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Παράρτημα Β 

Γενικοί  Όροι Συναλλαγών  

Οι πωλήσεις, οι οποίες λαμβάνουν χώρα μεταξύ της εταιρείας CSolarSteel (εφεξής «Πωλητής») και του Αγοραστή, θα 

υπόκεινται στους ακόλουθους γενικούς όρους: 

της παραγγελίας / του προτιμολογίου / του συμβολαίου πώλησης, ο Αγοραστής αποδέχεται 

τους Γενικούς όρους πώλησης. Τα ζητήματα που σχετίζονται με το προϊόν όπως αυτό προσδιορίζεται στην εγκριθείσα 

προσφορά μας και τις ιδιότητές του θα καθορίζονται ανά πώληση ειδικώς με συγκεκριμένη συμφωνία η οποία έχει 

αποτυπωθεί με την προσφορά / προτιμολόγιο του Πωλητή προς τον Αγοραστή. 

Η τιμή συμφωνείται μεταξύ Αγοραστή και Πωλητή για έκαστη παραγγελία και θα αναφέρεται στο τιμολόγιο / 

συμβόλαιο πωλήσεων. 

Ο αγοραστής υποχρεούται να ορίζει κατά τη παραγγελία ένα πρόσωπο που θα παραλαμβάνει την παραγγελία. Σε 

κάθε περίπτωση ο Αγοραστής δηλώνει ότι έκαστο εκ των προσώπων που παραλαμβάνει εμπορεύματα από τον Πωλητή, 

στο χώρο παράδοσής τους, φέρουν ειδική εξουσιοδότηση από τον Αγοραστή για την παραλαβή των εμπορευμάτων 

αυτών και την υπογραφή του σχετικού τιμολογίου – δελτίου αποστολής. Με την υπογραφή της παραλαβής τους ο 

Αγοραστής αποδέχεται ότι παρέλαβε τα προϊόντα νομίμως και προσηκόντως. Εάν κατά τη παραλαβή, το ορισθέν 

πρόσωπο δεν βρίσκεται στο χώρο της παράδοσης, η παράληψη υπογραφής του Δελτίου Αποστολής νοείται ως πλήρη 

και ανεπιφύλακτη αποδοχή του.  

ή, ο χρόνος παράδοσης των Προϊόντων, 

όπως αναφέρεται στην εκάστοτε επιβεβαίωση παραγγελίας Προϊόντων του Πωλητή, είναι ενδεικτικός και όχι 

δεσμευτικός και ουδεμία αποζημίωση οφείλει ο Πωλητής στον Αγοραστή σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσής.  

της παραλαβής τους από το συμφωνημένο τόπο παράδοσης. Εάν, ωστόσο, ο Αγοραστής δεν προβεί στην συμφωνημένη 

παραλαβή των Προϊόντων από την έγγραφη ειδοποίηση του Πωλητή για την ετοιμότητα παραλαβής του Προϊόντος, 

αυτός φέρει, σε κάθε περίπτωση, τον σχετικό κίνδυνο από τη χρονική στιγμή, κατά την οποία υποχρεούτο να παραλάβει 

τα Προϊόντα σύμφωνα με τους όρους της σχετικής πώλησης Προϊόντων, οπότε και θα θεωρείται ότι έχει συντελεστεί 

(πλασματικά) η παράδοση. Έως την πραγματική τους παράδοση ο Αγοραστής θα επιβαρύνεται με έξοδα αποθήκευσης, 

τα οποία αποδέχεται εκ των προτέρων ότι τον επιβαρύνουν. 

και με την ανεπιφύλακτη παραλαβή αυτών δηλώνει ότι τα έλεγξε και τα βρήκε δίχως οποιαδήποτε ελαττώματα ή 

οποιεσδήποτε φθορές / ζημιές. Τυχόν φθορές που διαπιστώσει ο Αγοραστής στο Προϊόν και οφείλονται στη μεταφορά 

του με ευθύνη του Πωλητή, ο Αγοραστής οφείλει να τεκμηριώσει φωτογραφικά τη φθορά πριν την εκφόρτωση του 

προϊόντος και να την καταγράψει επί του Δελτίου Αποστολής. Σε κάθε περίπτωση δικαιούται να διενεργεί, με δικά του 

έξοδα, έλεγχο της ποιότητας του παραδοθέντος υλικού σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα και να εμπλέκει ανεξάρτητες 

εταιρείες επιθεώρησης. Σε αυτήν την περίπτωση η επιθεώρηση του υλικού πραγματοποιείται μόνο παρουσία του 

αντιπροσώπου του πωλητή ή εξουσιοδοτημένου προσώπου κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης. Ο έλεγχος της ποιότητας 

καθώς και η λήψη και η προετοιμασία των δειγμάτων από το υλικό πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις 

μεθόδους αναλύσεων και προτύπων που υιοθετούνται στη χώρα κατασκευής του μετάλλου προς επιθεώρηση. Οι 

αξιώσεις πρέπει να υποβάλλονται σε γραπτή μορφή εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία άφιξης του 

υλικού ως προς τα εξωτερικά (ορατά) ελαττώματα, και το αργότερο 15 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία 

άφιξης του υλικού για εσωτερικά ελαττώματα μεταλλουργικού χαρακτήρα με επισύναψη όλων των εγγράφων που 

επιβεβαιώνουν το περιεχόμενο της αξίωσης και υπό τους παρόντες όρους ελέγχου των προϊόντων. Ο Πωλητής δεν φέρει 

καμία ευθύνη για τα εξόδων εγκατάστασης / απεγκατάστασης, έξοδα ελέγχων και τεχνικών εκθέσεων ποιότητας, 

απώλεια ηλεκτρικής παραγωγής, απώλεια εσόδων και / ή οποιαδήποτε άλλη επακόλουθη ή ειδική απώλεια ή ζημία που 

υπέστη άμεσα ή έμμεσα ο αγοραστής ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Ο Πωλητής μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος μόνο 

για ζημιές που προκλήθηκαν από βαριά αμέλεια ή την δόλια συμπεριφορά που αποδεικνύεται προσηκόντως 

(ουσιαστικά και δικονομικά) και παραχρήμα από τον Πελάτη και η ευθύνη του Πωλητή θα περιορίζεται σε κάθε 

περίπτωση στο 100% της τιμής τιμολογίου των ελαττωματικών ή κατεστραμμένων προϊόντων, υπό τους ανωτέρω 

όρους. 

  Η προηγούμενη παράδοση ή / και η μερική αποστολή προϊόντων επιτρέπονται, ενώ σε περίπτωση καθυστερημένης 

πληρωμής ή εάν ο Αγοραστής δεν εκκαθάρισε οφειλόμενα τιμολόγια από προηγούμενες παραδόσεις, ο Πωλητής έχει 

το δικαίωμα να ακυρώσει, χωρίς συμβατικές, ή μη, συνέπειες, κάθε τρέχουσα ή μελλοντική παραγγελία.  

 του Πωλητή εξοφλούνται όπως τα ίδια ορίζουν από την αναγραφόμενη ημερομηνία εκδόσεως 

του ολοσχερώς. Η καταβολή του τιμήματος της πώλησης των προϊόντων θα γίνεται αποκλειστικά στους τραπεζικούς 

λογαριασμούς του Πωλητή που αναγράφονται στα τιμολόγια και θα αποδεικνύεται μόνο με το αποδεικτικό πληρωμής 

στον ανωτέρω λογαριασμό, αποκλειόμενου οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού μέσου.  
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αγοράς των Προϊόντων, το σύνολο του ποσού που έχει απομείνει κεφαλαιοποιείται, καθίσταται ληξιπρόθεσμο και 

απαιτητό και ο Πωλητής δικαιούται να εισπράξει το εναπομείναν ποσό δυνάμει της παρούσας σύμβασης με διαταγή 

πληρωμής. Τα μέρη συμφωνούν με τη παρούσα και συνομολογούν ρητά ότι το ανεξόφλητο υπόλοιπο του Αγοραστή 

θα αποδεικνύεται από τον Πωλητή για τη δικαστική ικανοποίησή της από μόνη την εκτύπωση της καρτέλας κίνησης 

του Αγοραστή από τα μηχανογραφικά αρχεία-εμπορικά βιβλία που τηρεί ο Πωλητής στο λογιστήριό του, σε συνδυασμό 

με τα εκδοθέντα τιμολόγια-δελτία αποστολής. Τα εμφανιζόμενα οφειλόμενα υπόλοιπα του Αγοραστή προς τον Πωλητή, 

τα οποία φέρουν απλή θεώρηση από το λογιστήριο, των επίσημων στοιχείων καρτέλας του Αγοραστή εκ του 

λογιστηρίου, αναγνωρίζει από σήμερα ο Αγοραστής ως νόμιμα και αληθή, τα οποία παράγουν πλήρη αποδεικτική 

δύναμη ως προς το περιεχόμενό τους και έναντι του Αγοραστή και είναι απολύτως επαρκή από μόνα τους για την 

έκδοση διαταγής πληρωμής. Ο αγοραστής μπορεί να ανταποδείξει έναντι τη καρτέλας αυτής μόνο με αντίστοιχες 

έγγραφες εξοφλητικές αποδείξεις τραπέζης αποκλειόμενου οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού μέσου κατά ρητή 

συμφωνία των μερών. Στην περίπτωση αυτή ο Αγοραστής υποχρεούται να καταβάλει και το νόμιμο τόκο υπερημερίας 

για το ολόκληρο το ποσό που δεν πληρώθηκε από την επομένη ημέρα που θα έπρεπε να είχε καταβληθεί καθώς και τα 

νομικά έξοδα της διαδικασίας. Ο Αγοραστής επίσης δηλώνει ότι παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα κάθε ένστασής 

του και ανακοπής του κατά της διαταγής πληρωμής που τυχόν θα εκδοθεί εναντίον του και κάθε ένστασης ή αντίρρησής 

του κατά του κύρους εκτέλεσης εναντίον του από της πρώτης πράξης μέχρι και της τελευταίας πράξης εκτέλεσης. 

Δεδομένης της παραγωγής του Προϊόντος επί μέτρω για κάθε παραγγελία, ο Αγοραστής οφείλει να αποπληρώσει 

ολοσχερώς την αξία του παραχθέντος Προϊόντος, ανεξάρτητα από την παραλαβή του.  

Αγοραστής και ο Πωλητής θα συμφωνήσουν τον όρο πληρωμής για κάθε μεμονωμένη παραγγελία. Ο όρος 

πληρωμής και τα μέτρα διασφάλισης πληρωμής θα αναφέρονται σε κάθε μεμονωμένο τιμολόγιο / συμβόλαιο 

πωλήσεων. Το παραδοθέν υλικό τιμολογείται βάσει την προσφοράς / συμβόλαιο πωλήσεων του Πωλητή και τον αριθμό 

των τεμαχίων της παραγγελίας . Ο αγοραστής θα εκτελέσει την πληρωμή βάση συμφωνίας που αναφέρεται στο 

τιμολόγιο / συμβόλαιο πωλήσεων. Εάν ο Αγοραστής κάνει κατάθεση για μια νέα παραγγελία (προκαταβολή), αλλά δεν 

ολοκληρώσει την παραλαβή και κατ’ επέκταση την πληρωμή εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την συμφωνημένη 

ημερομηνία παράδοσης και την έγγραφη ειδοποίηση του Πωλητή για την παραλαβή του Προϊόντος, δεν έχει δικαίωμα 

να διεκδικήσει αυτήν την πληρωμή.  Όλες οι χρεώσεις εκτός Ελλάδας ισχύουν για λογαριασμό του Αγοραστή. Εάν ο 

Αγοραστής δεν καταβάλει οποιοδήποτε ποσό οφείλει στον Πωλητή εντός της προθεσμίας, ο Αγοραστής υποχρεούται 

να καταβάλει στον Πωλητή τόκους υπερημερίας για το ποσό που δεν έχει καταβληθεί εγκαίρως. Μέχρι να εξοφληθεί η 

αξία των εμπορευμάτων από τον Αγοραστή, τα εμπορεύματα ανήκουν στον Πωλητή. 

Εάν οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος σε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της συμβατικής περιόδου δεν είναι 

σε θέση να εκπληρώσει οποιαδήποτε από τις συμβατικές του υποχρεώσεις λόγω ανωτέρας βίας, ενημερώνει αμέσως το 

άλλο συμβαλλόμενο μέρος γραπτώς,  για την εμφάνιση τέτοιας ανωτέρας βίας. Το μέρος που εκδίδει μια τέτοια 

κοινοποίηση θα είναι απαλλαγμένο από τις συμβατικές του υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια της ανωτέρας βίας. Οι 

έννοιες, οι ορισμοί και οι διατάξεις του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου γενικώς για τη τρέχουσα συμφωνία 

Πωλητή –Αγοραστή, αλλά ειδικώς για τους λόγους ανώτερης βίας αποτελούν συστατικό μέρος των γενικών όρων 

πωλήσεων. 

 Ως έγκυρη έγγραφη επικοινωνία μεταξύ Πωλητή και Αγοραστή ρητώς συμφωνείται η ηλεκτρονική αλληλογραφία 

(email). 

Η συμβάσεις πωλήσεων διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από τις μεταξύ του 

Αγοραστή και Πωλητή συμβάσεις πωλήσεων έως του ποσού των 100.000 ευρώ τα μέρη υποχρεούνται να προσφύγουν 

στην διαιτησία. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από τις μεταξύ του Αγοραστή και Πωλητή συμβάσεις πωλήσεων, 

από τις 100.001 ευρώ και άνω, αποκλειστικά αρμόδια συμφωνούνται, τα καθ’ ύλην δικαστήρια των Αθηνών. Τυχόν 

αλλαγές και τροποποιήσεις των γενικών όρων πωλήσεων μπορούν να γίνουν μόνο γραπτώς. 


