
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στην Αθήνα σήμερα, στις 15-3-2021, μεταξύ των ακόλουθων μερών:

1) Της ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΝΑΠΓΥΞΗΣ - Α.Μ.Κ.Ε. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ &

ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ — 841 00 ΣΥΡΟΣ - Α.Φ.Μ. 997193210 — ΔΟΥ ΣΥΡΟΥ νομίμως εκπροσωπούμενης στην

παρούσα από τον Πρόεδρό της, Γιάννη Ρούσσο (εψεξής η «ΚΕΤΑΝ»).

2) Της «ΤΟΥΡΜΠΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («Toorbee

ΤechποΙοgies Μ.Ι.Κ.Ε.»), μιας εταιρείας η οποία έχει νομίμως συσταθεί και λειτουργεί σύμψωνα με
τους νόμους της Ελλάδας (με αριθμό μητρώου 142281703000) εδρεύουσας στα Βριλήσσια, Αττικής,

επί της Λεωψόρου Πεντέλης, αρ. 49, 15235, νομίμως εκπροσωιτούμενης στην παρούσα από το

Διευθύνοντα Σύμβουλό της, Γιώργο Παπαχρήστο (εψεξής η «TOORBEE»).

Η ΚΕΤΑΝ και n TOORBEE θα αποκαλούνται από κοινού τα «Μέρη» ή ξεχωριστάτο καθένα το <(Μέρος>).

Π POOl ΙΟ

(1) Η TOORBEE είναι μια εταιρεία τεχνολογίας, η οποία με τις τεχνολογικές εψαρμογές που έχει αναπτύξει

κάνει τις υποδομές ενός ταξιδιωτικού προορισμού «China-readγ», δηλαδή έτοιμο να επικοινωνήσει

πληροφορίες και να προσψέρει υπηρεσίες με τον κατάλληλο τρόπο στους Κινέζους ταξιδιώτες. Η

TOORBEE μέσω της τεχνολογικής της πλατψόρμας Β2Β ψέρνει σε επαψή Κινέζικα τουριστικά γραφεία με

Ευρωπαίους παρόχους ταξιδιωτικών υπηρεσιών και εμπόρους Προϊόντων. Επίσης, n TOORBEE έχει

γραψεία στην Ελλάδα, στην Κίνα και στο Χονγκ Κονγκ και επομένως, έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στην

Κινέζικη τουριστική αγορά. Η TOORBEE, μεταξύ άλλων, έχει σχεδιάσει και διαχειρίζεται μια καινοτόμο

εψαρμογή κινητού, που λειτουργεί μέσω της εψαρμογής Wechat, που λέγεται «Toorbee Wechat mini
program» (εψεξής η «Εψαρμογή»), η οποία επιτρέπει στους εμπόρους ενός προορισμού να προβάλλουν

τα προϊόντα τους, τις υπηρεσίες καιτις προσψορές τους στην Εφαρμογή και να τα καθιστούν απευθείας

διαθέσιμα στους Κινέζους ταξιδιώτες, μέσω απευθείας παραγγελίας, αγοράς και πληρωμής που γίνεται
μέσω του κινητού τους τηλεψώνου.

(2) Η TOORBEE θα σχεδιάσει, θα κατασκευάσει και θα διαχειρίζεται ένα νέο Wechat Mini Program, το οποίο

θα ονομάζεται «Cyciades Chamber of Commerce — Toorbee Wechat Mini Program» και το οποίο θα

προσψέρει όλες τις πληροψορίες που θέλει να επικοινωνήσει η ΚΕΤΑΝ στους Κινέζους ταξιδιώτες γιατο

εκάστοτε νησί, τις υπηρεσίες, τη διαμονή, τα δρομολόγια, τις δραστηριότητες, τα αξιοθέατα, τη

γαστρονομία και την εστίαση και τις εκδηλώσεις του εκάστοτε νησιού. Επίσης, μέσω της εφαρμογής σι

Κυκλαδίτες έμποροι και επιχειρηματίες Θα μπορούν να προβάλλουν τα προϊόντα τους καιτις προσψορές

τους στους Κινέζους ταξιδιώτες, αυξάνοντας την εμπορική κίνηση στα νησιά των Κυκλάδων.

(3) Η Εψαρμογή μπορεί να εντοπισθεί διαδικτυακά μέσω της σάρωσης ενός γραμμωτού κώδικα (dR Code).

(4) Η ΚΕΤΑΝ έχει ως σκοπό την εξυπηρέτηση, προάσπιση και προώθηση των συμψερόντων των

επιχειρήσεων των νησιών των Κυκλάδων.

(5) Η ΚΕΤΑΝ θα μεριμνήσει να υλοποιήσει τις απαιτούμενες ενέργειες για να παραχωρήσει δωρεάν σημεία

σε δημόσιους χώρους προς την TOORBEE για την τοποθέτηση πλαισίων, όπου θα ψαίνεται 0 γραμμωτός

κώδικας (dR Code) του “Cyclades Chamber of Commerce — Toorbee Wecfiat Mini Program”. Μέσω αυτής

της κίνησης και ανάμεσα σε λoιπούς στόχους, η ΚΕΤΑΝ επιθυμεί να αναβαθμίσει ποιοτικά και πσσοτικά την
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επισκεψιμότητα της εμπορικής αγοράς των νησιών των Κυκλάδων και να κάνει τα Κυκλαδίτικα νησιά φιλικά

προς τους Κινέζους ταξιδιώτες.

ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, ΤΑ ΜΕΡΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

1- ΑΝΤΙΚΕίΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

1.1. Η ΚΕΤΑΝ Θα μεριμνήσει ώστε να παραχωρηθούν δωρεάν σημεία σε δημόσια προσβάσιμους χώρους,

σε συμφωνία με την TOORBEE, προκειμένου η ΤΟΟΒΒΕΕ να τοποθετήσει πλαίσια με το γραμμωτό

κώδικα (OR Code) “Cγcίades Chamber of Commerce — Toorbee Wechat Mini Program” τον οποίο σι

τουρίστες Θα μπορούν να σαρώνουν για να έχουν πρόσβαση στην Εψαρμογή.

1.2. Η ΚΕΤΑΝ Θα αναλάβει να προωθήσει σε ενδιαψερόμενους εμπόρους, επιχειρηματίες και φορείς με

τους οποίους συνεργάζεται (συλλόγους, οργανώσεις, οργανισμούς, ΕΟΤ κτλ.) προωθητικό υλικό γιατην

Εφαρμογή, ενδεικτικώς αναφερομένων αυτοκόλλητα και διαψημιστικά πλαίσια με To OR Code του
«Cyclades Chamber of Commerce — Toorbee Wechat Mini Program», καθώς και άλλο διαψημιστικό

υλικό για τη δράση Επιμελητηρίου Κυκλάδων, ΚΕΤΑΝ -TOORBEE και τις δυνατότητες της Εψαρμογής.

1.3. Το προωθητικό υλικό που αναφέρεται στο άρΘρο 1.2 ανωτέρω Θα αποστέλλεται κάθε φορά από την

TOORBEE στην ΚΕΤΑΝ και ο τρόπος επικοινωνίας προς τους εμπόρους, επιχειρηματίες και ψορείς Θα

συμφωνείται μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων.

1.4. Η ΚΕΤΑΝ Θα φέρει σε επαφή την TOORBEE με εμπόρους και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται
στα νησιά των Κυκλάδων προκειμένου να συνεργαστούν με την TOORBEE και να ενταχθούν στην

εφαρμογή «CγcΙades Chamber of Commerce — Toorbee Wechat Mini Program» προσφέροντας τα

προϊόντα και τις υπηρεσίες τους.

2- ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗ!

Ως ανταμοιβή για τις υπηρεσίες που προσφέρονται από η ΚΕΤΑΝ στην TOORBEE, σύμφωνα με τους όρους

1.1 και 1.2. του άρθρου 1 της παρούσας Σύμβασης Συνεργασίας, n TOORBEE Θα αποδίδει στην ΚΕΤΑΝ

αμοιβή ίση με 50% επί του ποσού που εισπράττεται από την TOORBEE από τον εκάστοτε έμπορο ή
επιχειρηματία για κάθε παραγγελία, κράτηση ή αγορά που έλαβε χώρα μέσω του «CγcΙades Chamber of

Commerce — Toorbee Wechat Mini Program», στο οποίο η ΚΕΤΑΝ Θα έχει άμεση πρόσβαση, προκειμένου

να παρακολουθεί τις κινήσεις και τις εκκαθαρίσεις των συναλλαγών.

3- ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης Συνεργασίας συμφωνείται για δύο (2) έτη και άρχεται από

την ημερομηνία της υπογραφής της. Η Σύμβαση Συνεργασίας Θα παρατείνεται αυτομάτως για (1) ένα

επιπλέον έτος εάν δεν λυθεί έως και ένα (1) μήνα πριν από τη λήξη της διάρκειάς της ή ένα (1) μήνα πριν

από τη λήξη της διάρκειας κάθε ετήσιας παράτασης.

4- ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

4.1. Τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι οι ακόλουθες θεμελιώδεις αρχές πρέπει να διέπουν τη σχέση τους:
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Ε.

α. Να εργάζονται από κοινού, με συνεργατικό τρόπο ώστε να ενθαρρύνουν μια ελεύθερη και ειλικρινή

ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών για την επίτευξη των κοινών ή επιμέρους στόχων τους.

β. Να αντιμετωπίζουν όλες τις πληροψορίες που παρέχονται από την ΚΕΤΑΝ ατην TOORBEE ή από την

TOORBEE στην ΚΕΤΑΝ με αυστηρή εμπιστευτικότητα όπως περιγράψεται στο άρθρο 8 της παρούσας

Σύμβασης Συνεργασίας.

4.2. Η σχέση των Μερών στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης Συνεργασίας είναι αυτή των ανεξάρτητων

αναδόχων. Κανένα από τα Μέρη δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ενεργεί ως αντιπρόσωπος του άλλου

Μέρους για οποιονδήποτε σκοπό.

4.3. Κανένα από τα Μέρη δεν μπορεί να προβεί σε ανακοινώσεις δια του τύπου ή σε άλλες ανακοινώσεις

σχετικά μετην παρούσα Σύμβασης Συνεργασίας χωρίς την προηγούμενη έγκριση του άλλου Μέρους

αναφορικά με τη μορψή και τον τρόπο της εκάστοτε ανακοίνωσης.

5- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

5.1. Τα Μέρη ασκούν κάθε δέουσα εξειδίκευση, μέριμνα, επιμέλεια και συμμόρφωση με τις ορθές τεχνικές,
διοικητικές και χρη ματοοικονομικές πρακτικές κατά την εκτέλεση του αντικειμένου συνεργασίας, όπως

περιγράφεται στο άρθρο 1 ιης ιιαρούσας Σύμβασης Συνεργασίας.

5.2. Στο μέτρο που απαιτείται, το κάθε Μέρος θέτει στη διάθεση του άλλου Μέρους τις ακόλουθες

πληροψορίες που απαιτούνται για την εκτέλεση του αντικειμένου συνεργασίας, όπως περιγράφεται

στο άρθρο Ι της παρούσας Σύμβασης Συνεργασίας, ήτοι:

. Ορισμό ενός προσώπου υπεύθυνου για την επικοινωνία για σκοπούς επικοινωνίας και συντονισμού.

. Διάθεση όλων των δεδομένων και εγγράφων που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του αντικειμένου

συνεργασίας, όπως περιγράψεται στο άρθρο Ι της παρούσας Σύμβασης Συνεργασίας.

. Παροχή πρόσβασης σε προσωπικό και εγκαταστάσεις, στα οποία η πρόσβαση είναι απαραίτητη για την
εκτέλεση του αντικειμένου συνεργασίας, όπως περιγράφεται στο άρθρο 1 της παρούσας Σύμβασης

Συνεργασίας.

6- ΠΡΟΣΩΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

6.1. Κάθε Μέρος διορίζει ένα πρόσωπο υπεύθυνο για την επικοινωνία για την εκτέλεση των ρόλων και την

ανάληψη των ευθυνών του Μέρους που το διόρισε, όπως το πρόσωπο αυτό ορίζεται στην παρούσα

Σύμβαση Συνεργασίας.

6.2. Το πρόσωπο που διορίζεται υπεύθυνο για την επικοινωνία θα:

α. Είναι το κύριο πρόσωπο επικοινωνίας γιατο άλλο Μέρος όσον αφορά στα καθημερινά θέματα
που ανακύπτουν από ή σε σχέση μετην παρούσα Σύμβαση Συνεργασίας.

β. Αναλαμβάνει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Μέρους που το διόρισε.

7- ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ
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7.1. Κάθε Μέρος μπορεί να αναζητήσει και να επισημάνει μια ευκαιρία πώλησης ενός προϊόντος ή μίας
προσψοράς ή παροχής μίας υπηρεσίας.

7.2. Τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την επικοινωνία εξετάζουν τακτικά και καταρτίζουν περιοδικά

κατάλογο των προοπτικών που μπορούν να οδηγήσουν σε προτάσεις τις οποίες και τα δύο Μέρη
θεωρούν ότι είναι καλές ευκαιρίες προς επιδίωξη.

7.3. Τα Μέρη Θα εξετάζουν από κοινού και Θα καθορίζουν εάν και με ποιο τρόπο Θα επιδιώκουν τις ευκαιρίες

που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση Συνεργασίας.

8- ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

8.1. Όλα τα δεδομένα και σι πληροφορίες (εφεξής σι «Εμπιστευτικές Πληροψορίες»),
συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριστικά, τεχνικών, μη τεχνικών, οικονομικών και εμπορικών

πληροφοριών και δεδομένων που ανταλλάσσονται μεταξύ των Μερών για τους σκοπούς της παρούσας

Σύμβασης Συνεργασίας είναι αυστηρώς εμπιστευτικά/-ές, δεν Θα χρησιμοποιούνται για οποιοδήποτε

σκοπό παρά μόνο γιατο σκοπό της παρούσας Σύμβασης Συνεργασίας και αποτελούν ιδιοκτησία των
Μερών, είτε του Επιμελητηρίου Κυκλάδων και της ΚΕΤΑΝ είτε της TOORBEE, αντιστοίχως.

8.2. Εμπιστευτικές Πληροφορίες είναι (ι) εφόσον παρουσιάζονταιγραπτώς, οιπληροψορίες που σαφώς και

εμφανώς επισημαίνονται ως εμπιστευτικές κατά τη στιγμή της γνωστοποίησης, ή (ii) εάν

παρουσιάζονται ή γνωστοποιούνται προφορικά, σι πληροφορίες που έχουν αναγνωρισθεί ως

εμπιστευτικές πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά την προψορική παρουσίαση ή κοινοποίηση και έχουν

επιβεβαιωθεί γραπτώς ως εμπιστευτικές εντός τριάντα (30) ημερών από την προψορική παρουσίαση

ή κοινοποίηση.

8.3. Τα Μέρη υποχρεσύνταινα αντιμετωπίζουν τις Εμπιστευτικές Πληροψορίες ως «ιδιωτικές» ή «εξαιρετικά
εμπιστευτικές» και να μην αποκαλύπτουν, δημοσιεύουν ή χρησιμοποιούν (για σκοπούς διάψορους

από τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης Συνεργασίας) οποιαδήποτε Εμπιστευτική Πληροψορία σε

οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση, εταιρεία ή πρόσωπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του

άλλου Μέρους, εκτός εάν η αποκάλυψη ή δημοσίευση Εμπιστευτικών Πληροφοριών γίνεται προς τα

Δεσμευόμενα Πρόσωπα, τα οποία απαιτείται να γνωρίζουν ή να έχουν πρόσβαση στις Εμπιστευτικές

Πληρσψορίες για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης Συνεργασίας ή εκτός εάν η αποκάλυψη ή
δημοσίευση ή χρησιμοποίηση των Εμπιστευτικών Πληροφοριών απαιτείται εκ του νόμου, ή από

απόψαση δικαστηρίου ή δισικητικής ή άλλης αρχής.

8.4. Τα Μέρη ευθύνονται γιατις ζημίες που προκαλούνται από τη μη εξουσισδστημένη ή αμελή κοινοποίηση

των Εμπιστευτικών Πληροφοριών.

8.5. Η υποχρέωση εμπιστευτικότητας παραμένει σε ισχύ για δύο (2) έτη μετά τη λήξη της διάρκειας της

παρούσας Σύμβασης Συνεργασίας.

8.6. Τα Μέρη συμφωνούν μετην παρούσα ότι:

(i) Θα διασφαλίζουν ότι όλα τα Δεσμευόμενα Πρόσωπα τηρούν τους όρους της παρούσας

υποχρέωσης εμπιστευτικότητας και διαψυλάττουν την εμπιστευτικότητα όλων των Εμπιστευτικών

Πληροψοριών και Θαείναι υπεύθυνα για οποιαδήποτε αποκάλυψη Εμπιστευτικών Πληρσψοριών

γίνει από οποιοδήποτε Δεσμευόμενο Πρόσωπο κατά υπαίτια παράβαση των όρων της παρούσας

υποχρέωσης εμπιστευτικότητας.

4

KG LAW FIRM REF. Νυ~).3



(ii) Δεν Θα αντιγράψουν, αναπαράγουν ή διανείμουν προς τρίτους τα έγγραψα ή οποιαδήποτε

πληροψορία τους γνωστοποιηΘείαπό τον αντισυμβαλλόμενό τους Μέρος στην παρούσα Σύμβαση

Συνεργασίας με οποιοδήποτε τρόπο, γραπτό ή προψορικό.
(iίΊ)Αναγνωρίζουν ότι σι Εμπιστευτικές Πληροφορίες ανήκουν και Θα ανήκουν Κατά πάντα χρόνο στο

Μέρος από το οποίο προέρχονται και ότι Κατόπιν λήξης της διάρκειας της παρούσας Σύμβασης
Συνεργασίας, τα Δεσμευόμενα Πρόσωπα Θα επιστρέψουν στο αντισυμβαλλόμενό τους Μέρος ή
Θα καταστρέψουν ό,τι Εμπιστευτικές Πληροψορίες τυχόν έχουν στην διάθεση τους. Όσες

Εμπιστευτικές Πληροψσρίες δεν επιστραψούν ή καταστραψούν, συμπεριλαμβανομένων καιτυχόν

προψορικών Εμπιστευτικών Πληροφοριών Θα υπόκεινται στις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας

της παρούσας Σύμβασης Συνεργασίας.

Για τους σκοπούς του παρόντος άρΘρου, «Δεσμευόμενα Πρόσωπα)) νοούνται (i) σι υπάλληλοι, (H) τα μέλη

του Διοικητικού Συμβουλίου ή διαχειριστές, (iii) τα στελέχη, (Ίν) σι εκπρόσωποι και (ν) σι σύμβουλοι, (vi) σι

μέτοχοι των Μερών καθώς και τα αντίστοιχα πρόσωπα υπό (Ί)-(ν) των μετόχων των Μερών.

Σε περίπτωση καταγγελίας της Παρούσας Σύμβασης Συνεργασίας η υποχρέωση για τήρηση

εμπιστευτικότητας Θα συνεχίζει να δεσμεύει τα Μέρη για διάστημα δύο (2) ετών από την ημέρα της

καταγγελίας.

9- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

9.1. Ολα τα δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας, είτε του Επιμελητηρίου Κυκλάδων και

της ΚΕΤΑΝ είτε της TOORBEE, που προϋπήρχαν της ημερομηνίας υπογραψής της παρούσας Σύμβασης

Συνεργασίας Θα συνεχίσουν να ανήκουν στο αντίστοιχο Μέρος το σποίο είχε στην κατοχή του τέτοια

δικαιώματα πριν την ημερομηνία υπογραψής της παρούσας Σύμβασης Συνεργασίας. Κανένα εκ των
Μερών δεν Θα αποκτά, δυνάμει της παρούσας Σύμβασης Συνεργασίας, οποιοδήποτε δικαίωμα

ιδιοκτησίας επί πνευματικών δικαιωμάτων, πατεντών, εμπορικών μυστικών, εμπορικών σημάτων ή επί
οιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του άλλου Μέρους.

9.2. Κανένας περιεχόμενος στην παρούσα Σύμβαση Συνεργασίας όρος δεν Θα ερμηνεύεται κατά τέτοιο

τρόπο, ώστε να αποδίδει, ρητώς ή σιωπηρώς ή άλλως, σε κανένα εκ των Μερών οποιοδήποτε δικαίωμα

χρήσης εμπορικού σήματος, επωνυμίας ή συμβόλου του άλλου Μέρους, ή ώστε να παρέχει σε Κανένα
εκ των Μερών οποιαδήποτε άδεια ή τίτλο κυριότητας σχετικά με οποιαδήποτε εψεύρεση και/ή

πατέντα η οποιοδήποτε δικαίωμα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας, που κατά τη στιγμή της

υπογραψής της παρούσας Σύμβασης Συνεργασίας, ανήκει ή ελέγχεται ή αποκτάται εφεξής από το άλλο

Μέρος.

9.3. 0 παρόν όρος παραμένει ισχυρός ακόμα και επί λήξης ή καταγγελίας της παρούσας Σύμβασης
Συνεργασίας.

10- ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η παρούσα Σύμβαση Συνεργασίαςδιέπεταιαπότο Ελληνικό δίκαιο.

11- ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Τα Μέρη Θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη ψιλική επίλυση οιασδήποτε διαψοράς που

ενδέχεται να προκύψει από την ερμηνεία και την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης Συνεργασίας. Σε

περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν καταστεί εψικτό, όλες σι διαψορές που προκύπτουν σε σχέση με την

παρούσα Σύμβαση Συνεργασίας Θα επιλύονται από τα δικαστήρια της Ερμούπολης.
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12- ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Ούτε η ΚΕΤΑΝ ούτε η TOORBEE Θα ψέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε αδυναμία ή καθυστέρηση εκτέλεσης
της παρούσας Σύμβασης Συνεργασίας που προκαλείται από Ανωτέρα Βία.

Ανωτέρα Βία: σημαίνει (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά):

(I) Πόλεμος (κηρυγμένος ή μη), εισβολή, ένοπλη σύγκρουση ή εχθρική πράξη,

(ii) Επανάσταση, εξέγερση ή άλλη κοινωνική αναταραχή, τρομοκρατική ενέργεια ή δολιοψθορά,

(iii) Πυρηνική έκρηξη, ραδιενεργή ή χημική ρύπανση ή ιονίζουσα ακτινοβολία,

(iv) Απεργίες, επιβραδύνσεις ή αποκλεισμοί.

(ν) Οποιοδήποτε επακόλουθο των καιρικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένης της αστραπής, της
ψωτιάς, του σεισμού, του παλιρροϊκού κύματος, της πλημμύρας, της καταιγίδας, του κυκλώνα, του
τυψώνα, ή του ανεμοστρόβιλου,

(vi) Έκρηξη (εκτός της πυρηνικής, ή της έκρηξης οψειλόμενης σε πολεμικές ενέργειες),

(vii) Επιδημία ή πανώλη.

Ως περιπτώσεις Ανωτέρας Βίας θεωρούνται όλες οι περιστάσεις που εκψεύγουν του ελέγχου οποιουδήποτε
Μέρους και επηρεάζουν την εκπλήρωση της παρούσας Σύμβασης Συνεργασίας και σι οποίες δεν Θα
μπορούσαν να είχαν προβλεψθεί ή αποτραπεί ακόμα και μετην επίδειξη της δέουσας επιμέλειας εκ μέρους
ενός συνετού μέρους σε σχέση με την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων δυνάμει της
παρούσας Σύμβασης Συνεργασίας.

13- ΓΛΩΣΣΑ

Η γλώσσα που διέπει την παρούσα Σύμβαση Συνεργασίας και στην οποία διεξάγονται οι καθημερινές
επικοινωνίες βάσει αυτής, είναι η [Ελληνική].

14- ΜΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

Η αδυναμία οποιουδήποτε Μέρους να εμείνει, σε μία ή πλείονες περιπτώσεις, στην αυστηρή εκτέλεση
οποιουδήποτε όρου της παρούσας Σύμβασης Συνεργασίας ή η αδυναμία να κάνει χρήση οποιουδήποτε
δικαιώματός του που απορρέει από την παρούσα Σύμβαση Συνεργασίας δεν Θα ερμηνεύεται ως παραίτηση
από ιο οχειικό όρο ή δικαίωμα και σι οχιιικοί όροι και ιιι σχετικά δικαιώματα Οα παραμένουν σε ισχύ.

15- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

‘Ολοι σι όροι της παρούσας Σύμβασης Συνεργασίας θεωρούνται ουσιώδεις και μπορούν να τροποποιηθούν
μόνο εγγράψως.

16- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οποιαδήποτε ειδοποίηση ή άλλη επικοινωνία από ή σε σχέση μετην παρούσα Σύμβαση Συνεργασίας γίνεται

εγγράψως και παραδίδεται προσωπικά ή αποστέλλεται μέσω courier, ταχυδρομικής αλληλογραψίας, fax ή
μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), ως ακολούθως:

α. Προς: ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΑΝΑΠΤΥΞΗΣ(ΚΕΤΑΝ)
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Κ. ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

β. Προς: TOORBEE ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λεωψόρος ΠΕΝΤΕΑΗΣ, αρ. 49, ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, 15235

Κ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΠΟΣ

Ιδρυτής, Διευθύνων Σύμβουλος

Σε περίπτωση απουσίας Του:

Κ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Συν-ιδρυτής, Οικονομικός Διευθυντής

17- ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Κάθε Μέρος δικαιούται να τερματίσει την παρούσα Σύμβαση Συνεργασίας, με έγγραψη ειδοποίηση, σε

περίπτωση που το άλλο Μέρος έχει παραβιάσει ή αδυνατεί να εκπληρώσει οποιαδήποτε από τις

υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση Συνεργασίας, σε περίπτωση που η παράβαση

ή η αδυναμία δεν αρθεί εντός περιόδου τριάντα (30) ημερών από αντίστοιχη προηγούμενη έγγραψη
ειδοποίηση.

Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας Σύμβασης Συνεργασίας, κανένα Μέρος δεν υποχρεούται σε
συνέχιση των ενεργειών που περιγράψονται στην παρούσα Σύμβαση Συνεργασίας και όλες οι υποχρεώσεις

και τα δικαιώματα των Μερών από την παρούσα Σύμβαση Συνεργασίας θα τερματιστούν, με εξαίρεση των
όσων προβλέπονται στα άρθρα 8 και 9 της παρούσας Σύμβασης Συνεργασίας. Σε περίπτωση καταγγελίας,

κάθε Μέρος επιστρέψει αμελλητί στο άλλο Μέρος κάθε πληροψορία που ανήκει στο Μέρος αυτό και κάθε

εμπιστευτική πληροψορία του Μέρους αυτού.

18- ΕΥΘΥΝΗ

18.1. Η ΚΕΤΑΝ και η TOORBEE ευθύνονται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους μετην δέουσα επιμέλεια

και δεξιότητα. Με εξαίρεση την καταβολή αποζημίωσης εξαιτίας παράβασης του άρθρου 8 της

παρούσας Σύμβασης Συνεργασίας, σε καμία άλλη περίπτωση το ένα Μέρος δεν ευθύνεται έναντι του

άλλου Μέρους για οποιαδήποτε έμμεση, ειδική, τυχαία απώλεια ή αποθετική ζημία που προκύπτει

από ή σχετίζεται μετην παρούσα Σύμβαση Συνεργασίας.

18.2. Κεκτημένα δικαιώματα και υποχρεώσεις των Μερών δεν επηρεάζονται από την καταγγελία ή τη λύση

της παρούσας Σύμβασης Συνεργασίας.

19- ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΕΣ

Όσες επικεψαλίδες ενοτήτων χρησιμοποιούνται στην παρούσα Σύμβαση Συνεργασίας τίθενται για λόγους
ευκολίας και δεν επηρεάζουν την ερμηνεία της παρούσας Σύμβασης Συνεργασίας.

20- ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Σύμβασης Συνεργασίας είναι ή καταστεί άκυρη,

ανίσχυρη ή μη εκτελεστή, σι υπόλοιπες διατάξεις της παρούσας Σύμβασης Συνεργασίας θα παραμείνουν
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ανει-ιηρέαστες και η άκυρη διάταξη ή Το άκυρο Τμήμα αυτής Θα αντικατασταθεί ή Θα τροποποιηθεί στο
βαθμό που είναι αναγκαίο προκειμένου να διατηρηθεί ο σκοπός της παρούσας Σύμβασης Συνεργασίας.

21- ΕΚΧΩΡΗΣΗ

Η παρούσα Σύμβαση Συνεργασίας δεν είναι δυνατόν να μεταβιβαστεί από οποιοδήποτε Μέρος σε τρίτο

μέρος χωρίς την προηγούμενη έγγραΦη συγκατάθεση του άλλου Μέρους.

22- ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

22.1. Αμψάτερα τα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να αλληλοενημερώνονται αμέσως εγγράψως,

αναψορικά με οποιαδήποτε μεταβολή σε σχέση μετην καταχώριση ή τη νόμιμη εκπροσώπησή τους, η

οποία ενδέχεται να επηρεάσει την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης Συνεργασίας ή την

επαγγελματική τους σχέση.

22.2. Η παρούσα Σύμβαση Συνεργασίας αποτελείτην πλήρη κατανόηση καισυμψωνία των Μερών, σε σχέση

με το αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης Συνεργασίας και υπερισχύει έναντι σιασδήποτε άλλης

προψορικής ή έγγραψης συμψωνίας των Μερών.

Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα Σύμβαση Συνεργασίας υπογράψεται σε δύο (2) αντίτυπα, εκ των οποίων

κάθε Μέρος έλαβε ένα.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΤΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ TOORBEE
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