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ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΟΡΗΓΙΑΣ 

 

Στθν Χαλκίδα, ςιμερα, τθν …………………….. 2012, τα εξισ ςυμβαλλόμενα μζρθ: 

1. Αφενόσ θ εταιρία με τθν επωνυμία «………» και το διακριτικό τίτλο «……..», που εδρεφει ςτθν 

…….., …………………….., με ΑΦΜ: ………………. και Δ.Ο.Υ. …………………………, νόμιμα εκπροςωποφμενθ και 

καλοφμενθ εφεξισ «ΧΟΡΗΓΟ» και  

 

2. Αφετζρου θ «Μ&Μ Τπηρεςίεσ διαφήμιςησ », που εδρεφει ςτθν  Οςίου Δαυίδ, Λίμνθ Ευβοίασ , 

με ΑΦΜ 043828454, Δ.Ο.Υ. Λίμνθσ , νόμιμα εκπροςωποφμενθ από τον κ. Μακ Γκάρρυ Ρζθμοντ και 

καλοφμενθ εφεξισ «ΑΠΟΔΕΚΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑ»,  

 

Συμφωνοφν, ςυνομολογοφν και ςυναποδζχονται τα εξισ: 

 

- Άρθρο 1- 

 1.1. Ο ΑΠΟΔΕΚΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑ  υπεφκυνοσ διοργάνωςθσ  του 2ου Ελληνο – Ρωςικοφ υνεδρίου 

ςτθν Ερζτρια - Εφβοια ςτισ 26 Μαίου 2012 ςτο 5* ξενοδοχείο Negroponte 

με κζμα : «Το Νέο Οικονομικό Μονηέλο ηων Στέζεων  Ελλάδας-Ρωζίας, Επενδύζεις και 

Καινοηομία ζηο Μέλλον» 

   

- Άρθρο 2- 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΚΑΙ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΩΝ ΜΕΡΩΝ 

2.1. Ο ΧΟΡΗΓΟ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να καταβάλει ςτον ΑΠΟΔΕΚΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ποςό 

φψουσ ανάλογου τθσ προβολισ του κατά τθν διάρκεια του ςυνεδρίου αλλά και τθν διάρκεια τθσ 

παραμονισ τθσ Ρϊςικθσ αποςτολισ ςτθν Εφβοια.   

 

 



2.2. Ο ΑΠΟΔΕΚΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑ αναλαμβάνει με το παρόν τθν υποχρζωςθ να προβεί ςε 

αντιςτακμιςτικά οφζλθ ζναντι του  ΧΟΡΗΓΟΤ, τα οποία ςυνίςτανται:  

1. Σε προβολι του ΧΟΡΗΓΟΤ, πριν  ςτθν ζναρξθ του ςυνεδρίου και κατά τθν διάρκεια του 

διαλείμματοσ  (προτηζκτορασ).                                                                                       Κόςτοσ 250 Ε 

2. Σε προβολι του ΧΟΡΗΓΟΤ,  ςε χϊρουσ του ξενοδοχείου από 24 – 27 Μαίου με δικζσ του 

αφίςεσ και διαφθμιςτικά Stands ςτο χϊρο τθσ υποδοχισ του ξενοδοχείου.     Κόςτοσ 250 Ε  

3. Στθν εμφάνιςθ του λογοτφπου του ΧΟΡΗΓΟΤ ςε πανό μζςα ςτθν αίκουςα του ςυνεδρίου ςε   

διαφθμιςτικά Stands.                                                                                                     Κόςτοσ  500 Ε   

4. Στθν δυνατότθτα του ΧΟΡΗΓΟΤ να ειςαγάγει το ζντυπό του ςτον ειδικό φάκελο που κα 

διανεμθκεί ςτουσ ςυνζδρουσ (200 Ζλλθνεσ και Ρϊςοι επιχειρθματίεσ και επενδυτζσ) ςτα 

διαφθμιςτικά μποφκλετσ του Συνεδρίου.                                                                   Κόςτοσ  500 Ε  

5. Η αναφορά του ΧΟΡΗΓΟΤ ςτα ενθμερωτικά δελτία τφπου του Συνεδρίου( ςτθν Ελλάδα).  

                                                                                                                                               Κόςτοσ 250 Ε 

6. Τοποκζτθςθ των πλθροφοριϊν  και του λογοτφπου του ΧΟΡΗΓΟΤ ςτον επίςθμο κατάλογο 

των ςυμμετεχόντων  του Συνεδρίου το οποίο δθμοςιεφεται ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του 

Συνεδρίου – www.investconf.com, www.ocean-yachts.ru (μζγεκοσ 250χ100 pixels).                                                                                                                                             

.                                                                                                                                              Κόςτοσ 250 Ε  

7. Στθ διάκεςθ ςτο ΧΟΡΗΓΟ χϊρου 3Χ1 μζτρα πάγκου που μπορεί να διαμορφωκεί από τον 

ίδιο και να χρθςιμοποιθκεί για τθν προβολι τθσ εταιρείασ και των προϊόντων του  ςτον 

χϊρο  διεξαγωγισ του ςυνεδρίου ςτο 5* ξενοδοχείο Negroponte.                        Κόςτοσ 500 Ε  

8.  Στθν εμφάνιςθ του λογοτφπου του ΧΟΡΗΓΟΤ ςτισ αφίςεσ ςτα προγράμματα και ςτισ VIP  

προςκλήςεισ των ςυνζδρων.                                                                                         Κόςτοσ 500 Ε  

9. Τοποκζτθςθ του λογότυπου  του ΧΟΡΗΓΟΤ ςτα πλθροφοριακά ζντυπα, που διανζμονται ςε 

όχι λιγότερο από 14000 διευκφνςεισ βάςθ των δεδομζνων του Εμποροβιομθχανικοφ 

Επιμελθτθρίου τθσ Μόςχασ.                                                                                         Κόςτοσ  1000 Ε 

10. Στθν εμφάνιςθ του λογοτφπου του ΧΟΡΗΓΟΤ  ςε bill-boards Συνεδρίου (ςε ποςoςτό όχι 

λιγότερο από το 5% και ςε μζγεκοσ όχι λιγότερο από 3% ςυνόλου τθσ διαφθμιςτικισ 

επιφάνειασ)  (το μζγεκοσ του  bill-boards είναι 3χ6 μ.) ςτθν Χαλκίδα και τθν Ερζτρια από     

1-31 Μαϊου 2012                                                                                                             Κόςτοσ 1500 Ε 

11. Στθν εμφάνιςθ του λογότυπου του ΧΟΡΗΓΟΤ  ςε 4 πανό 5Χ1 τα οποία κα τοποκετθκοφν 

κατά μικοσ τθσ Γζφυρασ τθσ Χαλκίδασ  και ςε άλλα κεντρικά ςθμεία τθσ Εφβοιασ από 15-31 

Μαίου 2012.                                                                                                                       Κόςτοσ 500 Ε  

12.  Στθν εμφάνιςθ του λογοτφπου του ΧΟΡΗΓΟΤ  ςε  λεωφορείο το οποίο κα ντυκεί με τα 

χρϊματα και το λογότυπο του ςυνεδρίου και κα χρθςιμοποιθκεί από 24 Μαίου – 1 Ιουνίου 

για τισ μεταφορζσ των ςυνζδρων και των ΜΜΕ από τθν Ρωςία και τθν Ελλάδα (αεροδρόμιο 

και ξεναγιςεισ ςε Ακινα και ολόκλθρθ τθν Εφβοια).                                           Κόςτοσ 2000 Ε  

 

 

 

http://www.investconf.com/
http://www.ocean-yachts.ru/


 

13. Στθν εμφάνιςθ του λογοτφπου του ΧΟΡΗΓΟΤ  και περιγραφι τθσ εταιρείασ (1 φωτογραφία)  

ςτο  Λεφκωμα  το οποίο κα δθμιουργθκεί  μετά τθν λιξθ του ςυνεδρίουςε 2500 αντίτυπα  

και κα διανεμθκεί ςτουσ Διμουσ, Νομαρχία, Επιμελθτιριο κλπ τθσ Εφβοιασ και ςτο 

Επιμελθτιριο τθσ Μόςχασ, το οποίο κα περιλαμβάνει τουσ χαιρετιςμοφσ, τισ ειςθγιςεισ, 

φωτογραφικό υλικό από το ςυνζδριο και από όλθ τθν Εφβοια (από τουσ Δθμοςιογράφουσ – 

Φωτογράφουσ), &  τουσ χορθγοφσ του ςυνεδρίου (Ελλθνικά & Ρϊςικα).           Κόςτοσ 2000 Ε 

14. Στθν εμφάνιςθ του λογοτφπου του ΧΟΡΗΓΟΤ  με αυτοκόλλθτα και ςθμαίεσ  ςε 10  ςκάφθ 

τφπου «Ocean Star  Yachts» τα οποία κα λάβουν μζροσ ςτο «Evia Cup 2012» αγϊνεσ 

ιςτιοδρομίασ τα οποία κα ξεκινιςουν από το Λαφριο 24 Μαϊου και κα τερματίςουν ςτθν 

Κάρυςτο ςτισ 3 Ιουνίου όπου κα γίνει και θ απονομι των επάκλων ςτουσ νικθτζσ, μετά από 

διαδρομι Λαφριο, Ερζτρια, Χαλκίδα, Λίμνθ, Αιδθψόσ, Σκιάκοσ, Σκφρο, Κφμθ, τερματιςμό 

ςτθν Κάρυςτο και με επιςτροφι ςτο Λαφριο.                                                         Κόςτοσ 1000 Ε 

 

 

2.3. Ρθτά ςυμφωνείται ότι το κόςτοσ των ανωτζρω, υπό 2.2, αναφερόμενων ενεργειϊν βαρφνει 

αποκλειςτικά τον ΧΟΡΗΓΟ ο οποίοσ μπορεί να επιλζξει τον τρόπο διαφήμιςησ και προβολήσ ςτα 

ςημεία που επιθυμεί και θεωρεί ότι θα εξυπηρετήςουν καλφτερα τα ςυμφζροντα τησ εταιρείασ 

του. υνεπώσ το κόςτοσ χορηγίασ θα διαμορφωθεί ανάλογα την προβολή που θα επιλζξει .  

 

2.4. Ρθτά ςυμφωνείται ότι ο ΧΟΡΗΓΟ  θα παρζχει ςτον ΑΠΟΔΕΚΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑ  άμεςα το λογότυπο 

τθσ εταιρείασ του ςε PDF ή  COREL (12) μορφή ηλεκτρονικά. Εάν ο τρόποσ επιλογισ τθσ προβολισ 

του είναι θ διανομή ζντυπου υλικοφ ςτουσ ειδικοφσ φακζλουσ (200 αντίτυπα)  ι τοποκζτθςθ δικϊν 

του αφιςών και Stands ςτο χϊρο του ξενοδοχείου και του ςυνεδριακοφ χϊρου ( 3 από το κακζνα) 

κα πρζπει να τα παρζχει ςτο υπεφκυνο γραφείο (Μ&Μ) όχι αργότερα από τισ 15 Μαίου. 

 

2.5. Εάν το ποςό τθσ χορθγίασ  είναι μεγαλφτερο του ςυνόλου των παραπάνω προβολϊν ο 

ΧΟΡΗΓΟ κα ζχει το δικαίωμα παρουςίαςθσ και προβολισ τθσ εταιρείασ του ςτθν ζναρξθ του 

ςυνεδρίου με ειςήγηςη (θ οποία κα πρζπει να παραδοκεί ςε θλεκτρονικι μορφι μζχρι 1 Μαίου ςε 

ελλθνικά και Ρϊςικα και δεν κα πρζπει να είναι διάρκειασ μεγαλφτερθσ των 8 λεπτϊν- δικαίωμα 

χριςθσ προτηζκτορα για τθν παρουςίαςθ ),  κακϊσ επίςθσ και το δικαίωμα να ζχει δικό του χώρο 

για τα Β2Β προκαθοριςμζνα ραντεβοφ ςτισ 25 Μαίου ςτο χϊρο του ξενοδοχείου με Ζλλθνεσ και 

Ρϊςουσ επιχειρθματίεσ και επενδυτζσ.  Σε αυτι τθν περίπτωςθ  κα είναι καλυμμζνα τα ζξοδα 

διαμονήσ και διατροφήσ του ςτο 5* ξενοδοχείο Negroponte από 25-27 Μαίου (2 νφχτεσ)  κακϊσ 

και θ ςυμμετοχι του ςτο πρόγραμμα ξενάγηςησ ςτθν Βόρεια Εφβοια (εορταςμόσ του Αγίου Ιωάννθ 

του Ρϊςου- μεταφορά με πολυτελζσ ποφλμαν). 

 

 

 



- Άρθρο 3- 

ΣΡΟΠΟ ΚΑΣΑΒΟΛΗ 

Το ωσ άνω περιγραφόμενο ποςό τθσ χορθγίασ κα καταβλθκεί από τον ΧΟΡΗΓΟ εφάπαξ, με 

κατάκεςθ   ςε   τραπεηικό   λογαριαςμό   του   ΑΠΟΔΕΚΣΗ    ΧΟΡΗΓΙΑ,   που τθρείται    ςτθν   

ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ, με αριθμό λογαριαςμοφ 404 / 603989 – 81  και   IBAN: 

GR7901104040000040460398981. Ο τελευταίοσ, με τθν κατάκεςθ του ποςοφ τθσ χορθγίασ, 

υποχρεοφται ςτθν ζκδοςθ τιμολογίου παροχισ υπθρεςιϊν προσ το ΧΟΡΗΓΟ (+ 23% ΦΠΑ). 

-Άρθρο 4- 

Ο ΧΟΡΗΓΟ αναγνωρίηει και αποδζχεται ότι ο ΑΠΟΔΕΚΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑ διατθρεί το δικαίωμα τθσ 

δθμόςιασ γνωςτοποίθςθσ τθσ προςφοράσ και άλλων χορθγϊν τθσ προαναφερόμενθσ 

δραςτθριότθτασ. 

-Άρθρο 5- 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΑΝΑΝΕΩΗ 

5.1. Η παροφςα ςφμβαςθ είναι οριςμζνου χρόνου, τίκεται ςε ιςχφ από τθν θμερομθνία υπογραφισ 

τθσ και ορίηεται ωσ χρόνοσ λιξθσ τθσ το πζρασ τθσ χορθγοφμενθσ δραςτθριότθτασ, ιτοι θ 27θ Μαίου 

2012, ι όποια άλλθ θμερομθνία λάβει τζλοσ θ χορθγοφμενθ δραςτθριότθτα.                                             

5.2.  Μετά τθν παρζλευςθ τθσ ςυμφωνθκείςασ διάρκειασ, θ ςφμβαςθ χορθγίασ μπορεί να 

ανανεϊνεται με τθν τιρθςθ του ιδίου τφπου. 

-Άρθρο 6-                                                                                                                                         

ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΟΣΗΣΑ – ΕΧΕΜΤΘΕΙΑ 

6.1. Ο ΑΠΟΔΕΚΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να κεωρεί κάκε πλθροφορία που 

λαμβάνει από τον ΧΟΡΗΓΟ ωσ εμπιςτευτικι και να μθν τθ χρθςιμοποιιςει ι αποκαλφψει ςε άλλα 

πρόςωπα, χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςι του.                   .                                                                                    

6.2. Η επιβαλλόμενθ με το παρόν υποχρζωςθ εχεμφκειασ κα ιςχφει και μετά τθ λιξθ ι τθν κακ' 

οιονδιποτε τρόπο λφςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

- Άρθρο 7 – 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

7.1. Ο ΧΟΡΗΓΟ δικαιοφται να καταγγείλει αηθμίωσ τθν παροφςα με απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ 

προσ τον ΑΠΟΔΕΚΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑ χωρίσ τιρθςθ προκεςμίασ,  ςε περίπτωςθ:                    .                                                   

α) μθ εκτζλεςθσ από τον ΑΠΟΔΕΚΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑ τθσ εκδιλωςθσ, για τθν οποία δόκθκε θ χορθγία.    

β) ςε περίπτωςθ παράβαςθσ οπουδιποτε όρου τθσ ςφμβαςθσ, δεδομζνου ότι όλοι κεωροφνται 

ουςιϊδεισ, ιδιαίτερα δε των όρων που προβλζπονται ςτο άρκρο 2.2 τθσ  παροφςασ και 

αναφζρονται ςτισ ενζργειεσ, ςτισ οποίεσ υποχρεοφται να προβεί ο ΑΠΟΔΕΚΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ζναντι 

του ΧΟΡΗΓΟΤ. Στθν περίπτωςθ αυτι, ο ΧΟΡΗΓΟ κα κακίςταται αυτοδικαίωσ δανειςτισ του ποςοφ 

που ζχει καταβάλει ωσ χορθγία, κατά τισ διατάξεισ περί αδικαιολογιτου πλουτιςμοφ ι/και νόμιμα 

κα δφναται να αρνθκεί τθν καταβολι οποιουδιποτε ποςοφ.  



7.2. Ο ΑΠΟΔΕΚΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑ δφναται να καταγγείλει αηθμίωσ τθν παροφςα με απλι ζγγραφθ 

ειδοποίθςθ προσ τον Χορθγό ςε περίπτωςθ που:                    .                                                                                                                     

α) Ο ΧΟΡΗΓΟ παραβιάςει υπαιτίωσ οποιονδιποτε όρο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, δεδομζνου ότι 

όλοι οι όροι ςυμφωνοφνται ουςιϊδεισ και δεν επανορκϊςει εντόσ δζκα θμερϊν (10) θμερϊν από 

τθ λιψθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ από τον ΑΠΟΔΕΚΣΗ, με τθν οποία επαπειλείται ρθτϊσ θ 

καταγγελία, και γίνεται μνεία του λόγου τθσ.                      .                                                                                                      

β) Ο ΧΟΡΗΓΟ κθρυχκεί ςε πτϊχευςθ ι τεκεί ςε εκκακάριςθ ι ειδικι εκκακάριςθ ι ςε ςυμφωνία 

πιςτωτϊν.           

7.3. Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ, ςε περίπτωςθ καταγγελίασ τθσ παροφςασ, αναλαμβάνουν τθν 

υποχρζωςθ και υπόςχονται αμοιβαίωσ να επιςτρζψουν ςτο άλλο μζροσ κάκε εμπιςτευτικό 

ζγγραφο ι πλθροφορία που ζχουν ςτθν κατοχι τουσ λόγω τθσ παροφςασ.  

-ΑΡΘΡΟ 8 - 

ΑΝΩΣΕΡΑ ΒΙΑ 

Ο ΑΠΟΔΕΚΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑ δεν κα ευκφνεται για τθ μθ πραγματοποίθςθ τθσ εν λόγω 

δραςτθριότθτασ, ςε περίπτωςθ που αυτό οφείλεται ςε ζκτακτα και αςυνικιςτα γεγονότα που 

ςυνιςτοφν ανωτζρα βία και που δεν προβλζπονται ι / και δεν μποροφν να προβλεφκοφν από το 

ςυμφωνθτικό αυτό (όπωσ πλθμμφρεσ, πυρκαγιζσ, ςειςμοί, απεργίεσ, εξεγζρςεισ, πόλεμοι κλπ), και 

εφόςον ο ΑΠΟΔΕΚΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ζχει καταβάλει κάκε δυνατι προςπάκεια για τθν ζγκαιρθ και 

προςικουςα διεξαγωγι αυτισ τθσ ζκκεςθσ.  

Σε περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, τα μζρθ κα δφνανται να αποδεςμευτοφν αηθμίωσ 

των υποχρεϊςεϊν τουσ, κάκε δε ποςό που ζχει τυχόν καταβλθκεί κα επιςτρζφεται αυτοδικαίωσ.   

- Άρθρο 9- 

9.1. Οποιαδιποτε τροποποίθςθ των όρων του παρόντοσ κα ιςχφει μόνον εφόςον καταρτιςτεί 

εγγράφωσ.                                                                                                                                                                  

9.2. Το παρόν αποτελεί τθν πλιρθ ςυμφωνία των ςυμβαλλομζνων αντικακιςτά και υπεριςχφει 

οποιαςδιποτε αντίκετθσ ςυμφωνίασ, ζγγραφθσ ι προφορικισ.                                        .                                                                     

9.3. Αρμόδια δικαςτιρια για κάκε διαφορά που κα προκφψει από το παρόν ςυμπεριλαμβανομζνων 

και διαφορϊν περί τθν ιςχφ, ερμθνεία ι εκτζλεςθ αυτοφ είναι τα δικαςτιρια Χαλκίδασ. 

Αφοφ ςυμφωνικθκαν τα παραπάνω μεταξφ των ςυμβαλλομζνων μερϊν, ςυντάχκθκε το παρόν ςε 

δφο (2) αντίτυπα και αφοφ υπογράφτθκε ωσ ακολοφκωσ, κάκε ςυμβαλλόμενο μζροσ ζλαβε από 

ζνα. 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

ΓΙΑ ΣΟ ΧΟΡΗΓΟ                                           ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΠΟΔΕΚΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑ 


