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Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης 

Ε. Αμύνης 9Α, 54621,  Θεσσαλονίκη                                           ΣΥΜΒΑΣΗ:    

 

                                                                                             ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΑΞ & 

                            ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ                                                                                       

  

 

   
 

Μεταξύ του ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Α.Ε. (Αγοραστής) και του οίκου ……………….…………………………………………... (Πωλητής), που 
εκπροσωπούνται νόμιμα στην παρούσα σύμβαση από τους παρακάτω υπογράφοντες, 
συμφωνήθηκε και συνομολογήθηκε η εκ μέρους του Πωλητή προμήθεια των υλικών όπως 
αναφέρονται στον συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1, προς τον Αγοραστή, σύμφωνα με τους 
ακόλουθους  Ειδικούς και Γενικούς Όρους. 

 

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(ΤΕΜ) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 
(€) 

  Όπως στο συνημμένο Παράρτημα 1ο  

    

    

                                                                        ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ :  

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

                       ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ                                                             ΓΙΑ ΤΗΝ  ΔΕΔΔΗΕ  Α.Ε 

                                                                               
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
                 Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης        ΣΥΜΒΑΣΗ:    

                  Εθν. Αμύνης 9Α, 54621,  Θεσσαλονίκη        

 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια αναλώσιμων υλικών εκτυπωτών, φαξ και 

φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων  (μελάνια, τόνερ κλπ) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της ΔΠΜ-

Θ/ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

Τα υπό προμήθεια είδη που θα προμηθευτεί η ΔΠΜ-Θ περιγράφονται στον Πίνακα του 

Παραρτήματος, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Διακήρυξης. 

 

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της σύμβασης είναι για ένα (1) έτος από την υπογραφή της. Εντός της χρονικής 

διάρκειας της Σύμβασης, ο συμβατικός προϋπολογισμός μπορεί να αυξηθεί έως 50% και πάντως 

όχι πέραν του ποσού των 88.000,00 €. Αντίστοιχα ο συμβατικός προϋπολογισμός μπορεί να 

μειωθεί έως 30%, χωρίς καμία επιπλέον απαίτηση από τον Ανάδοχο. 

Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει το μονομερές δικαίωμα για παράταση της Σύμβασης για όσο χρονικό διάστημα 

απαιτηθεί μέχρι κάλυψης του ποσού των 88.000,00 €. 

 

3. ΤΙΜΕΣ 

Το συνολικό συμβατικό τίμημα ανέρχεται στο ποσό των …………………………………… όπως καθορίζεται 

στο Συμφωνητικό Σύμβασης,  περιλαμβάνει όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις τις σχετικές µε την 

προμήθεια του υλικού εκτός του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), τον οποίο θα καταβάλει ο 

Αγοραστής. 

Η προσφερόμενη τιμή για κάθε αναλώσιμο είδος θα αφορά τη μέγιστη ποσότητα είτε σε 

βάρος είτε σε σελίδες ανάλογα με την  εκάστοτε εταιρεία που κυκλοφορεί στην αγορά. 

Σε περίπτωση απόσυρσης εκτυπωτών και αντικατάστασης τους από καινούργιους, οι 

τιμές για τα νέα αναλώσιμα θα είναι προκύπτουν κατόπιν συμφωνίας. 

 

4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΟΥ 

Τα αναλώσιμα είδη πρέπει να είναι τα αυθεντικά της κάθε κατασκευάστριας εταιρείας εκτυπωτή. 

Δηλαδή να είναι αναλώσιμα  της εταιρείας ΗP για τους εκτυπωτές ΗP, Lexmark για τους εκτυπωτές 

της εταιρείας Lexmark, κ.ο.κ. Προμήθειες αναλωσίμων «συμβατών» με τους εκτυπωτές και τα 

λοιπά μηχανήματα, με επαναγεμισμένα μελανοδοχεία (cartridges) ή άλλης εταιρείας από αυτή του 

επίσημου κατασκευαστή κάθε μηχανήματος  απορρίπτονται. 
Τα αναλώσιμα δεν πρέπει να έχουν ημερομηνία λήξης λιγότερο των 6 μηνών  κατά  την παράδοση 
τους και πρέπει να παραδίδονται καινούργια και αμεταχείριστα. 
 
 

5.ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Η δαπάνη μεταφοράς βαρύνει την ανάδοχο εταιρεία.  

Το σύνολο των προς προμήθεια ειδών θα διατηρείται σε παρακαταθήκη από την προμηθεύτρια 

εταιρεία. Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά και θα αρχίσει αμέσως μετά την υπογραφή της 

Σύμβασης. Η ποσότητα και το είδος της παραγγελίας θα καθορίζονται κάθε φορά από την αρμόδια 

Υπηρεσία, ανάλογα με τις ανάγκες της. 

Ο τόπος παράδοσης των ειδών με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου, θα είναι στις παρακάτω 

Υπηρεσίες. Η παραλαβή των ειδών θα βεβαιώνεται από τον εκάστοτε αρμόδιο προμηθειών της κάθε 

Υπηρεσίας.  

 

 Οι Υπηρεσίες που θα είναι αποδέκτες των αναλωσίμων υλικών είναι οι ακόλουθες:   

1)  Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης, Εθνικής Αμύνης 9Α, Θεσσαλονίκη 

2)  Τομέας Τεχνικών Εργασιών Δικτύου (Αρμενοπούλου & Ιουλιανού 2, Θεσσαλονίκη) 



3)   Τομέας Ανάπτυξης και Λειτουργίας Δικτύου (Αγ.  Δημητρίου 37 Θεσσαλονίκη, ) 

4)  Περιοχή Κεντρικής Θεσσαλονίκης (Αγ. Δημητρίου 37 Θεσσαλονίκη, ) 

5)  Περιοχή Ανατ. Θεσσαλονίκης (Παπαναστασίου 63 Θεσσαλονίκη, ) 

6)   Περιοχή Δυτ. Θεσσαλονίκης (Αισώπου 20 Θεσσαλονίκη, ) 

7)   Περιφερειακή Αποθήκη 1862(ΒΙΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ 54500) 

8)   Εναέρια-Υπόγεια Δίκτυα (Καραολή & Δημητρίου 16, Θεσσαλονίκη, Εύοσμος) 

9)   Συνεργεία Μετρητών και Οργάνων (Έντισον 2, Θεσσαλονίκη) 

10) Περιοχή Βέροιας (Βενιζέλου 87, Βέροια) 

 

Τον κίνδυνο της βλάβης, φθοράς ή απώλειας των υλικών φέρει μέχρι της παράδοσης των στους 

παραπάνω χώρους ο Προμηθευτής. 

 
6.ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

 Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε δύο εργάσιμες ημέρες από τη γνωστοποίηση των 

απαιτούμενων αναλώσιμων υλικών στον ανάδοχο. 

 Σε περίπτωση που επανειλημμένα,  διαπιστωθεί μη τήρηση του οριζόμενου από την  προκήρυξη 

χρόνου παράδοσης των υλικών,  η Υπηρεσία δύναται να προβεί στην κήρυξη του αναδόχου ως 

εκπτώτου κα στη μονομερή λύση της συνεργασίας.  

Εάν το σύνολο ή μέρος των παραδοθέντων υλικών δεν  είναι σύμφωνα με τους όρους της 

διακήρυξης και της παρούσας, ο αρμόδιος θα τα απορρίψει.  Στην περίπτωση αυτή o Αγοραστής 

δύναται με απόφασή του να ορίσει εύλογη προθεσμία για την αντικατάστασή των. 

 Εάν ο προμηθευτής δεν δεχθεί ή δεν μπορέσει να τα αντικαταστήσει, κηρύσσεται έκπτωτος και 

υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 Εάν η αντικατάσταση γίνει μετά τη λήξη της δοθείσης προθεσμίας θεωρείται ως εκπρόθεσμος και 

υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

 

7.ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η πληρωμή της δαπάνης των κάθε φορά παραλαμβανομένων ειδών, θα γίνεται με τακτικά 

εντάλματα πληρωμής, στο όνομα του δικαιούχου και αφού υποβάλλει στον Αγοραστή, τα νόμιμα 

δικαιολογητικά. 

Η πληρωμή του τιμήματος θα γίνεται  για το 100% της αξίας του υλικού που παραδίδεται μετά την 

ποιοτική και ποσοτική παραλαβή  από τις εκάστοτε Υπηρεσιακές Μονάδες. Η καταβολή του 

τιμήματος θα γίνεται την εικοστή τετάρτη (24η) ημέρα του τρίτου μήνα από αυτόν κατά τον οποίο 

κατατέθηκαν στην αρμόδια Υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ τα σχετικά τιμολόγια, μαζί µε τα αποδεικτικά 

ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των υλικών, θεωρημένα από εξουσιοδοτημένο όργανο του 

ΔΕΔΔΗΕ καθώς και αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας εάν απαιτείται. Εάν η εικοστή τετάρτη 

(24η) ημέρα του τρίτου μήνα δεν είναι εργάσιμη ημέρα, τότε η πληρωμή θα γίνεται την αμέσως 

επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

 

8.ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Για την ποινική ρήτρα εκπρόθεσμης παράδοσης ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 11 

των Γενικών Όρων της Σύμβασης. 

Η ποινική ρήτρα κάθε εκπρόθεσμης παράδοσης θα έχει ως ανώτατο όριο το δέκα τοις εκατό 

(10%) του συμβατικού τιμήματος της ποσότητας αυτής. 

 

9.ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ο Ανάδοχος ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης κατέθεσε στην 

Επιχείρηση σήμερα, την παρακάτω Εγγυητική Επιστολή:  

 ΑΡΙΘΜΟΣ:  ................. .  

 ΤΡΑΠΕΖΑ:  ..................  .............  .  

 ΠΟΣΟ:  .......................  .  

Η παραπάνω Εγγυητική Επιστολή αντιστοιχεί στο πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού 

συμβατικού τιμήματος.  

 

 

 



10.ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

10.1 Περιπτώσεις ανωτέρας βίας θεωρούνται όλα τα περιστατικά που ξεφεύγουν από τον έλεγχο 

του Πωλητή και που θα ήταν αναπότρεπτα όποιες προσπάθειες κι αν έκανε. Περιστατικά ανωτέρας 

βίας υποπρομηθευτών του Πωλητή δεν θεωρούνται περιστατικά ανωτέρας βίας για τον Πωλητή. 

10.2 Ο Πωλητής έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί με έγγραφό του στον Αγοραστή αμέσως και 

πάντως το αργότερο σε δέκα (10) μέρες από την εμφάνισή της, κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας 

που είναι δυνατόν να επηρεάσει αυτή τη Σύμβαση, αλλιώς δε θα έχει δικαίωμα να την επικαλεσθεί. 

 

11.ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Λόγω έλλειψης δυνατότητας επακριβούς εκτίμησης των αναγκών σε αναλώσιμα υλικά, o 

Αγοραστής έχει το δικαίωμα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης να προβεί σε μεταβολή 

του συνολικού συμβατικού τιμήματος, η οποία δε μπορεί να υπερβαίνει το 50% σε ότι αφορά στην 

αύξηση και το 30% σε ότι αφορά στη μείωση, σαν αποτέλεσμα της αντικατάστασης ή πρόσθεσης ή 

μείωσης αριθμού μελανιών ή τόνερ, σε περίπτωση που κάποιοι εκτυπωτές ή ΦΑΞ αποσυρθούν ή 

αγοραστούν νέοι έως την ολοκλήρωση της προμήθειας. 

Η αυξομείωση του συμβατικού τιμήματος ή η αλλαγή του τύπου των αναλωσίμων θα γίνει 

κατόπιν ενημέρωσης και έγγραφης συμφωνίας µε την Επιχείρηση. 

 

 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ                                             ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης 

Ε. Αμύνης 9Α, 54621,  Θεσσαλονίκη                                ΣΥΜΒΑΣΗ:    

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ 

 Οι παρακάτω γενικοί όροι ισχύουν για την προμήθεια αυτή αν και όσο δεν τους αλλάζουν οι 

ειδικοί όροι της σύμβασης. 

 

2. ΤΙΜΕΣ 

 Οι τιμές που αναγράφονται στη σύμβαση περιλαμβάνουν κάθε απαίτηση του Πωλητή, του 

δημοσίου ή τρίτου, σχετική μ’ αυτή την προμήθεια και δεν περιλαμβάνουν τον Φ.Π.Α. του 

Ν.1642/86. Οι τιμές αυτές είναι σταθερές και δεν θ’ αλλάξουν για οποιονδήποτε λόγο, εκτός 

εάν στους ειδικούς όρους της Σύμβασης προβλέπεται αναπροσαρμογή. 

 

3. ΠΛΗΡΩΜΗ 

 Η πληρωμή του τιμήματος θα γίνεται σύμφωνα με τους ειδικούς όρους της σύμβασης. Η 

ολική ή τμηματική καταβολή του τιμήματος θα γίνεται την εικοστή τετάρτη (24η) ημέρα του 

τρίτου μήνα από αυτόν κατά τον οποίο κατατέθηκαν στην αρμόδια Υπηρεσία του Αγοραστή 

τα σχετικά τιμολόγια, μαζί με τα αποδεικτικά ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των υλικών, 

θεωρημένα από εξουσιοδοτημένο όργανο του Αγοραστή. Εάν η εικοστή τετάρτη (24η) ημέρα 

του τρίτου μήνα δεν είναι εργάσιμη ημέρα, τότε η πληρωμή θα γίνεται την αμέσως επόμενη 

εργάσιμη ημέρα. 

 

4. ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ 

 Ο Πωλητής θα εξασφαλίσει και θα διαφυλάξει τον Αγοραστή από οποιανδήποτε απαίτηση 

τρίτου που, σύμφωνα με τους νόμους για τις ευρεσιτεχνίες, θα μπορούσε να δημιουργήσει η 

χρήση ή η διάθεση του υλικού που θα του παραδώσει. Αν αυτό δε γίνει σε εύλογο χρόνο, η 

αγοραπωλησία θ’ αναστραφεί και ο Πωλητής θ’ αποζημιώσει τον Αγοραστή για κάθε θετική 

ζημιά που του προκάλεσε αυτή η παράλειψη. 

 

5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

 Ο Πωλητής θα δώσει στον Αγοραστή, σε δύο (2) αντίτυπα και χωρίς να πληρωθεί ξεχωριστά 

γι’ αυτό τα απαραίτητα για την εγκατάσταση χρήση και συντήρηση του υλικού κείμενα και 

σχέδια, αν αυτά απαιτούνται από τους Ειδικούς Όρους της Σύμβασης. 

 

6. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ 

 Ο Πωλητής εγγυάται ότι το υλικό θα έχει όλες τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που 

συμφωνήθηκαν μ’ αυτή τη Σύμβαση. Ακόμη, εγγυάται την καλή λειτουργία του υλικού για 

δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία της ικανοποιητικής τεχνικής επιθεώρησής του ή, αν 

δεν έγινε τέτοια επιθεώρηση, από την αποστολή του στον Αγοραστή. Αν στο διάστημα αυτό 

το υλικό παρουσιάσει οποιαδήποτε τεχνική ανωμαλία ή έλλειψη που δεν οφείλεται σε κακή 

χρήση ή σε ανωτέρα βία, ο Πωλητής έχει την υποχρέωση να το επισκευάσει, να το 

συμπληρώσει ή να το αντικαταστήσει κατά τρόπο ικανοποιητικό για τον Αγοραστή χωρίς να 

πληρωθεί γι’  αυτό. Ακόμη, ο Πωλητής έχει την υποχρέωση να αποζημιώσει τον Αγοραστή για 

κάθε θετική ζημία, που του προκάλεσε η κακή λειτουργία του υλικού, αλλά η αποζημίωση 

αυτή δεν θα είναι μεγαλύτερη από το 50% του συνολικού συμβατικού τιμήματος. 

 

7. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ 

 7.1 Ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα να παρακολουθεί την κατασκευή του υλικού στο 

εργοστάσιο του Πωλητή, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τουλάχιστον 10 ημέρες 

πριν από την επιθυμητή ημερομηνία επιθεώρησης, ο Πωλητής θα ειδοποιήσει, με 

επιστολή ή με τηλεομοιοτυπία (FAX) τον Αγοραστή ότι το υλικό είναι έτοιμο για 

επιθεώρηση. Η επιθεώρηση θα γίνει στο εργοστάσιο του Πωλητή, με δικά του έξοδα και 

τεχνικά μέσα. Αν το υλικό δεν κριθεί ικανοποιητικό, ο Πωλητής μπορεί να το διορθώσει 



και να το ξαναπαρουσιάσει για επιθεώρηση δύο (2) ακόμη φορές. Η επιθεώρηση δεν 

απαλλάσσει τον Πωλητή από την ευθύνη του για τις συμφωνημένες ιδιότητες του 

υλικού. Η έναρξη της επιθεώρησης των υλικών θα γίνει μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε 

(15) το αργότερο ημερών από την ημερομηνία που ο Πωλητής θα κάνει την αναγγελία 

ετοιμότητας. 

7.2 Ο Αγοραστής δεν έχει υποχρέωση να επιθεωρήσει και να παραλάβει υλικό εφόσον ο 

Πωλητής δεν έχει ετοιμάσει ολόκληρη την προβλεπόμενη ποσότητα της ολικής ή 

τμηματικής παράδοσης του υλικού. 

 7.3 Σε κάθε περίπτωση επιθεωρήσεως του υλικού, αν την ημερομηνία που καθορίστηκε για 

επιθεώρηση ο Πωλητής δεν προσκομίσει το υλικό ή παρεμποδίσει με οποιοδήποτε τρόπο 

το έργο της επιθεώρησης, του επιβάλλεται πρόστιμο ισόποσο με τις δαπάνες 

επιθεώρησης που άσκοπα πραγματοποιήθηκαν. Το πρόστιμο αυτό δεν αναιρεί ούτε 

συμψηφίζεται με τυχόν ποινικές ρήτρες που θα επιβληθούν από ενδεχόμενες 

καθυστερήσεις στην παράδοση του υλικού. 

 7.4 Σε περίπτωση που τα υλικά τύχουν απαλλαγής επιθεωρήσεως, ο Αγοραστής θα 

γνωστοποιήσει τούτο γραπτά στον Πωλητή και ο Πωλητής υποχρεούται να υποβάλει 

στον Αγοραστή για έλεγχο τα αντίστοιχα Δελτία Δοκιμών για τα υλικά ή τα 

πιστοποιητικά καταλληλότητας, αν υπάρχουν, έστω και αν έχει ήδη πληρωθεί. 

 

8. ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΟΥ 

 8.1 Ο Αγοραστής υποχρεούται να παραλαμβάνει τα έτοιμα υλικά από τις εγκαταστάσεις του 

Πωλητή μέσα σε τριάντα (30) μέρες το αργότερο μετά την ικανοποιητική ποιοτική 

επιθεώρησή τους ή μετά την ημερομηνία της γραπτής γνωστοποίησης στον Πωλητή της 

απαλλαγής επιθεωρήσεως. 

 8.2 Ο Πωλητής οφείλει, για είδη που έχουν απαλλαγεί επιθεωρήσεως είτε από τη σύμβαση, 

είτε σε χρόνο μεταγενέστερο από τη σύναψή της, να γνωστοποιεί  εγγράφως στο 

κλιμάκιο του Αγοραστή που είναι αρμόδιο για την αποκομιδή και μεταφορά των ειδών, 

τις ποσότητες που έχει κάθε φορά έτοιμες για παράδοση καθώς και το είδος και βάρος 

της συσκευασίας τους. Στις περιπτώσεις που τα είδη πρόκειται να παραδοθούν στον 

προορισμό τους με μέριμνα του ίδιου του Πωλητή, η ενημέρωση του τελικού 

παραλήπτη μπορεί να γίνεται από αυτόν και τηλεφωνικά. 

 8.3 Ο Πωλητής οφείλει να μεριμνεί για τον έγκαιρο εφοδιασμό του με τριπλότυπα (και όχι 

διπλότυπα) Δελτία Αποστολής, θεωρημένα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα 

Φορολογικών Στοιχείων, προκειμένου τα δύο αντίτυπά τους να παραδίνονται στις 

αρμόδιες Υπηρεσίες του Αγοραστή και να χρησιμοποιούνται από αυτές όπως καθορίζεται 

στη σχετική διαδικασία παραλαβής των ειδών. 

 8.4 Σε κάθε περίπτωση που η πληρωμή της αξίας των ειδών θα γίνεται με βάση το 

πραγματικό καθαρό βάρος τους, ο Πωλητής οφείλει να εκδίδει για κάθε φόρτωση και 

ένα ζυγολόγιο, αν τα είδη παραδίνονται χωρίς συσκευασία ή να αναγράφει σαφώς στο 

αντίστοιχο Δελτίο Αποστολής τους το μικτό και το καθαρό βάρος των ειδών που 

παραδίνονται συσκευασμένα, αντίγραφα δε αυτών των ζυγολογίων ή των Δελτίων 

Αποστολής να υποβάλλει στον Αγοραστή μαζί με το σχετικό τιμολόγιό τους. 

 8.5 Για την οριστική παραλαβή των υλικών πρέπει να υπάρχουν και αναλυτικές καταστάσεις 

περιεχομένου σε όσα «κόλα» περιέχουν περισσότερα από ένα είδος υλικού. 

 

9. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

 9.1 Ο Πωλητής θα συσκευάσει, θα επισημάνει και θα στείλει το υλικό στον Αγοραστή, όπως 

προβλέπουν οι ειδικοί όροι της σύμβασης αλλά πάντως κατά τρόπο που να εξασφαλίσει 

την έγκαιρη και ασφαλή παράδοσή του. Τα κιβώτια, δέματα κλπ. της σύμβασης πρέπει, 

με μέριμνα του Πωλητή να είναι αριθμημένα, διαχωρισμένα κατά παράδοση και 

συσκευασμένα - ταξινομημένα με τρόπο που να διευκολύνεται η καταμέτρησή τους, ο 

έλεγχος του περιεχομένου τους και η επισήμανσή τους από τους αρμόδιους 

Επιθεωρητές του Αγοραστή καθώς και από τους τελικούς παραλήπτες. 

 9.2 Ειδικότερα, στις δύο μεγαλύτερες πλευρικές κάθετες όψεις κάθε κιβωτίου, δέματος, 

σάκου, στροφείου κλπ. πρέπει να είναι τυπωμένα ή γραμμένα με χρώμα, ανεξίτηλο 

μελάνι κλπ. ή χαραγμένα σε μεταλλικό πλακίδιο τα εξής στοιχεία : 

  Το είδος, η ποσότητα και η μονάδα μετρήσεως του περιεχόμενου υλικού ή εξοπλισμού, 

σύμφωνα με την περιγραφή που δίνεται στη σύμβαση καθώς και ο κωδικός αριθμός 

ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ αν πρόκειται για υλικά, το μικτό και καθαρό βάρος κάθε κιβωτίου, δέματος 



κλπ., ο αριθμός της Σύμβασης και ο αύξοντας αριθμός κάθε κιβωτίου, δέματος κλπ. σε 

ενιαία αρίθμηση για ολόκληρη τη σύμβαση. 

 9.3 Είδη διαφόρων συμβάσεων καθώς και είδη της ίδιας σύμβασης που έχουν 

διαφορετικούς προορισμούς δεν επιτρέπεται να συσκευάζονται από τον Πωλητή στο ίδιο 

κιβώτιο, δέμα κλπ. 

 

10. ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 Ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης αυτής να 

αυξομειώσει την ποσότητα του υλικού μέχρις ενός ποσοστού με ανάλογη αυξομείωση του 

συνολικού τιμήματος, χωρίς να έχει ο Πωλητής το δικαίωμα να αυξήσει τις τιμές μονάδας ή 

να ζητήσει άλλες παροχές. Το ποσοστό και οι προϋποθέσεις της αυξομείωσης καθορίζονται 

στους ειδικούς όρους της σύμβασης. 

 

11. ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ 

 11.1 Ο Πωλητής δέχεται να πληρώσει στον Αγοραστή, ως συμφωνημένη ποινική ρήτρα για 

κάθε ολόκληρη εβδομάδα καθυστερήσεως των συμβατικών παραδόσεων του υλικού 

(για κλάσμα της εβδομάδας δεν επιβάλλεται ποινική ρήτρα), ποσό ίσο με το μισό τοις 

εκατό (0,5%) του συμβατικού τιμήματος των ποσοτήτων που παραδόθηκαν 

εκπρόθεσμα για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία, εκτός από ανωτέρα βία ή υπαιτιότητα του 

Αγοραστή. Αυτή η ποινική ρήτρα έχει ως ανώτατο όριο το πέντε τοις εκατό (5%) του 

συνολικού συμβατικού τιμήματος εκτός αν άλλως ορίζεται στους Ειδικούς Όρους, και 

συμψηφίζεται με την εγγύηση καλής εκτέλεσης της παρακάτω παραγράφου 14, αν 

αυτή η εγγύηση καταπέσει. 

 11.2 Αν μία ή περισσότερες παραδόσεις υλικού καθυστερήσουν περισσότερο από δέκα (10) 

ημερολογιακές εβδομάδες, ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα, με έγγραφη ανακοίνωσή του, 

να καταγγείλει αυτή τη Σύμβαση χωρίς υποχρέωση αποζημίωσης του Πωλητή. Γι’ αυτήν 

την καταγγελία δεν υπάρχει προθεσμία, ούτε είναι απαραίτητη η εξάντληση του 

παραπάνω ανωτάτου ορίου ποινικής ρήτρας. 

 11.3 Ο Πωλητής έχει υποχρέωση να πληρώσει ποινική ρήτρα και για τα υλικά που 

παραδόθηκαν έγκαιρα, αν δεν είναι δυνατή η χρησιμοποίησή τους χωρίς τα 

καθυστερούμενα. 

 11.4 Ο Αγοραστής έχει δικαίωμα να παρακρατήσει το ποσό της ποινικής ρήτρας από τις 

οφειλές του προς τον Πωλητή ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της Συμβάσεως ή, 

μερικά και από τα δύο. 

 11.5 Συμφωνείται ρητά ότι η επιβολή αυτής της ποινικής ρήτρας γίνεται ανεξάρτητα από τα 

αν ζημιώθηκε ή όχι ο Αγοραστής από την καθυστέρηση της παραδόσεως του υλικού, 

και ότι ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα να αξιώσει, σωρευτικά και την ποινική ρήτρα και 

την αποκατάσταση κάθε θετικής ζημιάς του από αντισυμβατικές πράξεις ή παραλείψεις 

του Πωλητή. 

 11.6 Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αγοραστή ή σε ανωτέρα 

βία, ο χρόνος παράδοσης θα παραταθεί ανάλογα, του Πωλητή παραιτούμενου από κάθε 

σχετική απαίτηση κατά του Αγοραστή. 

 11.7 Τέτοιες ποινικές ρήτρες υπολογίζονται πάντα στην αρχική συμβατική τιμή και συνεπώς 

οποιαδήποτε αναπροσαρμογή αυτής της τιμής δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 

12. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

12.1 Περιπτώσεις ανωτέρας βίας θεωρούνται όλα τα περιστατικά που ξεφεύγουν από τον 

έλεγχο του Πωλητή και που θα ήταν αναπότρεπτα όποιες προσπάθειες κι αν έκανε. 

Περιστατικά ανωτέρας βίας υποπρομηθευτών του Πωλητή δεν θεωρούνται περιστατικά 

ανωτέρας βίας για τον Πωλητή. 

12.2 Ο Πωλητής έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί με έγγραφό του στον Αγοραστή αμέσως και 

πάντως το αργότερο σε δέκα (10) μέρες από την εμφάνισή της, κάθε περίπτωση 

ανωτέρας βίας που είναι δυνατόν να επηρεάσει αυτή τη Σύμβαση, αλλιώς δε θα έχει 

δικαίωμα να την επικαλεσθεί. 

 

13. ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

 13.1 Σε κάθε περίπτωση παραβάσεως οποιουδήποτε όρου αυτής της σύμβασης, εκτός από τις 

περιπτώσεις υπαιτιότητας του Αγοραστή, ανωτέρας βίας ή την καθυστέρηση της 

παραδόσεως των υλικών, για την οποία ισχύει η παραπάνω παράγραφος 11, ο 



Αγοραστής έχει το δικαίωμα να την καταγγείλει και ο Πωλητής έχει υποχρέωση να 

αποζημιώσει τον Αγοραστή για κάθε θετική ζημία που του προκάλεσε με αυτή την 

παράβαση, με την προϋπόθεση όμως ότι ο Αγοραστής θα αποδείξει ότι υπέστη τέτοιες 

θετικές ζημιές και ότι η συνολική επιβάρυνση δεν θα υπερβαίνει το 50% της συνολικής 

αξίας της συμβάσεως. Η αποζημίωση αυτή είναι ανεξάρτητη και επιπλέον της ποινικής 

ρήτρας για καθυστερημένη παράδοση του υλικού. 

  Σ’ αυτές τις περιπτώσεις ο Αγοραστής έχει ακόμη και το δικαίωμα να αξιώσει την 

εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του Πωλητή ή με έγγραφη ανακοίνωσή του σε 

αυτόν να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς υποχρέωση να αποζημιώσει τον Πωλητή και 

χωρίς να τηρήσει οποιαδήποτε προθεσμία. 

 13.2 Η καταγγελία αυτής της συμβάσεως από τον Αγοραστή επιφέρει και την κατάπτωση της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης της παρακάτω παραγράφου 14,  αλλά ο Πωλητής έχει 

υποχρέωση να αποκαταστήσει κάθε θετική ζημιά του Αγοραστή ανεξάρτητα από την 

κατάπτωση ή όχι αυτής της εγγύησης. 

 13.3 Ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα να καταγγείλει αυτή την σύμβαση οποτεδήποτε και χωρίς 

υπαιτιότητα του Πωλητή. Σε περίπτωση τέτοιας καταγγελίας, ο Αγοραστής θα 

επιστρέψει στον Πωλητή τις δαπάνες στις οποίες ο τελευταίος υποβλήθηκε πράγματι 

κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Συμβάσεως και μέχρι της ημερομηνίας της 

καταγγελίας, μετά από αφαίρεση του τιμήματος του υλικού που ήδη παρέλαβε και 

πλήρωσε ο Αγοραστής, με επιφύλαξη των διατάξεων του παρακάτω εδαφίου 13.5, 

καθώς και του εύλογου τιμήματος, που θα μπορούσε ο Πωλητής να λάβει από την 

πώληση του υλικού που δεν έχει ακόμα παραδοθεί. 

  Ακόμα, ο Αγοραστής θα καταβάλει στον Πωλητή σαν αποζημίωση ποσό ίσο με το πέντε 

τοις εκατό (5%) της αξίας του υλικού που δεν είχε παραδοθεί κατά το χρόνο της 

καταγγελίας. Τα προαναφερόμενα εξαντλούν τις υποχρεώσεις του Αγοραστή για την εκ 

μέρους του αναίτια καταγγελία της Συμβάσεως. 

 13.4 Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων του Αγοραστή, σύμφωνα με το παρακάτω εδάφιο 

13.5 και ανεξάρτητα από το αν η σύμβαση καταγγελθεί αναίτια ή όχι, ο Αγοραστής θα 

καταβάλει στον Πωλητή το τυχόν οφειλόμενο συμβατικό τίμημα για το υλικό που του 

παραδόθηκε μέχρι την ημερομηνία της καταγγελίας της Συμβάσεως, ο δε Πωλητής θα 

επιστρέψει στον Αγοραστή την προκαταβολή που του δόθηκε, μετά από αφαίρεση του 

μέρους της προκαταβολής που αντιστοιχεί στο συμβατικό τίμημα του υλικού που 

παραδόθηκε πριν από την καταγγελία. 

 13.5 Πέρα από τις παραπάνω αναφερόμενες συνέπειες, η μη εκ μέρους του Πωλητή 

παράδοση στον Αγοραστή του συνόλου ή και μέρους του υλικού, παρέχει στον 

Αγοραστή το δικαίωμα να επιστρέψει στον Πωλητή, με έξοδα του τελευταίου, τα μέρη 

του υλικού που ήδη παραδόθηκαν στον Αγοραστή, εφόσον τα εν λόγω μέρη αυτά 

καθαυτά είναι ατελή και άχρηστα. Στην περίπτωση αυτή ο Πωλητής θα έχει την 

υποχρέωση να επιστρέψει στον Αγοραστή το τυχόν τίμημα που ο τελευταίος κατέβαλε 

για τα εν λόγω μέρη, καθώς και τυχόν άλλες δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκε από την 

παράδοση των εν λόγω τμημάτων. 

 

14. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ 

 14.1 Μαζί με την υπογεγραμμένη σύμβαση ο Πωλητής θα παραδώσει στον Αγοραστή, με 

δικές του δαπάνες, Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης (Ε.Ε.Κ.Ε.) που θα είναι 

διατυπωμένη σύμφωνα με το υπόδειγμα 42.10στ και θα καλύπτει το δέκα τοις εκατό 

(10%) του συνολικού συμβατικού τιμήματος. Σύμφωνα με τα ισχύοντα σήμερα γίνονται 

δεκτές Εγγυητικές που έχουν εκδοθεί από Τράπεζα ή από τον ΕΟΜΜΕΧ ή από το 

ΤΣΜΕΔΕ. 

 14.2 Τυχόν καθυστέρηση του Πωλητή να παραδώσει αυτή την Εγγυητική Επιστολή, δίνει 

στον Αγοραστή το δικαίωμα να καταγγείλει αμέσως τη Σύμβαση, ο δε Πωλητής θα είναι 

απέναντί του υπεύθυνος για όλες τις ζημιές που τυχόν θα προκύψουν και θα επιστρέψει 

στον Αγοραστή όλα ανεξαιρέτως τα χρηματικά ποσά που του προκαταβλήθηκαν, με 

τόκο υπερημερίας. Ανάλογα με την περίπτωση και για να εξασφαλίσει την εν λόγω 

επιστροφή, ο Αγοραστής μπορεί κατά την κρίση του, να εκπέσει την Εγγυητική 

Επιστολή Συμμετοχής ή και την Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής που έχει στα χέρια 

του. 

 14.3 Το ποσό της Εγγυητικής Επιστολής μειώνεται στο μισό στις περιπτώσεις που έχει 

παραδοθεί το 50% τουλάχιστον της αξίας της συμβάσεως, με την προϋπόθεση όμως ότι 



δεν υπάρχουν απαιτήσεις του Αγοραστή από άλλους λόγους (π.χ. ποινικές ρήτρες 

κλπ.). 

 14.4 Αν δεν υπάρχει αντίθετος ειδικός όρος σ’ αυτήν την σύμβαση και λόγος για την 

κατάπτωσή της, η Επιστολή αυτή επιστρέφεται στον εκδότη της, κατόπιν αιτήσεως του 

Πωλητή, μετά από την πλήρη και ολοσχερή εκ μέρους του τελευταίου εκπλήρωση όλων 

ανεξαιρέτως των συμβατικών υποχρεώσεων του και μετά από την οριστική εκκαθάριση 

των λογαριασμών, χωρίς να είναι απαραίτητη και η λήξη της εγγυήσεως για την καλή 

λειτουργία του υλικού. 

 

 

15. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ 

 15.1 Ο Πωλητής δεν μπορεί να υποκατασταθεί από άλλον στην εκτέλεση των υποχρεώσεών 

του που απορρέουν από αυτή τη σύμβαση, ούτε να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε τρίτο 

πρόσωπο τα οποιασδήποτε φύσεως δικαιώματά του από αυτήν, χωρίς να έχει γι’ αυτό 

ειδική γραπτή συναίνεση του Αγοραστή. 

 15.2 Κατ’ εξαίρεση, ο Πωλητής επιτρέπεται να εκχωρήσει εφάπαξ τις πληρωμές που 

απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, μόνο σε Τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην 

Ελλάδα, χωρίς προηγούμενη συναίνεση του Αγοραστή, αφού πρώτα αφαιρεθούν : 

15.2.1 Κάθε απαίτηση του Αγοραστή, από οποιονδήποτε λόγο ή αιτία και εάν 

προέρχεται. 

15.2.2 Κάθε οφειλή του Πωλητή προς οποιονδήποτε τρίτο, ο οποίος θα είχε το δικαίωμα 

να την εισπράξει από τον Αγοραστή και 

15.2.3 Κάθε οφειλή του Πωλητή προς το Δημόσιο, που θα προέρχεται από το 

Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας, που η προσκόμισή του είναι 

απαραίτητη σύμφωνα με τη σύμβαση και το Νόμο, για την πληρωμή οιουδήποτε 

ποσού πάνω από το όριο, που ορίζει εκάστοτε ο Νόμος. 

 15.3 Σε περίπτωση μιας τέτοιας εκχώρησης, που θα του αναγγελθεί νόμιμα, ο Αγοραστής θα 

καταβάλει στην εκδοχέα Τράπεζα, τα ποσά και μόνο των πληρωμών που απορρέουν  

από τη σύμβαση και τα οποία είναι υποχρεωμένος να καταβάλει στον Πωλητή, αφού 

πρώτα αφαιρεθούν από αυτά οι απαιτήσεις και οφειλές των παραπάνω υπεδαφίων 

15.2.1, 15.2.2 και 15.2.3 που υπάρχουν κατά τον χρόνο καταβολής στην Τράπεζα της 

εκχωρηθείσας πληρωμής. 

 

16. ΤΟΚΟΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ 

 16.1 Αν καθυστερήσει μερικά ή ολικά η παράδοση του υλικού χωρίς να υπάρχει ανωτέρα βία 

ή ευθύνη του Αγοραστή, ο Πωλητής έχει υποχρέωση να πληρώσει στον Αγοραστή, 

ανεξάρτητα από την ποινική ρήτρα της παραπάνω παραγράφου 11, και τόκο 

υπερημερίας για την προκαταβολή του τιμήματος που αναλογεί στις καθυστερούμενες 

ποσότητες. 

 16.2 Ο τόκος αυτός υπολογίζεται από την λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης, που 

παρατείνεται μόνο για περιστατικά ανωτέρας βίας ή πταίσματα του Αγοραστή, μέχρι την 

ημερομηνία παραδόσεως του υλικού, και με το επιτόκιο αυτό που θα ισχύει στην 

Ελλάδα κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα. 

 16.3 Αν καταγγελθεί αυτή η σύμβαση ή ακυρωθεί μερικά με αίτηση του Πωλητή, ο 

παραπάνω τόκος υπερημερίας θα υπολογίζεται επί του μέρους της προκαταβολής που 

αντιστοιχεί στο υλικό που δεν έχει ακόμα παραδοθεί και για χρονική περίοδο που 

αρχίζει από την ημερομηνία λήξης του συμβατικού χρόνου παράδοσης και τελειώνει 

στην ημερομηνία της επιστροφής της στον Αγοραστή. 

 16.4 Ο υπολογισμός και η πληρωμή του εν λόγω τόκου υπερημερίας θα γίνεται κατά την 

πληρωμή κάθε τιμολογίου και θα οριστικοποιείται κατά την εκκαθάριση των σχετικών 

λογαριασμών. 

 

17. ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ 

 Συμφωνείται ότι οι πράξεις ή παραλείψεις οποιουδήποτε από τους συμβαλλόμενους δεν 

παρέχουν στον άλλο το δικαίωμα να απαιτήσει την αποκατάσταση των αποθετικών ζημιών 

του που ενδεχόμενα θα προκληθούν από αυτές. 

 

 

 



18. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 Σε περίπτωση διαφωνίας Αγοραστή και Πωλητή θα καταβάλλεται προσπάθεια επιλύσεως των 

διαφορών από εκπροσώπους των αντισυμβαλλομένων. 

 Αν αυτή η διαπραγμάτευση, που δεν είναι υποχρεωτική, δεν τελεσφορήσει, η επίλυση των 

διαφορών θα γίνει αποκλειστικά στα δικαστήρια των Αθηνών και σύμφωνα με την Ελληνική 

Νομοθεσία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


