ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Σήμερα την …….η ……………….. …………….. (ημερομηνία),
στ..... ..........................(τόπος), οι υπογεγραμμένοι αφ’ενός ο εκπρόσωπος
της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «Σ.
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - Σ. ΤΟΥΜΑΖΑΝΗΣ ΙΚΕ» με τον διακριτικό τίτλο
“read-y.gr” που εδρεύει στην Αθήνα οδ. Δράμας. αρ. 72, με ΑΦΜ
800833301 της ΔΟΥ Α' Αθηνών, email info@read-y.gr καλούμενη
εφεξής η Διαφημίστρια και αφετέρου ο ..................................
εκπρόσωπος της .................................... εταιρείας με την επωνυμία
«....................................................» με τον διακριτικό τίτλο “................”
που εδρεύει στ..... ................... οδ................ αρ. ......., με ΑΦΜ
............................. της ΔΟΥ ...................., email …………………..
καλούμενος εφ’ εξής ως η Εκδότρια συνεφώνησαν, συνομολόγησαν και
έκαναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:
1) Η εκδότρια αποκτά δικαίωμα δημοσίευσης στο διαδίκτυο σε
ιστότοπο που διατηρεί η διαφημίστρια στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.read-y.gr αποσπασμάτων έργων τρίτων - και συγκεκριμένα
συγγραφέων συνεργαζομένων με την εκδότρια. Η δημοσίευση θα γίνεται
σε ψηφιακή μορφή που είναι δυνατόν να αναγιγνώσκεται σε ηλεκτρονικό
υπολογιστή ή tablet ή άλλο ανάλογο ηλεκτρονικό σύστημα. Επίσης η
εκδότρια αποκτά δικαίωμα πρόσβασης στις αξιολογήσεις/σχόλια όλων
των δημοσιευθέντων στον ιστότοπο αποσπασμάτων. Για την εκπλήρωση
των ανωτέρω σκοπών θα γνωστοποιηθούν από την διαφημίστρια στην
εκδότρια κωδικοί κουπονιών μέσα από το ίδιο το σύστημα. Ο σκοπός
των δημοσιεύσεων είναι καθαρά διαφημιστικός – προώθησης
συγγραφικών έργων και η διαφημίστρια δεν αποκτά κανένα πνευματικό ή
εμπορικό δικαίωμα επί των έργων του συγγραφέων.
2) Η διάρκεια των δικαιωμάτων δημοσίευσης και πρόσβασης στις
αξιολογήσεις συμφωνείται να είναι ................. ημέρες και παρέχονται
……..κουπόνια προς συνεργαζόμενους με την εκδότρια συγγραφείς.
Δύναται να ανανεωθεί όμως μετά την λήξη της με έγγραφη συμφωνία
των μερών. Σιωπηρή ανανέωση της παρούσας δεν επιτρέπεται.

3) Για τα συγκεκριμένα δικαιώματα δημοσίευσης και πρόσβασης,
κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, η διαφημίστρια θα λάβει από την
εκδότρια το ποσόν των ........................ ευρώ, πλέον ΦΠΑ, ως αμοιβή για
τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Το ανωτέρω ποσόν καλύπτει και κάθε
σχετική δαπάνη της διαφημίστριας. Η εκδότρια δεσμεύεται να αποστείλει
το συμφωνητικό υπογεγραμμένο εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από
την καταβολή της αμοιβής της διαφημίστριας και την παραλαβή του
συμφωνητικού, ανυπόγραφου από την εκδότρια, ενώ η διαφημίστρια
δεσμεύεται από την πλευρά της να γνωστοποιήσει στην εκδότρια τους
κωδικούς κουπονιών εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την
ημερομηνία παραλαβής του υπογεγραμμένου από την εκδότρια
συμφωνητικού. Η καταβολή της αμοιβής αποδεικνύεται αποκλειστικά με
έγγραφη απόδειξη της διαφημίστριας ή αποδεικτικό τραπεζικής
κατάθεσης αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου, του όρκου
συμπεριλαμβανομένου.
4) Η αποστολή και δημοσίευση των αποσπασμάτων γίνεται από
τους ίδιους τους συγγραφείς, κατά παραχώρηση του δικαιώματος
δημοσίευσης που έχει αποκτήσει η εκδότρια, με τους όρους και τις
επιμέρους συμφωνίες που περιγράφονται στο παρόν, και με την χρήση
του κωδικού κουπονιού που γνωστοποιείται συστημικά για το σκοπό
αυτό στην εκδότρια με δική της ευθύνη. Η εκδότρια δε γνωστοποιεί στη
διαφημίστρια το όνομα του συγγραφέα όπως και τον τίτλο του
αποσπάσματος. Η ευθύνη για τον χρόνο δημοσίευσης του αποσπάσματος
όσο και για το περιεχόμενο αυτού είναι αποκλειστικά ζήτημα συμφωνίας
εκδότριας και συγγραφέων και η διαφημίστρια δεν φέρει καμία ευθύνη.
5) Η διαφημίστρια δεν έχει υποχρέωση επιστροφής χρημάτων ούτε
φέρει οποιαδήποτε άλλη ευθύνη σε περίπτωση που η εκδότρια δεν κάνει
χρήση των δικαιωμάτων της κατά το ανωτέρω συμφωνημένο διάστημα.
Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία λήξης των κουπονιών είναι η ίδια με
αυτή της λήξης της συνδρομής, ανεξάρτητα από τον χρόνο δημοσίευσης
του αποσπάσματος από τον συγγραφέα.
6) Η εκδότρια εγγυάται ότι ο συγγραφέας κατέχει εξ ολοκλήρου
κάθε πνευματικό δικαίωμα του κειμένου το οποίο παραδίδεται στην
διαφημίστρια ως επίσης και κάθε παρεπόμενο δικαίωμα. Αποκλείεται
δηλαδή η ευθύνη της διαφημίστριας για τυχόν απαιτήσεις τρίτων
αφορούσες πνευματικά ή εμπορικά δικαιώματα.

7) Η διαφημίστρια δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη
του δημοσιευθέντος κειμένου καθώς δημοσιεύεται όπως ακριβώς αυτό
αναρτήθηκε από τον συγγραφέα. Επίσης η διαφημίστρια δεν φέρει
οποιαδήποτε ευθύνη έναντι της εκδότριας σε περίπτωση μη ανάρτησης
κειμένου από συγγραφέα που του χορηγήθηκε ο κωδικός κουπονιού από
την εκδότρια.
8) H διαφημίστρια δεσμεύεται ότι δεν θα υπάρχει δυνατότητα
αυτόματης αντιγραφής – επικόλλησης των κειμένων που αναρτώνται
στον ιστοτοχώρο που διατηρεί αλλά δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για την
περίπτωση που κάποιος τρίτος αντιγράψει ή αναπαράξει ή κοινοποίησει
το απόσπασμα με οποιονδήποτε τρόπο.
Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί η αμοιβή της διαφημίστριας ή
δεν παραληφθεί υπογεγραμμένο το συμφωνητικό στις συμφωνημένες
προθεσμίες, η παρούσα συμφωνία παύει να ισχύει και η διαφημίστρια δεν
έχει καμία υποχρέωση έναντι της εκδότριας. Επιπλέον, σε περίπτωση που
έχει γίνει πληρωμή χωρίς όμως να έχει παραληφθεί υπογεγραμμένο το
συμφωνητικό στις συμφωνημένες ημερομηνίες, τα χρήματα
επιστρέφονται. Για κάθε διαφορά που θα προκύψει από το παρόν
συμφωνητικό αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.
Το παρόν συμφωνητικό αναγνώσθηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη
που αποδέχθηκαν όλους τους όρους του ανεπιφύλακτα και υπέγραψαν
και έλαβαν από ένα όμοιο αντίτυπο το καθένα.

Οι συμβαλλόμενοι
Η Διαφημίστρια

Η εκδότρια

