
ΙΓΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

(ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΛΔΥΘΔΡΩΣΔΩΣ) 

 

ηελ Κεθηζηά ζήκεξα ηελ ……-20… νη θάησζη ππνγξάθνληεο:   

1) XXXXXX XXXXX ηνπ XXXX, θάηνηθνο XXXX, νδόο XXXX αξ. XX, 

θάηνρνο ηνπ ππ΄ αξ. XXXXX δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο εθδόζεσο Α.Σ 

XXXXXX θαη κε ΑΦΜ XXXXXX, ν νπνίνο θαη ελεξγεί ζην παξόλ θαη κε ηελ 

ηδηόηεηα ηνπ σο νκόξξπζκνπ εηαίξνπ θαη δηαρεηξηζηή ησλ εηαηξηώλ κε ηελ 

επσλπκία «XXXXX» κε έδξα XXXXXXX θαη «XXXXXXXX» κε έδξα 

XXXXXXX θαη αηνκηθά 

2) XXXXX XXXXX ηνπ XXXXX, θάηνηθνο XXXXXX, νδόο XXXX αξ. 42-

XXX, θάηνρνο ηνπ ππ΄ αξ. XXXXXXX δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο 

εθδόζεσο Α.Σ XXXXX θαη κε ΑΦΜ XXXXXX 

3) XXXXXX XXXXX ηνπ XXXXX, θάηνηθνο XXXXX, θαηνίθνπ XXXXX, 

νδόο XXXXXX αξ. XXXX, κε ΑΦΜ XXXX,  

 

Αθνύ έιαβαλ ππόςε ηνπο όηη: 

Με ην από XXXXXX ηδησηηθνύ ζπκθσλεηηθνύ ζύζηαζεο νκόξξπζκεο 

εηαηξίαο πνπ δεκνζηεύηεθε λόκηκα ζηα βηβιία εηαηξηώλ ηνπ Πξσηνδηθείνπ 

Αζελώλ κε απμ. αξηζκό XXXXXX ζπζηήζεθε κεηαμύ ησλ  XXXXX XXXXX ηνπ 

XXXXXX,  XXXXX ηνπ XXXXX θαη  XXXXX ηνπ XXXX νκόξξπζκε εηαηξία κε 

ηελ επσλπκία «XXXXX» κε ζθνπό ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ επί ηεο νδνύ 

XXXXXX αξ.X XXXXXX θαη κε ηνπο ινηπνύο όξνπο θαη ζπκθσλίεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην σο άλσ ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό 

 

πκθσλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθόινπζα: 

 

Με ην ..-X-20XX ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό ηξνπνπνίεζεο θαη 

θσδηθνπνίεζεο θαηαζηαηηθνύ νκόξξπζκεο εκπνξηθήο εηαηξίαο ν δεύηεξνο ησλ 

ζπκβαιιόκελσλ κεηαβίβαζε ηελ εηαηξηθή ηνπ κεξίδα θαη ν ηξίηνο ησλ 

ζπκβαιιόκελσλ κεηαβίβαζε κέξνο ηεο εηαηξηθήο ηνπ κεξίδαο θαη 

ζπγθεθξηκέλα πνζνζηό XX% πξνο ηνλ πξώην ζπκβαιιόκελν. Με ηελ 

δεκνζίεπζε ηνπ αλσηέξσ ηδησηηθνύ ζπκθσλεηηθνύ θαη ηελ νινθιήξσζε ησλ 

αλσηέξσ κεηαβηβάζεσλ ν πξώηνο ησλ ζπκβαιιόκελσλ δειώλεη ξεηά θαη 



αλεπηθύιαθηα όηη αλαιακβάλεη έλαληη ηνπ δεύηεξνπ θαη ηξίηνπ ησλ 

ζπκβαιιόκελσλ ηελ απεξηόξηζηε θαη εηο νιόθιεξε επζύλε ηνπο γηα ηηο 

ππνρξεώζεηο ηεο άλσ εηαηξίαο απέλαληη ζε ηξίηνπο απαιιάζζνληαο ηνπο από 

ηελ σο άλσ επζύλε. 

Ο πξώηνο ησλ ζπκβαιιόκελσλ, κε ην παξόλ, αλαιακβάλεη ηελ 

ππνρξέσζε έλαληη ηνπ δεύηεξνπ θαη ηξίηνπ ησλ ζπκβαιιόκελσλ λα εμνθιήζεη 

όιεο ηηο νθεηιέο θαη ππνρξεώζεηο ηεο εηαηξίαο πνπ ππάξρνπλ πξνο ηξίηνπο, 

θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, πξνο ην Δεκόζην θαη πξνο θάζε Δηνηθεηηθή Αξρή, 

θαη νη νπνίεο έρνπλ δεκηνπξγεζεί από ηε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξίαο κέρξη θαη ηελ 

απνρώξεζε ηνπ δεύηεξνπ ησλ ζπκβαιιόκελσλ θαη ηελ κεηαβίβαζε ηνπ 

κέξνπο ηεο εηαηξηθήο κεξίδαο ηνπ ηξίηνπ ησλ ζπκβαιιόκελσλ απαιιάζζνληαο 

ηαπηόρξνλα απηνύο από θάζε επζύλε θαη θάζε νθεηιή εμ΄ νπνηαζδήπνηε αηηίαο 

θαη αλ απηή πξνέξρεηαη.  

Ρεηά ζπκθσλείηαη όηη ζηηο πξναλαθεξόκελεο νθεηιέο, πνπ ν πξώηνο 

ησλ ζπκβαιιόκελσλ ππνρξενύηαη λα εμνθιήζεη, ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη 

νθεηιέο ή νη ππνρξεώζεηο ηεο εηαηξίαο πξνο θάζε ηξίην, πξνο ην Δεκόζην θαη 

πξνο θάζε Δηνηθεηηθή Αξρή, πνπ ήζειε πξνθύςνπλ θαη θαηαινγηζηνύλ ζην 

κέιινλ θαη δεκηνπξγήζεθαλ κέρξη θαη ηελ ..-X-20XX 

ε πεξίπησζε πνπ ν πξώηνο ησλ ελαγόκελσλ δελ αληαπνθξηζεί ζηηο 

σο άλσ ππνρξεώζεηο θαη ν δεύηεξνο θαη ν ηξίηνο ησλ ζπκβαιιόκελσλ 

κελπζνύλ ή αζθεζεί ελαληίνλ ηνπο πνηληθή δίσμε  ή ζα δηώθεηαη πξνζσπηθή 

ηνπο θξάηεζε ή ζα εθδνζεί ζε βάξνο ηνπο ηίηινο εθηειεζηόο κε ηνλ νπνίν ζα 

ππνρξεώλνληαη λα θαηαβάινπλ ρξένο ηεο εηαηξίαο ν πξώηνο ελαγόκελνο 

ππόζρεηαη θαη αλαιακβάλεη επηπιένλ ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιεη ζ΄ απηνύο 

ηε δαπάλε εμαγνξάο ηεο πνηλήο ή ην θεθάιαην ηνπ εθηειεζηνύ ηίηινπ κεηά ησλ 

πάζεο θύζεσο ηόθσλ θαη εμόδσλ.  

ε πεξίπησζε πνπ ν πξώηνο ησλ ζπκβαιιόκελσλ κεηαβηβάζεη ηελ 

εηαηξηθή ηνπ κεξίδα θαη ε εηαηξία δελ έρεη εμνθιήζεη ηηο άλσ πεξηγξαθόκελεο 

νθεηιέο ηεο, ν πξώηνο ησλ ζπκβαιιόκελσλ ππνρξενύηαη λα θάλεη γλσζηό ην 

παξόλ ζπκθσλεηηθό ζην απνθηώληα ή απνθηώληεο εηαίξνπο θαη λα 

ζπλνκνινγήζεη καδί ηνπο ηελ αλάιεςε εθ κέξνπο ηνπο ησλ εθ ηνπ παξόληνο 

ππνρξεώζεσλ ηνπ.  

ε πεξίπησζε πνπ ν πξώηνο ησλ ζπκβαιιόκελσλ παξαβηάζεη ηηο 

αλσηέξσ ππνρξεώζεηο ηνπ, θαη ν δεύηεξνο θαη ηξίηνο ησλ ζπκβαιιόκελσλ 



ιόγσ απεηιήο θαη΄ απηώλ αλαγθαζηηθή εθηέιεζεο, εμαλαγθαζηνύλ λα 

εμνθιήζνπλ νη ίδηνη ην ρξένο, έρνπλ δηθαίσκα λα απαηηήζνπλ από ηνλ πξώην 

ησλ ζπκβαιιόκελσλ ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνύ ηνπ ρξένπο θαη επηπιένλ 

απνδεκίσζε γηα θάζε ζεηηθή θαη απνζεηηθή δεκία ήζειε πξνθιεζεί ζ΄ απηνύο 

Όινη νη ζην παξόλ ζπκβαιιόκελνη δειώλνπλ αλεπηθύιαθηα θαη 

νκνινγνύλ όηη α) ε δηαρείξηζε θαη ε δηνίθεζε ηεο σο άλσ εηαηξίαο ήηαλ 

λνκόηππε β) ηα εκπνξηθά, θνξνινγηθά θαη ινγηζηηθά βηβιία θαη ζηνηρεία ηεο σο 

άλσ εηαηξίαο δελ απεηθνλίδνπλ ηελ πξαγκαηηθή ηεο νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο.  

Οη ζην παξόλ ζπκβαιιόκελνη δειώλνπλ ξεηά θαη αλεπηθύιαθηα όηη 

θακία απαίηεζε πνπ λα απνξξέεη από ηα άλσ ηδησηηθά ζπκθσλεηηθά ή από 

νπνηαδήπνηε άιιε αηηία, δελ δηαηεξνύλ κεηαμύ ηνπο θαη ζε θάζε πεξίπησζε 

παξαηηνύληαη από νπνηαδήπνηε παξόκνηα.  

          Οη ζην παξόλ ζπκβαιιόκελνη δειώλνπλ ηέινο όηη παξαηηνύληαη ξεηά 

θαη αλεπηθύιαθηα από θάζε ηπρόλ δηθαίσκα ηνπο θαη από θάζε αμίσζε ηνπο 

λα πξνζβάιινπλ ή δηαξξήμνπλ ην παξόλ ζπκθσλεηηθό γηα νπνηνλδήπνηε 

ιόγν θαη αηηία θαζώο θαη από θάζε αγσγή ή έλζηαζε ηνπο, πνπ πξνέξρεηαη 

από ηα άξζξα 178, 179 θαη 388 ηνπ Α.Κ.  

Οη ζπκβαιιόκελνη νξίδνπλ σο αξκόδηα Δηθαζηήξηα απηά ησλ Αζελώλ. 

ε πίζησζε θαη βεβαίσζε ησλ αλσηέξσ πνπ ζπλνκνιόγεζαλ θαη 

ζπλαπνδέρζεθαλ νη ζπκβαιιόκελνη ζπληάρζεθε ην παξόλ ζε ηξία (3) όκνηα 

αληίηππα, θαη ην νπνίν αθνύ δηαβάζηεθε θαη βεβαηώζεθε από ηνπο 

ζπκβαιιόκελνπο,  ππνγξάθηεθε από απηνύο θη έιαβε ην θάζε κέξνο από έλα.  

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

 

 

 

 

 

 

 


