
 

 
ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΕΠΑΣΡΩΝ   

 
   Σιμερα τθν 12/03/2019, οι υπογεγραμμζνοι: 
   1) Η ΤΙΕΔΑ ΑΕ α) Τριαντάφυλλου Αρβανιτίδθ του Δθμθτρίου, ο οποίοσ ενεργεί για λογαριαςμό τθσ 
ΤΟΥΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΙΑ 
(Τ.Ι.Ε.Δ.Α. Α.Ε.), που εδρεφει ςτθν Αλεξανδροφπολθ, με ΑΦΜ 997712721, Δ.Ο.Υ. 
Αλεξανδροφπολθσ ωσ Ρρόεδροσ του Δ.Σ. αυτισ και 
   2)Η εταιρεία ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΔΟΡΗΣ Α.Ε. ΒΙΜΕΚΑΤ Α.Ε με ΑΦΜ 094085734 ΔΟΥ 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΙΟΧΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΤΚ 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ, τθλ. επικ.: 
2531098142, (που εκπροςωπείτε νόμιμα από τον κ. Καλεντερίδθ Ευάγγελο) με τθν ιδιότθτα του 
προμθκευτι ειδϊν ςυμφϊνθςαν και ςυναποδζχκθκαν τα κατωτζρω : 
   Ο Ρρϊτοσ των ςυμβαλλομζνων, ζχοντασ υπόψθ :.  
1. Πτι θ ενάςκθςθ τθσ δραςτθριότθτασ του υπάγεται ςτθν αρμοδιότθτα τθσ ΔΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ με 
Α.Φ.Μ 094085734. 
2. Tθν υπ αρ.  2019/3/B απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ ΤIEΔΑ ΑΕ για τθ λιψθ οικονομικισ 
υποχρζωςθσ  
3. Τθν υπ αρικμό μελζτθ 42/2018 μελζτθ τθσ Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν & Υπθρεςίασ Δόμθςθσ  
 

ΑΝΑΘΕΣΕΙ 
 

  ςτο δεφτερο ςυμβαλλόμενο «ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΔΟΡΗΣ Α.Ε. ΒΙΜΕΚΑΤ Α.Ε» (που 
εκπροςωπείτε νόμιμα από τον κ. Καλεντερίδθ Εφαγγελο) με ΑΦΜ 094085734 ΔΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΙΟΧΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΤΚ 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ, τθλ. επικ.: 2531098142, 
προμικεια των κατωτζρων ειδϊν με τισ ζναντι αυτϊν τιμζσ ,που αφορά τθν προμικεια μεταλλικισ 
πζργκολασ για το δθμοτικό κάμπινγκ με ςυνολικό κόςτοσ 24.750,40 . €    
    Η πλθρωμι των εργαςιϊν κα γίνει ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 200 του Ν. 4412/2016, 
μετά το πζρασ τουσ, με το παραςτατικό που κα εκδϊςει ο προμθκευτισ και με τθν ζκδοςθ 
χρθματικοφ εντάλματοσ πλθρωμισ από τθν Υπθρεςία που κα ςυνοδεφεται από τα νόμιμα 
δικαιολογθτικά και αφοφ γίνουν όλεσ οι από τισ κείμενεσ διατάξεισ κρατιςεισ. 
Ο χρόνοσ εγγφθςθσ για τθν καλι λειτουργία ι διατιρθςθ τθσ κάκε προμικειασ ορίηεται ςε δφο ζτθ 
από τθν θμερομθνία παραλαβισ τθσ από τθν αρμόδια επιτροπι. Κατά τθ διάρκεια του χρόνου 
εγγφθςθσ ο ανάδοχοσ ευκφνεται για κάκε ατζλεια , βλάβθ  ι αδικαιολόγθτθ φκορά τθσ προμικειασ 
,εκτόσ αν αυτι προζρχεται από ανωτζρω βία ι κακι χριςθ ,οπότε εφαρμόηονται οι ςχετικζσ 
διατάξεισ .  
      Ο δεφτεροσ των ςυμβαλλομζνων δθλϊνει ότι αποδζχεται τουσ όρουσ του παρόντοσ και 
υπογράφει ανεπιφφλακτα. 
 
 
     

Αλεξανδροφπολθ 12/03/2019 
 
       ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 
  1. ΤΙΕΔΑ ΑΕ  
 
 
 
 
 
 
  2. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΔΟΡΗΣ Α.Ε. ΒΙΜΕΚΑΤ Α.Ε 

ΑΔΑ: 6ΧΙΠΟΛΜ8-ΠΩΘ
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