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Γενικοι Οροι Πωλησεως & Παραδοσεως Μηχανηµατων
I) Εκταση Πωλησεων, Παραδοσεων ή Υπηρεσιων
1) Αναφορικα µε την εκταση των πωλησεων, παραδοσεως και υπηρεσιων προσδιοριστικη προϋποθεση ειναι η εγγραφη συµφωνια
µεταξυ των δυο µερων. Σε περιιπτωση υπογεγραµµενου συµβολαιου, ανευ ρητης αναφορας σε τετοιες ειδικες συµφωνιες, τοτε
προσδιοριστικη ειναι ειτε η βεβαιωση παραγγελιας του προµηθευοντος ειτε στην περιπτωση που δεν εχει εκδοσει τετοια ο προµηθευων
η γραπτη παραγγελια του παραγγελοντος.
2) Εξοπλισµος προστασιας συνοδευει την αποστολη, µονον εφ’οσον τουτο προδιαγραφεται στη σχετικη νοµοθεσια ή εχει συµφωνηθει
γραπτως και απο τα δυο µερη.
3) Για ολες τις παραδοσεις ή υπηρεσιες ισχυουν οι προδιαγραφες της γερµανικης ενωσεως µηχανολογων-ηλεκτρολογων (VDE), ως σε
ευρωπαϊκο επιπεδο οι πλεον διεξοδικες και ολοκληρωµενες και εφ’ οσον αυτες δεν αντιβαινουν την ελληνικη νοµοθεσια και στον βαθµο
που σχετιζονται µε το συγκεκριµενο υπο παραδοση µηχανηµα ή υπηρεσια. Παρεκκλισεις απο τις προδιαγραφες προστασιας ειναι
επιτρεπτες στον βαθµο που η ιδια προστασια επιτυγχανεται µε αλλο τροπο.
4) Ο προµηθευων διατηρει καθ’ολοκληριαν την ιδιοκτησια σε οικονοµικες προσφορες που πραγµατοποιησε, σε εκτιµησεις εξοδων,
κοστολογιων που εξεδωσε µε σκοπο την πληροφορηση του αιτουντα, σε σχεδια και αλλο υλικο που γνωστοποιηθηκε κατα την περιοδο
της φασεως της προσφορας. Τετοιου ειδους υλικο δεν επιτρεπεται να γνωστοποιηθει προς τριτους ανευ της προηγουµενης γραπτης
συγκαταβασης του προµηθευοντος. Ολο το εγγραφο υλικο που γνωστοποιηθηκε στον αιτουντα διαρκουσης της φασεως προσφορας,
πρεπει στην περιπτωση απορριψης της της προσφορας και µη συµφωνιας να επιστραφουν αµεσα στον προµηθευονται, εφ’ οσον αυτος
το ζητησει. Στο ενδιαµεσο χρονικο διαστηµα το υλικο αυτο υποκειται στην νοµοθεσια της πνευµατικης ιδιοκτησιας (copyright) και
απαγορευεται ανευ εγγρισης του προµηθευοντος ο πολλαπλασιασµος του. Τα θεµατα που θιγονται στην παρουσα παραγραφο ισχυουν
αντιστοιχως για υλικο που προµηθευσε ο αιτων-παραγγελων. Το υλικο οµως αυτο ειναι συνατον να γνωστοποιηθει σε τριτους, οταν ο
προµηθευον εχει προβει σε νοµιµες υπεργολαβιες.
5) Παραλληλες συµφωνιες ειναι τοτε µονο δεσµευτικες, αν ειναι εγγραφως τεκµηριωµενες.
II) Τιµολογηση
Οι τιµες ισχυουν παντα χωρις εργασιες εγκαταστασης, σηµαινουν παντα «απο εργοστασιο» (exworks), χωρις τα εξοδα συσκευασιας.
III) ∆ιατηρηση ιδιοκτησιας
Οι τιτλοι ιδιοκτησιας των µηχανηµατων ή υπηρεσιων παραµενουν στην απολυτη κατοχη του προµηθευονος µεχρι να καλυθουν στον
σωστο χρονο απασες οι απαιτησεις του προµηθευοντος εναντια στον παραγγελοντα, ως αυτες πηγαζουν απο την διµερη συµφωνια.
Πριν απο αυτο το γεγονος τα παραδοθεντα µηχανηµατα δεν ειναι δυνατον να ενεχυριασθουν ή να παραδοθουν ως εξασφαλιση
οικονοµικων απαιτησεων και η πωληση τους επιτρεπεται απο µεσαζοντες κατοπιν πληρωµης εξ ολοκληρου απο τους πελατες αυτων.
Οποιαδηποτε εξοδα που δηµιουργουνται απο µεσολαβησεις βαρυνουν καθ’ ολοκληρια τον αγοραστη. Εφ΄οσον η αξια ολων των
εξασφαλισεων , που αφορουν τον προµηθευοντα συµφωνα µε το περιεχοµενο του αρθρου Ι,1 υπερκαλυπτει το υψος των απαιτησεων
του προµηθευοντα µε περιθωριο περαν του 20% , δυναται ο προµηθευων κατ΄επιθυµια του παραγγελοντος να απελευθερωσει µερος
των αιτουµενων εξασφαλισεων.
IV) Οροι πληρωµης
1) Οι πληρωµες που πραγµατοποιουνται ειναι καθαρες, χωρις κρατησεις. Εξοδα µεταβιβασεων βαρυνουν τον πελατη.
2) Ο παραγγελων δυναται να παρακρατει µονον δια αδιαφιλονικητες υστερησεις που εχουν κριθει δικαστικα ως νοµιµες.
V) Χρονικη περιοδος παραδοσεων και υπηρεσιων
1) Σχετικα µε τον χρονο παραδοσης ή παροχης υπηρεσιων ισχυουν οι γραπτες συµφωνιες µεταξυ των δυο µερων. Το αρθρο Ι,1 ισχυει
αντιστοιχως. Η επιτευξη της του χρονου παραδοσης προϋποθετει την εγκαιρη παραδοση ολων των απιτουµενων υλικων εκ µερους του
παραγγελοντος, συµπεριλαµβανοµενων αδειων λειτουργιας, την εγκαιρη συµφωνια και αποδοχη των κατασκευαστικων σχεδιων, την
εγκαιρη καταβολη των χρηµατικων αξιωσεων που συνεφωνηθησαν και εκπληρωση των λοιπων υποχρεωσεων του. Στην περιπτωση µη
εγγαιρης συµµορφωσης ο χρονος παραδοσης επιµηκυνεται κατα το αρµοζον.
2) Ο χρονος παραδοσης κρινεται ως επιτευγµενος :
a) Οταν, στην περιπτωση παραδοσης χωρις συµφωνηµενη εγκατασταση, τολειτουργικα ετοιµο µηχανηµα ή λογισµικο εχει δοθει προς
αποστολη ή εχει παραληφθει. Στην περιπτωση που η αποστολη επιβραδυνεται για λογους που αφορουν τον παραγγελοντα, ο χρονος
παραδοσης κρινεται ως επιτευγµενος µετα την γνωστοποιηση της ετοιµοτητας παραδοσης εντος της συµφωνηµενης χρονικης
περιοδου.
b) Οταν, στην περιπτωση παραδοσης µε συµφωνηµενη εγκατασταση, αυτη εχει πραγµατοποιηθει εντος της συµφωνηµενης
προθεσµιας.
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3) Στην περιπτωση που η συµφωνηµενη χρονικη περιοδος δεν επιτευχθηκε για λογους οφειλοµενους σε επιστρατευση, εχθροπραξιες,
απεργια, αποκλεισµο ή τελος παντων για λογους µη συµβαντων που δεν ειναι δυνατον να προβλεφθουν, τοτε η χρονικη περιοδος
παραδοσης επιµηκυνται κατα αρµοζον χρονικο διαστηµα.
Σε περιπτωση µη επιτευξεως της χρονικης προθεσµιας για λογους διαφορους απο τους αναφεροµενους στην παραγραφο V,3 ο
παραγγελων –εφ’ οσον αποδειξει οτι απο την επιβραδυνση υπεστη ζηµια, εχει το δικαιωµα να απαιτησει αποζηµιωση για καθε
συµπληρουµενη εβδοµαδα στο υψος του ½ % εως το συνολικο υψος των 5% της αξιας εκεινων των µερων του µηχανηµατος ή
υπηρεσιων που η µη εγκαιρη ετοιµοτητα τους δεν κανει δυνατη την σχετικη λειτουργια.
Ο παραγγελων δυναται να απαιτησει την καταβολη της ως ανω αποζηµειωσης και στην περιπτωση που τα στην παραγραφο 3
αναφεροµενα συµβαντα επισυναιβησαν µετα την καθυστερηση παραδοσης.
Απαιτησεις του παραγγελοντα για αποζηµειωση που υπερβαινει το οριο του 5%, οπως αυτη αναφερεται στα προηγουµενα
αποκλειονται για οποιαδηποτε µορφη καθυστερησης, εστω και αν ο προµηθευτης υπερεβη και τυχον νοµικα κατοχυρωµενης και
τεθεισης σ΄αυτον ευλογου περιοδου χαριτος. Τουτο δεν ισχυει στην περιπτωση αποδεδειγµενης προθεσεως εκ µερους του προµηθευτη
ή στην περιπτωση βαριας αµελειας εκ µερους του. Ο παραγγελων δυναται σε καθε περιπτωση να ασκησει το δικαιωµα της παραιτησης
απο την παραγγελια, εφ΄οσον προηγουµενως εχει θεσει στον προµηθευτη µια θεµιτη περιοδο χαριτος και ο προµηθευτης δεν εδυνηθη
να εκπληρωσει ουτε αυτη.
4) Σε περιπτωση που η αποστολη καθυστερησει κατοπιν επιθυµιας του παραγγελοντος, ο προµηθευτης δυναται µε την εναρξη καθε
µηνα απο την ανακοινωση της επιθυµιας καθυστερησης του παραγγελοντα να αιτησει εξοδα αποθηκευσης υψους ½ % του συνολικου
υψους της παραγγελιας. Το υψος της αποζηµειωσης για λογους αποθηκευσης δεν δυναται να υπερβει το 5 % της αξιας της συνολικης
παραγγελιας εκτος αν ο προµηθευτης καταθεσει στοιχεια που αποδεικνυουν το υψηλοτερο κοστος.
VI) Εκχωρηση βιοµηχανικων & εµπορικων κινδυνων
Ο κινδυνος αναλαµβανεται απο τον παραγγελοντα, ακοµη και στην περιπτωση που συνεφωνηθη παραδοσης ανευ κοστους αποστολης
εφ’ οσον :
a) Σε περιπτωση αποστολης χωρις εγκατασταση, οταν το ετοιµο προς λειτουργια παραδοτεο υλικο εχει σταλει προς αποστολη ή εχει
παραληφθει. Η συσκευασια πραγµατοποιειται µε καθε δυνατη επιµελεια. Η αποστολη πραγµατοποιειται συµφωνα µε τον καλυτερο
τροπο που αποφασιζει ο προµηθευτης. Εφ’ οσον υπαρχει σχετικη επιθυµια του παραγγελοντος δυναται η αποστολη να ασφαλισθει µε
αντιστοιχη επιβαρυνση εναντι κινδυνων θραυσης , ζηµιων µεταφορας, φωτιας κτλ..
b) Σε περιπτωση αποστολης µηχανηµατων ή λογισµικου µε συµφωνηµενη εγκατασταση την ηµερα της παραδοσεως στον
παραγγελοντα. Εφ’ οσον εχει συµφωνηθει δοκιµαστικη τεκµηριωση, µετα απο την επιτυχη τεκµηριωση. Προϋποτιθεται βεβαια προς
τουτο, οτι η τεκµηριωση πραγµατοποιειται αµεσα µετα την εγκατασταση του ετοιµου προς λειτουργια µηχανηµατος.Σε περιπτωση µη
χρησης του δικαιωµατος δοκιµαστικης τεκµηριωσης εκ µερους του παραγγελοντος ή µη παραλαβης στην ωρισθεισα τοποθεσια
λειτουργιας , τοτε µετα την παροδο 14 ηµερων απο την κοινοποιηση ετοιµοτητα αποστολης του προµηθευοντος
πραγµατοποιειταιαυτοµατως η εκχωρηση κινδυνων στον παραγγελοντα.
c) Σε περιπτωση κατα την οποια η αποστολη, η παραδοση, ή η εναρξη εγκαταστασης συµφωνα µε επιθυµια του παραγγελοντα ή για
λογους που αφορουν τον παραγγελοντα, καθυστερησουν, οι βιοµηχανικοι & εµπορικοι κινδυνοι δια την περιοδο καθυστερησης
εκχωρουνται στον παραγγελοντα . Παντως ο προµηθευτης υποχρεουται κατοπιν επιθυµιας και µε εξοδα του παραγγελοντος να
ενεργοποιησει τις ασφαλιστικες ρητρες που ο παραγγελων κρινει σκοπιµες.
VII) Τοποθετηση και εγκατασταση
A
Για καθε ειδους τοποθετηση ή εγκατασταση ισχυουν, εφ’ οσον δεν εχει συµφωνηθει γραπτως κατι διαφορετικο τα ακολουθα:
α) ο παραγγελων οφειλει µε εξοδα του να αποδεχθει :
1) την διαθεση βοηθητικου προσωπικου σε επαρκη αριθµο και ποιοτητα και εφ’ οσον κριθει απαραιτητο οικοδοµους, ξυλουργους,
µηχανουργους, οδηγους εργαλειο-οχηµατων (π.χ.γερανων), µε τα απαραιτητα εργαλεια και εξοπλισµο.
2) την εκτελεση ολων των απαραιτητων χωµατουργικων εργασιων, εργασιων θεµελιωσης, εγκατασταση βοηθητικων και απαραιτητων
σκελετων κατασκευης και υλικων και εν γενει την πραγµατοποιηση ολων των εργασιων που δεν σχετιζονται µε το επιχειρηµατικο και
γνωστικο πεδιο δρασης του προµηθευοντος.
3) την διαθεση ολων των υλικων που απαιτουνται για την εγκατασταση και τεκµηριωση, οπως κατασκευαστικες υποδοχες, σκυροδεµα,
υλικα µονωσης , λιπαντικα, καυσιµα, ανυψωτικα µηχανηµατα κτλ.
4) την διαθεση ηλεκτρικου ρευµατος και νερου συµπεριλαµβανοµενου του εξοπλισµου που απαιτειται για µεταφορα τους στην θεση
εγκαταστασης-τοποθετησης, ως και θερµανση και γενικο και επαρκη φωτισµο.
5) την διαθεση καταλληλων και ασφαλων χωρων για την φυλαξη µερων ή στοιχειων του ηλεκτροµηχανικου εξοπλισµου, των υλικων
εγκαταστασης και τοποθετησης καθως καταλληλους κατοικισιµους χωρους δια το προσωπικο που διατιθεται απο τον προµηθευτη
καθως και καταλληλους χωρους υγιεινης. Κατα τα λοιπα ο παραγγελων υποχρεουται να αναλαβει και να υλοποιησει ολες τις
προϋποθεσεις που ειναι απαραιτητες για την ασφαλεια του προσωπικου και περιουσιας του προµηθευτου.
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6)την διαθεση προστατευτικης ενδυµασιας και απαιτουµενα λοιπα προστατευτικα µεσα και συσκευες που ειναι απαραιτητες λογω των
ιδιαιτερων επικρατουσων συνθηκων στην τοποθεσια εγκαταστασης και δεν ειναι συνηθεις στο πεδιο δρασης του προµηθευοντος.
b) Προ της εναρξης τηε εγκαταστασης ο παραγγελων πρεπει να πληροφορησει το προσωπικο του προµηθευοντα για υπαρξη τυχον
καλυµενων ηλεκτρικων καλωδιοδιαδροµων, σωληνωσεων παροχης αεριου, νερου και παροµοιων εγκαταστασεων καθως και τα σχεδια
που αποδεικνυουν την καταλληλοτητα και ασφαλεια του χωρου τοποθετησης.
γ) Προ της εναρξης των εργασιων ειναι απαραιτητο να ευρισκονται διαθεσιµα στον τοπο εγκαταστασης ολα τα µερη του υπο
εγκατασταση-τεκµηριωση µηχανηµατος και να εχουν εκτελεσθει ολες οι οικοδοµικες, ξυλουργικες, µηχανουργικες και παροµοιες
εργασιες που ειναι απαριτητες για την εγκατασταση-τεκµηριωση του, ετσι ωστε αµεσα µε την αφιξη του προσωπικου του
προµηθευοντος να ειναι δυνατη η εναρξη των εργασιων του χωρις καθυστερηση. Ειδικα πρεπει να ειναι ετοιµη η θεµελιωση, να υπαρχει
ηλεκτρικο ρευµα και νερο οπου αυτο χρειαζεται, να ειναι τελειωµενες και ετοιµες προς χρηση ολες οι απαραιτητες οικοδοµικες εργασιες
χωρου –παραθυρα, θυρες, φωτισµος κτλ.
δ) Σε περιπτωση καθυστερησης της εγκαταστασης – τεκµηριωσης λογω συνθηκων ειδικα στον χωρο της εγκαταστασης που δεν
επιτρεπουν την απροσκοπτη και ακινδυνη εναρξη των εργασιων - χωρις ευθυνη του προµηθευοντος- ο παραγγελων πρεπει να
επιφορτισθει τυχον εξοδα δια χρονους αναµονηςκαι εξοδα δια εκ νεου ταξειδια του προσωπικου του προµηθευοντος.
ε) Ο παραγγελων οφειλει στο πλαισιο των δυνατοτητων του, µε την καλυτερη γνωση που δυναται να διαθετει, να πιστοποιει τις
εργασιακες ωρες του προσωπικου του προµηθευοντος. Ο παραγγελων εχει την υποχρεωση , αµεσα, να δηλωσει εγγραφως το τελος
των εργασιων εγκαταστασης.
στ) Ο προµηθευων δεν αναλαµβανει ουδεµια ευθυνη για εργασιες του προσωπικου του που δεν εχουν σχεση αυστηρα µε την
εγκατασταση, τεκµηριωση του παραδοθενος µηχανηµατος ή λογισµικου και εκτελεσθηκαν µετα απο παραινεση του παραγγελοντος.
B
Στην περιπτωση που ο προµηθευων ανελαβε τις εργασιες εγκαταστασης-τεκµηριωσης εναντι ρητα συµφωνηµενης αµοιβης, τιθενται σε
ιχυ εκτος των αναφερθεντων στο αρθρο Α και τα ακολουθα: .
1) Ο παραγγελων αποζηµειωνει τον προµηθευοντα µε τα συµφωνηθεντα κατα την συναψη της συµβασης καθως και τις συµφωνηθεισες
προσαυξησεις για τυχον υπερωριες, εργασιες κατα την διαρκεια της νυκτας, κατα την διαρκει αργιων, Κυριακων, για εργασιες ιδιατερας
δυσκολιας ως και για εργασιες σχεδιασµου εγκαταστασης, προγραµµατισµου, παρακολουθησης και ελεγχου.
2) Επι πλεον τα ακολουθα εξοδα αµειβονται κεχωρισµενα :
a) Εξοδα ταξειδιων, εξοδα µεταφορων των απαραιτητων εργαλειων και προσωπικων αντικειµενων του προσωπικου.
b) Αµοιβη σε βαση της καθηµερινης εργασιας καθως και εργασιες συµφωνως προς Β,1.
VIII) Αποδοχη
1) Αποσταλλεντα προϊοντα γινονται αποδεκτα απο τον παραγγελοντα εστω και αν αυτα παρουσιαζουν µη σηµαντικα ελαττωµατα,
ζηµιες.
2) Αποστολες µεµονωµενων µερων ειναι αποδεκτες.
IX) Εγγυητικη ευθυνη
Για ελαττωµατα, στα οποια συγκαταλεγονται επισης ελαττωµατα που εχουν σαν αποτελεσµα την ελλειψη συµφωνηθεντων λειτουργιων
ευθυνεται ο προµηθευων ως ακολουθως:
1) Τα µερη ή στοιχεια ή υπηρεσιες που παρουσιαζουν αστοχια λειτουργιας βρισκονται 12 µηνες µετα την παραδοση –ανεξαρτητα της
διαρκειας λειτουργιας τους στην περιοδο αυτη- σε καθεστως εγγυησης.
Η εγγύηση περιλαµβάνει την παροχή τεχνικής βοήθειας για την επισκευή ή αντικατάσταση των µηχανηµατων ή µερων αυτων και
πραγµατοποιειται στις εγκαταστάσεις του προµηθευοντος. Τα µέρη που τυχόν αντικατασταθούν παραµενουν εις χείρας του
προµηθευοντος. Τα µέρη που τυχόν επιστραφούν από τον παραγγελοντα προς αντικατάσταση πρέπει να παραδίδονται στην αρχική
συσκευασια τους.
Τα έξοδα µεταφοράς βαρύνουν αποκλειστικά τον παραγγελοντα.
Ο παραγγελων πρεπει να πληροφορησει εγγραφως και αµεσα τον προµηθευοντα µολις διαπιστωθει αστοχια καθως και την εκταση της.
2) Ο παραγγελων οφειλει να συµµορφουται µε τις υποχρεωσεις του, οπως αυτες προκυπτουν απο την συµβαση πωλησης και
ειδικοτερα οτι αφορα τους ορους πληρωµης. Εφ΄οσον υπαρχει διαµαρτυρια του παραγγελοντα για αστοχια λειτουργιων, ο παραγγελων
δυναται να παρακρατησε µερος των οικονοµικων υποχρεωσεων του στο υψος βεβαια που κρινεται λογικο και αντιστοιχει στην
διαπιστωθεισα αστοχια.
3) Ο παραγγελων οφειλει να παραχωρησει ικανο χρονο, οπως αυτος κρινεται απαραιτητος απο τον προµηθευοντα , προς
αποκατασταση των αστοχιων. Αν ο παραγγελων αρνηθει κατι τετοιο, ο προµηθευων απαλασσεται καθε εγγυητικης ευθυνης. Αντικατα
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4) Στην περιπτωση που ο προµηθευων δεν τηρει το συµφωνηθεντα και παραχωρηθεντα ικανο χρονο αποκαταστασης της αστοχιας,
οπως αυτος ετεθη απο τον παραγγελοντα και εσυµφωνηθη απο τον προµηθευοντα, ο παραγγελων διατηρει καθε δικαιωµα να
ακυρωσει την συµβαση ή να αιτησει µειωση της συµφωνηθεισας τιµης.
5) Σε καθε περιπτωση το δικαιωµα του παραγγελοντα να εγυρει αξιωσεις παραγραφεται µετα παρελευση 12 µηνων απο την αγγελια της
διαπιστωθεισας αστοχιας. Εαν στη περιοδο αυτη δεν προκυψει συµφωνια, τοτε ειναι δυνατον αµφοτερα τα µερη να συµφωνησουν
παραταση αυτης της περιοδου.
6) Η εγγυητικη ευθυνει δεν καλυπτει σε καµµια περιπτωση φυσικη φθορα, κακη χρηση ή µη προσηκουσα χρηση ή χρηση σε περιβαλλον
που κατα την συναψη της συµβασης δεν ειχε προϋποτεθει.
7) Η εγγυητικη ευθυνη δεν υφισταται στην περιπτωση τεχνικα αστοχων µετατροπων εκ µερους του παραγγελοντα ή εργασιες
συντηρησης χωρις τεχνογνωσια.
8) Η εγγυητικη περιοδος για µερη που διορθωθηκαν ειναι 3 µηνες. Η περιοδος αυτη επεκτεινεται τουλαχιστον µεχρι το περας της
αρχικης εγγυητικης περιοδου. Η περιοδος εγγυησης επεκτεινεται αναλογα µε τον χρονο της διακοπης λειτουργιας που προκαλειται απο
το γεγονος των διορθωσεων και επισκευων για εκεινα τα µερη που λογω της σχετικης διακοπης δεν ειναι δυνατον να τεθουν σε
λειτουργια.
9) Οι περιοδοι εγγυησης που προαναφερθηκαν στο 1),2) και 8) δεν ισχυουν στην περιπτωση που ο νοµος προβλεπει εκτενεστερες
περιοδους.
10) Ο προµηθευων ή εκπροσωποι του απαλασσονται περαιτερω ευθυνων και ειδικα αποκαταστασης ζηµιων που δεν αποτελουν µερος
του παραδοθεντος υλικου. Τουτο δεν ισχυει σε περιπτωση ευθυνης προϊοντος και αφορουν ζηµιες προσωπων, ιδιωτικης περιουσιας ή
ζηµιων που προκληθηκαν απο συµφωνηµενες λειτουργιες που δεν πραγµνατοποιηθηκαν και εµπιπτουν στις διαταξεις ευθυνης
προϊοντος.
11) Οι παραγραφοι 1 εως 10 ισχυουν αντιστοιχα για εγερση απαιτησεων εκ µερους του παραγγελοντος για συµφωνηθενται στο πλαισιο
της συµβασης και µη τηρηθεντα απο τον προµηθευοντα.
X) Αδυναµια εκτελεσεως, προσαρµογη συµβασης
1) Αν ο προµηθευων ή ο παραγγελων αδυνατουν να πραγµατοποιησουν τα συµφωνηθεντα, τοτε ισχυουν οι γενικες νοµικες διαταξεις
υποκειµενες στις ακολουθες προϋποθεσεις :
Σε περιπτωση που η αδυναµια επιτευξης βαρυνει τον προµηθευοντα, ο παραγγελων δυναται να ασκησει το δικαιωµα αποζηµειωσης.
Το υψος της αποζηµειωσης περιοριζεται σε 10% της αξιας εκεινων των µερων του παραδοθεντος προϊοντος που λογω της
παρουσιαζοµενης αστοχιας δεν ειναι δυνατον να λειτουργησει συµφωνα µε τις προδιαγραφες. Εγερση αξιωσεων του παραγγελοντα
που υπερβαινουν το οριο των 10% αποκλειονται. Τουτο δεν ισχυει εφ’ οσον αποδεικνυεται σκοπιµοτητα ή βαρεια αµελεια εκ µερους του
προµηθευοντα. Το δικαιωµα του παραγγελοντα υποχωρησης απο την συµβαση παραµενει αθικτο.
2) Σε περιπτωση συµβαντων, ως αυτα αναφερονται στο V,3 ικανων να αλλαξουν σηµαντικα την αποστολη ή επηρρεαζουν σηµαντικα
την λειτουργικη ικανοτητα του παραγγελοντα, η συµβαση τροποποιειται αντιστοιχα µε βαση την καλη θεληση.
Εφ’ οσον τουτο δεν ειναι οικονοµικα αποδεκτο για τον προµηθευοντα, εχει το δικαιωµα ο τελευταιος να παραιτηθει απο την συµβαση.
Εφ’ οσον θελησει να υποχωρησει απο την συµβαση , θα πρεπει να το πραξει κατοπιν αποκτησης γνωσεως της βαρυτητας του
γεγονοτος και να το ανακοινωση αµεσα στον παραγγελοντα. Τουτο δυναται να το πραξει ακοµη και στην περιπτωση που εχει
προηγουµενα συµφωνησει µε τον παραγγελοντα για επιµηκυνση του χρονου παραδοσης.
XI) Περαιτερω αιτηµατα αποζηµειωσης
Αιτηµατα αποζηµειωσης του παραγγελοντα απορρεοντα απο τραυµατισµους µη ουσιωδων ορων της συµβασης ή τον τραυµατισµο
υποχρεωσεων αναληφθεντων κατα την διαρκεια των διαπραγµατευσεων αποκλειονται. Τουτο δεν ισχυει στις περιπτωσεις ζηµιων
προσωπων, ιδιωτικης περιουσιας συµφωνα µε την ευθυνη προϊοντος ή στην περιπτωση προθεσης ή βαριας αµελειας. Αυτη η
αποποιηση ευθυνης ισχυει και για τον παραγγελοντα.
XII) ∆ικαιοδοσια εφαρµοστεο δικαιο
1) Σε περιπτωση προκυπτουσων διαφορων ή αµφισβητησεων κατα την εκτελεση της συµβασης , εφαρµοζεται το ελληνικο δικαιο και
κατ’ επεκταση το ευρωπαϊκο δικαιο.
2)Τοπος εφαρµογης ειναι τα αρµοδια δικαστηρια του Πειραια.ή τα δικαστηρια περιοχης του εκπροσωπου της εταιρειας του
προµηθευοντος.
XIII) Ισχυς του παροντος
Αν καποια αρχη της παρουσης συµβασης κριθει αµφισβητησιµη, οι υπολοιπες παραµενουν εν ενεργεια. Το παρον δεν πρεπει να
θεωρηθει ως ακαµπτη προϋποθεση διεπουσα τις σχεσεις των συµβαλοµενων µερων, εφ΄οσον τυχον εφαρµογη των αρχων του θα
οδηγουσε σε µη λογικη και υπερβολικη ζηµια δια εναν εκ των δυο συµβαλλοµενων.
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