξόζσπα πνπ ν πλδξνκεηήο έρεη ππνδείμεη σο πξόζσπα 

επηθνηλσλίαο. 

Γ. ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΣΟΤ ΤΝΓΡΟΜΖΣΖ 

Ο πλδξνκεηήο είλαη απνθιεηζηηθά ππεύζπλνο γηα ην ύζηεκα θαη ηηο ηερληθέο δπλαηόηεηεο 

απηνύ θαη έρεη πξνβεί ζηελ επηινγή ηνπ κε γλώζε ηεο θάιπςεο πνπ ηνπ παξέρεη θαη ησλ 

πηζαλώλ αηειεηώλ ηνπ. 

Ο πλδξνκεηήο είλαη απνθιεηζηηθά ππεύζπλνο γηα ηελ ζπληήξεζε θαη εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ 

πζηήκαηνο. 

Ο πλδξνκεηήο ππνρξενύηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ εθάζηνηε αζθαιηζηηθή εηαηξεία πνπ έρεη 

αλαιάβεη ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε ηνπ ρώξνπ ζηνλ νπνίν βξίζθεηαη ην ύζηεκα ην παξόλ 

ζπκθσλεηηθό θαη ηνπο όξνπο ηνπ. 

 

Γ. ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 
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Η Δηαηξεία είλαη απνθιεηζηηθά ππεύζπλε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ πνπ πεξηγξάθνληαη 

ζην θεθάιαην Β ηεο παξνύζαο θαη επζύλεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ππαίηηα αγλνήζεη ή δελ 

πξνβεί ζε ελεκέξσζε ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ πξνζώπσλ ή αξρώλ ζε πεξίπησζε ιήςεο 

ζήκαηνο ζπκβάληνο. 

Η Δηαηξεία νπδεκία επζύλε θέξεη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ιάβεη νπνηνδήπνηε ζήκα εμαηηίαο 

θαθήο ή ειαηησκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο, βιάβεο ζην δίθηπν θαη ζην θέληξν ηνπ 

εθάζηνηε παξόρνπ ηειεπηθνηλσληαθώλ ππεξεζηώλ, θαζώο θαη ζε πεξίπησζε δνιηνθζνξάο 

ζην ύζηεκα πνπ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ κε ιήςε ηνπ ζήκαηνο από ην θέληξν ιήςεσο 

ζεκάησλ ηεο ή ηε ιήςε αιινησκέλνπ ζήκαηνο. 

Η Δηαηξεία ελ γέλεη είλαη ππεύζπλε απνθιεηζηηθά γηα ηα ζήκαηα δηάξξεμεο - παληθνύ - 

ελέδξαο, ππξθαγηάο, ηαηξηθήο βνήζεηαο πνπ ιακβάλεη ζην θέληξν ιήςεσο ζεκάησλ ηεο. 

 

Δ. ΑΜΟΗΒΖ 

Ο πλδξνκεηήο θαηέβαιιε ηελ [ημερομηνία] σο ακνηβή ζηελ Δηαηξεία εηήζηα ζπλδξνκή 

ύςνπο [●] πιένλ Φ.Π.Α. 23%. Σν παξόλ πκθσλεηηθό δελ απνηειεί απόδεημε είζπξαμεο. 

 

Σ. ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΟΤ ΤΜΦΩΝΖΣΗΚΟΤ - ΠΑΡΑΣΑΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ - ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ 

Σν παξόλ πκθσλεηηθό ηίζεηαη ζε ηζρύ ηελ [ημερομηνία] θαη ιήγεη ηελ [ημερομηνία].  

Η δηάξθεηα ηνπ ζπκθσλεηηθνύ δύλαηαη λα αλαλεώλεηαη απηόκαηα γηα έλα έηνο κε ηελ 

θαηαβνιή ηεο επόκελεο εηήζηαο ζπλδξνκήο όπσο απηή ζα νξίδεηαη ζηελ εηδνπνίεζε 

θαηαβνιήο πνπ ε Δηαηξεία ζα απνζηέιιεη ζηνλ πλδξνκεηή εληόο ηνπ ηειεπηαίνπ κελόο πξν 

ηεο ιήμεο ηεο ηειεπηαίαο ηζρύνπζαο ζπλδξνκήο. 

 Η Δηαηξεία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα επηιέμεη άιιν ηξόπν ελεκέξσζεο ηνπ πλδξνκεηή γηα ηελ 

επεξρόκελε ιήμε ηνπ ζπκθσλεηηθνύ θαη ηελ απαηηνύκελε ζπλδξνκή ζε πεξίπησζε 

αλαλέσζήο ηνπ.  

Ο πλδξνκεηήο έρεη δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ηελ παξνύζα ζύκβαζε γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν, 

ρσξίο επηβάξπλζε πέξαλ ηεο ήδε θαηαβιεζείζαο εηήζηαο ζπλδξνκήο. 

Ο πλδξνκεηήο έρεη δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ηελ παξνύζα ζύκβαζε γηα πιεκκειή 

εθπιήξσζε από ηελ Δηαηξεία ησλ ππνρξεώζεώλ ηεο κε έγγξαθε εηδνπνίεζή ηεο 30 κέξεο 

πξν ηεο ηζρύνο ηεο σο άλσ θαηαγγειίαο. 

Η Δηαηξεία έρεη δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ηελ παξνύζα ζύκβαζε γηα νπνηνδήπνηε ιόγν, κε 

έγγξαθε εηδνπνίεζή ηνπ πλδξνκεηή 7 εκέξεο πξν ηεο ηζρύνο ηεο σο άλσ θαηαγγειίαο  

 θαη κε ηελ ππνρξέσζή ηεο λα επηζηξέςεη ην πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζην ππόινηπν ρξνληθό 

δηάζηεκα κέρξη ηελ ιήμε ηεο ηειεπηαίαο εηήζηαο πεξηόδνπ ζπλδξνκήο. 

 

Ε. ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ 

Ρεηά πκθσλείηαη όηη θάζε δηαθνξά πνπ απνξξέεη από ην παξόλ πκθσλεηηθό ζα επηιύεηαη 

από ηα κέξε κε θηιηθό δηαθαλνληζκό θαη ζύκθσλα κε ηε θαιή πίζηε θαη ηα ζπλαιιαθηηθά ήζε. 

Δάλ απηό δελ θαηαζηεί δπλαηό, απνθιεηζηηθά αξκόδηα γηα ηελ επίιπζε νπνηαζδήπνηε 
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δηαθνξάο κεηαμύ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ ζην παξόλ, νξίδνληαη ηα δηθαζηήξηα ησλ 

Αζελώλ. 

Ζ. ΛΟΗΠΟΗ ΟΡΟΗ 

Η Δηαηξεία δειώλεη όηη ηα ζηνηρεία ιήςεσο ζεκάησλ, ήηνη ν θσδηθόο πειάηε, ε εκεξνκελία, ε 

ώξα ιήςεσο ηνπ ζήκαηνο ζπκβάληνο θαη ην είδνο ζπλαγεξκνύ θαηαγξάθνληαη ειεθηξνληθά 

θαη ςεθηαθά ζε ζθιεξό δίζθν θαη παξακέλνπλ ζην αξρείν ηεο Δηαηξείαο γηα ρξνληθό δηάζηεκα 

ηξηώλ (3) κελώλ ζηε δηάζεζε παληόο ππεπζύλνπ. 

Η Δηαηξεία δειώλεη θαη ν πλδξνκεηήο απνδέρεηαη όηη ε Δηαηξεία δηαηεξεί γηα ιόγνπο 

αζθαιείαο ζύζηεκα θαηαγξαθήο θαη καγλεηνθώλεζεο θιήζεσλ, θαη ζπλεπώο νη ζπλνκηιίεο 

από θαη πξνο ηελ Δηαηξεία δύλαηαη λα θαηαγξαθνύλ θαη λα καγλεηνθσλεζνύλ. 

Ο πλδξνκεηήο δελ δύλαηαη λα κεηαβηβάζεη ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο πνπ 

απνξξένπλ από ην παξόλ ζπκθσλεηηθό ρσξίο ηελ πξόηεξε έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο 

Δηαηξείαο. 

 

 ε πίζησζε όισλ ησλ αλσηέξσ ζπληάρζεθε ην παξόλ ζε 2 όκνηα πξσηόηππα θαη αθνύ 

αλαγλώζζεθε θαη βεβαηώζεθε σο πξνο ην πεξηερόκελν ηνπ από ηνπο ζπκβαιινκέλνπο, 

ππνγξάθεηαη από απηνύο σο αθνινύζσο θαη ην θάζε κέξνο έιαβε από έλα (1) όκνην 

πξσηόηππν. 

 

 

ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 

 

Για ηην Eηαιρεία      Για ηον σνδρομηηή 

 

 

 

 

 

 

ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α ΔΠΗΤΝΑΠΣΔΣΑΗ ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΤΜΦΩΝΖΣΗΚΟ 

 

 



 
 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α 

 

Ο πλδξνκεηήο ππνδεηθλύεη ζηελ Δηαηξεία σο πξόζσπα επηθνηλσλίαο ηνπο 

αλαθεξόκελνπο ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

 
 Ονομαηεπώνσμο Σηλέθωνο Δπικοινωνίας 

1.  Πρόζωπο 

Δπικοινωνίας 

  

2.  Πρόζωπο 
Δπικοινωνίας 

  

3.  Πρόζωπο 
Δπικοινωνίας 

  

4.  Πρόζωπο 
Δπικοινωνίας 

  

5.  Πρόζωπο 
Δπικοινωνίας 

  

6.  Πρόζωπο 
Δπικοινωνίας 

  

7.  Πρόζωπο 
Δπικοινωνίας 

  

 


