ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Στην Αθήνα σήμερα ……………………………………… (ημερομηνία), οι κάτωθι συμβαλλόμενοι αφενός
Η Liberal Consulting
με έδρα Κριεζώτου 4-6 Ηλιούπολη Αττικής
ΑΦΜ 062725944 ΔΟΥ Ηλιούπολης
αποκαλούμενη εφεξής Liberal Consulting και που στο παρόν εκπροσωπείται δια του
………………………………………………………………………………(ονοματεπώνυμο) και αφετέρου
Ο/Η …………………………………………………………………………(επωνυμία)
με έδρα/κατοικία ……………………………………………………….……(διεύθυνση)
ΑΦΜ …………………………………… ΔΟΥ ……………………………
αποκαλούμενη εφ’ εξής επιχείρηση/πελάτης και που στο παρόν εκπροσωπείται δια του
………………………………………………………………………………(ονοματεπώνυμο)
δια του παρόντος συναποδέχονται, συνομολογούν και αμοιβαίως συμφωνούν τα κάτωθι.
1. Περιγραφή Υπηρεσιών
Η Liberal Consulting δεσμεύεται να παρέχει εξατομικευμένες συμβουλευτικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες προς
την αντισυμβαλλόμενη επιχείρηση/πελάτη, οι οποίες αφορούν πάσης φύσεως πτυχές της επιχειρησιακής
διοίκησης, όπως διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, εξεύρεση νέων πελατών, ανάπτυξη πωλήσεων, marketing, ή
στρατηγικό προσανατολισμό, με σκοπό την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων και της κερδοφορίας της, ανάλογα με
τις εκάστοτε ανάγκες και προτροπές του πελάτη. Οι προτάσεις αυτές υποβάλλονται προφορικώς ή και γραπτώς
από την Liberal Consulting, η οποία αναλαμβάνει και την ενδοεπιχειρησιακή τους υλοποίηση, στο βαθμό που
αυτό είναι εφικτό, χωρίς όμως να εγγυάται εκ των προτέρων την επιτυχία τους και χωρίς να φέρει ουδεμία νομική
ευθύνη τόσο κατά τη διάρκεια υλοποίησης όσο και για το αποτέλεσμα αυτών. Η αντισυμβαλλόμενη επιχείρηση
αποδέχεται την υποβολή των προτάσεων αυτών, χωρίς να είναι υποχρεωμένη να τις εφαρμόσει, ούτε είναι
απαραίτητο να συμφωνεί πλήρως με το πνεύμα που τις διέπει. Το συμφωνητικό αυτό ισχύει για κάθε κατηγορία
επιχείρησης, όπως επίσης και στην περίπτωση που οι συμβουλευτικές υπηρεσίες έχουν αποδέκτη ένα και μόνο
άτομο φυσικό πρόσωπο, στα πλαίσια της προσωπικής συμβουλευτικής.
2. Διαδικασία Εκπόνησης Έργου
Ο συνεργάτης της Liberal Consulting λειτουργεί μέσω συναντήσεων με εξουσιοδοτημένους και εκ των προτέρων
ορισμένους εκπροσώπους της επιχείρησης/πελάτη, στον χώρο δραστηριοποίησης της τελευταίας, ή εναλλακτικά
σε ουδέτερο δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο. Ο εκπρόσωπος του πελάτη οφείλει να είναι άτομο της διεύθυνσης της
επιχείρησης, το οποίο να είναι εντεταλμένο να λαμβάνει διοικητικές αποφάσεις και να αποδίδει αμοιβές προς
τρίτους, ως απαραίτητες εγγυήσεις για τη σύναψη, υλοποίηση, και πληρωμή των παρεχόμενων συμβουλευτικών
υπηρεσιών. Ο πελάτης οφείλει να παρέχει κάθε είδους απαραίτητη πληροφορία αναφορικά με την επιχείρησή
του, ακόμη και οικονομικής φύσεως, και πλήρη πρόσβαση σε κάθε επιχειρησιακό χώρο ή δραστηριότητα, όπως
αυτά ζητούνται από την Liberal Consulting, προκειμένου να διευκολυνθεί η παραγωγή ορθών και στοχευμένων
διοικητικών συμβουλών. Η Liberal Consulting δεσμεύεται για εχεμύθεια σχετικά με οποιαδήποτε πληροφορία
κοινοποιηθεί ή πέσει στην αντίληψη των συνεργατών της με αυτό τον τρόπο, εξαιρουμένων όσων εγείρουν
νομικές κυρώσεις ή εμπεριέχουν ηθικό δόλο. Κάθε τέτοιου είδους δράση της επιχείρησης/πελάτη συνιστά
αυτόματα και λόγο λύσης του συμφωνητικού συνεργασίας ανάμεσα στα δυο μέρη, ενώ μπορεί να εγείρει και
αξιώσεις για ηθική βλάβη της Liberal Consulting ή των συνεργατών της.
Μετά τις αρχικές προκαταρκτικές συναντήσεις, μέσω των οποίων η Liberal Consulting σχηματίζει εικόνα για την
επιχείρηση/πελάτη και τις ανάγκες της, καταρτίζεται το σχέδιο εξατομικευμένων δράσεων και προτάσεων, το
οποίο υποβάλλεται εγγράφως και εμπεριέχει το παρόν συμφωνητικό. Το έργο/υπηρεσίες που παρέχει η Liberal
Consulting μπορεί όλως ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά να περιλαμβάνει προφορικές ή γραπτές συμβουλές,
δημιουργία ηλεκτρονικών αρχείων για χρήση εντός της επιχείρησης/πελάτη, διδακτικά ή επιμορφωτικά σεμινάρια
προς τους εργαζομένους, ή όποια άλλη υποστηρικτική εργασία κρίνεται απαραίτητη. Η Liberal Consulting δεν
μπορεί να αναλάβει να εκτελέσει για λογαριασμό του πελάτη υπηρεσίες ή δραστηριότητες που σχετίζονται άμεσα
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με την επιχείρηση, παρά μόνο να προσφέρει συμβουλές και προτάσεις επί αυτών. Εναλλακτικά, η Liberal
Consulting μπορεί να προτείνει άτομα ή εταιρίες που να αναλάβουν μια συγκεκριμένη δραστηριότητα, χωρίς
όμως να είναι νομικά υπεύθυνη για αυτά, ενώ η έγκριση ή μη μιας τέτοιας συνεργασίας παραμένει στην ευχέρεια
της επιχείρησης/πελάτη, όπως και η αμοιβή επί αυτών. Τα πνευματικά δικαιώματα του υλικού που τυχόν
δημιουργείται ή διαμοιράζεται κατά το συμβουλευτικό ή εκπαιδευτικό έργο ανήκουν αποκλειστικά στην Liberal
Consulting ή στον αρχικό τους δημιουργό, εκτός και αν υπάρχει ρητή γραπτή συμφωνία μεταξύ των μερών περί
του αντιθέτου.
3. Αμοιβή Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Η αμοιβή των παρεχομένων υπηρεσιών της Liberal Consulting χωρίζεται σε δυο μέρη, στην ωριαία αντιμισθία
των συμβουλευτικών ή εκπαιδευτικών συναντήσεων, και στο ποσοστό επί της επαύξησης του προ φόρων
κέρδους της επιχείρησης, που προέκυψε από την εφαρμογή των συμβουλευτικών προτάσεων της Liberal
Consulting. Άλλος τρόπος αμοιβής της Liberal Consulting μπορεί να συμφωνηθεί μόνο γραπτώς μεταξύ των
μερών και αποτελεί τροποποιητική συμφωνία του παρόντος.
Η ωριαία αποζημίωση των συνεργατών της Liberal Consulting ορίζεται σε πενήντα ευρώ (50€), προσμετρώντας
αναδρομικά και τις προκαταρκτικές συναντήσεις που προηγήθηκαν της υπογραφής του συμφωνητικού. Το ποσό
αυτό είναι απαιτητό από την Liberal Consulting ακόμη και εάν για οικονομικούς, ηθικούς, ή άλλους εξαιρετικούς
λόγους καταστεί στην πορεία αδύνατη η συνεργασία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών.
Το κύριο μέρος ωστόσο της συνολικής αμοιβής της Liberal Consulting προκύπτει από το αποτέλεσμα της
παροχής συμβουλευτικού, οργανωτικού, και εκπαιδευτικού έργου, όπως αυτό αντανακλάται στα ετήσια κέρδη
προ φόρων της επιχείρησης/πελάτη. Η όποια επαύξηση της κερδοφορίας ή μείωση της ζημίας της επιχείρησης
θεωρείται ότι προκύπτει ως απόρροια των ενεργειών και προτάσεων της Liberal Consulting, και η αμοιβή της
ορίζεται ως ποσοστό είκοσι τις εκατό (20%) επί του ποσού που κερδίζει ή εξοικονομεί ο πελάτης. Η αμοιβή αυτή
είναι απαιτητέα μόνο για το πρώτο οικονομικό έτος όπου συνάπτεται η συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων
μερών, ενώ στην περίπτωση που αποφασιστεί η ανανέωση της συνεργασίας, πρέπει να υπογραφεί νέο
συμφωνητικό. Για την αύξηση των κερδών λαμβάνεται υπόψη το τρέχον οικονομικό έτος εφόσον παραμένει
τουλάχιστον διάστημα έξι (6) μηνών μέχρι τη λήξη του, διαφορετικά λογίζεται το επόμενο, καθώς η παροχή
συμβουλών και η επίβλεψη της εφαρμογής τους χρειάζεται επαρκές χρονικό περιθώριο για να καρποφορήσει. Για
την εξεύρεση του ύψους του ποσού των κερδών συντάσσεται ειδικός γραπτός προϋπολογισμός σε συνεργασία με
την επιχείρηση/πελάτη, όπου αναφέρεται το αναμενόμενο επίπεδο κερδών, η αύξηση πάνω από το οποίο θα
θεωρείται ως αποτέλεσμα του έργου της Liberal Consulting. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να αναφέρονται στο
αρχικό συμφωνητικό, που αποτελεί αναγκαίο παράρτημά του, ακόμη και κατά προσέγγιση, ενώ στη συνέχεια
μπορούν να αναθεωρούνται ή να συγκεκριμενοποιούνται εγγράφως κατά τη διάρκεια της συνεργασίας. Για τη
σύνταξη του κειμένου αυτού ο πελάτης οφείλει να παρέχει απτά εγγυητικά στοιχεία που να αποδεικνύουν την
ορθότητα του επιλεγμένου ύψους ποσού, ενώ θα πρέπει να αναφέρονται ρητώς και οι όποιοι τυχόν εξαίρετοι
εξωτερικοί παράγοντες των οποίων η απρόσμενη παρουσία θα αναθεωρεί αυτόματα το πόσο αυτό θετικά ή
αρνητικά, διαφορετικά δεν θα λαμβάνονται υπόψη εφόσον προκύψουν. Τα περιγραφέντα ποσά μπορεί να
διαφέρουν από την ακριβή διατύπωση που υπάρχει στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης, ή να αναφέρονται σε
μέρος μόνο των συνολικών δραστηριοτήτων του πελάτη, ενώ δεν έχουν καμία ισχύ πέραν από τη χρήση τους για
τη σύναψη του συμφωνητικού με τη Liberal Consulting.
4. Τελικοί Όροι
Τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν ρητά ότι έχουν διαβάσει, κατανοήσει πλήρως, και αποδέχονται ανεπιφύλακτα
τους όρους και τις προτάσεις που περιλαμβάνονται στο παρόν, καθιστάμενοι όλοι οι όροι ουσιώδεις. Αρμόδια
Δικαστήρια για την επίλυση των διαφορών που προκύπτουν από την παρούσα ορίζονται τα Δικαστήρια της πόλης
των Αθηνών. Το παρόν συντάχθηκε σε δυο όμοια πρωτότυπα, για το κάθε μέρος.
Για την Liberal Consulting
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