ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΡΠΕΔΩΝ ΙΚΕ
Προµήθεια Εξοπλισµού και Συστηµάτων
1. Σκοπός
1.1. Πωλήσεις που εκτελούνται από την Α Ρ Π Ε Δ Ω Ν Ι Κ Ε (αναφερόµενη εφεξής ως «Προµηθευτής»)
υπόκεινται στους παρόντες Γενικούς Όρους Πωλήσεων (εφεξής «Γενικοί Όροι»), εξαιρουµένων
όσων έχουν σαφώς συµφωνηθεί διαφορετικά στην αντίστοιχη προσφορά/πρόταση ή στην
αποδοχή τής παραγγελίας, τα οποία αποτελούν τους ειδικούς όρους αυτής. Συνεπώς, όποιοι
όροι δεν έχουν γίνει ρητά αποδεκτοί από τον Προµηθευτή δεν έχουν καµία νοµική ισχύ και δεν
φέρουν κανένα νοµικό αποτέλεσµα.
1.2. Η παραγγελία οποιουδήποτε εξοπλισµού, ανταλλακτικού ή συστήµατος, από τον Προµηθευτή
δεν θα τίθεται σε ισχύ, εάν η αντίστοιχη προσφορά καθώς και οι παρόντες Γενικοί Όροι δεν
γίνουν συνολικά αποδεκτοί από τον εκάστοτε Πελάτη (εφεξής ο «Πελάτης»). Η σχετική αποδοχή,
τόσο δηλαδή της προσφοράς του Προµηθευτή όσο και των παρόντων Γενικών Όρων, θα γίνεται
και θα αποδεικνύεται µόνον εγγράφως. Σε κάθε περίπτωση, θα τεκµαίρεται γνώση και αποδοχή
των παρόντων Γενικών Όρων εκ µέρους του Πελάτη, εφόσον αυτοί εστάλησαν σε αυτόν ή έλαβε
γνώση αυτών καθ’ οιονδήποτε τρόπο, και ο Πελάτης συµφώνησε να αποσταλεί σε αυτόν ο
εξοπλισµός / ανταλλακτικό / σύστηµα από τον Προµηθευτή. Εναλλακτικώς, οι παρόντες Γενικοί
Όροι θα θεωρούνται ότι έχουν γίνει γνωστοί στον Πελάτη, όταν ο τελευταίος τους έχει λάβει από
προηγούµενη συνεργασία του µε τον Προµηθευτή. Σε αυτήν την περίπτωση θα αποτελούν
αναπόσπαστο µέρος της προσφοράς του Προµηθευτή και θα θεωρούνται ότι έχουν γίνει δεκτοί
από τον Πελάτη µε την αποδοχή της προσφοράς/πρότασης του Προµηθευτή, εφόσον στην
προσφορά αυτή του Προµηθευτή γίνεται ρητή παραποµπή σε αυτούς τους Γενικούς Όρους.
1.3. Οι παρακάτω Γενικοί Όροι θα εφαρµόζονται:
i.

Σε όλες τις συµβάσεις πώλησης αγαθών µεταξύ του Προµηθευτή και του Πελάτη, που
αφορούν σε αγαθά που κατασκευάζονται ή/και που πωλούνται από τον Προµηθευτή
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τις τεχνικές περιγραφές του Προµηθευτή.

ii.

Σε όλες τις συµβάσεις κατασκευής µεταξύ του Προµηθευτή και του Πελάτη για την πώληση
των αγαθών που κατασκευάζονται σύµφωνα µε προδιαγραφές που παρέχονται από τον
Πελάτη στον Προµηθευτή (εφεξής «τα ειδικά προϊόντα»).

2. Τυποποίηση των παραγγελιών και αντικείµενο της προµήθειας
2.1. Το αντικείµενο της προµήθειας θα καθορίζεται στην παραγγελία του Πελάτη µε ακρίβεια. Για να
θεωρείται η παραγγελία έγκυρη, θα πρέπει να έχει λάβει ρητή γραπτή αποδοχή από τον
Προµηθευτή, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου, δεδοµένης της περιοδικής φύσεως της
προµήθειας, η απαίτηση αυτή έχει διαγραφεί κατόπιν αµοιβαίας συµφωνίας.
2.2. Η προµήθεια περιλαµβάνει µόνον τον εξοπλισµό και τα υλικά τα οποία καθορίζονται στην
παραγγελία,

µε

εξαίρεση

τις

περιπτώσεις

όπου

συγκεκριµένα

έγγραφα,

πληροφορίες,

υποστήριξη ή πρόσθετες εργασίες περιλαµβάνονται σαφώς στην παραγγελία του Πελάτη, η
οποία έχει γίνει γραπτώς αποδεκτή από τον Προµηθευτή.
2.3. Οι τιµοκατάλογοι του Προµηθευτή, οι κατάλογοι, οι τεχνικές επισηµάνσεις, οι διαφηµίσεις ή τα
προωθητικά έγγραφα δεν αποτελούν προσφορά, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου ο
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Προµηθευτής αποδέχεται µια συγκεκριµένη προδιαγραφή του Πελάτη, η οποία και πρέπει να
αποτελεί µέρος των εγγράφων της παραγγελίας.
2.4. Ο Πελάτης δεν µπορεί να τροποποιήσει ή να ακυρώσει µια δεσµευτική παραγγελία/εντολή για
οποιονδήποτε λόγο, ακόµα κι αν ο Προµηθευτής δεν έχει διαβιβάσει ακόµα την αποδοχή της
παραγγελίας/εντολής στον Πελάτη. Εάν ο Προµηθευτής δεχτεί το αίτηµα του Πελάτη να
τροποποιήσει ή να ακυρώσει µια παραγγελία/εντολή πριν από την τοποθέτηση της στην
παραγωγή (ή πριν από την έναρξη παροχής των υπηρεσιών), ο Προµηθευτής µπορεί να
τιµολογήσει τον Πελάτη για το σύνολο ή µέρος των δαπανών που έχει αναλάβει ήδη σχετικά µε τη
σχεδίαση, τις αγορές των πρώτων υλών, κ.λπ. Εάν το αίτηµα του Πελάτη για την ακύρωση της
εντολής φθάσει στον Προµηθευτή ενώ η εντολή είναι στο στάδιο της πραγµατοποίησης (δηλ.
στην παραγωγή), ο Πελάτης θα πρέπει να παραλάβει τα προϊόντα που βρίσκονται στο στάδιο
της κατασκευής και να καταβάλει το αντίστοιχο τίµηµα. Αντίστοιχα ισχύουν για τις υπηρεσίες που
βρίσκονται στο στάδιο της παροχής.
3. Τιµές
3.1. Οι τιµές της παραγγελίας νοούνται καθαρές, και δεν περιλαµβάνουν τον Φ.Π.Α., ή οποιονδήποτε
τυχόν άλλο φόρο ή εισφορά, τα οποία θα χρεωθούν στη συνέχεια στα τιµολόγια κατά τα
ισχύοντα. Εκτός εάν υπάρχει όρος για το αντίθετο στην παραγγελία ή σε σχετικό συµφωνητικό
ανάµεσα στον Πελάτη και στον Προµηθευτή προερχόµενο από την επαγγελµατική τους σχέση, οι
τιµές δεν περιλαµβάνουν τη συσκευασία, την µεταφορά ή την ασφάλιση αυτής . Οι τιµές ισχύουν
µόνο για ολόκληρη την ποσότητα των υλικών που περιγράφονται στην προσφορά.
3.2. Μετά την αποδοχή της παραγγελίας από τον Προµηθευτή, οι τιµές της προµήθειας θεωρούνται
οριστικές και δεν αναθεωρούνται. Ωστόσο, αναπροσαρµογή τιµών δύναται να εφαρµόζεται σε
περιπτώσεις που:
i.

Η αναθεώρηση τιµών έχει συµφωνηθεί µεταξύ του Πελάτη και του Προµηθευτή.

ii.

Ο χρόνος παράδοσης ή αποδοχής έχει καθυστερήσει για κάποιο λόγο άµεσα ή έµµεσα
αποδιδόµενο στον Πελάτη.

iii.

Το αντικείµενο της προµήθειας έχει τροποποιηθεί κατόπιν αίτησης του Πελάτη.

iv.

Οι τιµές πώλησης αναγράφονται σε νόµισµα διαφορετικό του Euro, και έχει γίνει αποδεκτό
ότι θα τροποποιούνται σύµφωνα µε την ισοτιµία του νοµίσµατος αυτού µε το Euro που
ισχύει κατά την ηµεροµηνία κάθε (τµηµατικής) παράδοσης.

4. Όροι πληρωµής – Κυριότητα
4.1. Το έντυπο µε την προσφορά του Προµηθευτή, ή στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει τέτοιο, η
παραγγελία του Πελάτη την οποία έχει αποδεχτεί ο Προµηθευτής, θα περιλαµβάνει τους όρους
πληρωµής της συγκεκριµένης προµήθειας. Οι όροι πληρωµής που τυχόν είχαν καθοριστεί
προηγουµένως µε συµφωνία µέσα στα πλαίσια µιας συνεχούς επαγγελµατικής σχέσης µπορούν
επίσης να εφαρµοσθούν. Η πληρωµή θα πραγµατοποιείται µε τους συµφωνηθέντες όρους µε
κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασµό του Προµηθευτή ή µε οποιαδήποτε άλλη συµφωνηµένη
διαδικασία. Η πληρωµή θα πραγµατοποιείται χωρίς καµία παρακράτηση, όπως ενδεικτικά
αναφεροµένων και όχι περιοριστικά, εκπτώσεις, έξοδα, φόροι ή δασµοί, ή οτιδήποτε άλλο. Το
τίµηµα για οποιαδήποτε παραγγελία πρέπει να καταβληθεί µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την
ηµεροµηνία τιµολόγησης, εκτός αν τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν διαφορετικά.
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4.2. Εάν η παράδοση ή παραλαβή της προµήθειας καθυστερήσει για λόγους µη-αποδιδόµενους
στον Προµηθευτή, οι συµφωνηθέντες όροι πληρωµής παραµένουν αµετάβλητοι.
4.3. Στην περίπτωση καθυστέρησης πληρωµών εκ µέρους του Πελάτη, ο Προµηθευτής δικαιούται να
απαιτήσει την καταβολή νόµιµου τόκου υπερηµερίας από την ηµέρα οφειλής της πληρωµής µέχρι
την ολική καταβολή της. Ο τόκος υπερηµερίας θα υπολογίζεται µε βάση το σχετικό επιτόκιο που
ισχύει κατά περιόδους, όπως αυτό προσδιορίζεται εκάστοτε από την Τράπεζα της Ελλάδος. Η
πληρωµή των τόκων αυτών δεν απαλλάσσει τον Πελάτη από το να εκτελέσει όλες τις υπόλοιπες
πληρωµές µε τους συµφωνηθέντες όρους.
4.4. Εάν ο Πελάτης καθυστερεί τις πληρωµές, ο Προµηθευτής µπορεί να διακόψει την αποστολή των
εµπορευµάτων της προµήθειας ή την εκτέλεση των εργασιών που συνδέονται µε αυτή, χωρίς να
δικαιούται ο Πελάτης να απαιτήσει οποιαδήποτε αποζηµίωση εκ του λόγου αυτού.
4.5. Η έγερση απαίτησης από µέρους του Πελάτη δεν του παρέχει το δικαίωµα να διακόψει ή να
µειώσει οποιαδήποτε συµφωνηµένη πληρωµή.
4.6. Τα τιµολόγια και ότι άλλο παραδίδεται στον Πελάτη θα υπογράφονται από το πρόσωπο που
νοµίµως δικαιούται να προβεί σε αυτήν την πράξη. Σε περίπτωση που ο Πελάτης είναι νοµικό
πρόσωπο, η υπογραφή παραλαβής των ανωτέρω εγγράφων ακόµα και αν δεν είναι αυτή του
νόµιµου εκπροσώπου, θα θεωρείται ότι είναι προσώπου νοµίµως εξουσιοδοτηµένου για αυτό το
σκοπό και συνεπώς έγκυρη (παραλαβή εγγράφων και τιµολογίων). Τόπος πληρωµής των
τιµολογίων θεωρείται η Αθήνα. Όλες οι διαφορές που πιθανόν να προκύψουν µελλοντικά από τα
τιµολόγια ή σε σχέση µε αυτά θα εκδικάζονται από τα δικαστήρια των Αθηνών σύµφωνα µε το
ελληνικό δίκαιο.
4.7. Σε περίπτωση πληρωµής µε επιταγές, όλες οι διαφορές που πιθανόν να προκύψουν µελλοντικά
από τις επιταγές ή σε σχέση µε αυτές θα εκδικάζονται από τα δικαστήρια των Αθηνών ή της
Θεσσαλονίκης κατά περίπτωση και σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο.
4.8. Ανεξάρτητα από οτιδήποτε περιλαµβάνεται στους παρόντες Γενικούς Όρους Πώλησης, ο
εξοπλισµός ή/και τα υλικά θα παραµείνουν στην κυριότητα του Προµηθευτή, ο οποίος έχει όλα
τα εξ αυτής νόµιµα δικαιώµατά του, µέχρι την ολοσχερή πληρωµή αυτών.
4.9. Ο κίνδυνος της απώλειας ή ζηµιάς στον εξοπλισµό ή/και τα υλικά θα µεταβιβάζεται στον Πελάτη
µε την παράδοσή τους, όπως αυτή ορίζεται στους σχετικούς όρους, χωρίς αυτό να απαλλάσσει
τον Πελάτη από την υποχρέωση πληρωµής.
4.10.

Ο Προµηθευτής έχει το δικαίωµα επίσης να ζητήσει εγγυήσεις ή/και την άµεση πληρωµή

οφειλών του παρελθόντος –οφειλόµενα τιµολόγια– ή/και να αναστείλει ή να ακυρώσει
οποιεσδήποτε εκκρεµείς εντολές ή παραδόσεις χωρίς επιφύλαξη ως προς τις οποιεσδήποτε
προκύπτουσες επ' αυτού ζηµίες.
4.11.

Δεν χορηγείται καµία έκπτωση λόγω πρόωρης πληρωµής.

5. Χρόνος παράδοσης και όροι
5.1. Η προµήθεια ολοκληρώνεται όταν τα υλικά παραδοθούν στον τόπο και υπό τις συνθήκες που
έχουν δηλωθεί στην αποδοχή της παραγγελίας. Εάν ο τόπος παράδοσης δεν προσδιορίζεται σε
αυτή, η προµήθεια θα θεωρείται ότι έχει παραδοθεί όταν βρίσκεται στο εργοστάσιο ή στις
αποθήκες του Προµηθευτή. Προκειµένου ο χρόνος παράδοσης να δεσµεύει τον Προµηθευτή, ο
Πελάτης θα πρέπει να έχει συµµορφωθεί µε το πρόγραµµα πληρωµών, όπου αυτό είναι
εφαρµόσιµο.
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5.2. Ο χρόνος παράδοσης θα τροποποιείται όταν:
i.

Ο Πελάτης δεν παρέχει τα έγγραφα που απαιτούνται για την εκτέλεση της προµήθειας
εγκαίρως.

ii.

Ο Πελάτης απαιτεί τροποποιήσεις στην παραγγελία οι οποίες είναι αποδεκτές από τον
Προµηθευτή, και οι οποίες κατά την άποψη του Προµηθευτή απαιτούν παράταση του
χρόνου παράδοσης.

iii.

Για την παράδοση της προµήθειας είναι απαραίτητο κάποιες εργασίες να γίνουν από τον
Πελάτη ή τους υπεργολάβους του και αυτές δεν έγιναν εγκαίρως.

iv.

Ο Πελάτης δεν έχει εκπληρώσει καµία εκ των συµβατικών του υποχρεώσεων σχετικά µε την
παραγγελία, ειδικά όσον αφορά σε πληρωµές.

v.

Υπάρχουν καθυστερήσεις στην παραγωγή ή τον εφοδιασµό όλων ή κάποιων εκ των
υλικών της προµήθειας για λόγους που δεν ευθύνεται ο Προµηθευτής. Ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά, στις παραπάνω αιτίες καθυστερήσεων περιλαµβάνονται: απεργίες µέσων
µεταφοράς και υπηρεσιών, καθυστερήσεις στις προµήθειες τρίτων, προβλήµατα στο
σύστηµα µεταφορών, πληµµύρες, καταιγίδες, απεργίες, απεργίες προσωπικού τού
Προµηθευτή ή των υπεργολάβων του, δολιοφθορές, απρόβλεπτες διακοπές στην
λειτουργία των εγκαταστάσεων του Προµηθευτή λόγω βλάβης, πανδηµίες, κλπ, και
οποιαδήποτε αιτία µπορεί να εκληφθεί ως ανωτέρα βία σύµφωνα µε την ισχύουσα
νοµοθεσία.
Στις παραπάνω περιπτώσεις i, ii, iii και iv, αναβολές στον χρόνο παράδοσης δεν θα
τροποποιούν το χρονοδιάγραµµα των πληρωµών.

5.3. Σε περίπτωση όπου η καθυστέρηση στην παράδοση του εξοπλισµού και των υλικών που
περιλαµβάνονται στην παραγγελία οφείλεται σε υπαιτιότητα του Προµηθευτή, ο Πελάτης
δικαιούται να επιβάλει ποινική ρήτρα, εφόσον έχει συµφωνηθεί, και η οποία θα αποτελεί την
µοναδική αποδεκτή νοµική αποκατάσταση του Πελάτη σε περιπτώσεις καθυστέρησης.
5.4. Αν η παραγγελία απαιτεί διάφορες παραδόσεις, κάθε παράδοση θα λογίζεται ως ξεχωριστή
σύµβαση. Οποιαδήποτε καθυστέρηση στην παράδοση µιας αποστολής δεν αποτελεί λόγο για
την ακύρωση των επόµενων αποστολών.
5.5. Ο Πελάτης δεσµεύεται για την παραλαβή των ειδών µιας παραγγελίας κατά τις ηµεροµηνίες που
δηλώνονται στο έγγραφο αποδοχής εντολής ή, κατά περίπτωση, στο τιµολόγιο ή στην
ανακοίνωση που εκδίδονται από τον Προµηθευτή. Εάν ο Πελάτης αποτύχει να πραγµατοποιήσει
την ως άνω παραλαβή µιας παραγγελίας, ο Προµηθευτής έχει το δικαίωµα να διαθέσει τα
προϊόντα κατά το δοκούν, ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε ζηµίες στον Πελάτη.
6. Συσκευασία – Αποστολές εµπορευµάτων – Μεταφορά
6.1. Εκτός των περιπτώσεων όπου έχει διαφορετικά συµφωνηθεί µε τον Πελάτη, η συσκευασία τού
εξοπλισµού και των υλικών που περιλαµβάνονται στην προµήθεια θα αποτελεί πρόσθετη χρέωση
επί της τιµής πώλησης, και η επιστροφή της δεν είναι αποδεκτή.
6.2. Εκτός αν ο Προµηθευτής αναφέρει διαφορετικά στην αποδοχή εντολής του ή, κατά περίπτωση,
στο τιµολόγιό του, όλες οι πωλήσεις που καλύπτονται από αυτούς τους γενικούς όρους
πραγµατοποιούνται «εκ του εργοστασίου/αποθήκης» του Προµηθευτή. Εποµένως, τα προϊόντα
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θα µεταφέρονται πάντα µε κίνδυνο του Πελάτη, ακόµα και όταν πρόκειται για µεταφερόµενο
προπληρωµένο φορτίο. Στις περιπτώσεις αυτές ο Προµηθευτής απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη
προερχόµενη από ζηµία ή βλάβη της προµήθειας.
6.3. Εάν ο εξοπλισµός είναι έτοιµος να παραδοθεί ή, εκκρεµούν οι συµφωνηθείσες δοκιµές, και ο
Πελάτης δεν τα παραλαµβάνει ή δεν συµφωνεί µε τον Προµηθευτή να αποθηκευτούν στον χώρο
του µε συµφωνηθέντες όρους, όλα τα έξοδα που θα προέλθουν από την αποθήκευση θα
βαρύνουν τον Πελάτη, ο οποίος θα φέρει την ευθύνη και τον κίνδυνο οποιασδήποτε ζηµιάς
συµβεί στα υλικά.
7. Επιθεώρηση και αποδοχή των παραδόσεων
7.1. Εκτός των περιπτώσεων που περιγράφονται στην παραγγελία, οι επιθεωρήσεις και οι δοκιµές
κατά τη διάρκεια της παραγωγής και της τελικής επιθεώρησης πριν από την αποστολή της
προµήθειας θα διεξαχθούν από τον Προµηθευτή. Κάθε πρόσθετη δοκιµή η οποία απαιτείται από
τον Πελάτη θα πρέπει να αναφέρεται στην παραγγελία, καταγράφοντας σε λίστα τα εφαρµόσιµα
πρότυπα, και εάν είναι δυνατό, την τοποθεσία όπου θα διεξαχθούν αυτές οι δοκιµές. Αυτές οι
πρόσθετες δοκιµές θα πρέπει να φέρουν την έγκριση του Προµηθευτή και θα εκτελούνται για
λογαριασµό του Πελάτη.
7.2. Εντός δεκαπέντε ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής της προµήθειας, ο Πελάτης οφείλει να
ελέγξει το περιεχόµενο, για τυχόν ελαττώµατα/ζηµιές, τα οποία µπορεί να αποδίδονται στον
Προµηθευτή, και να ενηµερώσει αµέσως τον Προµηθευτή για την ύπαρξη τους. Με την πάροδο
της προαναφερθείσας περιόδου των δεκαπέντε ηµερών, θεωρείται ότι ο Πελάτης έχει αποδεχθεί
τα προϊόντα χωρίς επιφύλαξη.
7.3. Εάν η προµήθεια παρουσιάσει ελαττώµατα/σφάλµατα, αποδιδόµενα στον Προµηθευτή, ο
τελευταίος οφείλει να φροντίσει για την αποκατάστασή τους.
7.4. Εκτός των περιπτώσεων όπου οι δοκιµές αποδοχής σε συνθήκες και σε ηµεροµηνίες
συµφωνηµένες µεταξύ Προµηθευτή και Πελάτη έχουν προκαθοριστεί στην παραγγελία, µε το
πέρας 15 ηµερών από την παραλαβή της προµήθειας από τον Πελάτη και εφόσον ο
Προµηθευτής δεν έχει λάβει γραπτή ειδοποίηση για πιθανά ελαττώµατα/σφάλµατα, η προµήθεια
θα θεωρείται αποδεκτή και από το σηµείο αυτό θα ξεκινάει και η περίοδος εγγύησής της.
7.5. Η προµήθεια θα θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή από τον Πελάτη, στις περιπτώσεις όπου:
i.

παρά το ότι έχουν συµφωνηθεί δοκιµές αποδοχής, αυτές δεν γίνουν στη συµφωνηµένη
περίοδο για λόγους που δεν ευθύνεται ο Προµηθευτής

ii.

ο Πελάτης κάνει ήδη χρήση της προµήθειας

8. Επιστροφή υλικών – Απαιτήσεις – Ακύρωση παραγγελίας
8.1. Σε καµία περίπτωση δεν γίνεται δεκτή επιστροφή των υλικών στον Προµηθευτή εάν δεν έχει
προηγηθεί συµφωνία για το συγκεκριµένο ζήτηµα µε τον Πελάτη. Ορίζεται µια περίοδος δεκαπέντε
ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής της προµήθειας από τον Πελάτη προκειµένου ο
τελευταίος να ενηµερώσει τον Προµηθευτή για την πρόθεσή του να επιστρέψει υλικά και να
δικαιολογήσει αυτήν την ενέργεια, καθώς επίσης και να κανονίσει την διαδικασία της επιστροφής
µε τον Προµηθευτή, όπου αυτό είναι δυνατό. Οι απαιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται από τον
Πελάτη στον Προµηθευτή πάντοτε γραπτώς.
8.2. Οι επιστροφές ή οι αποστολές εµπορευµάτων στον χώρο του Προµηθευτή, είτε για την πίστωσή
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τους, αντικατάσταση ή επισκευή πρέπει πάντοτε να γίνονται µε προπληρωµένη µεταφορά µέσω
ταχυδροµείου ή µεταφορικής εταιρείας.
8.3. Στην περίπτωση επιστροφής εµπορευµάτων λόγω λάθους στην παραγγελία, ή για άλλους
λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο Προµηθευτής, το 15% της καθαρής αξίας του
επιστρεφόµενου υλικού θα χρεώνεται ως µερίδιο του Πελάτη στο κόστος επιθεώρησης και
προετοιµασίας (εκτός αν άλλως συµφωνηθεί).
8.4. Ο Πελάτης δικαιούται να επιστρέψει τα προϊόντα που θεωρεί µη-συµµορφούµενα µόνο µετά από
σχετική γραπτή συγκατάθεση του Προµηθευτή. Επιπλέον, ο Προµηθευτής θα δεχθεί την
επιστροφή των µη-συµµορφούµενων προϊόντων µόνο εφόσον ικανοποιούνται σωρευτικά οι
ακόλουθοι όροι:
i.

το κάθε επιστρεφόµενο προϊόν συνοδεύεται από µια γραπτή εξήγηση των ακριβών λόγων
για την απόρριψη του προϊόντος από τον Πελάτη.

ii.

τα προϊόντα επιστρέφονται στην πλήρη αρχική συσκευασία τους, η οποία πρέπει να είναι
σε καλή κατάσταση.

iii.

ο Πελάτης δεν έχει τροποποιήσει ή να έχει αλλάξει τα προϊόντα κατά οποιονδήποτε τρόπο.

8.5. Ο Προµηθευτής δεν θα δέχεται επιστροφές προϊόντων σχεδιασµένων ή κατασκευασµένων ειδικά
για συγκεκριµένη παραγγελία.
8.6. Σε περίπτωση ολικής ή/και µερικής ακύρωσης της παραγγελίας από τον Πελάτη για
οποιονδήποτε λόγο εντός των 15 ηµερών πριν τον συµφωνηθέντα χρόνο παράδοσης, ο
Πελάτης θα επιβαρύνεται µε τέλη ακύρωσης ίσα µε το 25% της αξίας του εξοπλισµού/υλικών των
οποίων ζητείται η ακύρωση. Εάν η ακύρωση της παραγγελίας αφορά σε εξοπλισµό/υλικά εκτός
τιµοκαταλόγου του Προµηθευτή, δεν γίνεται αποδεκτή και ο Πελάτης οφείλει να καταβάλλει το
100% της αξίας του σχετικού εξοπλισµού/υλικών και να παραλάβει τον εξοπλισµό/τα υλικά, εκτός
αν έχει συµφωνηθεί διαφορετικά στην παραγγελία.
9. Εγγυήσεις
9.1. Εκτός των περιπτώσεων όπου συνοµολογείται διαφορετικά στην προσφορά ή στην αποδοχή τής
παραγγελίας, ο Προµηθευτής εγγυάται για ελαττώµατα στα υλικά, στην κατασκευή ή στην
συναρµολόγηση των υλικών που έχει προµηθεύσει για µια περίοδο ενός χρόνου από την
ηµεροµηνία της έναρξης χρήσης τους από τον Πελάτη, είτε αυτή είναι σαφής/ρητή, είτε σιωπηρή
(η οποία επέρχεται δεκαπέντε ηµέρες µετά την αποστολή των εµπορευµάτων στον Πελάτη,
εφόσον δεν έχει λάβει ο Προµηθευτής γραπτή ειδοποίηση µε σηµεία µη-συµµόρφωσης από τον
Πελάτη ή αλλιώς µε το πέρας δεκαοκτώ µηνών από την ηµεροµηνία αποστολής της προµήθειας
στον Πελάτη, ότι εκ των δύο συµβεί πρώτο).
9.2. Η εγγύηση της παραγράφου 9.1, αναφέρεται στην επισκευή ή αντικατάσταση των αντικειµένων
τα οποία έχουν αναγνωριστεί ως ελαττωµατικά, είτε λόγω ελαττωµάτων στο υλικό είτε λόγω
σφαλµάτων στην κατασκευή/συναρµολόγηση. Κατόπιν συµφωνίας µε τον Πελάτη επισκευές και
αντικαταστάσεις ελαττωµατικών αντικειµένων µπορούν να γίνονται και στο χώρο του.
9.3. Η επισκευή ή αντικατάσταση ενός µέρους της προµήθειας δεν επηρεάζει την ηµεροµηνία έναρξης
της περιόδου εγγύησης του συνόλου της, και η οποία καθορίζεται στην παράγραφο 9.1. Το
επισκευασµένο ή αντικατεστηµένο υλικό, θα καλύπτεται από ξεχωριστή εγγύηση ενός έτους από
την ηµεροµηνία επισκευής ή αντικατάστασής του.
9.4. Όταν η εγγύηση, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 9.2, αφορά σε αντικατάσταση η οποία θα
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πρέπει να γίνει αµέσως για λόγους ανάγκης, ο Πελάτης αναλαµβάνει να επιστρέψει το
ελαττωµατικό µέρος ή υλικό εντός επτά ηµερών από την ηµεροµηνία της παράδοσης τού νέου
µέρους ή υλικού, αν αυτό είναι εφικτό.
9.5. Ο Προµηθευτής δεν φέρει ουδεµία ευθύνη για επισκευές που εκτελούνται από προσωπικό τρίτων.
9.6. Βλάβες ή αλλοιώσεις προερχόµενες από φθορά λόγω φυσιολογικής χρήσης του εξοπλισµού,
εξαιρούνται από την εγγύηση. Επίσης, εξαιρούνται από την εγγύηση βλάβες και αλλοιώσεις
προερχόµενες από:
i.

ανεπαρκή συντήρηση ή αποθήκευση

ii.

εσφαλµένο ή αµελή χειρισµό

iii.

κακή χρήση

iv.

χρήση ακατάλληλων υγρών και αερίων

v.

λανθασµένη ροή ή πίεση

vi.

λανθασµένη εγκατάσταση

vii.

εναλλαγές στην ποιότητα της τροφοδοσίας ρεύµατος (ηλεκτρική τάση, συχνότητα,
διαταράξεις)

viii.
ix.

τροποποιήσεις που τυχόν γίνονται στα υλικά δίχως την έγκριση του Προµηθευτή
εγκατάσταση που γίνεται ή τροποποιείται αργότερα, χωρίς να τηρούνται οι τεχνικές
προδιαγραφές

των

προϊόντων

και

γενικότερα

εξαιτίας

οποιουδήποτε

λόγου

µη

αποδιδόµενου στον Προµηθευτή.
9.7. Η εγγύηση θα θεωρείται ότι έχει λήξει και στην περίπτωση όπου, ενώ είναι ορισµένο στη σύµβαση
ότι ο εξοπλισµός θα τίθεται σε λειτουργία υπό την επίβλεψη του Προµηθευτή, αυτό γίνει χωρίς την
παρουσία του, όπως επίσης και όταν, σε περίπτωση αστοχίας, δεν ληφθούν µέτρα για να
περιοριστεί η ζηµιά.
10. Πνευµατική και βιοµηχανική ιδιοκτησία
10.1.

Τυποποιηµένα

Προϊόντα:

Οποιαδήποτε

µοντέλα,

σχέδια,

υπολογισµοί,

πρωτότυπα,

χειρόγραφα σχέδια και άλλα έγγραφα που συντάσσονται από τον Προµηθευτή παραµένουν
ιδιοκτησία του Προµηθευτή. Ο Προµηθευτής διατηρεί την πλήρη ιδιοκτησία αυτών των εγγράφων
και των προκυπτόντων δικαιωµάτων, τα οποία δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν, να
δηµοσιοποιηθούν, να αναπαραχθούν ή να εκτελεσθούν από τον Πελάτη ή από οποιονδήποτε
τρίτο χωρίς προηγούµενη γραπτή έγκριση.
10.2.

Ειδικά Προϊόντα: Ο Πελάτης διατηρεί την ιδιοκτησία οποιωνδήποτε σχεδίων, µοντέλων ή

τεχνικών πληροφοριών παρέχονται στον Προµηθευτή. Ο Προµηθευτής διατηρεί την ιδιοκτησία
της σύνθεσης και των διαδικασιών που εφαρµόζονται στα υλικά που χρησιµοποιούνται για την
κατασκευή των προϊόντων, καθώς επίσης και σε οτιδήποτε πέρα από τα σχέδια, δεδοµένου ότι
αποτελούν µέρος της τεχνογνωσίας του Προµηθευτή.
10.3.

Ο Προµηθευτής έχει το δικαίωµα να τιµολογήσει τον Πελάτη για το κόστος οποιωνδήποτε

εργαλείων παραγωγής, διαµόρφωσης και φινιρίσµατος που κατασκευάζονται µε σκοπό την
πραγµατοποίηση µιας παραγγελίας/εντολής για Ειδικά Προϊόντα. Εντούτοις, ο Προµηθευτής
διατηρεί την ιδιοκτησία αυτών των εργαλείων. Τα εργαλεία που παράγονται για τη µορφοποίηση
προϊόντων θα περιέλθουν στην ιδιοκτησία του Πελάτη µετά την πλήρη πληρωµή της τιµής τους
και υπό τον όρο ότι υπόκεινται στα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας του Προµηθευτή.
Γενικοί Όροι Προµήθειας ΑΡΠΕΔΩΝ ΙΚΕ

Οκτ. 2017

Σελίδα |7

11. Ανωτέρα βία
11.1.

Ο Προµηθευτής δεν είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε απώλεια ή βλάβη που προκύπτει ως

αποτέλεσµα καθυστερηµένων παραδόσεων ή συνολικής ή µερικής αποτυχίας εκπλήρωσης
οποιασδήποτε παραγγελίας/εντολής εξ αιτίας γεγονότων που είναι πέρα από τον έλεγχό του,
όπως η αναγκαστική διακοπή του συνόλου ή µέρους των µέσων παραγωγής, των καθολικών ή
µερικών απεργιών, συµπεριλαµβανοµένων των απεργιών που επηρεάζουν τον προµηθευτή ή
τους προµηθευτές του, τις ανταπεργίες, τους πολέµους, την πυρκαγιά, τις διακοπές ή τις
αναστολές των µέσων µεταφοράς, προβλήµατα ανεφοδιασµού (όπως προβλήµατα στην
πρόσβαση στις πρώτες ύλες), και γενικά οποιαδήποτε γεγονότα θεωρούνται ως «ανωτέρα βία»
από τη νοµολογία των Ελληνικών Δικαστηρίων.
11.2.

Ο Προµηθευτής απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του σχετικά µε οποιοδήποτε µέρος της

σύµβασης µε τον Πελάτη που δεν έχει εκτελεσθεί ακόµα κατά την ηµεροµηνία κατά την οποία
προκύπτει ένα γεγονός «ανωτέρας βίας». Ο Προµηθευτής δεν είναι υπεύθυνος για την πληρωµή
οποιασδήποτε αποζηµίωσης, ζηµιών ή δαπανών σχετικά µε µια τέτοια κατάσταση ή σχετικά µε τη
συνολική ή µερική αποτυχία του να εκτελέσει τις υποχρεώσεις του στο πλαίσιο της σύµβασης, ως
συνέπεια ενός γεγονότος «ανωτέρας βίας».
12. Περιορισµός ευθύνης
12.1.

Ο

Προµηθευτής, περιλαµβανοµένων

των

αντιπροσώπων, υπαλλήλων, υπεργολάβων,

προµηθευτών ή άλλων προσώπων για τους οποίους θεωρείται νοµικά υπεύθυνος, θα φέρει
ευθύνη για οποιεσδήποτε σωµατικές βλάβες και άµεσες ζηµιές που τυχόν προκληθούν σε άτοµα
και περιουσίες, λόγω αµελούς εκπλήρωσης των συµβατικών του υποχρεώσεών.
12.2.

Ουδεµία ευθύνη φέρει ο Προµηθευτής για οποιεσδήποτε έµµεσες και/ ή αποθετικές ζηµίες που

µπορεί να προκύψουν ως συνέπεια της προµήθειας, όπως στις παρακάτω περιπτώσεις,
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφεροµένων, εξαιρουµένων των περιπτώσεων βαρείας αµέλειας
και δόλου:
i.

Απώλεια εισοδήµατος

ii.

Απώλεια κέρδους

iii.

Απώλεια συµβάσεων

iv.

Απώλεια χρήσης

v.

Απώλεια παραγωγής

vi.

Κόστος κεφαλαίου

vii.

Απώλεια λόγω διακοπής παροχής ρεύµατος

viii.

Κόστη εναλλακτικής µορφής παραγωγής ρεύµατος

ix.

Λοιπά έξοδα προερχόµενα από διακοπή λειτουργίας

12.3.

Η συνολική συµβατική υποχρέωση του Προµηθευτή προερχόµενη από την προµήθεια

περιορίζεται στην αξία της προµήθειας η οποία έχει εγείρει την απαίτηση.
13. Περιορισµός εξαγωγών
13.1.

Ορισµένα από τα προϊόντα που προµηθεύει ο Προµηθευτής υπόκεινται σε κανονισµούς

ελέγχου εξαγωγών. Για τον λόγο αυτό, τα προϊόντα τού Προµηθευτή δεν θα πρέπει να εξάγονται
άµεσα ή έµµεσα από τον Πελάτη ή κάποιον τρίτο, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του
Προµηθευτή. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για την συµµόρφωση µε αυτή την απαίτηση.
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14. Εφαρµοστέο δίκαιο – Επίλυση διαφωνιών
14.1.

Οι παρόντες Γενικοί Όροι, καθώς επίσης και οποιεσδήποτε συµβάσεις µεταξύ του Προµηθευτή

και του Πελάτη υπό αυτούς τους Γενικούς Όρους, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.
14.2.

Αν προκύψει οποιαδήποτε διαφωνία µεταξύ του Πελάτη και του Προµηθευτή, αρµόδια είναι τα

δικαστήρια των Αθηνών. Αν κάποια διαφωνία αποκτήσει διεθνή διάσταση, λόγω της τοποθεσίας
όπου πρόκειται να εκτελεσθεί η σύµβαση ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, ο Προµηθευτής –εάν
είναι ο ενάγων– έχει το δικαίωµα να φέρει τη διαφωνία είτε ενώπιον των προαναφερθέντων
δικαστηρίων, είτε ενώπιον των αρµόδιων δικαστηρίων στην επίσηµη έδρα του Πελάτη, είτε στην
τοποθεσία εκτέλεσης της εντολής.
15. Τροποποιήσεις
15.1.

Οι παρόντες Γενικοί Όροι Πωλήσεως και οτιδήποτε άλλο συµφωνηθεί σε σχέση µε αυτούς θα

τροποποιούνται µόνο εφόσον συµφωνήσουν οµόφωνα σε αυτό τα συµβαλλόµενα µέρη. Σε
κάθε περίπτωση, οι τροποποιήσεις θα γίνονται και θα αποδεικνύονται εγγράφως.
16. Κώδικας συµπεριφοράς ΑΡΠΕΔΩΝ ΙΚΕ
16.1.

Ο

Προµηθευτής

έχει

θεσπίσει

έναν

κώδικα

δεοντολογίας,

ονοµαζόµενος

«Κώδικας

Συµπεριφοράς ΑΡΠΕΔΩΝ», ο οποίος είναι διαθέσιµος στην ιστοσελίδα www.arpedon.gr. Ως εκ
τούτου οι Εργολάβοι, οι Πελάτες, οι Προµηθευτές, οι Σύµβουλοι που συνεργάζονται µε τον
Προµηθευτή, δεσµεύονται να τηρούν και να σέβονται τα υψηλά ηθικά πρότυπα που τίθενται σε
αυτόν. Οποιαδήποτε παραβίαση των πολιτικών αυτών θα θεωρείται ως σοβαρή παραβίαση του
συµφωνητικού και θα έχει ως αποτέλεσµα τη λήψη κατάλληλων µέτρων, συµπεριλαµβανοµένης
της υπαίτιας καταγγελίας του συµφωνητικού.
17. Διάφορα
17.1.

Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες Γενικούς Όρους πώλησης αγαθών κριθεί

άκυρος, οι υπόλοιποι όροι παραµένουν σε ισχύ, ως εάν ο άκυρος όρος να µην είχε
συµπεριληφθεί σ’ αυτούς.
17.2.

Τυχόν παράλειψη του Προµηθευτή να ασκήσει οποιαδήποτε δικαιώµατά του, δεν µπορεί σε

καµία περίπτωση να ερµηνευθεί ως τροποποίηση του παρόντος ή ως παραίτησή του από τα εν
λόγω δικαιώµατα.
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