
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ SELECTA HELLAS IKE KAI ΣΙΑ E.E.
 

Τμήμα 1 Πεδίο εφαρμογής, μορφή 

(1) Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Αγοράς (PT&C) ισχύουν για όλες τις 

επιχειρηματικές σχέσεις με τους επιχειρηματικούς εταίρους και προμηθευτές μας (εφεξής αναφερόμενοι ως  

"Πωλητές"). Οι PT&Cs ισχύουν μόνο αν ο Πωλητής είναι εταιρεία (εδάφιο 14 Αστικού Κώδικα), νομικό 

πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή ειδικό περιουσιακό στοιχείο δημοσίου δικαίου. 

(2)  Οι PT &C ισχύουν για συμβάσεις που αφορούν την πώληση και/ή παράδοση κινητών ειδών 

("αγαθών") ανεξαρτήτως του αν ο Πωλητής κατασκευάζει ο ίδιος τα αγαθά ή τα αγοράζει από προμηθευτές 

(τμήματα 433, 650 Α.Κ.). Οι PT&C αποτελούν συστατικό στοιχείο των συμβάσεων που συνάπτουμε με 

άλλους πωλητές σε σχέση με παραδόσεις  τις οποίες προσφέρουν και ισχύουν για όλες τις μελλοντικές 

συμβάσεις αναφορικά με την πώληση και/ή παράδοση κινητών ειδών, ακόμα και αν δεν αγοράζονται εκ 

νέου χωριστά. 

(3)  Οι παρόντες PT&C ισχύουν αποκλειστικά. Διαφορετικοί, αναιρετικοί ή συμπληρωματικοί 

γενικοί όροι και προϋποθέσεις του Πωλητή ή τρίτων θα καταστούν συστατικό μέρος της σύμβασης μόνο 

και εφόσον έχουμε συναινέσει ρητά γραπτώς (π.χ. επιστολή, email, φαξ). Αυτή η απαίτηση συναίνεσης θα 

ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις, π.χ. ακόμα και αν δεχθούμε παραδόσεις χωρίς επιφύλαξη γνώσης των 

γενικών όρων και προϋποθέσεων του Πωλητή ή τρίτου ή αν αναφερθούμε σε επιστολή που περιέχει ή 

αναφέρεται στους γενικούς όρους και προϋποθέσεις του Πωλητή ή τρίτου. 

(4) Οι ατομικές συμφωνίες που συνάπτονται με τον Πωλητή σε επί μέρους περιπτώσεις 

(περιλαμβανομένων επικουρικών συμφωνιών, συμπληρωματικών πληροφοριών και τροποποιήσεων) θα 

προτιμώνται σε κάθε περίπτωση από τους παρόντες PT&Cs. Με την αίρεση των αποδείξεων για το 

αντίθετο, γραπτή σύμβαση ή γραπτή συναίνεσή μας ισχύει για το περιεχόμενο αυτών των συμφωνιών. 

(5) Νομικά συναφείς δηλώσεις και ειδοποιήσεις του Πωλητή σε σχέση με την σύμβαση (π.χ. 

προθεσμίες, ειδοποίηση, απόσυρση) πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς. Οι διατάξεις καταστατικού τύπου 

και λοιπές επαληθεύσεις, ειδικά αν υπάρχει αμφιβολία ως προς την αυθεντικότητα του δηλώνοντος, 

παραμένουν ανεπηρέαστες. 

(6)  Οι αναφορές στην ισχύ των καταστατικών απαιτήσεων παρέχουν απλώς διευκρίνηση υπό 

όρους της σημασίας τους. Οι καταστατικές απαιτήσεις επομένως ισχύουν επίσης και χωρίς την εν λόγω 

διευκρίνηση υπό τον όρο ότι δεν τροποποιούνται ευθέως και αποκλείονται ρητά από τους παρόντες PT&C. 

Τμήμα 2 Σύναψη σύμβασης 

(1)  Η παραγγελία μας θα θεωρείται δεσμευτική με την γραπτή υποβολή ή επιβεβαίωση. Ο 

Πωλητής θα ειδοποιεί για τυχόν εμφανή λάθη (π.χ. ορθογραφικά λάθη και σφάλματα υπολογισμού) και αν 

η παραγγελία, περιλαμβανομένων των παραστατικών της παραγγελίας, δεν είναι πλήρης ώστε να 

διορθωθούν ή να συμπληρωθούν πριν την αποδοχή, διαφορετικά η σύμβαση θεωρείται άκυρη.    

(2)  Ο Πωλητής θα επιβεβαιώσει (αποδεχθεί) την παραγγελία μας γραπτώς εντός 1 εβδομάδας. Η 

καθυστερημένη αποδοχή ή αποδοχή που αποκλίνει από την παραγγελία μας θα θεωρείται νέα προσφορά 

και θα απαιτεί την αποδοχή μας. 

Τμήμα 3 Χρόνος παράδοσης και καθυστερημένη παράδοση 

(1) Ο χρόνος παράδοσης που δηλώνουμε στην παραγγελία (ημερομηνία παράδοσης ή περίοδος 

παράδοσης) είναι δεσμευτικός. Πρόωρες παραδόσεις επιτρέπονται μόνο κατόπιν χωριστής συμφωνίας. Αν 

ο χρόνος παράδοσης δεν δηλώνεται στην παραγγελία και δεν έχει άλλως συμφωνηθεί, θα είναι  10 

εργάσιμες ημέρες (οι εργάσιμες ημέρες είναι Δευτέρα ως Παρασκευή) από την σύναψη της σύμβασης. Η 

παραλαβή των αγαθών στην διεύθυνση παράδοσης που δηλώνουμε κατά τις εργάσιμες ώρες θα ισχύει ως 

έγκαιρη παράδοση. 

(2) Ο Πωλητής θα μας ενημερώνει αμέσως γραπτώς αν δεν είναι σε θέση να τηρήσει τους 

συμφωνημένους χρόνους παράδοσης – για οποιονδήποτε λόγο. Αυτή η ειδοποίηση θα δηλώνει την αιτία 

και την κατ’ εκτίμηση διάρκεια της καθυστέρησης. Αυτή η ειδοποίηση δεν εμποδίζει την έναρξη της 

αθέτησης. 

(3) Αν ο Πωλητής δεν παρέχει την εργασία και τις υπηρεσίες του ή δεν τις παρέχει εντός του 

συμφωνημένου χρόνου παράδοσης ή είναι (διαφορετικά) αφερέγγυος, τα δικαιώματά μας – κυρίως το 

δικαίωμα απόσυρσης και το δικαίωμα διεκδίκησης αποζημίωσης – θα καθοριστούν σύμφωνα με τις 

καταστατικές διατάξεις. Οι όροι του τμ. 3.4 παραμένουν ανεπηρέαστοι. 

(4) Αν ο Πωλητής είναι σε αθέτηση, μπορούμε να απαιτήσουμε γενική καταβολή των ζημιών μας 

εκ της αθέτησής του 1 % της συμφωνημένης καθαρής τιμής ανά πλήρη ημερολογιακή εβδομάδα – επιπλέον 

άλλων καταστατικών απαιτήσεων – αλλά όχι περισσότερο από το 5 % της καθαρής τιμής για τα αγαθά που 

παραδίδονται με καθυστέρηση. Διατηρούμε το δικαίωμα να αποδείξουμε ότι υποστήκαμε υψηλότερη ζημία. 

Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να αποδείξει ότι δεν υπήρξαν καθόλου ή υπήρξαν μόνο σημαντικά 

μικρότερες ζημίες. 

(5) Η ανεπιφύλακτη αποδοχή καθυστερημένης (μερικής) παράδοσης δεν αντιπροσωπεύει 

παραίτηση εκ μέρους του πελάτη των δικαιωμάτων ή διεκδικήσεων εκ της καθυστερημένης (μερικής) 

παράδοσης. 

Τμήμα 4 Εκτέλεση, παράδοση, μεταφορά κινδύνου, καθυστερημένη αποδοχή 

(1)  Ο Πωλητής θα φέρει τον κίνδυνο προμήθειας για τις υπηρεσίες του εκτός αν άλλως 

συμφωνηθεί στην συγκεκριμένη περίπτωση (π.χ. περιορισμένα αποθέματα). 

(2) Η παράδοση θα γίνεται με έξοδα του Πωλητή στον τόπο που δηλώνεται στην παραγγελία. Αν 

η διεύθυνση παράδοσης δεν δηλώνεται και δεν υπάρχει άλλη συμφωνία, η παράδοση θα γίνεται στις 

εγκαταστάσεις μας στην Καβάλα. Η αντίστοιχη διεύθυνση παράδοσης είναι και ο τόπος εκτέλεσης για την 

παράδοση και για τυχόν συμπληρωματική εκτέλεση (χρέος προς εξόφληση). 

(3)  Ο Πωλητής θα εσωκλείει ένα σημείωμα παράδοσης που θα δηλώνει την ημερομηνία (έκδοση 

και αποστολή), το περιεχόμενο της παράδοσης (αριθμός είδους και ποσότητα) και τον αριθμό αναφοράς 

της παραγγελίας μας (ημερομηνία και αριθμό). Αν το σημείωμα παράδοσης λείπει ή δεν είναι πλήρες, δεν 

ευθυνόμαστε για τυχόν πρόκληση καθυστερήσεων στην επεξεργασία και πληρωμή. Αντίστοιχο σημείωμα 

αποστολής με το ίδιο περιεχόμενο θα αποστέλλεται σε εμάς χωριστά από το σημείωμα παράδοσης. 

(4)  Για διεθνείς παραγγελίες, ο Πωλητής θα εσωκλείει όλα τα παραστατικά με την αποστολή των 

αγαθών, τα οποία χρειαζόμαστε για τεχνικούς τελωνειακούς σκοπούς ή για να αποκτήσουμε οφέλη ή για 

να αποδείξουμε άλλα γεγονότα σε σχέση με την αγορά. Ο Πωλητής θα παρέχει επίσης χωρίς καθυστέρηση 

τις πληροφορίες που απαιτούνται για την «Δήλωση Intrastat». 

(5α) Κατόπιν αιτήματός μας, ο Πωλητής θα εκδώσει και θα μας παράσχει  την αποκαλούμενη δήλωση 

προμηθευτή. Στην εν λόγω δήλωση προμηθευτή ο Πωλητής θα επιβεβαιώνει ότι το παραδοθέν προϊόν 

ανταποκρίνεται στην παραγγελία και στις προδιαγραφές. Κατ’ ελάχιστο, πρέπει να δηλώνει τον αριθμό 

παραγγελίας, τον αριθμό παράδοσης και την παραδοθείσα ποσότητα. 

(5β) Αν ένα παραδοθέν προϊόν περιέχει ουσίες βλαβερές για την υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων, ο 

Πωλητής θα τις περιγράψει με λεπτομέρειες και θα εξηγήσει τι μέτρα πρέπει να ληφθούν σε σχέση με 

αποθήκευση,  μεταχείριση και χρήση των προϊόντων. 

(5γ) Ο Πωλητής επίσης ενημερώνει αν οι παραδόσεις περιέχουν ευπαθή προϊόντα ή προϊόντα με 

περιορισμένη χρήσιμη ζωή και ποιες συνθήκες μπορεί να προκαλέσουν εμπόδια στην χρήσιμη ζωή  . 

(6)  Ο κίνδυνος πιθανής απώλειας και  αλλοίωσης των ειδών περνά σε εμάς με την παράδοση 

στον τόπο παράδοσης. Στον βαθμό στον οποίο έχει συμφωνηθεί αποδοχή, θα είναι έγκυρος για την 

μεταβίβαση του κινδύνου. Επιπλέον με την αποδοχή οι καταστατικές διατάξεις του δικαίου συμβάσεων 

εργασίας και υπηρεσιών ισχύουν αντίστοιχα. Η παράδοση ή αποδοχή θεωρείται άσχετη αν βρεθούμε σε 

αθέτηση κατά την αποδοχή. 

(7) Οι καταστατικές διατάξεις ισχύουν για την αθέτηση μας στην αποδοχή. Ο Πωλητής πρέπει να 

μας προσφέρει ρητά τις υπηρεσίες του ακόμα και αν συμφωνηθεί καθορισμένη ή δυνάμενη να καθοριστεί 

περίοδος για δράση ή συνεργασία εκ μέρους μας (π.χ. παροχή υλικού). Αν επιδείξουμε αθέτηση κατά την 

αποδοχή, ο Πωλητής μπορεί να απαιτήσει καταβολή του πρόσθετου κόστους σύμφωνα με τις καταστατικές 

διατάξεις (εδάφιο 304 ΑΚ). Αν η σύμβαση αφορά  μη εμπορεύσιμα αγαθά κατασκευασμένα από τον 

Πωλητή (μοναδική παραγωγή), ο Πωλητής θα δικαιούται πρόσθετα δικαιώματα μόνο αν συμφωνήσουμε να 

συνεργαστούμε και είμαστε υπεύθυνοι για την έλλειψη συνεργασίας. 

(8)  Ο Πωλητής δεν εξουσιοδοτείται να προβεί σε τμηματικές παραδόσεις χωρίς προηγούμενη 

γραπτή συναίνεσή μας.  

Τμήμα 5 Τιμές και προϋποθέσεις πληρωμής 

(1) Η τιμή που δηλώνεται στην παραγγελία είναι δεσμευτική. Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν τον 

νόμιμο ΦΠΑ, ακόμα και αν δεν εμφανίζεται χωριστά. 

(2)  Με την εξαίρεση της διαφορετικής συμφωνίας σε συγκεκριμένη περίπτωση, η τιμή 

περιλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες και  τις παρεπόμενες υπηρεσίες από τον Πωλητή (π.χ. συναρμολόγηση, 

εγκατάσταση) και όλες τις επιπρόσθετες δαπάνες (π.χ. ορθή συσκευασία, δαπάνες μεταφοράς 

περιλαμβανομένων ασφάλισης μεταφοράς και ευθύνης, τελωνειακές αμοιβές και αμοιβές εκτελωνισμού). 

Αν κατ’ εξαίρεση η τιμή της συσκευασίας δεν περιλαμβάνεται σύμφωνα με την συναφθείσα συμφωνία και η 

αμοιβή για την – μη δανεισμένη – συσκευασία δεν δηλώνεται ρητά, αυτή θα χρεωθεί στην τεκμηριωμένη 

τιμή κόστους. Κατόπιν αιτήματός μας, ο Πωλητής θα πάρει πίσω και θα απορρίψει την συσκευασία με δικά 

του έξοδα. 

(3α) Η συμφωνημένη τιμή είναι καταβλητέα εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την πλήρη παράδοση και 

υπηρεσία (περιλαμβανομένης της τυχόν συμφωνημένης αποδοχής) και την λήψη ορθού τιμολογίου. Το 

τιμολόγιο θα δηλώνει κατ’ ελάχιστον τον αριθμό εργασίας, αριθμό παραγγελίας, κέντρο κόστους και αριθμό 

έργου. 

(3β) Αν πληρώσουμε εντός 14 ημερολογιακών ημερών, ο Πωλητής μας χορηγεί έκπτωση 3% επί του 

καθαρού ποσού του τιμολογίου. Επίσης επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να αφαιρέσουμε έκπτωση αν 

συμψηφίσουμε ή παρακρατήσουμε πληρωμές λόγω ελαττωμάτων. Η πληρωμή με τραπεζικό έμβασμα είναι 

έγκαιρη αν  η τράπεζά μας λάβει τις οδηγίες πληρωμής πριν την προθεσμία πληρωμής. Δεν ευθυνόμαστε 

για καθυστερήσεις που προκαλούνται από τις τράπεζες που συμμετέχουν στην πληρωμή. 

(4) Δεν οφείλουμε τόκους κατά την λήξη (εδάφιο 353 ΑΚ). Σε περίπτωση αθέτησης, θα οφείλουμε 

τόκους υπερημερίας σε ποσοστό 5 εκατοστιαίες μονάδες επιπλέον του βασικού επιτοκίου σύμφωνα με το 

εδάφιο 247 ΑΚ. Επιπλέον, οι καταστατικές διατάξεις ισχύουν για την αθέτηση. 

(5)  Διατηρούμε το δικαίωμα συμψηφισμού και παρακράτησης, καθώς και την υποστήριξη μη 

εκπλήρωσης της σύμβασης στον καταστατικό βαθμό. Ειδικά, διατηρούμε το δικαίωμα να παρακρατούμε τις 

οφειλόμενες πληρωμές για όσον χρόνο εξακολουθούμε να δικαιούμαστε διεκδικήσεις από μη πλήρεις ή 

ελαττωματικές υπηρεσίες από τον Πωλητή.  

(6) Ο Πωλητής έχει δικαίωμα συμψηφισμού ή παρακράτησης μόνο λόγω νομικά ισχυρών ή μη 

αμφισβητούμενων ανταπαιτήσεων. 

(7)  Οι αυξήσεις τιμών πρέπει να ανακοινώνονται γραπτώς με 3 μηνών προειδοποίηση ως την 

έναρξη της ισχύος τους. Πρέπει να επιβεβαιώσουμε τις νέες τιμές γραπτώς πριν τεθούν σε ισχύ. 

(8)  Ο Πωλητής δεν εξουσιοδοτείται να χρεώσει επιβαρύνσεις για μικρές και χαμηλές ποσότητες. 

Τμήμα 6 Προστασία ιδιοκτησίας 

(1) Διατηρούμε την ιδιοκτησία ή τα πνευματικά δικαιώματα σε παραγγελίες που κάνουμε, 

εργασίες, καθώς και σχέδια, εικονογραφήσεις, υπολογισμούς, περιγραφές και άλλα έγγραφα που 

παρέχονται στον Πωλητή.  Ο Πωλητής δεν τα γνωστοποιεί σε τρίτους και δεν τα χρησιμοποιεί ή 

αναπαράγει χωρίς ρητή συναίνεσή μας. Με δική μας επιλογή, είτε θα μας επιστραφούν πλήρως ή θα 

καταστραφούν με δικές μας δαπάνες αν δεν χρειάζονται πλέον για τις φυσιολογικές εργασίες ή αν οι 

διαπραγματεύσεις δεν οδηγήσουν σε σύναψη σύμβασης. Τα αντίγραφα αυτών που γίνονται από τον 

Πωλητή θα καταστραφούν στην περίπτωση αυτή. Μόνο η διατήρηση εντός του πλαισίου των καταστατικών 

καθηκόντων διατήρησης και η αποθήκευση δεδομένων για λόγους αντιγράφου ασφαλείας ως μέρος της 

φυσιολογικής ασφάλειας δεδομένων εξαιρούνται του παρόντος.  

(2)  Τα εργαλεία και μοντέλα που παρέχουμε στον Πωλητή ή τα οποία γίνονται για συμβατικούς 

σκοπούς και χρεώνονται σε εμάς χωριστά από τον Πωλητή, παραμένουν ιδιοκτησία μας ή καθίστανται 

ιδιοκτησία μας. Ο Πωλητής θα τα επισημάνει ως ιδιοκτησία μας, θα τα διαφυλάξει προσεκτικά, θα τα 

διασφαλίσει σε εύλογο βαθμό έναντι βλάβης οποιουδήποτε τύπου και θα τα χρησιμοποιεί μόνο για τους 

σκοπούς της σύμβασης. Οι δαπάνες της αποθήκευσης και επισκευής τους θα καταβληθούν εξ ημισείας 

από τους συμβαλλόμενους – εκτός αν συμφωνηθεί άλλως. Ωστόσο, αν αυτές οι δαπάνες οφείλονται σε 

ελαττώματα των αντικειμένων που κατασκευάζει ο Πωλητής ή σε λανθασμένη χρήση εκ μέρους του 

Πωλητή, των εργαζομένων του ή άλλων  βοηθών εκπληρώσεως, θα καταβληθούν αποκλειστικά από τον 

Πωλητή. Ο Πωλητής θα μας ενημερώσει αμέσως για κάθε ζημία στα εν λόγω εργαλεία και μοντέλα που δεν 

είναι απλώς ασήμαντη. Κατόπιν επιλογής μας, θα μας τα επιστρέψει σε καλή κατάσταση ή θα τα 

καταστρέψει με δικές του δαπάνες αν δεν χρειάζονται πλέον για την εκπλήρωση των συμβάσεων που έχει 

συνάψει μαζί μας.  

(3) Η διατήρηση από τον Πωλητή του τίτλου ισχύει μόνο αν σχετίζεται με δική μας υποχρέωση 

πληρωμής για τα αντίστοιχα προϊόντα, των οποίων ο Πωλητής διατηρεί την ιδιοκτησία. Ειδικότερα δεν 

επιτρέπεται η διευρυμένη ή παρατεταμένη διατήρηση του τίτλου.  

§ 7 Εμπιστευτικότητα 

(1) Ο Πωλητής τηρεί εμπιστευτικότητα όσον αφορά τις συνθήκες της παραγγελίας και όλες τις 

πληροφορίες και τα έγγραφα που του παρέχονται για τον σκοπό αυτό (με την εξαίρεση των δημοσίως 

διαθέσιμων πληροφοριών) για περίοδο 5 ετών μετά την σύναψη της σύμβασης και θα τις χρησιμοποιεί 

μόνο για την υλοποίηση της παραγγελίας. Μετά την επίλυση αποριών ή μετά την τακτοποίηση 

παραγγελιών, θα τις επιστρέψει σε εμάς πλήρως ή θα τις καταστρέψει με δικές του δαπάνες κατά την κρίση 

μας. 

(2) Ο Πωλητής δεν δύναται να αναφερθεί στην επιχειρηματική σχέση σε διαφημιστικό υλικό, 

φυλλάδια κλπ. χωρίς προηγούμενη δική μας γραπτή συναίνεση και δεν δύναται να επιδεικνύει αντικείμενα 

παράδοσης που έχουν κατασκευαστεί για εμάς.  

(3)  Ο Πωλητής θα επιβάλλει αυτές τις υποχρεώσεις στους υπεργολάβους του που 

ανταποκρίνονται στο παρόν τμήμα 7. 

Τμήμα 8 Ελαττωματική παράδοση 

(1) Εκτός αν άλλως καθορίζεται κατωτέρω, οι καταστατικές διατάξεις ισχύουν για τα δικαιώματά 

μας σε περίπτωση υλικών ή νομικών ελαττωμάτων στα αγαθά (περιλαμβανομένης λανθασμένης και 

μικρότερης παράδοσης, καθώς και εσφαλμένων οδηγιών συναρμολόγησης, λειτουργίας ή ελέγχου) και σε 

περίπτωση άλλων παραβιάσεων δικαιωμάτων. 

(2) Σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις, ο Πωλητής θα είναι υπεύθυνος για να εξασφαλίσει ότι 

τα αγαθά έχουν τις συμφωνημένες ιδιότητες κατά την μεταφορά του κινδύνου. Οι περιγραφές των 

προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο της αντίστοιχης σύμβασης ή οι οποίες περιλαμβάνονται στην 



σύμβαση με τον ίδιο τρόπο όπως οι παρόντες PT&C – ιδιαίτερα ως αποτέλεσμα  προσδιορισμού ή 

αναφοράς στην παραγγελία – θεωρούνται ότι είναι η συμφωνία στην περίπτωση αυτή. Το αν η περιγραφή 

του προϊόντος προήλθε από εμάς, από τον Πωλητή ή από τον κατασκευαστή είναι άσχετο. 

(3)  Παρά το Τμήμα 442 (1) εδάφιο 2 ΑΚ, διατηρούμε απεριόριστο δικαίωμα διεκδίκησης σε 

περίπτωση ελαττωμάτων, ακόμα και αν το ελάττωμα ήταν άγνωστο σε εμάς κατά την σύναψη της 

σύμβασης λόγω βαριάς αμέλειας. 

(4)  Οι καταστατικές διατάξεις (τμήματα 377, 381 ΑΚ) ισχύουν για το εμπορικό καθήκον της 

έρευνας και καταγγελίας, υπό την παρακάτω προϋπόθεση: το δικό μας καθήκον έρευνας περιορίζεται στα 

ελαττώματα που ανακαλύπτονται κατά την επιθεώρηση εισερχόμενων αγαθών ως μέρος της εξωτερικής 

παρατήρησης, περιλαμβανομένων των εγγράφων παράδοσης (π.χ. βλάβη μεταφοράς, εσφαλμένη ή 

μικρότερη παράδοση) ή από τυχαία δειγματοληψία κατά τον ποιοτικό έλεγχό μας. Επιπλέον, εξαρτάται από 

την έκταση στην οποία είναι χρήσιμη μία έρευνα, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της μεμονωμένης 

περίπτωσης. Το καθήκον μας για καταγγελία για ελαττώματα που ανακαλύπτουμε εν συνεχεία παραμένει 

ανεπηρέαστο. Ανεξάρτητα του καθήκοντός μας για έρευνα, η καταγγελία μας (ειδοποίηση ελαττώματος) 

είναι ασφαλώς άμεση και ταχεία αν αποστέλλεται εντός 5 εργάσιμων ημερών (εργάσιμες ημέρες είναι από 

Δευτέρα ως Παρασκευή) από την ανακάλυψη ή, αν τα ελαττώματα είναι εμφανή, μετά την παράδοση. 

(5) Η  επικουρική υλοποίηση περιλαμβάνει επίσης την απομάκρυνση των ελαττωματικών ειδών 

και την επανεγκατάσταση, υπό τον όρο ότι θα είχαν εγκατασταθεί σε άλλο αντικείμενο ή ήταν 

προσαρμοσμένα σε άλλο αντικείμενο σύμφωνα με τον τύπο και την προγραμματισμένη χρήση τους. Η 

καταστατική διεκδίκησή μας για καταβολή των αντίστοιχων δαπανών παραμένει ανεπηρέαστη. Οι δαπάνες 

που προκύπτουν για δοκιμή θα καταβληθούν από τον Πωλητή ακόμα και αν διαπιστωθεί ότι στην 

πραγματικότητα δεν υπήρχε ελάττωμα, υπό τον όρο ότι υπήρχε δικαιολογημένη υποψία προ της δοκιμής. Η 

ευθύνη μας για αποζημίωση σε περίπτωση μη αιτιολογημένης απαίτησης επισκευής παραμένει 

ανεπηρέαστη. Στην έκταση αυτή όμως είμαστε υπεύθυνοι μόνο αν βρούμε ή λόγω βαριάς αμέλειας δεν 

βρούμε ότι δεν υπήρχε ελάττωμα. 

(6) Τα παρακάτω ισχύουν ανεξάρτητα από τα καταστατικά δικαιώματά μας και τις προϋποθέσεις 

του τμ. 8.5: αν ο Πωλητής δεν εκπληρώνει το καθήκον της επικουρικής εκπλήρωσης – είτε με διόρθωση του 

ελαττώματος (επισκευή) ή με παράδοση μη ελαττωματικού είδους (αντικατάσταση) κατ’ επιλογή μας – εντός 

εύλογης περιόδου καθορισμένης από εμάς, μπορούμε να διορθώσουμε το ελάττωμα εμείς και να 

απαιτήσουμε καταβολή από τον πωλητή για τις δαπάνες που απαιτήθηκαν για αυτό, ή να απαιτήσουμε μία 

αντίστοιχη προκαταβολή. Αν η επικουρική εκπλήρωση από τον πωλητή αποτύχει ή είναι μη λογική για εμάς 

(π.χ. λόγω επείγοντος, κινδύνου για την λειτουργική ασφάλεια ή αναμενόμενης επέλευσης μη λογικής 

βλάβης), δεν χρειάζεται να τεθεί προθεσμία, θα ειδοποιήσουμε αμέσως τον Πωλητή για τέτοιες 

καταστάσεις. 

(7) Η αποδοχή ή έγκριση των υποβαλλόμενων σχεδίων ή δειγμάτων δεν σημαίνει ότι 

παραιτούμαστε από αξιώσεις εγγύησης. 

(8)  Επιπλέον, αν υπάρχει υλικό ή νομικό ελάττωμα, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος 

σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις να μειώσουμε την τιμή αγοράς ή να αποσυρθούμε από την 

σύμβαση. Επιπρόσθετα, δικαιούμαστε να διεκδικήσουμε αποζημίωση και καταβολή δαπανών σύμφωνα με 

τις καταστατικές διατάξεις. 

Τμήμα 9 Προσφυγή προμηθευτή 

(1) Δικαιούμαστε τις καταστατικά καθορισμένες αξιώσεις προσφυγής εντός της εφοδιαστικής 

αλυσίδας (προσφυγή προμηθευτή σύμφωνα με τα τμ. 445a, 445b, 478 ΑΚ) χωρίς περιορισμό επιπλέον των 

αξιώσεων λόγω ελαττωμάτων. Ειδικότερα, διατηρούμε το δικαίωμα να απαιτήσουμε ακριβώς το είδος 

επικουρικής εκτέλεσης (διόρθωση ή αντικατάσταση) από τον Πωλητή την οποία οφείλουμε στον πελάτη 

μας στην συγκεκριμένη περίπτωση. Αυτό δεν επηρεάζει τις καταστατικές μας επιλογές (τμ. 439 (1) ΑΚ). 

(2) Πριν αναγνωρίσουμε ή εκπληρώσουμε αξίωση λόγω ελαττωμάτων τα οποία ισχυρίζεται ο 

πελάτης μας (περιλαμβανομένων αξιώσεων για καταβολή χρημάτων σύμφωνα με τα τμ. 445a (1), 439 (2) 

and (3) ΑΚ), θα ενημερώσουμε τον Πωλητή και θα ζητήσουμε μία σύντομη εξήγηση για το ζήτημα για 

γραπτή απάντηση. Αν δεν λάβουμε τεκμηριωμένη απάντηση εντός εύλογης περιόδου και δεν μπορεί να 

επιτευχθεί αμοιβαία αποδεκτή λύση λόγω αυτού, η αξίωση λόγω ελαττώματος που όντως παρέχεται από 

εμάς θα θεωρείται ως οφειλόμενη στον πελάτη μας. Στην περίπτωση αυτή, εναπόκειται στον πωλητή να 

εμφανίσει αποδείξεις περί του αντιθέτου. 

(3)  Οι αξιώσεις μας από την προσφυγή προμηθευτή ισχύουν επίσης και αν τα ελαττωματικά είδη 

έχουν υποστεί επεξεργασία από εμάς ή από άλλον ανάδοχο, π.χ. εγκατάσταση σε άλλο προϊόν. 

Τμήμα 10 Ευθύνη κατασκευαστή 

(1) Αν ο Πωλητής ευθύνεται για βλάβη προϊόντος, θα μας αποζημιώσει έναντι αξιώσεων τρίτων 

στον βαθμό στον οποίο η αιτία είναι εντός της περιοχής του ελέγχου και της οργάνωσής του και είναι ο 

ίδιος εξωτερικά υπεύθυνος. 

(2)  Ως μέρος της υποχρέωσης αποζημίωσης, ο Πωλητής θα καταβάλει δαπάνες σύμφωνα με τα 

τμήματα 683, 670 ΑΚ, οι οποίες προκύπτουν ή σε συνδυασμό με αξίωση τρίτου, περιλαμβανομένων 

εκστρατειών απόσυρσης οργανωμένων από εμάς. Θα ενημερώσουμε τον Πωλητή – όπου είναι δυνατό και 

εύλογο – για το περιεχόμενο και το εύρος των μέτρων απόσυρσης και θα δώσουμε στον Πωλητή την 

ευκαιρία να σχολιάσει. Περαιτέρω καταστατικές αξιώσεις παραμένουν ανεπηρέαστες.  

(3) Με δικές του δαπάνες, ο πωλητής θα αγοράσει και θα τηρεί ασφάλιση ευθύνης προϊόντος με 

γενικό ασφαλισμένο ποσό τουλάχιστον 10 εκατομμύρια ευρώ ανά ατομική/υλική βλάβη. Κατόπιν αιτήματος 

οποιαδήποτε στιγμή, ο Πωλητής θα μας παράσχει αντίγραφο του ασφαλιστηρίου και επιβεβαίωση της 

πλήρους εξόφλησης του ασφαλιστηρίου. 

Τμήμα 11 Προστατευμένα δικαιώματα 

(1) Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του τμήματος 11.2, ο Πωλητής ευθύνεται για την διασφάλιση 

του ότι τα προϊόντα που προμηθεύει δεν παραβιάζουν προστατευμένα δικαιώματα τρίτων σε χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες χώρες όπου κατασκευάζει ή επιτρέπει την κατασκευή προϊόντων.  

(2) Ο Πωλητής θα μας αποζημιώσει έναντι όλων των αξιώσεων τρίτων εναντίον μας λόγω 

παραβίασης εμπορικά προστατευμένων δικαιωμάτων καθορισμένων στο τμ. 11.1 και θα μας καταβάλουν 

όλες τις απαραίτητες δαπάνες σε σχέση με τις εν λόγω αξιώσεις. Αυτό δεν ισχύει αν ο Πωλητής αποδείξει 

ότι ούτε ευθύνεται για την παραβίαση των προστατευμένων δικαιωμάτων ούτε έπρεπε να έχει γνώση 

αυτών κατά τον χρόνο της παράδοσης μέσω οφειλόμενης φροντίδας και προσοχής.  

(3)  Οι περαιτέρω καταστατικές αξιώσεις μας λόγω νομικών ελαττωμάτων των προϊόντων που 

μας παραδίδονται παραμένων ανεπηρέαστες.  

Τμήμα 12 Ανωτέρα βία 

(1) Αν ο Πωλητής εμποδίζεται σε έγκαιρη παράδοση λόγω ανωτέρας βίας, εργατικής διαφοράς, 

τυχαίων στάσεων παραγωγής, αναταραχής, επισήμων εντολών, επιδημίας, πανδημίας και άλλων 

αναπόφευκτων γεγονότων, θα μας ενημερώσει αμέσως. 

(2)  Οι διαταράξεις στις προμήθειες και άλλες διαταράξεις εκτέλεσης στις οποίες υποβάλλονται οι 

υπεργολάβοι του Πωλητή θεωρούνται ανωτέρα βία μόνο αν ο υπεργολάβος εμποδίζεται να παράσχει την 

υπηρεσία την οποία οφείλει ως αποτέλεσμα γεγονότος σύμφωνα με το τμήμα 12.1. Ο Πωλητής θα μας 

ενημερώσει αμέσως για αυτό.  

(3) Αν δεν μας είναι δυνατό να αποδεχθούμε τα προϊόντα λόγω της ανωτέρας βίας, εργατικών 

διαφορών, τυχαίων στάσεων παραγωγής, αναταραχής, επίσημων εντολών, επιδημίας, πανδημίας ή άλλων 

αναπόφευκτων γεγονότων ή η αποδοχή των παραγγελθέντων προϊόντων δεν είναι οικονομικά λογική λόγω 

των αναπόφευκτων γεγονότων, θα ενημερώσουμε αμέσως τον Πωλητή σχετικά. 

(3)  Το αντίστοιχο συμβαλλόμενο μέρος δεν θα ευθύνεται για τα ανωτέρω γεγονότα, τα οποία 

εμποδίζουν σημαντικά την έγκαιρη παράδοση ή αποδοχή των παραγγελθέντων προϊόντων ή προσωρινά 

εμποδίζουν ή κάνουν αδύνατη την ορθή υλοποίηση της σύμβασης. 

(4) Αν η τήρηση της σύμβασης στην περίοδο των καθυστερήσεων εκ των ανωτέρω γεγονότων 

δεν είναι λογική για τον ένα συμβαλλόμενο, θα διατηρεί το δικαίωμα να αποσυρθεί από την σύμβαση ή να 

την καταγγείλει για σημαντικό λόγο. Τυπικά, η τήρηση της σύμβασης είναι παράλογη τουλάχιστον αν η 

ανωτέρα βία ή το ανωτέρω γεγονός διαρκεί περισσότερο από 30 ημέρες ή επιφέρει σημαντική μείωση της 

ζήτησής μας. 

Τμήμα 13 Λήξη 

(1) Αν δεν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, οι αμοιβαίες αξιώσεις των συμβαλλομένων λήγουν 

σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις. 

(2)  Παρά τις προβλέψεις του Τμήματος 438 (1) αρ. 3 ΑΚ, η γενική περίοδος λήξης για αξιώσεις 

λόγω ελαττωμάτων είναι 3 έτη από την μεταβίβαση του κινδύνου. Αν έχει συμφωνηθεί αποδοχή, η περίοδος 

λήξης αρχίζει με την αποδοχή. Η τριετής περίοδος λήξης ισχύει επίσης αναλογικά σε αξιώσεις λόγω 

νομικών ελαττωμάτων, όπου η καταστατική περίοδος λήξης για αξιώσεις υλικής εξαγοράς από τρίτους (τμ. 

438 (1) αρ. 1 ΑΚ) παραμένει ανεπηρέαστη. Οι αξιώσεις λόγω νομικών ελαττωμάτων δεν λήγουν όσο ο 

τρίτος μπορεί ακόμα να διεκδικήσει το δικαίωμα – κυρίως λόγω έλλειψης λήξης – έναντι ημών. 

(3)  Οι περίοδοι λήξης βάσει του εμπορικού δικαίου ισχύουν για όλες τις συμβατικές αξιώσεις 

λόγω ελαττωμάτων – στον καταστατικό βαθμό. Στον βαθμό στον οποίο έχουμε δικαίωμα σε αξιώσεις 

αποζημίωσης εκτός της σύμβασης λόγω ελαττώματος, η κανονική καταστατική λήξη (τμήματα 195, 199 ΑΚ) 

θα ισχύουν σχετικά αν η εφαρμογή των περιόδων λήξης υπό το εμπορικό δίκαιο οδηγούν σε μακρύτερη 

περίοδο λήξης στην συγκεκριμένη περίπτωση. 

(4) Η περίοδος λήξης για αξιώσεις εγγύησης αναστέλλονται με την παραλαβή γραπτής 

ειδοποίησης ελαττώματος από τον Πωλητή μέχρις ότου ο Πωλητής απορρίψει τις αξιώσεις μας γραπτώς ή 

δηλώσει ότι διορθώθηκε το ελάττωμα ή άλλως αρνηθεί να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις σε σχέση με τις 

αξιώσεις μας. Σε περίπτωση αντικατάστασης και επισκευής, η περίοδος εγγύησης για αντικατεστημένα και 

επισκευασμένα τμήματα θα αρχίσει ξανά εκτός αν έπρεπε να συναγάγουμε από την συμπεριφορά του 

Πωλητή ότι δεν θεώρησε ότι απαιτείται να υλοποιήσει το μέτρο και απλώς προέβη στην αντικατάσταση ή 

επισκευή για λόγους καλής θέλησης ή παρόμοιους λόγους. 

Τμήμα 14 Συμμόρφωση 

(1) Ο Πωλητής θα συμμορφώνεται με τις καταστατικές προϋποθέσεις που ισχύουν για αυτόν σε 

συνδυασμό με την συμβατική σχέση. Αυτό αφορά κυρίως την νομοθεσία κατά της διαφθοράς και του 

ξεπλύματος βρώμικου χρήματος καθώς και τις διατάξεις της αντιμονοπωλιακής και εργασιακής νομοθεσίας, 

και της νομοθεσίας για την περιβαλλοντική προστασία.  

(2)  Ο Πωλητής μεριμνά ώστε όλα τα προϊόντα που προμηθεύει να τηρούν όλες τις ισχύουσες 

απαιτήσεις για πώληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Κατόπιν 

αιτήματος, θα επιβεβαιώσει την συμμόρφωση για εμάς υποβάλλοντας την κατάλληλη τεκμηρίωση. 

(3) Ο Πωλητής θα καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης εκ 

μέρους των υπεργολάβων του με τις υποχρεώσεις που ισχύουν για τον Πωλητή όπως καθορίζονται στο 

παρόν τμήμα 13. 

Τμήμα 15 Μικτές συμβάσεις 

(1) Αν αντικείμενο της σύμβασης είναι και η παροχή υπηρεσιών από τον Πωλητή, ισχύουν 

επίσης οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για Υπηρεσίες (T&CS). 

(2) Ο Πωλητής 

μπορεί να δει την αντίστοιχη τρέχουσα έκδοση αυτών στην αρχική σελίδα μας (www.selecta-one.com ).  

Τμήμα 16 Επιλογή δικαίου, τόπος δικαιοδοσίας και γλώσσα 

(1) Το δίκαιο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας εφαρμόζεται στους παρόντες PT 

&C και στην συμβατική σχέση μεταξύ ημών και του Πωλητή, αποκλείοντας το διεθνές ενιαίο δίκαιο, ειδικά 

την Σύμβαση του ΟΗΕ για Διεθνείς Πωλήσεις Αγαθών. 

(2) Αν ο Πωλητής είναι 

έμπορος όπως αυτός ορίζεται στον Εμπορικό Κώδικα,  νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή ειδικό 

περιουσιακό στοιχείο δημοσίου δικαίου ο αποκλειστικός – και διεθνής - τόπος δικαιοδοσίας για όλες τις 

διαφορές από την συμβατική σχέση είναι η έδρα μας στην Καβάλα. Ωστόσο διατηρούμε το δικαίωμα σε 

όλες τις περιπτώσεις να υποβάλουμε μήνυση στον τόπο εκτέλεσης της υποχρέωσης παράδοσης βάσει των 

παρόντων PT &C ή μίας υψηλότερης κατηγορίας ατομικής συμφωνίας ή στον γενικότερο τόπο 

δικαιοδοσίας του Πωλητή. Οι υψηλότερης κατηγορίας καταστατικές διατάξεις, ειδικά όσον αφορά τις 

αποκλειστικές αρμοδιότητες, παραμένουν ανεπηρέαστες.  

(3)  Ακόμα και αν οι παρόντες PT&C μεταφραστούν σε άλλη γλώσσα, μόνο η γερμανική έκδοση 

των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Αγοράς  παραμένει δεσμευτική. 

Ερατεινό / Καβάλα, Αύγουστος 2021 

http://www.selecta-one.com/

