ΟΡΟΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
1. Εφαρµογή
Οι Όροι Παράδοσης (εφεξής χάριν συντοµίας ως «ΟΠ») θα εφαρµοστούν σε όλες τις παραδόσεις που
διενεργούνται από την Εταιρεία µας.
Οι παρόντες ΟΠ εφαρµόζονται εξ ολοκλήρου σε όλες τις παραδόσεις και παροχές της Εταιρείας µας,
εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες όπου το Συµφωνητικό ή η παραγγελία που έχει γίνει αποδεκτή από
την Εταιρεία µας περιέχει διατάξεις διαφορετικές από αυτές των ΟΠ. Τέτοιες διατάξεις θα υπερισχύουν
έναντι των διατάξεων των ΟΠ, µόνο, όµως, για τη συγκεκριµένη περίπτωση.
Οι γενικοί όροι συναλλαγών του Αγοραστή θα είναι δεσµευτικοί για εµάς µόνο υπό την προϋπόθεση ότι
η Εταιρεία µας έχει ρητώς και εγγράφως συναινέσει σε αυτούς.
2. Αποδοχή Παραγγελιών/ Συµφωνίες Αγοράς
2.1.
Όλες οι προσφορές της Εταιρείας µας είναι µη δεσµευτικές ως προς την τιµή και τους
όρους παράδοσης, έως την έγγραφη αποδοχή τους.
2.2.
Όλες οι παραγγελίες θα αποστέλλονται εγγράφως ταχυδροµικά, είτε µε fax ή µε
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail). Με την αποστολή της παραγγελίας, ο Πελάτης/Αγοραστής θα
δεσµεύεται εκ της παραγγελίας του.
2.3.
Η ανατιθέµενη παραγγελία µαζί µε την έγγραφη αποδοχή της θα αποτελούν έγκυρη
σύναψη του Συµφωνητικού Αγοράς Πλαίσιο. Το Συµφωνητικό Αγοράς Πλαίσιο θα θεωρείται εκτελεσθέν
µε την πραγµατική παράδοση των αγαθών στον πελάτη επί τη βάσει ληφθείσας παραγγελίας του, και
µε την υπογραφή και από τα δύο µέρη ενός ξεχωριστού Συµφωνητικού Αγοράς. Μετά την υπογραφή
του Συµφωνητικού Αγοράς Πλαίσιο, οι επιµέρους παραδόσεις θα πρέπει να γίνονται µε βάση τις
επιβεβαιωµένες παραγγελίες, σύµφωνα µε το Συµφωνητικό Αγοράς Πλαίσιο ή/και την επιµέρους
Σύµβαση Αγοράς.
2.4.
Αν η παράδοση των αγαθών γίνεται βάσει τηλεφωνικής παραγγελίας ή αν το Συµφωνητικό
Αγοράς εκτελέστηκε δια της µεταφοράς αγαθών, της υπογραφής του δελτίου αποστολής και της
παραλαβής των αγαθών, ο πελάτης επιβεβαιώνει ότι τα αγαθά παραδόθηκαν σύµφωνα µε την
παραγγελία, την παραγγελθείσα ποσότητα, την ποιότητα και παραµέτρους που συµφωνήθηκαν.
Επίσης, ο πελάτης υποχρεούται να εξασφαλίσει στον τόπο παράδοσης την παρουσία ενός
εξουσιοδοτηµένου προσώπου ή ένα πρόσωπο του οποίου η εξουσιοδότηση προκύπτει από την θέση
εργασίας του/της, ώστε να υπογράψει το δελτίο παράδοσης και να λάβει τα προϊόντα. Το πρόσωπο
αυτό θα υποχρεούται να επιδεικνύει την ισχύουσα ταυτότητα του. Σε περίπτωση αµφιβολίας, θα
θεωρείται ότι το πρόσωπο που παραλαµβάνει τα αγαθά ήταν εξουσιοδοτηµένο να το πράξει.
2.5.
Οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις στο Συµφωνητικό µπορούν να γίνουν µόνο
εγγράφως µε έγγραφο προσηκόντως υπογεγραµµένο και από τα δύο µέρη.
2.6.
Ο Πελάτης θα υποχρεούται να παρέχει τα απαραίτητα για την παρασκευή δικαιολογητικά
έγγραφα διασφαλίζοντας ότι δεν παραβιάζονται τα δικαιώµατα τρίτων από την χρήση τους, αλλά κυρίως
από την γνωστοποίηση των εν λόγω εγγράφων. Η Εταιρεία µας δεν υποχρεούται να εξετάσει τη
συµµόρφωση των παραδιδόµενων εγγράφων µε τη νοµοθεσία και µε τυχόν δικαιώµατα τρίτων. Ο
πελάτης αναλαµβάνει να διακανονίσει και εξοφλήσει όλες τις απαιτήσεις ή τις αγωγές ή αξιώσεις τρίτων.
2.7.
Αν, κατόπιν έγκυρης εκτέλεσης του Συµφωνητικού Αγοράς, το Συµφωνητικό αυτό λυθεί εν
όλω ή εν µέρει για οποιοδήποτε λόγο, ο Αγοραστής αναλαµβάνει να καταβάλει στην Εταιρεία µας τα
έξοδα της ακύρωσης υπό τη µορφή ποινικής ρήτρας, η οποία θα ανέρχεται στο 10% του τιµήµατος για
κάθε µη πραγµατοποιηθείσα παραγγελία. Η παραπάνω καταβολή θα είναι ανεξάρτητη από
οποιαδήποτε άλλη απαίτηση της Εταιρείας µας για αποζηµίωση, και ο Αγοραστής αναλαµβάνει να
αποζηµιώσει για κάθε προκληθείσα ζηµία, ακόµα κι αν η εν λόγω αποζηµίωση υπερβαίνει το ποσό της
ποινικής ρήτρας.
3. Εκτέλεση παράδοσης
3.1.
Η Εταιρεία µας δεν δεσµεύεται για την τήρηση των συµφωνηθέντων σε σχέση µε την
περίοδο παράδοσης, εκτός εάν ο Αγοραστής εγκαίρως και προσηκόντως εκπληρώσει τους
συµφωνηθέντες όρους πληρωµής. Ο χρόνος παράδοσης θα παρατείνεται καθ’ ο χρόνο ο Αγοραστής
καθυστερεί την παροχή των αναγκαίων δικαιολογητικών εγγράφων για την εκτέλεση της
παραληφθείσας παραγγελίας. Αν ο Αγοραστής αλλάξει την παραγγελία, η Εταιρεία µας δεν
υποχρεούται να τηρήσει τον χρόνο παράδοσης και επιφυλάσσεται να ενηµερώσει τον Αγοραστή
σχετικά µε το νέο χρόνο παράδοσης.
3.2.
Επίσης, η Εταιρεία µας δεν δεσµεύεται να τηρήσει την προθεσµία παράδοσης σε
περίπτωση ανωτέρας βίας, συµπεριλαµβανοµένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, των φυσικών
καταστροφών, πολέµων, εµφύλιων αναταραχών, επιδηµιών, απεργιών, κλπ. Η προθεσµία παράδοσης
θα αναστέλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία εξακολουθεί να συντρέχει το
γεγονός ανωτέρας βίας. Αν τα γεγονότα ανωτέρας βίας αναµένεται να συνεχιστούν για σηµαντικό
χρονικό διάστηµα και επιπλέον εάν η παράδοση εµποδίζεται εξαιτίας τέτοιων γεγονότων, και τα δύο
µέρη έχουν το δικαίωµα να υπαναχωρήσουν από το Συµφωνητικό.
3.3.
Η Εταιρεία µας διατηρεί επίσης το δικαίωµα να προβαίνει σε τµηµατικές παραδόσεις, τις
οποίες ο Αγοραστής θα υποχρεούται να αποδέχεται.
3.4.
Με την επιφύλαξη διαφορετικής συµφωνίας περιλαµβανοµένης στο Συµφωνητικό, οι
παραδόσεις θα γίνονται µε τον όρο «ελεύθερο στο µεταφορέα» (FCA), στη διεύθυνση του εργοστασίου
ή των αποθηκών της Εταιρείας µας ή οποιουδήποτε αντιπροσώπου υποδειχθεί από την Εταιρεία µας.
3.5.
Εάν, για λόγους που αφορούν στον Αγοραστή, η Εταιρεία µας αδυνατεί να εκπληρώσει
την υποχρέωσή της να παραδώσει τα προϊόντα µέσα στο συµφωνηµένο χρονικό διάστηµα, έχει το
δικαίωµα να προβεί σε αποθήκευση των προϊόντων. Σε αυτήν την περίπτωση, η υποχρέωσή µας θα
θεωρείται εκπληρωθείσα µε την παροχή σχετικής ενηµέρωσης στον Πελάτη. Από την αποστολή της
ειδοποίησης αυτής, ο κίνδυνος ζηµιάς των προϊόντων θα µετατίθεται στον Αγοραστή. Το κόστος
αποθήκευσης θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Αγοραστή.
4. Συσκευασία και αποστολή
4.1.
Η συσκευασία των αγαθών σε συσκευασίες κατάλληλες για µεταφορά (παλλέτες, ξύλινα
πλαίσια, µεταλλικά κοντέινερ) αποτελεί αποκλειστικά ευθύνη της Εταιρείας µας, βάσει του είδους των
προϊόντων.
4.2.
Ο Αγοραστής µπορεί να επιστρέψει στην Εταιρεία µας τη συσκευασία µεταφοράς, το
κόστος της οποίας θα έχει ήδη τιµολογηθεί στον Αγοραστή και έχει καταβληθεί από αυτόν, υπό την
προϋπόθεση ότι αυτή παραµένει άθικτη και απόλυτα κατάλληλη προς χρήση και στην ίδια κατάσταση
υπό την οποία τιµολογήθηκε στον Αγοραστή, όχι αργότερα από τρεις (3) µήνες από την ηµεροµηνία της
παράδοσης, µόνο εφόσον αυτή η δυνατότητα συµφωνήθηκε προηγουµένως από τα συµβαλλόµενα
µέρη. Κάθε παράδοση θα πρέπει να συνοδεύεται από δελτίο αποστολής που θα αναφέρει τον αριθµό
κυκλοφορίας του οχήµατος. Τα έξοδα µεταφοράς της επιστρεφόµενης συσκευασίας θα εξοφλούνται
από τον Αγοραστή.
4.3.
Σε περιπτώσεις όπου, δεδοµένης της διαδικασίας παρασκευής, είναι αδύνατον να
καθοριστεί το ακριβές βάρος ή ο ακριβής αριθµός των τεµαχίων, επιτρέπονται ανάλογη αύξηση ή
µείωση των ποσοτήτων που έχουν παραγγελθεί ή του βάρους. Η επιτρεπόµενη απόκλιση βάρους θα
είναι 5%.
5. Τιµές και όροι πληρωµής
5.1.
Ο Αγοραστής αναλαµβάνει να πληρώσει το τίµηµα µε βάση το εκδιδόµενο τιµολόγιο.
5.2.
Το τιµολόγιο θα είναι πληρωτέο υπό τους όρους –τόπος και ηµεροµηνία πληρωµής,
νόµισµα, αριθµός λογαριασµού, κλπ- οι οποίοι προβλέπονται ρητά στο τιµολόγιο ή στο έντυπο
παραγγελίας µας.
5.3.
Σε περίπτωση που το τιµολόγιο περιέχει λανθασµένες πληροφορίες ή δεν πληροί τους
συµφωνηθέντες όρους, ο Αγοραστής υποχρεούται να ειδοποιήσει την Εταιρεία µας µέσα σε διάστηµα
10 ηµερών από την παραλαβή του τιµολογίου, αναφέροντας λεπτοµερώς τα λάθη, τα οποία θα
διορθώνονται, κατόπιν εξακρίβωσης, δια της αποστολής διορθωµένου τιµολογίου. Το τιµολόγιο θα
θεωρείται εξοφληµένο δια της πίστωσης του αριθµού λογαριασµού της Εταιρείας µας, που αναφέρεται
στο τιµολόγιο, µε το τιµολογούµενο ποσό.
5.4.
Αν ο Αγοραστής καθυστερήσει την πληρωµή του τιµολογίου, τότε ο Αγοραστής
αναλαµβάνει να πληρώσει τόκους υπερηµερίας ύψους 0,02% για κάθε ηµέρα καθυστέρησης και µέχρι
ολοσχερούς εξοφλήσεως. Σε περίπτωση καθυστέρησης της πληρωµής για περισσότερο από 90 µέρες,
η Εταιρεία µας θα αποκτά δικαίωµα υπαναχώρησης από το Συµφωνητικό που καταρτίστηκε, καθώς κι
από άλλες συµφωνίες που έχουν καταρτιστεί µε τον Αγοραστή, ανεξαρτήτως πραγµατοποίησης
οποιασδήποτε παράδοσης υπό τις εν λόγω συµφωνίες κατά την ηµεροµηνία της υπαναχώρησης. Τα
ανωτέρω δεν επηρεάζουν τυχόν απαίτηση για αποζηµίωση.
5.5.
Συµψηφισµός εισπρακτέων απαιτήσεων του Αγοραστή έναντι εισπρακτέων απαιτήσεων
της Εταιρείας µας είναι δυνατός µόνο εάν βασίζεται σε προηγούµενη έγγραφη έγκρισή µας.
5.6.
Οποιαδήποτε µέθοδος πληρωµής διαφορετική από την τραπεζική µεταφορά από τον
λογαριασµό του Αγοραστή στο λογαριασµό της Εταιρείας µας, ή η πληρωµή µε µετρητά στο ταµείο
(χρηµατικών συναλλαγών) π.χ. µε επιταγές, είναι δυνατή µόνο µετά από ρητή πρόβλεψη στο
καταρτισθέν Συµφωνητικό.
6. ∆ιπλώµατα Ευρεσιτεχνίας

6.1.
Εάν η παρασκευή, µεταχείριση ή άλλη επεξεργασία βασισµένη στις οδηγίες, σχέδια ή
δείγµατα του Αγοραστή αποτελούν παραβίαση των δικαιωµάτων πνευµατικής και βιοµηχανικής
ιδιοκτησίας τρίτων, όλες οι συνέπειες που πηγάζουν από µια τέτοια παραβίαση θα καταλογίζονται στον
Αγοραστή.
7. Παρακράτηση Κυριότητας
7.1.
Μέχρι την πλήρη εξόφληση του ποσού του τιµολογίου και των λοιπών σχετικών τόκων και
εξόδων ή οποιωνδήποτε ποινικών ρητρών, τα προϊόντα θα παραµένουν στην αποκλειστική κυριότητα
της Εταιρείας µας. Στην περίπτωση της τµηµατικής πληρωµής, αυτή θα πιστώνεται πρώτα έναντι των
τόκων και των εξόδων και στη συνέχεια έναντι του κεφαλαίου.
7.2.
Εάν απλήρωτα προϊόντα αποτελέσουν αντικείµενο επεξεργασίας ή αναµιχθούν χωρίς να
µπορούν να αποχωριστούν µε άλλα τεµάχια/ προϊόντα, που δεν ανήκουν στον Πωλητή, τότε η Εταιρεία
µας θα αποκτά συγκυριότητα επί των νέων αυτών προϊόντων, η οποία θα αντιστοιχεί στην
τιµολογηθείσα τιµή του προϊόντος (συµπεριλαµβανοµένων των σχετικών τόκων και εξόδων, και των
κυρώσεων) σε σχέση µε την αντίστοιχη τιµή του νέου τεµαχίου. Η συγκυριότητα θα παραµένει και στην
περίπτωση εκείνη κατά την οποία τα εν θέµατι προϊόντα µεταπωλούνται από τον Αγοραστή σε τρίτο,
οπότε σε αυτήν την περίπτωση ο Αγοραστής αναλαµβάνει να ενηµερώσει κατά την µεταπώληση τον
τρίτο σχετικά µε το δικαίωµα παρακράτησης κυριότητας της Εταιρείας µας. Σε περίπτωση διαφωνίας
σχετικά µε τον καθορισµό της αξίας του νέου τεµαχίου/ προϊόντος, δικαιούµαστε να διορίσουµε ειδικό
εκτιµητή, ενώ τα έξοδα της εκτίµησης θα βαρύνουν τον Αγοραστή.
7.3.
Εάν ο Αγοραστής καθυστερήσει την πληρωµή των ληξιπρόθεσµων εισπρακτέων
απαιτήσεων από τιµολόγια για χρονικό διάστηµα που υπερβαίνει τις 90 µέρες, ο Αγοραστής ρητά
συµφωνεί να αναλάβει η Εταιρεία µας τα προϊόντα που δεν έχουν εξοφληθεί από οποιαδήποτε
εγκατάσταση ή αποθήκη του, µε έξοδα που θα βαρύνουν τον ίδιο, ανεξαρτήτως προόδου
οποιασδήποτε περαιτέρω επεξεργασίας του προϊόντος. Για τον λόγο αυτό ο Αγοραστής χορηγεί στον
Πωλητή ή σε εξουσιοδοτηµένα από τον Πωλητή τρίτα πρόσωπα ρητή έγκριση πρόσβασης στις
εγκαταστάσεις όπου ευρίσκονται τα προϊόντα.
7.4.
Εάν ο Αγοραστής δεν εξοφλήσει την Εταιρεία µας έως την λήξη της προθεσµίας
πληρωµής, τότε αναλαµβάνει να καταθέσει στην Εταιρεία µας την λίστα των ανεξόφλητων απαιτήσεών
του από οφειλέτες του, από την οποία (λίστα) η Εταιρεία µας θα δικαιούται να επιλέξει απαιτήσεις, οι
οποίες θα της εκχωρούνται ώστε να διασφαλίσει την ικανοποίηση της δικής της ανεξόφλητης απαίτησης
έναντι του Αγοραστή. Ο Αγοραστής αναλαµβάνει να υποβάλει στην Εταιρεία µας τα πλήρη
δικαιολογητικά για την είσπραξη των εκχωρηθεισών ανεξόφλητων απαιτήσεών του και να ειδοποιήσει
σχετικά τους οφειλέτες του.
7.5.
Ο Αγοραστής δικαιούται να εισπράξει το αντίτιµο των ανεξόφλητων απαιτήσεων που έχει
εκχωρηθεί σε εµάς από τους προµηθευτές του, έως ότου ενηµερώσουµε τον Αγοραστή ότι η είσπραξη
των ανεξόφλητων απαιτήσεων θα γίνει της Εταιρεία µας. Για το λόγο αυτό, ο Αγοραστής εξουσιοδοτεί
ρητά την Εταιρεία µας να εισπράττει τις ανεξόφλητες απαιτήσεις από τη µεταπώληση. Ο Αγοραστής
υποχρεούται να επιδεικνύει στην Εταιρεία µας, κατόπιν αιτήµατός µας, µια ολοκληρωµένη λίστα των
εκχωρούµενων απαιτήσεων συµπεριλαµβανοµένων των δικαιολογητικών για την είσπραξή τους. ∆εν θα
ασκούµε την χορηγηθείσα στην Εταιρεία µας εξουσιοδότηση προς είσπραξη, εφόσον ο Αγοραστής
προσηκόντως εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του.
8. Απαιτήσεις
8.1.
Ο Αγοραστής υποχρεούται να επιθεωρήσει τα προϊόντα εντός 5 ηµερών από την
ολοκλήρωση της παράδοσης. Ο Αγοραστής υποχρεούται να απαιτήσει αποζηµίωση εγγράφως για
εµφανή ελαττώµατα µέσα σε 10 µέρες από την παράδοση.
8.2.
Σε περίπτωση εµπρόθεσµης και έγκυρης απαίτησης, µετά την επιστροφή του
ελαττωµατικού προϊόντος µε πληρωµένα τα έξοδα µεταφοράς, θα εκδίδουµε ή παρέχουµε, κατόπιν
συµφωνίας, πιστωτικό τιµολόγιο ή αντικατάσταση των ελαττωµατικών προϊόντων χωρίς καµία επιπλέον
χρέωση. Οποιαδήποτε επιστροφή τέτοιων προϊόντων στην αποθήκη ή στο εργοστάσιό της Εταιρείας
µας είναι δυνατή µόνο βάσει προηγούµενης έγκρισής µας.
8.3.
Ο Αγοραστής δικαιούται να αξιώσει αποζηµίωση για κεκρυµµένα ελαττώµατα υπό τους
ίδιους όρους που ισχύουν για τα εµφανή ελαττώµατα, σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από 7 ηµέρες
από τον εντοπισµό αυτών.
8.4.
Η υποχρέωση διόρθωσης των ελαττωµάτων αναστέλλεται για όσο χρονικό διάστηµα
καθυστερεί ο Αγοραστής την πληρωµή των ανεξόφλητων ληξιπρόθεσµων απαιτήσεών της Εταιρείας
µας.
8.5.
Η Εταιρεία µας δεν θα υπέχει ευθύνη για ελαττώµατα τα οποία προέκυψαν λόγω
µηχανολογικής ζηµιάς, λανθασµένου χειρισµού ή αποθήκευσης, ή σε περίπτωση που τα προϊόντα που
απεστάλησαν από εµάς έτυχαν επεξεργασίας ή επιδιορθώθηκαν από τρίτους ή χρησιµοποιήθηκαν
ανταλλακτικά που δεν διατέθηκαν από της Εταιρεία µας.
8.6.
Ο Αγοραστής δικαιούται να διεκδικήσει αποζηµίωση από ευθύνη για ελαττώµατα µόνο
στην περίπτωση που το ποσό που αντιστοιχεί στα ελαττωµατικά προϊόντα υπερβαίνει το 0,5% του
συνολικού ποσού της διενεργηθείσας παράδοσης.
8.7.
Όταν η παρασκευή των προϊόντων εκτελείται βάσει προδιαγραφών/ στοιχείων,
προσχεδίων, σχεδίων κλπ του πελάτη, ο πελάτης θα ευθύνεται εις ολόκληρον για κάθε νόµιµο
ελάττωµα και αναλαµβάνει να αποζηµιώσει εµάς αλλά και κάθε τρίτο. Στην περίπτωση αυτή, δεν θα
ευθυνόµαστε για ορθή τεχνική µελέτη, παρά µόνο για το ότι τα προϊόντα παρασκευάστηκαν µε βάση τις
προδιαγραφές που υποβλήθηκαν σε εµάς.
8.8.
Οποιαδήποτε αξίωση που αφορά στην ποιότητα των προϊόντων πρέπει να γίνεται πριν
την επεξεργασία ή την χρήση τέτοιων προϊόντων. Τα προϊόντα τα οποία έχουν παρασκευαστεί ή
χρησιµοποιηθεί θα θεωρείται ότι έχουν παραληφθεί άνευ ελαττωµάτων και ότι είναι προϊόντα
διαδεδοµένα στο εµπόριο.
8.9.
Οποιαδήποτε ευθύνη της Εταιρείας µας εκ του παρόντος αποκλείεται, εκτός εάν ο
Αγοραστής αποδείξει ότι:
α) Η παραγγελία αντανακλούσε πλήρως τον ιδιαίτερο τύπο του προγραµµατισµένου/ σχεδιαζόµενου
περιεχοµένου καθώς και την επεξεργασία, που είναι απαραίτητη για την επίτευξη της ανθεκτικότητας
τέτοιου περιεχοµένου
β) Tα κυτία, µετά το γέµισµά τους, αποστειρώθηκαν από άρτια µηχανήµατα διαδεδοµένα στη
συγκεκριµένη βιοµηχανία και µαζί µε τις απαιτήσεις, στην εταιρεία διανοµής παρασχέθηκαν επίσης τα
έγγραφα αποστείρωσης (τύπος, χρόνος, διάρκεια, θερµοκρασία, πίεση, κλπ) για τη συγκεκριµένη
περίπτωση
Γ) Πριν από τη χρήση, ο Αγοραστής έχει ελέγξει ότι αυτά τα κυτία µπορούν να στεγανοποιηθούν µε τα
κατάλληλα µηχανήµατα κλεισίµατος
∆) Τα κυτία αποθηκεύτηκαν από τον πελάτη προσηκόντως, και ειδικότερα σε περιβάλλον ξηρό, χωρίς
σκόνη και ακαθαρσίες
Ε) Υφίσταται κεκρυµµένο ελάττωµα, το οποίο δεν εντοπίστηκε και δεν γνωστοποιήθηκε παρά τον
έλεγχο κατά την παραλαβή, γέµισµα, συντήρηση ή αποστείρωση.
9. Υπαναχώρηση από τη συµφωνία
9.1.
Επιπροσθέτως σε όσα αναφέρονται παραπάνω, η Εταιρεία µας θα δικαιούται να
υπαναχωρήσει από το συναφθέν Συµφωνητικό στην περίπτωση, επίσης, που οι συνθήκες κάτω από τις
οποίες συνήφθη έχουν αλλάξει σε τόσο σηµαντικό βαθµό ώστε εύλογα θα µπορούσε να συµπεράνει
κανείς ότι αν υφίσταντο τη στιγµή της σύναψης του Συµφωνητικού, αυτό δεν θα είχε λάβει χώρα σε
καµία περίπτωση, ή ότι θα είχε συναφθεί υπό διαφορετικούς όρους, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν
ήταν δυνατόν να προβλεφθεί η αλλαγή των συνθηκών τη στιγµή της σύναψης του Συµφωνητικού.
9.2.
Έλλειψη ενεργειακών αποθεµάτων για σηµαντικό χρονικό διάστηµα, εξαιτίας γεγονότος
για το οποίο δεν φέρουµε καµία ευθύνη (π.χ. µη πληρωµή λογαριασµών), η οποία (έλλειψη) καθιστά
ακόµη πιο δύσκολη ή αδύνατη την εκπλήρωση των συµφωνηµένων παραδόσεων, δίνει το δικαίωµα
στην Εταιρεία µας να αναβάλει τις παραδόσεις της για όσο χρονικό διάστηµα συνεχίζουν να υφίστανται
τα εµπόδια αυτά, συµπεριλαµβανοµένου του χρόνου αποκατάστασης µέχρι τη σωστή λειτουργία των
εγκαταστάσεων παραγωγής. Η περίπτωση αυτή δεν θα θεωρείται ως καθυστέρηση από µέρους της
Εταιρείας µας όσον αφορά στην εκτέλεση της παράδοσης.
9.3.
Στην περίπτωση της υπαναχώρησης από το Συµφωνητικό ή από ένα µέρος αυτού για
οποιοδήποτε λόγο από υπαιτιότητα του Αγοραστή ή των βοηθών του εκπληρώσεως, ο Αγοραστής
αναλαµβάνει να πληρώσει ως ποινική ρήτρα το 10% της αξίας της παραγγελίας, ή το τµήµα εκείνο της
παραγγελίας το οποίο παραδόθηκε, χωρίς να αποκλείεται αξίωση για αποζηµίωση.
9.4.
Η υπαναχώρηση της Εταιρείας µας από το Συµφωνητικό για λόγους που προβλέπονται
στο άρθρο 9.3, δίνει το δικαίωµα στην Εταιρεία µας να υπαναχωρήσει από οποιαδήποτε συµφωνία έχει
συνάψει µε τον Αγοραστή και στην περίπτωση εκείνη που αυτή εκπληρώθηκε προσηκόντως.
10. Εφαρµοστέο δίκαιο, Αρµόδιο ∆ικαστήριο
10.1.
Το Συµφωνητικό θα διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο.
10.2.
Σε περίπτωση που προκύψουν οποιεσδήποτε διαφορές από ή σε σχέση µε το
Συµφωνητικό, τα ∆ικαστήρια του Πειραιά είναι αρµόδια να αποφασίσουν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.

