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ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΗΣ 

 

Στ… … σήμερα …/…/2018 οι παρακάτω υπογράφοντες αφ΄ ενός η ανώνυμη εταιρεία 

με την επωνυμία «GREEK ENVIRONMENTAL & ENERGY NETWORK Α.Ε.», που εδρεύει στον 

Πειραιά επί της οδού Ακτή Μιαούλη αρ. 57), με Α.Φ.Μ. 998206312 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, 

νομίμως εκπροσωπουμένη εν προκειμένω από τον κ. Βύρωνα Βασιλειάδη του Νικολάου, η 

οποία καλείται εφεξής χάριν συντομίας « Εταιρεία» και αφ΄ ετέρου  ο ……………, κάτοικος 

………………………… επί της οδού…………………….. αρ….., με Α.Φ.Μ……………. της Δ.Ο.Υ. 

………………, που καλείται  εφεξής χάριν συντομίας, «οφειλέτης», συμφώνησαν, 

συνομολόγησαν και έκαναν δεκτά από κοινού τα ακόλουθα: 

 

1. Η Εταιρεία διαθέτει άδεια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με την οποία δικαιούται να 

προμηθεύει, πωλεί, αγοράζει και εν γένει εμπορεύεται ηλεκτρική ενέργεια εντός της 

Ελληνικής Επικράτειας, σύμφωνα με το νόμο, σε επιλέγοντες πελάτες, συνάπτοντας 

συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με καταναλωτές.   

2. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Ο οφειλέτης συνήψε με την 

Εταιρεία την υπ΄ αριθμ. …/…  σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για την υπ’ αρ. 

………….. παροχή, με τους σε αυτήν αναφερόμενους γενικούς και ειδικούς όρους. Σε 

εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων που απορρέουν από την ως άνω σύμβαση, ο 

οφειλέτης υποχρεούται να καταβάλει στην Εταιρεία το συνολικό  ποσό των 

…………………..  ευρώ και ………………  λεπτών (……… €), το οποίο αφορά στο οφειλόμενο 

τίμημα για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας για το χρονικό διάστημα από … έως …, 

συμπεριλαμβανομένων των συνεισπραττομένων υπέρ τρίτων χρεώσεων (όπως αυτά 

λεπτομερώς αναλύονται στους υπ΄ αριθμ. … σχετικούς λογαριασμούς καταναλώσεως 

ηλεκτρικού ρεύματος της Εταιρείας), το οποίο, παρά τις συνεχείς διαμαρτυρίες και 

οχλήσεις της Εταιρείας, δεν έχει μέχρι σήμερα εξοφληθεί.  

3. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΥΤΗΣ: Ο οφειλέτης αναγνωρίζει διά 

του παρόντος συμφωνητικού ρητά και ανεπιφύλακτα την ως άνω οφειλή του προς την 

Εταιρεία, ανερχόμενη στο συνολικό ποσό των ………………..  ευρώ και…………… λεπτών 

(……….€) και προκύπτει από τους ανωτέρω εκδοθέντες λογαριασμούς καταναλώσεως 

ηλεκτρικού ρεύματος, τους οποίους ο οφειλέτης αποδέχεται πλήρως και αναλαμβάνει την  
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υποχρέωση να προβεί σε εξόφληση καταβάλλοντας τμηματικά το ως άνω συνολικό ποσό 

ως εξής: 

1η δόση:   … ευρώ, πληρωτέα την   …/…/… 

2η δόση:   …  ευρώ, πληρωτέα την  …/…/… 

3η δόση:   …  ευρώ, πληρωτέα την  …/…/… 

… 

Η κατάθεση του ποσού των ανωτέρω δόσεων θα πραγματοποιείται στους κάτωθι 

λογαριασμούς της Εταιρείας: 

 

Alpha Bank  

(Αριθμός Λογαριασμού IBAN: GR54 0140 2590 2590 0200 2007 039) 

Εθνική Τράπεζα 

(Αριθμός Λογαριασμού IBAN: GR22 0110 7020 0000 7024 8509 716) 

Τράπεζα Πειραιώς 

(Αριθμός Λογαριασμού IBAN: GR62 0172 1030 0051 0305 2036 064) 

4. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής οποιασδήποτε οφειλομένης δόσης πέραν των 

πέντε ημερών από την ανωτέρω συμφωνημένη ημερομηνία καταβολής της, παύει 

αυτοδικαίως η ισχύς του παρόντος συμφωνητικού περί τμηματικής καταβολής της 

οφειλής και η Εταιρεία έχει το δικαίωμα, χωρίς να δεσμεύεται πλέον από την συμφωνία 

αυτή, να προχωρήσει σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την είσπραξη της συνολικής οφειλής 

του οφειλέτη με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επομένη της ημερομηνίας 

πληρωμής έκαστης δόσης μέχρι την εξόφληση, καθώς και των εν γένει δικαστικών 

εξόδων (αμοιβή δικηγόρου, δικαστικού επιμελητή κλπ), επιφυλασσόμενη με το παρόν 

παντός νομίμου δικαιώματος που απορρέει από την κατά τα ανωτέρω συμφωνημένη 

εμπρόθεσμη καταβολή του οφειλόμενου ποσού.   

5. Ο οφειλέτης δηλώνει ότι παραιτείται από οποιαδήποτε ένστασή του και λόγο προσβολής 

του παρόντος (κατά ΑΚ), του οποίου το περιεχόμενο ανταποκρίνεται στην ελεύθερη 

βούλησή του και αποτελεί τον πλέον προσήκοντα και συμφέροντα τρόπο επίλυσης της 

εκκρεμούσης οικονομικής διαφοράς με την Εταιρεία. 

6. Κάθε τροποποίηση του παρόντος συμφωνητικού ισχύει μόνο με έγγραφη συμφωνία 

μεταξύ οφειλέτη και Εταιρείας.  
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7. Η ακυρότητα επιμέρους όρων του παρόντος συμφωνητικού δεν θίγει το κύρος των 

υπολοίπων όρων και του συμφωνητικού στο σύνολο του.  

8. Ρητά συμφωνείται ότι αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς 

τυχόν προκύψει από το παρόν συμφωνητικό, καθώς και από την υπ΄ αριθμ. …….. 

σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων και των δικών 

σχετικά με τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης (και της διαδικασίας των άρθ. 623 επ. 

ΚΠολΔ) και τη διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων, θα είναι τα Δικαστήρια του Πειραιά. 

       

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν συμφωνητικό σε 2 αντίγραφα, ένα εκ των 

οποίων έλαβε κάθε συμβαλλόμενο μέρος, τα οποία υπογράφονται όπως κατωτέρω: 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για την GREEN A.E.                                                           Ο οφειλέτης 

          

 
 

 
 

 
 

 


