
 1 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ  ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 
 
 

Α.  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ  ΜΕΡΗ 
 

Στην Αθήνα σήμερα την  05 Αυγούστου 2019 οι παρακάτω 
συμβαλλόμενοι: 

 
1. Όλγα Π. Ποιμενίδου, Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελής 

Επιχείρησης Δήμου Αχαρνών (ΔΗ.Κ.Ε.Α.), οδός Πλατεία Αγίου Νικολάου 
3, Αχαρναί,  και ΑΦΜ 998238870, Δ.Ο.Υ. Αχαρνών, και Νόμιμος 

Εκπρόσωπος της καλούμενος εφεξής ως  «Συμβαλλόμενος Α’». 
2. Δημητριάδη Ι. Κυριακή, οδός Λιοσίων 47, Αχαρναί και Α.Φ.Μ. 

067582825 Δ.Ο.Υ. Αχαρνών, καλούμενος εφεξής ως «Συμβαλλόμενος 

Β’»,  
Συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα παρακάτω για την προμήθεια 

προωθητικού υλικού για τις ανάγκες του φεστιβάλ «Βραδιές Πολιτισμού 
2019» στις Αχαρνές. 

 
Β.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 

 
        1. Ο ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ Α’ υποχρεούται να καταβάλλει στον 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ Β’ το ποσό των 2.240,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 537,60€ 
ήτοι 2.777,60€ συνολική αξία το οποίο θα εξοφληθεί με κατάθεση σε 

τραπεζικό λογαριασμό κατά την παραλαβή του νόμιμου παραστατικού από 
το λογιστήριο του «Συμβαλλόμενου Α». 

 
 

Γ.  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
O ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ Β’ υποχρεούται να είναι συνεπείς στην 

τήρηση των υποχρεώσεων του. 
Βάσει της τηλεφωνικής επικοινωνίας για τις ανάγκες προώθησης 

των εκδηλώσεων του φεστιβάλ «Βραδιές Πολιτισμού 2019» και της 
προσφοράς την οποία κατέθεσε ο ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ Β’, θα πρέπει να 

επεξεργαστεί το υλικό που θα αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου το οποίο θα είναι υψηλής ανάλυσης, να ετοιμάσει τις 

μακέτες οι οποίες μετά την τελική έγκριση από τον ΣΥΜΒΑΛΛΌΜΕΝΟ Α’ 
η οποία θα είναι με γραπτό τρόπο θα προχωρήσει στις εξής εκτυπώσεις: 

 
• Πρόγραμμα Εκδηλώσεων 

Διάσταση: Α5 κλειστό όρθιο 
24 σελίδες, χαρτί: 150gr velvet, βιβλιοδεσία: καρφίτσα, ποσότητα 

5.000 

 
• Έντυπο μονόφυλλο Α5 

Εκτύπωση 2 όψεις 
Χαρτί: 150gr velvet ποσότητα: 10.000 
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• Λάβαρα 

80 x 180 cm, με ξύλα πάνω και κάτω, ποσότητα 20 τεμάχια 
 

• T-SHIRT 
Λευκού χρώματος, μονόχρωμη μαύρη εκτύπωση 

Στήθος – πλάτη, ποσότητα 30 τεμάχια 
 

 Το εκτυπωμένο υλικό θα πρέπει να έχει παραδοθεί μέχρι 5 
εργάσιμες ημέρες μετά την επιβεβαίωση της εκτύπωσης για τα 

παραπάνω.  
 

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης του υλικού, ο 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ Α διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την σύμβαση 
και να απαιτήσει αποζημίωση από τον ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ Β. 

 
Κάθε τροποποίηση του παρόντος συμφωνητικού θα γίνεται 

γραπτά και οποιαδήποτε διαφωνία επί του παρόντος συμφωνητικού 
πρέπει να λύνεται με βάση τα συναλλακτικά ήθη και την καλή πίστη. Σε 

περίπτωση αδυναμίας αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών. 
 

Το παρόν συμβόλαιο δύο σελίδων συντάχθηκε σε τέσσερα (4) 
αντίγραφα και υπογράφηκε νομίμως από κάθε συμβαλλόμενο 

λαμβάνοντας τρία αντίγραφα ο «ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ Α» και ένα ο 
«ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ Β». 

 
 

 
Οι συμβαλλόμενοι  

 
 

 
Ο ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ Α’                                Ο ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ Β’ 

 
 

    Όλγα Π. Ποιμενίδου                                    Κυριακή Ι. Δημητριάδη                      

.  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗ.Κ.Ε.Α. 
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