ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
Στην Αθήνα σήμερα μεταξύ
1. της αστικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ETAΙΡΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ» και τον διακριτικό
τίτλο «ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ» που εδρεύει στην Αθήνα (οδός
Αλεξανδρουπόλεως 25) και διατηρεί γραφεία επί της οδού Θουκυδίδου 4 στην
Πλάκα, νομίμως εκπροσωπουμένης υπό του Σπυρίδωνος Ζαβιτσάνου, εφεξής «η
Εταιρεία»
2. του….. εφεξής «ο Αιτών» και
3. της εταιρείας με την επωνυμία … που εδρεύει στην … με ΑΦΜ
_______________, Δ.Ο.Υ … και ΑΡΜΑΕ ______________________________ η
οποία εκπροσωπείται νόμιμα υπό του
___________________________________________, εφεξής …
συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:
Η Εταιρεία έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 5 του Ν 3603/2007 με σκοπό
τον, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3603/2007, έλεγχο αξιοπιστίας των
δημοσιοποιούμενων δημοσκοπήσεων που αναθέτουν οι φορείς του Δημοσίου και του
ευρύτερου δημοσίου τομέα, τα πολιτικά κόμματα ή συνδυασμοί καθώς και οι
επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης.
Η Ελεγκτική Δημοσκοπήσεων επιλαμβάνεται, επί μη κερδοσκοπικής βάσεως, του
προαναφερόμενου ελέγχου σύμφωνα με το νόμο, τις γενικές αρχές της έρευνας
αγοράς και τους κώδικες δεοντολογίας της ESOMAR και του ΣΕΔΕΑ.
Για τους σκοπούς του ελέγχου η εταιρεία έχει συστήσει, σύμφωνα με το άρθρο 17
του Καταστατικού της, επταμελή Επιτροπή Ελέγχου με πρόεδρο τον κ. Ηλία
Νικολακόπουλο και μέλη τους κυρίους. Ιωάννη Αναστασάκο, Ιωάννη Βούλγαρη,
Παναγιώτη Καφετζή, Ελένη Λαμπροπούλου, Antony May και Θεόδωρο
Χατζηπαντελή. Η νομική υποστήριξη της επιτροπής έχει ανατεθεί στον δικηγόρο
Αθηνών, κ. Γεώργιο Δελλή.
Η εταιρεία … είναι μέλος του ΣΕΔΕΑ και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Φορέων
και Επιχειρήσεων Δημοσκοπήσεων που τηρείται στο ΕΣΡ, σύμφωνα με το άρθρο 5
παρ. 1 του Ν 3603/2007, με αριθμό ….
Η ΣΥΜΒΑΣΗ
1. Ο … αναθέτει και η εταιρεία αναλαμβάνει τον σύμφωνα με το νόμο και τους
ισχύοντες κανόνες δεοντολογίας έλεγχο της δημοσκόπησης που διενήργησε η
εταιρεία … και δημοσιεύθηκε … την… .
2. Η εταιρεία … συμφωνεί να ελεγχθεί η προαναφερόμενη δημοσκόπηση
σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Ν 3603/2007.
3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί από ομάδα ελέγχου που θα επιλέξει ο Πρόεδρος της
Επιτροπής Ελέγχου μεταξύ των μελών της σύμφωνα με όσα ορίζονται στο
άρθρο 9 του Κανονισμού Λειτουργίας της.
4. Η ελάχιστη αμοιβή για την διενέργεια του ελέγχου ανέρχεται, σύμφωνα με το
άρθρο 6 του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής, στο ποσό των
πεντακοσίων (500) ευρώ και προκαταβάλλεται από τον Αιτούντα.
5. Ο Αιτών υπόσχεται να καταβάλει, εντός πέντε εργασίμων ημερών από την
υπογραφή της παρούσας, το ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500) στον υπ’
αριθμ 107002002004063 της ALPHA BANK (Κατάστημα Ηροδότου).
6. Η Επιτροπή υπέβαλε στην Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού,
μη δεσμευτικό προϋπολογισμό (του κόστους του ελέγχου) ύψους … ευρώ ο
οποίος επισυνάπτεται στην παρούσα ως παράρτημα Α. Ο προϋπολογισμός
καταρτίστηκε βάση του χρόνου που κατά την εκτίμηση της Επιτροπής θα
απαιτηθεί για την διενέργεια του ελέγχου.
7. Σε περίπτωση υπέρβασης του προϋπολογισμού ισχύουν όσα ορίζονται στο

άρθρο 6 του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής ο οποίος επισυνάπτεται
στην παρούσα ως παράρτημα Β και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
8. Ο Αιτών υπόσχεται να καταβάλει, σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος, τα
έξοδα του ελέγχου στην Εταιρεία και μέχρι του ποσού …. ευρώ. Υπόσχεται
επίσης να καταβάλει κάθε επιπλέον ποσό που θα τύχει της εγκρίσεως του
Προέδρου της Επιτροπής και μέχρι του διπλασίου του προϋπολογισμού, ήτοι
μέχρι του ποσού των … ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι η Επιτροπή έχει
υποβάλει αναλυτικό πίνακα ενεργειών και εξόδων που δικαιολογεί το
επιπλέον ποσό αυτό.
9. Η …. υπόσχεται να καταβάλει, σε περίπτωση που της καταλογιστούν ευθύνες
σε σχέση με την αξιοπιστία της έρευνας, τα έξοδα του ελέγχου στην Εταιρεία
και μέχρι του ποσού των ….. ευρώ. Υπόσχεται επίσης να καταβάλει κάθε
επιπλέον ποσό που θα τύχει της εγκρίσεως του Προέδρου της Επιτροπής και
μέχρι του διπλασίου του προϋπολογισμού, ήτοι μέχρι του ποσού των δύο ….
ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι η Επιτροπή έχει υποβάλει αναλυτικό πίνακα
ενεργειών και εξόδων που δικαιολογεί το επιπλέον ποσό αυτό.
10. Η Εταιρεία υπόσχεται να καταβάλει στον Αιτούντα, σε περίπτωση που τυχόν
καταλογιστούν ευθύνες στην …. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3603/2007,
το ποσό των πεντακοσίων ευρώ που προκατέβαλε για την διενέργεια του
ελέγχου.
11. Ο αιτών και η … ρητώς παραιτούνται από το δικαίωμα καταγγελίας της
σύμβασης
12. Οι συμβαλλόμενοι έχουν τα δικαιώματα που ορίζονται στον Κανονισμό
Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.
13. Η σύμβαση με τα δύο παραρτήματά της υπεγράφη από τα μέρη σε τέσσερα
αντίτυπα. Έκαστο των μερών έλαβε ένα, το δε τέταρτο θα κατατεθεί στη
Δ.Ο.Υ της Εταιρείας.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

