
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ 

 
Οι πωλήσεις της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ» ΑΒΕΕ διέπονται, εκτός αντίθετης γραπτής 
συµφωνίας, από τους επόµενους ειδικούς και ουσιώδεις όρους :  
 
1. Τα πωλούµενα προϊόντα πληρούν τις προδιαγραφές που έχει καθορίσει ο ΠΩΛΗΤΗΣ ή έχουν εγγράφως συµφωνηθεί 
µε τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ κατά την κατάρτιση της συµβάσεως. Ο ΠΩΛΗΤΗΣ για την εξασφάλιση των προδιαγραφών αυτών 
εφαρµόζει συστηµατικές διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου, σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9001. 
 
2. Ως υπεσχηµένες ιδιότητες του προϊόντος, που δηµιουργούν ευθύνη του ΠΩΛΗΤΗ, θεωρούνται αποκλειστικά και µόνο 
αυτές που δίδονται εγγράφως από αυτόν. 
 
3. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ γνωρίζει το συγκεκριµένο προϊόν και τις προδιαγραφές που ισχύουν γι αυτό κατά το χρόνο παραγγελίας 
και τις αποδέχεται. Θεωρεί κατάλληλο το συγκεκριµένο προϊόν για τη χρήση που το προορίζει και αναλαµβάνει την 
ευθύνη για ζηµίες που τυχόν θα προκύψουν από τη χρήση του. 
 
4. Ο χρόνος παράδοσης είναι γενικά 15 ηµέρες από τη λήψη της παραγγελίας, εκτός αν διαφορετικά συµφωνείται κατά 
την κατάρτιση της σύµβασης και αναφέρεται εγγράφως. 
 
5. Ο χρόνος εξόφλησης αναγράφεται στην µπροστινή όψη του τιµολογίου πώλησης. Σε περίπτωση υπέρβασης του ο 
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ επιβαρύνεται µε τόκους υπερηµερίας και ο ΠΩΛΗΤΗΣ δικαιούται να ακυρώσει µονοµερώς τυχόν 
ανεκτέλεστες παραγγελίες του ΑΓΟΡΑΣΤΗ. 
 
6. Ο ΠΩΛΗΤΗΣ παρακρατεί την κυριότητα των εµπορευµάτων µέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή τους. 
 
7. Ο ΠΩΛΗΤΗΣ ευθύνεται έναντι του ΑΓΟΡΑΣΤΗ για την ύπαρξη στο πωλούµενο προϊόν, κατά το χρόνο που ο κίνδυνος 
µεταβαίνει στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, πραγµατικού ελαττώµατος το οποίο αναιρεί ή µειώνει ουσιωδώς τη χρησιµότητα του. 
Προϋπόθεση για να µπορεί ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ να αξιώσει αποζηµίωση, σύµφωνα µε τα παραπάνω, είναι να γνωστοποιήσει 
την ύπαρξη του ελαττώµατος εγγράφως στον ΠΩΛΗΤΗ εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την εµφάνιση του. Στην 
προκειµένη περίπτωση η αξίωση αποζηµίωσης δεν µπορεί να ξεπεράσει την αξία του πωληθέντος προϊόντος. Σε καµία δε 
περίπτωση ο ΠΩΛΗΤΗΣ δεν έχει υποχρέωση αποζηµίωσης του ΑΓΟΡΑΣΤΗ για την όποια θετική ή αποθετική του ζηµία ή 
το διαφυγόν κέρδος από τη χρήση του προϊόντος. Επίσης, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ δεν έχει δικαίωµα αποζηµιώσεως αν η ζηµία 
οφείλεται σε µη πιστή τήρηση των οδηγιών χρήσεως του προϊόντος που υποδεικνύει ο ΠΩΛΗΤΗΣ.       
 
8. Η σύµβαση πώλησης ολοκληρώνεται µε την παράδοση του προϊόντος στο εργοστάσιο του ΠΩΛΗΤΗ ή σε 
αποθηκευτικό του χώρο επ’ αυτοκινήτου. Έκτοτε ο κίνδυνος µεταβαίνει στον ΠΕΛΑΤΗ. Τα προϊόντα µεταφέρονται προς 
τον τόπο προορισµού τους µε ευθύνη και κίνδυνο του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα αν το κόστος 
µεταφοράς καταβάλλεται από τον ΠΩΛΗΤΗ ή περιλαµβάνεται στην τιµή ή η µεταφορά κανονίζεται από τον ΠΩΛΗΤΗ. Τα 
προϊόντα δεν ασφαλίζονται για τη µεταφορά τους εκτός αν κάτι τέτοιο ζητηθεί κατά την κατάρτιση της σύµβασης από 
τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, οπότε το σχετικό κόστος επιβαρύνει τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ ο οποίος ευθύνεται για το περιεχόµενο και τους 
όρους της ασφαλίσεως. Η µεταφορά του προϊόντος γίνεται µε µεταφορικά µέσα της επιλογής του ΠΩΛΗΤΗ εκτός αν, 
κατά την κατάρτιση της σύµβασης, συµφωνηθεί διαφορετικά. Εφόσον κατά την παραλαβή του εµπορεύµατος ο 
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ διαπιστώσει την ύπαρξη πραγµατικού ελαττώµατος οφείλει να το δηλώσει στο µεταφορέα ο οποίος είναι 
υποχρεωµένος να βεβαιώσει το γεγονός µε σύντοµη περιγραφή του ελαττώµατος επί του ∆ελτίου Αποστολής, το οποίο 
θα υπογράφουν τόσον ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ όσο και ο µεταφορέας, αντίγραφο του δε οφείλει ο µεταφορέας να παραδίδει στον 
ΠΩΛΗΤΗ εντός πέντε (5) ηµερών. 
 
9. Σε περίπτωση που ο ΠΩΛΗΤΗΣ αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του βάσει της παρούσας συµφωνίας λόγω 
γεγονότος για το οποίο δεν ευθύνεται, όπως, ενδεικτικά, φυσικά περιστατικά, απεργίες, αποκλεισµοί, έλλειψη πρώτων 
υλών ή ενέργειας, παρεµπόδιση της µεταφοράς, βλάβη ή κακή λειτουργία του εξοπλισµού του, πυρκαγιά, έκρηξη ή 
πράξεων-αποφάσεων κυβερνητικής υπηρεσίας ή τοπικής αρχής, ανεξάρτητα από τη διάρκειά τους ή εφόσον ένα τέτοιο 
γεγονός συµβεί σε προµηθευτή του ΠΩΛΗΤΗ, ο ΠΩΛΗΤΗΣ απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του βάσει αυτής της 
συµφωνίας για όσο χρόνο διαρκεί αυτό το γεγονός καθώς και από κάθε υποχρέωση αποζηµίωσης του ΑΓΟΡΑΣΤΗ για 
οποιαδήποτε ζηµία υποστεί εξ αυτής της αιτίας.  Επίσης, σε περίπτωση εκπρόθεσµης παράδοσης του εµπορεύµατος που 
οφείλεται σε καθυστερήσεις, για οποιονδήποτε λόγο, κατά τη µεταφορά, σε απρόβλεπτο γεγονός ή σε λόγους ανωτέρας 
βίας όπως αναφέρθηκαν παραπάνω, ο ΠΩΛΗΤΗΣ απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση αποζηµίωσης του ΑΓΟΡΑΣΤΗ. 
Απλή µόνο καθυστέρηση στην παράδοση των εµπορευµάτων από τον ΠΩΛΗΤΗ δεν αποτελεί λόγο ακύρωσης της 
παραγγελίας. 
 
10. Επιστροφές ή ακυρώσεις παραγγελιών δεν γίνονται δεκτές χωρίς προηγούµενη συγκατάθεση του ΠΩΛΗΤΗ. 
 
11. Λόγω της φύσεως των προϊόντων, οι παραδιδόµενες και τιµολογούµενες ποσότητες µπορεί να διαφέρουν από τις 
παραγγελθείσες µέχρι 10%. 
 
12. Αποκλείεται η παρακράτηση τυχόν οφειλοµένων από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ ποσών για συµψηφισµό µε τυχόν άλλες 
απαιτήσεις του κατά του ΠΩΛΗΤΗ από άλλη παραγγελία ή οποιαδήποτε άλλη αιτία. 
 
13. Αρµόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς που πιθανόν θα προκύψει στο µέλλον από την παρούσα σύµβαση είναι, σε 
πρώτο βαθµό, τα δικαστήρια Ηρακλείου Κρήτης. 
 
14. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ δηλώνει ότι διάβασε προσεκτικά όλους τους παραπάνω όρους, που αποτελούν περιεχόµενο της 
σύµβασης πωλήσεως, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 


