ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟΥ
Στην Νέα Σμύρνη σήμερα την ___/___/202__ μεταξύ της ανώνυμης εταιρίας με την
επωνυμία « Q ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΙΩΝ Α.Ε. » και διακριτικό τίτλο « Q REP A.E. », με Α.Φ.Μ. 800647669 της Δ.Ο.Υ.
Φ.Α.Ε. Πειραιά, που εδρεύει στην Νέα Σμύρνη, Λ. Συγγρού αρ. 171 κι εκπροσωπείται
νόμιμα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της κο Αλέξιο Λιάγκα του Βασιλείου, κάτοικο
ομοίως,
καλούμενη
στο
εξής
«η
εταιρία»
και
του/της
_______________________________
του
______________ με Α.Φ.Μ
________________ της Δ.Ο.Υ. ______________________ καλούμενου στο εξής «ο
εργολήπτης» δηλώθηκαν συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία
αποδεκτά τα παρακάτω:
1.
Η εταιρία που είναι ειδικός αντιπρόσωπος της αλλοδαπής εταιρίας με την
επωνυμία « QIC EUROPE LTD », με έδρα τη Μάλτα και την εκπροσωπεί νόμιμα στην
Ελλάδα όπου δραστηριοποιείται με καθεστώς Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών και
μεταξύ άλλων ασκεί και τον κλάδο ασφάλισης αστικής ευθύνης αυτοκινήτων, αναθέτει
στον εργολήπτη, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων και
διαθέτει την απαραίτητη υποδομή, εμπειρία και τεχνογνωσία για την επισκευή παντός
είδους αυτοκινήτων και πάσης φύσεως βλαβών, το έργο της επισκευής των οχημάτων
ασφαλισμένων της εταιρίας ή τρίτων προσώπων, τα οποία υπέστησαν ζημιές κατά την
εμπλοκή τους σε τροχαίο ή άλλο ατύχημα. Η ανάθεση αυτή θα γίνεται πάντοτε
εγγράφως με ειδική προς τούτο εντολή από εξουσιοδοτημένο προς τούτο όργανο της
εταιρίας και αφού προηγηθεί επιθεώρηση του προς επισκευή οχήματος από
πραγματογνώμονα της εταιρίας. ·
2. Οι εργασίες επισκευής των ζημιωθέντων οχημάτων θα πραγματοποιούνται στον
επαγγελματικό χώρο του συνεργείου, το οποίο θα φέρει την αποκλειστική ευθύνη τόσο
έναντι της εταιρίας όσο και έναντι τρίτων-πελατών για τα αποτελέσματα των εργασιών
του και θα ευθύνεται για τη ζημία που προξενεί από δική του υπαιτιότητα, παράλειψη,
αμέλεια, κακοτεχνία και εργασία ή των προστηθέντων προσώπων που χρησιμοποιεί
για τους σκοπούς της παρούσας ή επ' ευκαιρία αυτής καθώς και τρίτων προσώπων
που τυχόν αναμείχθηκαν.
3. Η εταιρία δικαιούται να επισκέπτεται τους χώρους του συνεργείου, να ελέγχει και να
εποπτεύει κάθε στάδιο της επισκευής της ζημιάς χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
4. Ο εργολήπτης μετά την ανάθεση της εντολής υποχρεούται να επισκευάζει το όχημα
για το οποίο έλαβε τη σχετική εντολή στον ελάχιστο δυνατό χρόνο και πάντα κατά
προτεραιότητα έναντι άλλων οχημάτων. Για την εκτέλεση του έργου που του έχει
ανατεθεί το συνεργείο θα χρησιμοποιεί όλα τα μέσα (οχήματα, μηχανολογικό και
ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, απαραίτητα αναλώσιμα υλικά κ.λ.π. ), καθώς και
εξειδικευμένο προσωπικό ώστε να παρέχει τις κατάλληλες υπηρεσίες επισκευής των
ζημιωθέντων οχημάτων, καθώς και οποιαδήποτε υπηρεσία προϋποθέτει ή συνδέεται
στενά με τα ανωτέρω. Υποχρεούται επίσης να προμηθεύεται με επιμέλειά του τα
απαραίτητα ανταλλακτικά και να προβαίνει στις εργασίες επισκευής σύμφωνα με τους
όρους και τις προδιαγραφές της κατασκευάστριας του οχήματος εταιρίας.
5. Η εντολή εισαγωγής προς επισκευή δίνεται αποκλειστικά και μόνο από την εταιρία.
Ο εργολήπτης υποχρεούται πριν την έναρξη της επισκευής να επιτρέψει στον

πραγματογνώμονα που θα οριστεί ειδικώς από την εταιρία να επισκεφθεί τους χώρους
εγκατάστασής του και να καταγράψει τις ζημίες του ζημιωθέντος οχήματος που
οφείλονται στο ατύχημα και αναφέρονται στη δήλωση ατυχήματος που υποβάλλει ο
ασφαλισμένος. Το δελτίο παραγγελίας των ανταλλακτικών που θα απαιτηθούν
συνυπογράφεται απαραίτητα από τον πραγματογνώμονα και μαζί με τις φωτογραφίες
που απεικονίζουν τις ζημίες του οχήματος παραδίδονται άμεσα στην εταιρία προς
έλεγχο και έγκριση. Μέσω της εταιρίας αφ' ενός μεν θα δίνεται στο συνεργείο η εντολή
επισκευής εφόσον κρίνεται ότι δεν είναι οικονομικώς ασύμφορη σε σχέση με την
εμπορική αξία του αυτοκινήτου κατά το χρόνο του ατυχήματος, αφ' ετέρου δε θα γίνεται
η προώθηση της παραγγελίας των ανταλλακτικών στην έδρα της εταιρίας.
6. Ο εργολήπτης ρητά δηλώνει, δεσμεύεται και υπόσχεται ότι παρέχει εγγύηση για τις
εκάστοτε εκτελεσθείσες επισκευές των ζημιών, τόσο για την ποιότητα των
ανταλλακτικών που χρησιμοποιήθηκαν όσο και για την εκτέλεση των εργασιών
επισκευής των αυτοκινήτων, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης,
αναλαμβάνοντας την υποχρέωση άμεσα για την οποιαδήποτε επιβαλλόμενη
επιδιόρθωση ή και αποκατάσταση των προβλημάτων που τυχόν θα προκληθούν στα
οχήματα από κακή εκτίμηση της ζημιάς ή πλημμελή επισκευή τους από το
εργατοτεχνικό του προσωπικό, είτε κατά τη διάρκεια της επισκευής τους, είτε μετά.
7. Το συνεργείο υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του καταβάλλοντας τη μέγιστη
προσοχή και επιμέλεια έτσι ώστε το αποτέλεσμα των εργασιών του να ικανοποιεί τους
πελάτες ασφαλισμένους ή τρίτους. Επίσης υποχρεούται να μην προβαίνει σε ενέργειες
οι οποίες δυσφημούν και βλάπτουν τα συμφέροντα της εταιρίας.
8. Συμφωνείται ρητά ότι τα ανταλλακτικά τα οποία θα χρησιμοποιεί το συνεργείο για
την επισκευή των οχημάτων θα τα προμηθεύεται αποκλειστικά και μόνο από την
ανώνυμη εταιρία που θα υποδεικνύει η πρώτη συμβαλλόμενη κάθε φορά. Κατά την
παραλαβή των ανταλλακτικών από την μεταφορική εταιρία το συνεργείο οφείλει να
ελέγχει την καλή κατάσταση των ανταλλακτικών τα οποία πρέπει να είναι της απολύτου
αρεσκείας του κι απολύτως κατάλληλα για το σκοπό που τα προορίζει.
9. Ειδικά συμφωνείται ότι ως συμφωνημένη εργολαβική αμοιβή για τις παρεχόμενες
υπηρεσίες του δεύτερου συμβαλλόμενου σnς περιπτώσεις θραύσης κρυστάλλων
ορίζεται το ποσό των ____,___ € ανά τεμάχιο και το ποσό των ____,___ € για τα
πλαϊνά κρύσταλλα και τα φινιστρίνια του οχήματος. Για την εργολαβική αμοιβή του ο
δεύτερος συμβαλλόμενος θα εκδίδει αντίστοιχες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών.
Διευκρινίζεται ότι τα απαιτούμενα υλικά επισκευής και αναλώσιμα ( υαλοπίνακες,
κόλλες, αστάρια, λάστιχα, κ.λ.π ) θα βαρύνουν την εταιρία. Τους υαλοπίνακες, ρητώς
συμφωνείται ότι ο εργολήπτης θα τους προμηθεύεται ως ανταλλακτικό αποκλειστικά
από την εταιρία. Κατά την παραλαβή των υαλοπινάκων από τη μεταφορική εταιρία ο
εργολήπτης οφείλει να ελέγξει την καλή κατάσταση αυτών και σε περίπτωση ζημιάς να
ενημερώσει άμεσα την εταιρία, αλλιώς θα θεωρείται ότι τους παρέλαβε σε άριστη
κατάσταση. Τα ανταλλακτικά που αποστέλλονται από την εταιρία θα τιμολογούνται στο
όνομα του ιδιοκτήτη που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας. Κατά την παραλαβή
των ανταλλακτικών ο υπεύθυνος του συνεργείου θα υπογράφει το δελτίο αποστολής
για τη σωστή παραλαβή των αναγραφόμενων ανταλλακτικών.
10. Η εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξοφλεί τιμολόγια που θα εκδίδει
ο εργολήπτης επ' ονόματι των ιδιοκτητών των ζημιωθέντων οχημάτων εντός 5
εργασίμων ημερών από την παραλαβή τους, υπό τον όρο ότι ο υπολογισμός του
τιμήματος για την αποκατάσταση της ζημιάς έγινε βάση των ορίων της
πραγματογνωμοσύνης, αφού προηγουμένως της έχει παραδοθεί έγγραφο από το

οποίο να προκύπτει ότι το επισκευασμένο πλέον όχημα παρελήφθη από τον ιδιοκτήτη
του. Το πρωτότυπο του εγγράφου αυτού συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον
ιδιοκτήτη του οχήματος θα παραδίδεται με τα τιμολόγια, την φωτοτυπία της ταυτότητας
του και την εντολή επισκευής στην εταιρία. Με την εξόφληση του τιμολογίου ο
εργολήπτης ή ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλός του θα υπογράφει απόδειξη με την
οποία θα δηλώνει ότι δεν διατηρεί άλλη αξίωση ή απαίτηση κατά της εταιρίας από την
σχέση εντολής αυτής.
11. Εκτός από το τίμημα για το εργολαβικό αντάλλαγμα που συμφωνήθηκε στην
προηγούμενη παράγραφο του παρόντος, η εταιρία δεν βαρύνεται με άλλη δαπάνη.
Ενδεικτικά συμφωνείται ότι όλες οι δαπάνες όπως εργοληπτικές εισφορές, αμοιβές
εργατοτεχνικού προσωπικού του εργολήπτη, απαιτήσεις από εργατικά ατυχήματα
κ.λ.π. βαρύνουν αποκλειστικά τον εργολήπτη, ο οποίος επιλέγει με δική του ευθύνη το
εργατοτεχνικό προσωπικό με το οποίο θα προβαίνει στην εκτέλεση του υπ' αυτού
αναληφθέντος έργου.
12. Αμοιβές ή αξία εργασιών ή ανταλλακnκών που δεν αναγράφονται στην
πραγματογνωμοσύνη δεν θα καταβάλλονται στον εργολήπτη, ο οποίος υποχρεούται
να συμφωνήσει το κόστος επισκευής με τον πραγματογνώμονα της εταιρίας.
13. Οι αμοιβές για τις εργασίες αναφέρονται στο Παράρτημα 1 που αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.
14. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης συμφωνείται αόριστη. Κάθε ένα των
συμβαλλόμενων μερών δύναται να την καταγγείλει οποτεδήποτε αζημίως. Η
καταγγελία γίνεται εγγράφως και τα αποτελέσματα της επέρχονται μετά την πάροδο
δύο μηνών από της κοινοποιήσεως του ως άνω περί καταγγελίας εγγράφου στον
έτερο των συμβαλλομένων.
15. Συμφωνείται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι το παρόν δεν αποτελεί σε καμία
περίπτωση σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και ως εκ τούτου η εταιρία δεν υπέχει
καμία υποχρέωση καταβολής μισθού ή αποδοχών πάσης φύσεως, εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης, επιδομάτων κάθε είδους στον εργολήπτη από το παρόν, ούτε
ο τελευταίος έχει δικαίωμα σε οποιαδήποτε άλλη παροχή ή οποιοδήποτε άλλο
πλεονέκτημα ή διευκόλυνση, σε χρήμα ή σε είδος τα οποία παρέχει η εταιρία στους
παρέχοντες εξαρτημένη εργασία μισθωτούς. Ο εργολήπτης παρέχει τις υπηρεσίες του
εκτός των εγκαταστάσεων της εταιρίας και ως ανεξάρτητη επιχείρηση, έναντι της
συμφωνηθείσας εργολαβικής αμοιβής που καταβάλλεται κατ' αποκοπή ανά προϊόν ή
υπηρεσία που διατίθεται από αυτόν.
16. Ο εργολήπτης υποχρεούται να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια και να μην προβαίνει
σε οποιαδήποτε ανακοίνωση ή δημοσίευση προς τρίτους οιωνδήποτε στοιχείων,
πληροφοριών, εγγράφων και γενικά οποιουδήποτε στοιχείου σχετικού με τις
υπηρεσίες, τον τρόπο εργασίας, τον εξοπλισμό, τις εγκαταστάσεις και τις
επιχειρηματικές δραστηριότητες και γενικότερα στοιχείων στα οποία έχει πρόσβαση
στα πλαίσια της εκτέλεσης της παρούσας συμβάσεως χωρίς την προηγούμενη γραπτή
συναίνεση της εταιρίας.
17. Οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται να εκτελούν τις αμοιβαίες δεσμεύσεις τους και να
ασκούν τα απορρέοντα από την παρούσα δικαιώματά τους μέσα στα πλαίσια της
καλής πίστης και των χρηστών ηθών. Ο εργολήπτης δεν δύναται να χρησιμοποιεί τα
εμπορικά σήματα, την επωνυμία και τα διακριτικά γνωρίσματα της εταιρίας για την
προώθηση των σκοπών της παρούσας σύμβασης. Ρητά συνομολογείται ότι η υπό
όρους και κατόπιν συναινέσεως της εταιρίας χρησιμοποίηση των παραπάνω

εμπορικών σημάτων, δεν μπορεί να εκληφθεί ως εκχώρηση της άδειας χρήσης αυτών
στον εργολήπτη.
18. Ρητώς συμφωνείται ότι οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της συμβάσεως
γίνεται μόνο με γραπτή συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, αποκλειομένου κάθε
άλλου αποδεικτικού μέσου και αυτού ακόμη του όρκου.
19. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια δικαστήρια για
οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από το παρόν ορίζονται αυτά των Αθηνών.
Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν σε τρία όμοια αντίτυπα και αφού
υπεγράφησαν έλαβε από ένα κάθε συμβαλλόμενο μέρος και ένα παραδόθηκε στην
αρμόδια Δ.O.Υ..
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΠΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
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