
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
2ο ΧΛΜ. Ν.Ε.Ο. Λαμίας - Αθήνας
351 00  ΛΑΜΙΑ

ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ………………..  
 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ………...2018

   Σ Υ Μ Β Α Σ Η   

Στην Λαμία   σήμερα την …..0...2018 μεταξύ του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής
Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (που στο εξής θα αποκαλείται «ο ΔΕΔΔΗΕ» ή  «ο Πωλητής»)  που έχει
έδρα την Αθήνα, οδός Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, με ΑΦΜ 094532827 ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών και
εκπροσωπείται νόμιμα σ΄ αυτήν την περίπτωση από τον  Διευθυντή Διεύθυνσης Περιφέρεια
Κεντρικής Ελλάδας  kον Αβαρκιώτη Βασίλειο  και αφ΄ ετέρου ο  ………………………………..
που έχει έδρα στ………………………………….., με ΑΦΜ ………………. ΔOΥ ……………..  (που στο εξής θα
αποκαλείται «ο Αγοραστής») συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία δεκτά τα παρακάτω:

1. Ο Αγοραστής αναλαμβάνει την υποχρέωση να αγοράσει από τον Πωλητή τα Υλικά που
αναφέρονται στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α» που επισυνάπτεται στην Σύμβαση αυτή.

2. Ρητά συμφωνείται ότι η εκποίηση αυτή των υλικών, στην οποία και αναφέρεται η παρούσα
σύμβαση, υπόκειται στους ειδικούς όρους που περιέχονται στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α».

3. Η ισχύς των διατάξεων και όρων της σύμβασης αυτής, δεν μπορεί να αναιρεθεί από καμιά
άλλη συμφωνία που δεν συμπεριλαμβάνεται σ’ αυτή.

Συνεπώς, κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δε δικαιούται να επικαλεσθεί οποιαδήποτε
συμφωνία που δεν συμπεριλαμβάνεται στη σύμβαση αυτή, οποιεσδήποτε ανακοινώσεις ή
συμφωνίες, έγραφες ή προφορικές, που έγιναν πριν από την υπογραφή της σύμβασης
αυτής, θεωρούνται ότι έχουν ανακληθεί και ότι είναι άκυροι και στερούνται οποιασδήποτε
ισχύος.

Σε περίπτωση των παραπάνω, υπογράφηκε η Σύμβαση σε δύο (2) Αντίτυπα από τα οποία
το ένα πήρε ο Πωλητής και το άλλο ο Αγοραστής.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

       Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΕΔΔΗΕ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :  - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
2ο ΧΛΜ. ΝΕΟ Λαμίας - Αθήνας 
351 00  ΛΑΜΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : …………… - 2018 
ΟΝΟΜΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ : ………………………….              
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣΤΗ : …………………………..
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : …………………………………………..

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»

1. ΕΙΔΟΣ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΠΟΣΟΤΗΤΑ, ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ, ΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ

ΕΙΔΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΚΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ
ΕΥΡΩ/Μ.Μ

ΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

1 Ξύλινοι στύλοι κιλά 37.500,00

ΑΞΙΑ ΥΛΙΚΩΝ :  …………….. €

            ΦΠΑ 24% :  …………….. €   

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΥΛΙΚΩΝ : ……………… €

……………………………………………………………………………………….
(ολογράφως)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ :
1.   Η παραλαβή των υλικών θα γίνει από την Περιφερειακή Αποθήκη Βόλου.
2.   Κατά τη  διάρκεια  εκτέλεσης  της  Σύμβασης  αυτής  να δεν  θα  υπάρχουν αυξομειώσει  της
ποσότητα των υλικών.
3.   Στις  υποχρεώσεις  του  αγοραστή  είναι  η  παραλαβή  όλων  των  προς  εκποίηση  στύλων,
ανεξαρτήτως  μήκους, με σκοπό την πλήρη εκκαθάριση του χώρου της Αποθήκης στον οποίο
βρίσκονται τα προς εκποίηση υλικά.  Η φόρτωση θα γίνει με δική του μέριμνα και δαπάνες, με
δικό  του  κατάλληλο  μεταφορικό  μέσο  (αρπάγη  φορτοεκφόρτωσης  ξυλείας)  και  ειδικευμένο
εργατικό προσωπικό. Ειδικότερα το μεταφορικό μέσο πρέπει  να είναι φορτηγό Δ.Χ. το οποίο να
διαθέτει παραπέτια και ο μεγαλύτερος στύλος  να μην προεξέχει από το φορτηγό σε ποσοστό
μεγαλύτερο του 30% του μήκους  της καρότσας. 
     Η παραλαβή των υλικών από τον αγοραστή θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης με τον αρμόδιο
υπάλληλο, στο τηλέφωνο 2421095695, για την ημέρα και ώρα, χωρίς δικαίωμα επιλογής και
σύμφωνα  με  τις  υποδείξεις  των  αρμοδίων,  για  την  παράδοση  των  Υλικών,  Υπηρεσιακών
Οργάνων.

2.         ΤΙΜΗ
Η τιμή μονάδας των προς εκποίηση υλικών, συμφωνείται σταθερή.

3.      ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά με το κάθε φορτίο παραλαβής  των υλικών και βάσει των
σχετικών ζυγολογίων. Ο Αγοραστής είναι υποχρεωμένος να καταβάλει στον Πωλητή μετρητά.

4. ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΟΥ
Τα προς εκποίηση υλικά είναι ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΔΑΣΜΩΝ.



5. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

  Τα  παραπάνω εκποιούμενα  Υλικά  θα  παραληφθούν  μέσα  σε  Δέκα  πέντε  (15)
ημέρες, ήτοι από ……. . 2018 έως και ………… . 2018.  
  Ο Αγοραστής θα παραλάβει το υλικό κατά σειρά χωρίς δικαίωμα επιλογής από την
Περιφερειακή Αποθήκη Βόλου.

Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ                                   ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΕΔΔΗΕ
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