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Άρθρο   1°  
Αντικείμενο Σύμβασης

1. Με  την  παρούσα  Σύμβαση  ο  Πωλητής  πωλεί  στον  Αγοραστή  και  αυτός  αγοράζει
από αυτόν τα άχρηστα ή πλεονάζοντα υλικά, τα οποία εφεξής θα αποκαλούνται "το υλικό"
ή  "τα  υλικά",  με  την  περιγραφή  που  αναγράφεται  στο  Παράρτημα  "Α"  και  τα  οποία
βρίσκονται στις αποθήκες ή τα εργοστάσια που επίσης αναγράφονται στο Παράρτημα "Α".

2. Το υλικό πωλείται στον Αγοραστή όπως ακριβώς είναι και σε όποια κατάσταση βρίσκεται, ο
δε Πωλητής δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για την ακριβή ποσότητα, την ποιότητα
και  την κατάσταση γενικά  του υλικού ούτε  και  εγγυάται  αυτή.  Επίσης ο  Πωλητής  δεν
ευθύνεται για οποιοδήποτε πραγματικό, εμφανές ή μη, ελάττωμα του υλικού ή για έλλειψη
κάποιας ιδιότητας του υλικού που πωλείται.

3. Ο Αγοραστής δηλώνει ρητά ότι : 
α) επισκέφθηκε  αυτοπροσώπως  και  εξέτασε  λεπτομερώς  και  με  ειδικά  πρόσωπα  της

εκλογής του το υλικό και βρήκε αυτό ότι είναι της απολύτου αρεσκείας του, με όλα τα
εμφανή ή μη ελαττώματά του και

β) απόκτησε πλήρη γνώση όλων των ελαττωμάτων του υλικού και βρήκε ότι αυτό πληροί
τις προϋποθέσεις και το σκοπό για τον οποίο αυτός (ο Αγοραστής) το προορίζει.

Άρθρο 2°
Τίμημα- Πληρωμή

1. Η τιμή μονάδας που συμφωνήθηκε για κάθε είδος ή κατηγορία του υλικού που εκποιείται,
τα στοιχεία που την συνθέτουν, το συνολικό τίμημα και γενικά όλες οι σχετικές συμφωνίες,
περιέχονται  στο  Παράρτημα  "Α"  και  στους  Ειδικούς  Όρους  που  είναι  συνημμένα  στη
σύμβαση αυτή.

2. Το  συνολικό  τίμημα  που  αναγράφεται  στο  Παράρτημα  "Α"  είναι  προσωρινό  και  θα
οριστικοποιηθεί  μετά τον τελικό  καθορισμό  της ποσότητας του εκποιούμενου υλικού,  ο
οποίος  θα  γίνει  κατά  την  παραλαβή  του  υλικού  σύμφωνα  με  τα  αναφερόμενα  στην
παράγραφο 2 του άρθρου 3 της παρούσας.

3. Επιφυλασσομένων των ειδικότερων διατάξεων του Παραρτήματος "Α", οι παραπάνω τιμές
μονάδας  είναι  σταθερές  και  δεν  μπορούν  να  μειωθούν  ή  να  αναπροσαρμοσθούν  για
οποιονδήποτε λόγο ή αιτία. Ο Αγοραστής δηλώνει ότι κατά τον καθορισμό των τιμών που
προαναφέρθηκαν έλαβε υπόψη του κάθε δυσχέρεια, η οποία θα μπορούσε ενδεχομένως να
παρουσιαστεί κατά τον χρόνο της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του ή κάθε λόγο ή αιτία
που θα μπορούσε να προκαλέσει μείωση των τιμών αυτών, ότι κανένα δικαίωμα και καμία
απαίτηση έχει ή διατηρεί για οποιαδήποτε μείωση των εν λόγω τιμών ή για οποιασδήποτε
φύσεως αναπροσαρμογή τους και ότι ρητά και ανεπιφύλακτα παραιτείται από κάθε τέτοιο
δικαίωμα ή απαίτηση για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και  των
περιπτώσεων  των  άρθρων 388,  178  και  179  του  Αστικού  Κώδικα,  δεδομένου  ότι  τον
κίνδυνο απρόοπτης μεταβολής των οικονομικών συνθηκών τον θεωρεί ως ενδεχόμενο και
τον αποδέχεται.

4. Η  πληρωμή  της  αξίας  του  υλικού  θα  γίνει  από  τον  Αγοραστή,  όπως  αναφέρεται  στο
Παράρτημα "Α" της σύμβασης αυτής.

5. Συμψηφισμός του τιμήματος με την εγγύηση καλής εκτέλεσης αποκλείεται.

Άρθρο 3°
Παράδοση και Παραλαβή Υλικού

1. Ο Αγοραστής είναι υποχρεωμένος για την παραλαβή και αποκομιδή εκτός των χώρων του
ΔΕΔΔΗΕ όλων των υλικών που αναφέρονται στο Παράρτημα "Α" και μέσα στο χρονικό
διάστημα που αναφέρεται σ' αυτό.
Η παραλαβή και αποκομιδή των υλικών θα πραγματοποιηθεί με προσωπικό του Αγοραστή
μόνον κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις θέσεις που κάθε φορά υποδεικνύονται
από τον Πωλητή, ή και κατά τις ημέρες και ώρες αργίας με την έγκριση όμως του Πωλητή
και εφόσον ο Αγοραστής προηγουμένως αναλάβει εγγράφως την υποχρέωση να καταβάλει
σ' αυτή, μόλις αυτή το ζητήσει, οποιαδήποτε επιβάρυνση ή ζημιά που θα προξενηθεί σε
αυτήν λόγω της απασχόλησης του προσωπικού της πέραν των ωρών εργασίας.
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2. Η τελική και οριστική ποσότητα του υλικού θα προσδιορισθεί, εφόσον μονάδα μέτρησης
του είναι το βάρος, με ζύγιση του σε πλάστιγγα του Πωλητή, ή εφόσον δεν διαθέτει τέτοια
πλάστιγγα, σε πλάστιγγα του Δημοσίου ή κάποιου Ο.Τ.Α. και εφόσον και πάλι δεν υπάρχει,
σε ιδιωτική πλάστιγγα κοινής αποδοχής.
Εφόσον μονάδα μέτρησης είναι το τεμάχιο η τελική και οριστική ποσότητα θα προσδιορισθεί
με καταμέτρηση.
Ο  παραπάνω  προσδιορισμός  της  τελικής  ποσότητας  υλικών  θα  αποδεικνύεται  με
πρωτόκολλο  παράδοσης  και  παραλαβής  που  θα  έχει  υπογραφεί  και  από  τα  δύο
συμβαλλόμενα μέρη καθώς και με την  έκδοση σχετικού Δελτίου Αποστολής σύμφωνα με
τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων.

3. Ο  Πωλητής  επιφυλάσσεται  όπως,  από  τα  υλικά  που  αναφέρονται  στο  Παράρτημα  "Α",
εξαιρέσει από την εκποίηση τα χρήσιμα υλικά ή ανταλλακτικά που τυχόν υπάρχουν.

4. Ο Πωλητής έχει το δικαίωμα της μετακίνησης των υλικών που εκποιούνται σε διάφορες
Αποθήκες.

5. Ο Αγοραστής είναι  υποχρεωμένος  όπως,  κατά το διάστημα παραλαβής  του υλικού που
συμφωνήθηκε, μεριμνά με δική του ευθύνη και δαπάνη, για τη συλλογή, φόρτωση, τεμα-
χισμό και μεταφορά του υλικού, όπως επίσης και για οποιαδήποτε άλλη εργασία σχετική με
αυτό.
Το υλικό ή μέρος αυτού που τυχόν είναι εγκατεστημένο και προσαρμοσμένο στο έδαφος ή
με οποιονδήποτε τρόπο συνενωμένο με αυτό, θα αποσυναρμολογηθεί και θα αποχωρισθεί
με μέριμνα, δαπάνες και ευθύνη του Αγοραστή.

6. Κανένα  αυτοκίνητο  του  Αγοραστή  δεν  θα  απομακρύνεται  από  τις  αποθήκες  του
Πωλητή,  αν  προηγουμένως  δεν  επιδειχθεί  στα  αρμόδια  όργανα  αυτής  απόδειξη
ότι  εισπράχθηκε  από  τον  ΔΕΔΔΗΕ  το  τίμημα  των  υλικών  καθώς  επίσης  και  άδεια  των
Τελωνειακών  Αρχών  από  την  οποία  θα  προκύπτει  ότι  καταβλήθηκαν  οι  σχετικοί
δασμοί  ή  ότι  έτυχε  οριστικής  απαλλαγής  εφόσον  πρόκειται  για  υλικά  ατελώνιστα.
Για τμηματικές παραλαβές θα αναγράφεται και θα μονογράφεται από τον υπάλληλο του
ΔΕΔΔΗΕ  που  παραδίδει  τα  υλικά,  στο  πίσω  μέρος  της  άδειας  του  Τελωνείου
και της απόδειξης είσπραξης από τον ΔΕΔΔΗΕ του τιμήματος της ποσότητας που μερικώς
παραδίδεται.

Άρθρο 4°
Ευθύνη Αγοραστή

Ο Αγοραστής έχει πλήρη ευθύνη, αστική και ποινική, όπως επίσης και για ψυχική οδύνη και
ηθική βλάβη, για κάθε ατύχημα που θα συμβεί σ' αυτόν τον ίδιο, το προσωπικό αυτού ή
του Πωλητή ή σε οποιονδήποτε τρίτο, όπως επίσης και για κάθε ζημιά που θα προξενηθεί
στην περιουσία οποιουδήποτε τρίτου, και σαν τέτοια εννοείται και του Πωλητή, κατά την
διεξαγωγή  απ'  αυτόν  των  εργασιών  για  την  παραλαβή  και  αποκομιδή  του  υλικού,
αποκλειομένης κάθε ευθύνης του Πωλητή εξαιτίας των λόγων που προαναφέρονται.

Άρθρο 5°
Προσωπικό του Αγοραστή

1. Ο Αγοραστής υποχρεούται όπως κατά την παραλαβή των υλικών απασχολεί  προσωπικό
εξαίρετου ήθους και της απολύτου έγκρισης του Πωλητή, ο οποίος και δικαιούται, κατά την
απόλυτη  κρίση  του,  να  ζητήσει  αντικατάσταση  του  προσωπικού  του  Αγοραστή  και  να
απαγορεύσει την είσοδό του στα εργοτάξια ή τις αποθήκες του. 
Ο ΔΕΔΔΗΕ δεν τελεί σε οποιαδήποτε νομική σχέση και μάλιστα τέτοια μίσθωσης υπηρεσιών
ή πρόσληψης με το απασχολούμενο από τον Αγοραστή προσωπικό. 
Σε  τέτοια  σχέση τελεί  μόνον ο Αγοραστής,  ο  οποίος  το  προσλαμβάνει  και  το  απολύει,
έχοντας όλες τις σχετικές ευθύνες και υποχρεώσεις.

2. Κατά την παραλαβή των υλικών ο Αγοραστής και το προσωπικό του είναι υποχρεωμένοι να
συμμορφώνονται επακριβώς στις οδηγίες του αποθηκάριου και των άλλων οργάνων του
Πωλητή.
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3. Ρητά συνομολογείται  ότι  ο  Αγοραστής  χωρίς  καμία  πρόφαση θα  συμμορφώνεται  με  τα
παραπάνω. Σε περίπτωση που δεν συμμορφώνεται με τα παραπάνω ή διαπιστωθεί κάποια
ανωμαλία κατά την παραλαβή των υλικών, η οποία θα οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του
Αγοραστή  ή  του  προσωπικού  του,  ο  ΔΕΔΔΗΕ  δικαιούται  να  καταγγείλει  την  παρούσα
σύμβαση με υπαιτιότητα του Αγοραστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 αυτής.

Άρθρο 6°
Καθυστερήσεις - Ποινική Ρήτρα

1. Σε περίπτωση καθυστέρησης παραλαβής και αποκομιδής των υλικών, ολικά ή μερικά, πέρα
από  τις  συμβατικές  προθεσμίες,  για  οποιονδήποτε  λόγο  ή  αιτία,  που  δεν  οφείλεται  σε
ανωτέρα βία ή υπαιτιότητα του Πωλητή ή Κρατικής Αρχής, ο Αγοραστής, με επιφύλαξη των
διατάξεων του άρθρου 7 της παρούσας σύμβασης, είναι υποχρεωμένος να καταβάλει στον
Πωλητή, ως συμφωνημένη ποινική ρήτρα, ποσό ίσο προς το μισό τοις εκατό (0,5%) του
συνολικού  τιμήματος  του  υλικού  που  κάθε  φορά  καθυστερείται  η  παραλαβή  του  ανά
εβδομάδα για την πρώτη και δεύτερη εβδομάδα καθυστέρησης, ένα τοις εκατό (1%) για
την τρίτη εβδομάδα και ενάμισι τοις εκατό (1,5%) για την τέταρτη και πέμπτη εβδομάδα
καθυστέρησης.
Τα  παραπάνω  αναφερόμενα  ποσοστά  ποινικής  ρήτρας,  που  πρέπει  να  καταβληθούν,
αφορούν ακέραιες εβδομάδες καθυστέρησης και δεν έχουν αναλογική εφαρμογή σε κλάσμα
εβδομάδας. Το ποσό της ποινικής ρήτρας που αναφέρεται παραπάνω δεν μπορεί σε κάθε
περίπτωση να  υπερβεί  το  πέντε  τοις  εκατό  (5%) της  συνολικής  αξίας  των υλικών.  Σε
περίπτωση αναπροσαρμογής του τιμήματος, η ποινική ρήτρα θα υπολογίζεται στις αρχικές
συμβατικές τιμές.

2. Ακόμη  συμφωνείται  ότι,  σε  περίπτωση  καθυστέρησης  παραλαβής  και  αποκομιδής  του
υλικού, ο ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται, κατά την κρίση του, να καταγγείλει αζημίως γι' αυτόν την
παρούσα σύμβαση με έγγραφη ανακοίνωσή του, χωρίς να τηρηθεί οποιαδήποτε προθεσμία
και  ανεξάρτητα από την συμπλήρωση ή όχι  του προαναφερόμενου ποσού της ποινικής
ρήτρας που πρέπει να καταβληθεί, εφαρμοζομένων στην περίπτωση αυτή των συνεπειών
που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 της σύμβασης αυτής.

3. Ρητά συμφωνείται ότι η ποινική ρήτρα καταπίπτει ανεξάρτητα από το αν προκλήθηκε ζημία
ή  όχι  στον  ΔΕΔΔΗΕ,  ο  οποίος  (ΔΕΔΔΗΕ)  δικαιούται  να  αξιώσει  σωρευτικά  από  τον
Αγοραστή  την  ποινική  ρήτρα  και  την  αποκατάσταση  κάθε  θετικής  ζημίας  που  τυχόν
προκλήθηκε σ΄ αυτόν από τη μη έγκαιρη, πλήρη και άψογη εκτέλεση της σύμβασης αυτής.

4. Σε περίπτωση καθυστέρησης στην παραλαβή του υλικού που οφείλεται σε υπαιτιότητα του
Πωλητή ή σε ανωτέρα βία, ο χρόνος παραλαβής θα παραταθεί ανάλογα, του Αγοραστή
παραιτούμενου από κάθε σχετική απαίτηση κατά του Πωλητή. 

5. Περιπτώσεις ανωτέρας βίας θεωρούνται όλα τα περιστατικά που ξεφεύγουν από τον έλεγχο
του Αγοραστή και που θα ήταν αναπότρεπτα όποιες προσπάθειες και αν έκανε.
Ο Αγοραστής έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί με έγγραφό του στον Πωλητή αμέσως και
πάντως το αργότερο σε δέκα (10)  ημερολογιακές  ημέρες  από την εμφάνισή της,  κάθε
περίπτωση ανωτέρας βίας που είναι δυνατόν να επηρεάσει αυτήν τη Σύμβαση, αλλιώς δε θα
έχει το δικαίωμα να την επικαλεστεί.   

Άρθρο 7°
Παράβαση Σύμβασης - Καταγγελία

1. Σε περίπτωση που ο Αγοραστής παραβεί οποιονδήποτε όρο και συμφωνία της σύμβασης
αυτής,  εκτός  από  τις  περιπτώσεις  υπαιτιότητας  του  ΔΕΔΔΗΕ,  ανωτέρας  βίας  ή
καθυστέρησης παραλαβής και αποκομιδής των υλικών για την οποία ισχύουν τα οριζόμενα
στο άρθρο 6 της σύμβασης αυτής, ρητώς συνομολογουμένων όλων εξ ίσου ουσιωδών, ο
Αγοραστής υποχρεούται να αποζημιώσει τον Πωλητή για κάθε θετική ζημία που τυχόν θα
υποστεί αυτός εξαιτίας των παραπάνω λόγων, με την προϋπόθεση όμως ότι η συνολική
επιβάρυνση του Αγοραστή δεν θα υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικής
αξίας  της  σύμβασης.  Στις  περιπτώσεις  αυτές,  όπως  επίσης  και  στην  περίπτωση
καθυστέρησης της παραλαβής και αποκομιδής των υλικών σύμφωνα με το άρθρο 6 της
σύμβασης αυτής, ο Πωλητής έχει επιπλέον το δικαίωμα να καταγγείλει αζημίως γι' αυτόν
την  σύμβαση  αυτή,  με  έγγραφη  ανακοίνωση  του  στον  Αγοραστή,  χωρίς  να  τηρηθεί
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οποιαδήποτε προθεσμία.

2. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης και κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής καλής
εκτέλεσης  λόγω  μη  παραλαβής  των  υλικών,  η  πιο  πάνω  εγγυητική  επιστολή  δεν  θα
συμψηφίζεται με τις τυχόν ποινικές ρήτρες που επιβλήθηκαν.

3. Στις περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης καταπίπτει υπέρ του ΠΩΛΗΤΗ η εγγύηση του
άρθρου 8 της σύμβασης αυτής, λόγω ποινικής ρήτρας, ο δε ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ υποχρεούται να
αποκαταστήσει στον ΠΩΛΗΤΗ και κάθε θετική ζημία του, ανεξάρτητα από την κατάπτωση ή
μη της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.

Άρθρο 8  °  
Φορολογικές Υποχρεώσεις

1. Οι  πάσης φύσεως φόροι,  δασμοί,  παράβολα,  τέλη,  τυχόν τέλη χαρτοσήμου, κρατήσεις,
εισφορές, Φ.Π.Α., κ.λ.π. από οποιαδήποτε αιτία υπέρ του Δημοσίου, Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. και
γενικά κάθε τρίτου, οι εισφορές Ι.Κ.Α. ή άλλου Οργανισμού, τυχόν πρόστιμα και πάσης
φύσεως προσαυξήσεις που θα επιβληθούν, βαρύνουν εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά και
μόνον τον Αγοραστή.
Η απαρίθμηση των παραπάνω επιβαρύνσεων, που έχουν σχέση με τη σύμβαση αυτή και με
τις πληρωμές που γίνονται σύμφωνα με αυτή, είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

2. Εφόσον και σε όποια έκταση ο Αγοραστής ή ο Πωλητής ή το υλικό απαλλαγούν από την
καταβολή Φ.Π.Α.,  δασμών ή οποιασδήποτε άλλης επιβάρυνσης που προαναφέρθηκε,  το
ποσό που προκύπτει από την απαλλαγή θα επιστρέφεται από τον Αγοραστή στον Πωλητή.
Ο νόμιμος Φ.Π.Α. θα καταβληθεί από τον Αγοραστή στον Πωλητή μαζί με την καταβολή του
συμβατικού τιμήματος του υλικού.

Άρθρο 9°
Απαγόρευση Υποκατάστασης και Εκχώρησης

1. Ο Αγοραστής δεν μπορεί να υποκατασταθεί από άλλον, ολικά ή μερικά, κατά την εκτέλεση
των υποχρεώσεών του που προκύπτουν από τη σύμβαση αυτή, χωρίς την προηγούμενη
έγγραφη συναίνεση του Πωλητή.
Σε  περίπτωση  υποκατάστασης  με  την  συναίνεση  του  Πωλητή,  ο  αρχικός  Αγοραστής
ευθύνεται για τις πράξεις ή παραλείψεις του προσώπου που τον υποκατέστησε, όπως επίσης
και για το προσωπικό αυτού, όπως ακριβώς εάν αυτές είναι πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου
του αρχικού Αγοραστή.

2. Απαγορεύεται και είναι απόλυτα άκυρη έναντι του Πωλητή η εκχώρηση από τον Αγοραστή
οποιασδήποτε  απαίτησης  αυτού  κατά  του  Πωλητή  από  τη  σύμβαση  αυτή,  χωρίς  την
προηγούμενη έγγραφη έγκριση του Πωλητή.
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Άρθρο 10°
Παράρτημα της Σύμβασης

1. Ρητά συμφωνείται ότι το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ που αναφέρεται στα προηγούμενα άρθρα, μαζί με τα
συνημμένα  σ'  αυτό,  κατάλληλα  υπογεγραμμένα  από  τα  συμβαλλόμενα  μέρη,
ενσωματώνονται  στην  παρούσα  σύμβαση  και  αποτελούν  με  αυτήν  ένα  ενιαίο  και
αναπόσπαστο σύνολο.

2. Σε  περίπτωση  σύγκρουσης  μεταξύ  των  διατάξεων  της  σύμβασης  αυτής  και  του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ υπερισχύουν οι διατάξεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ.

Άρθρο 11°
Κοινοποίηση της Σύμβασης

Η επίδοση οποιασδήποτε πρόσκλησης ή ειδοποίησης θεωρείται ότι έγινε έγκαιρα εφόσον το
σχετικό  έγγραφο  επιδοθεί  με  απόδειξη  παραλαβής  σε  αυτόν  που  απευθύνεται  και  στη
διεύθυνση που αναφέρεται στη σύμβαση αυτή.

Άρθρο12°
Επίλυση Διαφορών

Σε περίπτωση διαφωνίας Αγοραστή και Πωλητή θα καταβάλλεται προσπάθεια επίλυσης των
διαφορών από εκπροσώπους των αντισυμβαλλομένων. Αν αυτή η διαπραγμάτευση, που δεν
είναι υποχρεωτική, δεν τελεσφορήσει, ρητώς συμφωνείται ότι η επίλυση των διαφορών θα
γίνει αποκλειστικά στα δικαστήρια της ΑΘΗΝΑΣ και σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΕΔΔΗΕ 
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