
 
Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου - Ηπείρου 

Π.ΑΡΤΑΣ 

Περιφερειακή οδός Άρτας 

 

 

                             ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ   

 

Στην Άρτα σήμερα την ……… μεταξύ του ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (εφεξής καλούμενου « ΔΕΔΔΗΕ»), 

που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Περραιβού 20 και Καλλιρρόης 5 με 

ΑΦΜ:094532827, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ Αθήνας και εδώ εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. 

Φ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ, Διευθυντή Π. Άρτας και αφ’ ετέρου από ……………..(εφεξής 

καλουμένου "ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ") που έχει έδρα στην ……………….συμφωνούνται και 

συνομολογούνται τα ακόλουθα, η ισχύς των οποίων δεν δύναται να αναιρεθεί με 

καμία άλλη συμφωνία που δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα σύμβαση 

 

                 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 

 

Με το παρών συμφωνητικό η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. μετά την υπ' αριθμό Z2605003080 

 διακήρυξη, κατά την οποία ο Προμηθευτής αναδείχθηκε μειοδότης, αναθέτει σ' 

αυτόν και ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την εκτέλεση της Προμήθειας 15 

μεταλλικών αρχειοθηκών  σύμφωνα με την συνημμένη τεχνική περιγραφή. 

Οι αρχειοθήκες θα παραδοθούν και θα τοποθετηθούν στο αρχείο του ΤΟΜΕΑ 

 ΧΡΗΣΤΩΝ του  Πρακτορείου Πρέβεζας που βρίσκεται στο υπόγειο στην Λ.  

Ιωαννίνων 299 Πρέβεζας εντός 15  ημερών από την ημερομηνία κατακύρωσης  

του Διαγωνισμού ολοκληρωμένες σύμφωνα με την Τεχνική περιγραφή της  

Διακήρυξης. 

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 

Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η επίβλεψη της καλής εκτέλεσης της 

Προμήθειας ασκείται από τον Προϊστάμενο του Πρακτορείου Πρέβεζας,  ο οποίος 

θα καλείται στο εξής Επιβλέπουσα Υπηρεσία, ενώ ο Διευθυντής της Περιοχής 

ΑΡΤΑΣ θα καλείται Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

Στα καθήκοντα της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας 

περιλαμβάνεται η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας, ποσότητας γενικά 

και η προσήκουσα εκτέλεση των όρων του Συμφωνητικού. 

 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

 

Ο Ανάδοχος κατέθεσε σήμερα την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεση με 

αριθμό ………….. εκ ……….. € η οποία αντιστοιχεί στο 5% της αξίας της 

Προμήθειας, για την ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη εκτέλεση των όρων και 

συμφωνιών, του συμφωνητικού  που θεωρούνται εξίσου ουσιώδεις. 

 

    Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων της Επιχείρησης που 

προκύπτουν από τις υπόλοιπες διατάξεις του Συμφωνητικού, στις 

περιπτώσεις που ο Προμηθευτής καθυστερήσει χωρίς εύλογη δικαιολογία 

την εκτέλεση της Προμήθειας ή εάν δεν συμμορφώνεται προς τις διατάξεις 



του Συμφωνητικού και καθυστερεί την εμπρόθεσμη  εκτέλεση της 

Προμήθειας ή εάν δεν τηρηθεί η τεχνική προδιαγραφή η υπάρξει ελάττωμα 

υλικού η Επιχείρηση δικαιούται, για οποιαδήποτε από τα παραπάνω, να 

απευθύνει "Ειδική Πρόσκληση" προς τον Ανάδοχο στην οποία απαραίτητα 

μνημονεύονται οι διατάξεις του παρόντος Άρθρου και στην οποία 

περιλαμβάνεται συγκεκριμένη περιγραφή ενεργειών που πρέπει να 

εκτελεστούν από τον Ανάδοχο, μέσα σε προθεσμία που τάσσεται από την 

"Ειδική Πρόσκληση". 

Η προθεσμία στην περίπτωση αυτή καθορίζεται με βάση το συντομότερο 

δυνατό από τεχνικής απόψεως χρόνο για την εκπλήρωση της αντίστοιχης 

υποχρέωσης, και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 

πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. 

Εάν ο Προμηθευτής δεν συμμορφωθεί με την παραπάνω έγγραφη "Ειδική 

Πρόσκληση" μέσα στην προθεσμία που έχει καθοριστεί, η Επιχείρηση 

δικαιούται με εξώδικη δήλωση προς τον Προμηθευτή, η οποία κοινοποιείται 

με Δικαστικό Επιμελητή, να προβεί στην καταγγελία του Σύμφωνητικού.  Η 

καταγγελία οριστικοποιείται και ο Προμηθευτής εκπίπτει του Σύμφωνητικού 

(Επικύρωση της Έκπτωσης), αν δεν υποβληθεί μέσα σε προθεσμία πέντε 

(5) εργασίμων ημερών ένσταση του Προμηθευτή ή αν απορριφθεί η 

ένσταση.   Η ένσταση που ασκείται εμπρόθεσμα αναστέλλει την απόφαση 

έκπτωσης μέχρι να εκδοθεί η απόφαση επί της ένστασης.  Για την ένσταση 

αποφασίζει η Επιχείρηση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δέκα (10) 

εργάσιμων ημερών από την κατάθεση της ένστασης. 

Με την οριστικοποίηση της καταγγελίας του Σύμφωνητικού, σύμφωνα με 

τα παραπάνω, ο Ανάδοχος αποξενούται και αποβάλλεται από την 

Προμήθεια. Η Επιχείρηση δικαιούται να αναθέσει σε άλλον Προμηθευτή. 

Κατά του οριστικά έκπτωτου Προμηθευτή, με την επιφύλαξη όλων των 

δικαιωμάτων της Επιχείρησης  Καταπίπτει υπέρ της Επιχείρησης η Εγγύηση 

Καλής Εκτέλεσης. 

                                             

                                             ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. , μετά την εκτέλεση της 

Προμήθειας  και με υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών: 

1. Πιστοποίηση που θα προσδιορίζει την καλή εκτέλεση της Προμήθειας. 

2. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που 

απαιτείται από το νόμο, το οποίο θα ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα της 

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

3. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας. 

Στην αξία του τιμολογίου θα προστίθεται Φ.Π.Α. 23%, που βαρύνει την 

Επιχείρηση. 

 

Για την επιβεβαίωση των παραπάνω τα συμβαλλόμενα μέρη υπέγραψαν την 

παρούσα σύμβαση σε δύο (2) πρωτότυπα και πήραν από ένα (1) το καθένα. 

 

 

Ο Ι   Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ                    ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

        

 

 

                    



 

 

 

 


