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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΓΟΡΑΣ 

 

1. ΟΡΙΣΜΟΙ 

«ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ» είναι ο αρμόδιος υπάλληλος του τμήματος προμηθειών της Εταιρείας που 

αναφέρεται στο πεδίο «28. ΑΡΜΟΔΙΟΣ» του εντύπου εντολής αγοράς. 

«ΕΝΤΟΛΗ ΑΓΟΡΑΣ» είναι το έντυπο της εντολής αγοράς ως εκδίδεται από το μηχανογραφικό 

σύστημα της Εταιρείας, συνοδευόμενο από το παρόν έγγραφο των Γενικών Όρων Αγοράς και 

οποιοδήποτε άλλο ειδικότερο έγγραφο τυχόν υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών και 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μεταξύ τους συμφωνίας. 

«ΕΤΑΙΡΕΙΑ» είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. 

ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΥ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ 

Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Βασ. Σοφίας 23Α, Τ.Κ. 10674. 

«ΠΡΟΪΟΝΤΑ» είναι ενδεικτικά τα εμπορεύματα, μηχανήματα, οχήματα, υλικά ή υπηρεσίες, που 

ορίζονται στο πεδίο «33. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» του εντύπου εντολής αγοράς και σε οποιαδήποτε 

συμπληρωματική εντολή της Εταιρείας. 

«ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο πρόκειται να προμηθεύσει στην 

Εταιρεία τα Προϊόντα σύμφωνα με την Εντολή Αγοράς.  

«ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ» είναι η Εταιρεία και ο Προμηθευτής. 

 

2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Οι παρόντες Γενικοί Όροι Αγοράς ισχύουν για όλα τα Προϊόντα που προμηθεύεται η Εταιρεία, 

εκτός αν μεταξύ της Εταιρείας και του Προμηθευτή υπάρχει ειδική έγγραφη συμφωνία , η οποία 

διαφοροποιείται από τους παρόντες Γενικούς Όρους Αγοράς, οπότε υπερισχύει η ειδικότερη 

συμφωνία. Παρέκκλιση από τους παρόντες Γενικούς Όρους Αγοράς είναι ισχυρή μόνο εφόσον 

έχει συμφωνηθεί εγγράφως από τα Συμβαλλόμενα Μέρη. Γενικοί Όροι Πωλήσεων του εκάστοτε 

Προμηθευτή ισχύουν μόνο αν έχουν γίνει εγγράφως αποδεκτοί ολικώς ή μερικώς από την 

Εταιρεία. 

 

3. ΕΝΤΟΛΗ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ 

3.1 Η προμήθεια οποιωνδήποτε Προϊόντων δεν θα δεσμεύει την Εταιρεία, αν η Εντολή Αγοράς 

δεν γίνει συνολικά δεκτή από τον Προμηθευτή. Ο Προμηθευτής οφείλει να υπογράψει την 

αποδοχή της Εντολής Αγοράς επί του σχετικού εντύπου που του αποστέλλεται από την Εταιρεία 

και να την επιστρέψει εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της, στο Τμήμα 

Προμηθειών της Εταιρείας μέσω τηλεομοιοτυπίας (αριθμός fax +30 23760 22208) ή ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση του αρμόδιου Αγοραστή (όπως αναγράφεται στο 

πεδίο 28 του έντυπου εντολής αγοράς). Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, τεκμαίρεται 

ότι ο Προμηθευτής έχει αποδεχθεί πλήρως και ανεπιφύλακτα την Εντολή Αγοράς 

συμπεριλαμβανομένων και των παρόντων Γενικών Όρων Αγοράς που τη διέπουν.  

3.2 Σε περίπτωση, που ο Προμηθευτής δεν αποδέχεται την εκάστοτε Εντολή Αγοράς, οφείλει να 

την επιστρέψει μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Εταιρεία εντός του 

ανωτέρω διαστήματος των τριών (3) εργάσιμων ημερών, με έγγραφη επεξήγηση του λόγου 

απόρριψής αυτής. 

 

4. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  

4.1 Η παράδοση των Προϊόντων από τον Προμηθευτή στην Εταιρεία θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα 

με την παράδοση των Προϊόντων στο συγκεκριμένο σημείο παραλαβής που ορίζεται στο πεδίο 

«27. ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ» του εντύπου της εντολής αγοράς ή αποκλειστικά και μόνο στα 

συνεργαζόμενα με την Εταιρεία πρακτορεία μεταφορών, που είναι:  
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(α) Για τους Προμηθευτές της Βορείου Ελλάδας, το πρακτορείο μεταφορών «Ιωάννης Δ. Ρίμπας»,  

Περιφερειακή Οδός Καλοχωρίου, Kαλοχώρι Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 57009, τηλ. 2310 755789 – 

6944597447.   

(β) Για τους Προμηθευτές της Νοτίου Ελλάδος, το πρακτορείο μεταφορών «ΑΦΕΣ ΑΝΔΡΕΟΥ – 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΤΤΑΣ Ο.Ε. – ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ», οδός Νάξου 9, Τ.Κ. 12242 Αιγάλεω 

Αττικής, τηλ. 210 3465000.  

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τα ανωτέρω πρακτορεία μεταφορών, με απλή 

δήλωσή της προς τον Προμηθευτή.  

4.2 Σε κάθε άλλη περίπτωση, τα έξοδα αποστολής/μεταφοράς, βαρύνουν τον Προμηθευτή. 

Αποστολές με ταχυμεταφορές, θα γίνονται αποδεκτές μόνο κατόπιν έγγραφης συμφωνίας μεταξύ 

της Εταιρείας και του Προμηθευτή και εφόσον γίνεται σχετική αναφορά επί του εντύπου της 

εντολής αγοράς στο πεδίο «48. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ».  

4.3 Ο χρόνος παράδοσης των Προϊόντων στην Εταιρεία είναι ο οριζόμενος στην Εντολή Αγοράς 

και πρέπει να τηρείται αυστηρά από τον Προμηθευτή. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης 

των Προϊόντων, ο Προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιήσει έγκαιρα και εγγράφως την Εταιρεία 

για την καθυστέρηση. Η Εντολή Αγοράς ορίζεται ακριβοχρόνου εκπλήρωσης με δήλη ημέρα 

παράδοσης. 

4.4 Σε  περίπτωση, που ο Προμηθευτής δεν παραδώσει τα Προϊόντα κατά το χρόνο - ημερομηνία 

παράδοσης, που αναφέρεται στην Εντολή Αγοράς ή που συμφωνήθηκε μεταγενέστερα 

εγγράφως μεταξύ των μερών, η Εταιρεία θα δικαιούται, κατ’ επιλογή της, με την επιφύλαξη κάθε 

άλλου νόμιμου εκ του λόγου αυτού δικαιώματός της: 

(α) να υπαναχωρήσει από την Εντολή Αγοράς, 

(β) να ακυρώσει αζημίως για αυτήν τυχόν άλλες εκκρεμούσες παραδόσεις και να αρνηθεί 

οποιαδήποτε μεταγενέστερη παράδοση των Προϊόντων, που τυχόν αποπειραθεί ο Προμηθευτής, 

(γ) να αξιώσει από τον Προμηθευτή την ανόρθωση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας, που 

οφείλεται στην αποτυχία του Προμηθευτή να παραδώσει τα Προϊόντα κατά το συμφωνηθέντα 

χρόνο παράδοσης.   

    

5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

5.1 Ο Προμηθευτής οφείλει να αποδέχεται και να διευκολύνει τον έλεγχο των Προϊόντων του από 

την Εταιρεία ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτήν πρόσωπο, οποτεδήποτε πριν την 

παράδοσή τους κατόπιν ενημέρωσής του είτε στην έδρα/αποθήκη/εγκαταστάσεις του 

Προμηθευτή ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο τυχόν βρίσκονται αυτά. 

5.2 Ο ανωτέρω έλεγχος των Προϊόντων από την Εταιρεία δεν απαλλάσσει τον Προμηθευτή από 

τις υποχρεώσεις του, που αναφέρονται στην Εντολή Αγοράς και στους παρόντες όρους. 

5.3 Σε κάθε περίπτωση, τα Προϊόντα υπόκεινται στον τελικό έλεγχό τους από την Εταιρεία κατά 

το χρόνο παράδοσής τους σε αυτήν σύμφωνα με τους όρους της Εντολής Αγοράς και στην 

αποδοχή ή στην απόρριψή τους.    

 

6. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

Η κυριότητα των Προϊόντων και ο κίνδυνος φθοράς/καταστροφής τους μεταβιβάζεται στην 

Εταιρεία κατά το χρόνο παράδοσης τους από τον Προμηθευτή και την ανεπιφύλακτη αποδοχή 

τους από τη Εταιρεία σύμφωνα με τους εκάστοτε συμφωνηθέντες όρους παράδοσης. 

 

7. ΠΛΗΡΩΜΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 

7.1 Η Εταιρεία θα προβαίνει σε πληρωμή των Προϊόντων, που της παραδόθηκαν από τον 

Προμηθευτή και τα αποδέχτηκε ανεπιφύλακτα, σύμφωνα με την Εντολή Αγοράς σε τραπεζικό 

λογαριασμό του Προμηθευτή, που υποδείχτηκε από τον τελευταίο. 



 

3 

 

Το σχετικό τιμολόγιο θα εκδίδεται εγκαίρως από τον Προμηθευτή και θα αποστέλλεται στην 

Εταιρεία στο αντίστοιχο Λογιστήριο του τελικού προορισμού των Προϊόντων (πεδίο 27), που 

αναγράφεται στο έντυπο της Εντολής Αγοράς. 

7.2 Κάθε τιμολόγιο, δελτίο αποστολής, αλληλογραφία, δέμα, συσκευασία κ.λπ. πρέπει να 

αναγράφει το μοναδικό αριθμό της Εντολής Αγοράς, ενώ κάθε τιμολόγιο πρέπει να καλύπτει μόνο 

μία (1) εντολή αγοράς και όχι περισσότερες. Τα τιμολόγια, που δεν συμβαδίζουν με τους όρους 

και τα στοιχεία της Εντολής Αγοράς δεν θα γίνονται δεκτά. Tα τιμολόγια, που έχουν εκδοθεί 

σύμφωνα με τα ανωτέρω εξοφλούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πεδίο 45 του εντύπου 

εντολής αγοράς. 

  

8. ΔΕΙΓΜΑΤΑ 

Στην περίπτωση αποστολής δειγμάτων από τον Προμηθευτή, η  Εταιρεία  δεν αποδέχεται καμία 

χρέωση για τη λήψη τους και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την χρήση αυτών. 

 

9. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να αποστέλλει τα Προϊόντα κατάλληλα συσκευασμένα προς 

αποφυγή φθοράς ή καταστροφής τους. Τα Προϊόντα πρέπει να φέρουν εμφανώς σημεία 

αναγνώρισης ανά κιβώτιο ή άλλη μονάδα κατά περίπτωση. Σε περίπτωση, που τα Προϊόντα είναι 

εκρηκτικά, χημικά προϊόντα με οποιοδήποτε βαθμό επικινδυνότητας ή κάποια άλλη ιδιαιτερότητα 

θα πρέπει να τηρούνται όλοι οι σχετικοί κανονισμοί ασφαλείας (Ελληνικοί και Ευρωπαϊκοί) για τη 

συσκευασία και τη μεταφορά τους με ευθύνη του Προμηθευτή και θα συνοδεύονται από τα 

απαραίτητα πιστοποιητικά. Ο Προμηθευτής με δική του δαπάνη θα ασφαλίζει τα Προϊόντα κατά 

παντός κινδύνου και για την αξία αντικατάστασής τους κατά τη μεταφορά τους και μέχρι την 

προσήκουσα παράδοσή τους στην Εταιρεία κατά τα προβλεπόμενα στην Εντολή Αγοράς. 

 

10. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ – ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΑΓΟΡΑΣ 

10.1 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει οποτεδήποτε αλλαγές στην Εντολή Αγοράς 

ενημερώνοντας έγκαιρα τον Προμηθευτή, ο οποίος θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για  

να συμμορφωθεί στις αλλαγές αυτές. 

10.2 Ο Προμηθευτής υποχρεούται να ενημερώνει εγκαίρως και προσηκόντως την Εταιρεία σε 

περίπτωση αλλαγής ή μεταβολής στα σχέδια, προδιαγραφές ή σε οτιδήποτε άλλο επηρεάζει τα 

Προϊόντα, που αναφέρονται στην Εντολή Αγοράς και δεν δύναται να προβεί σε οποιαδήποτε 

αλλαγή της Εντολής Αγοράς χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας.  

 

11. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ – ΕΓΓΥΗΣΗ  

11.1 Ο Προμηθευτής εγγυάται ότι τα Προϊόντα του πληρούν τις προδιαγραφές, σχέδια ή 

οποιοδήποτε άλλο προαπαιτούμενο ή πληροφορία αναφέρεται στην Εντολή Αγοράς και δεν 

παρουσιάζουν οποιαδήποτε νομικά ή πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψη συνομολογημένων 

ιδιοτήτων.  

11.2 Στην περίπτωση που τα Προϊόντα που παραδίδονται στην Εταιρεία δεν ανταποκρίνονται σε 

αυτά που αναφέρονται στην Εντολή Αγοράς αναφορικά είτε με την ποιότητα και τις προδιαγραφές 

τους είτε με την ποσότητά τους ή παρουσιάζουν οποιαδήποτε νομικά ή πραγματικά ελαττώματα 

ή έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων ή δεν είναι κατάλληλα για το σκοπό για τον οποίο 

παραγγέλθηκαν, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να τα αρνηθεί και: 

(α) να απαιτήσει από τον Προμηθευτή, χωρίς την επιβάρυνση της, τη διόρθωση ή αντικατάσταση 

των Προϊόντων με άλλα, τα οποία δεν θα εμφανίζουν ελαττώματα ή έλλειψη συνομολογημένων 

ιδιοτήτων, εντός προθεσμίας, που θα καθορίσει η Εταιρεία, ή 

(β) να υπαναχωρήσει από την Εντολή αγοράς και 

(γ) να ακυρώσει αζημίως για αυτήν τυχόν άλλες εκκρεμούσες παραδόσεις και 
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(δ) να απαιτήσει από τον Προμηθευτή την αποκατάσταση, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, 

κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας, που υπέστη, συμπεριλαμβανομένου του κόστους 

μεταφοράς, ελέγχου, κόστους επιστροφής ή αποθήκευσης των Προϊόντων.  

11.3 Ο Προμηθευτής παρέχει εγγύηση για τα Προϊόντα όπως αναγράφεται στο έντυπο εκάστοτε 

εντολής αγοράς. 

 

12. ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ – ΔΙΑΚΟΠΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ  

12.1 Η Εταιρεία, με την επιφύλαξη κάθε άλλου νόμιμου δικαιώματός της, διατηρεί το δικαίωμα να 

υπαναχωρήσει από την Εντολή Αγοράς σε περίπτωση παραβίασης ή αθέτησης από τον 

Προμηθευτή οποιουδήποτε όρου της, όπως λ.χ. σε περίπτωση παράδοσης ελαττωματικών 

προϊόντων ή καθυστέρησης παράδοσής τους κατά τα συμφωνηθέντα. Στην περίπτωση αυτή, ο 

Προμηθευτής υποχρεούται να αποζημιώσει την Εταιρεία για κάθε θετική ή αποθετική ζημία της. 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο την Εντολή 

Αγοράς με έγγραφη προς τούτο ενημέρωση του Προμηθευτή εντός εύλογου χρόνου. Από την 

παραλαβή της σχετικής ενημέρωσης, ο Προμηθευτής οφείλει να παύσει την παραγωγή ή 

μεταφορά των Προϊόντων της Εντολής Αγοράς και η Εταιρεία οφείλει να καταβάλει στον 

Προμηθευτή το τίμημα για τα προϊόντα που έχουν προσηκόντως παραδοθεί, ή αντίστοιχο τίμημα 

για τα προϊόντα που είναι αποδεδειγμένα έτοιμα προς μεταφορά και παράδοση κατά την ημέρα 

παραλαβής από τον Προμηθευτή της ενημέρωσης προς διακοπή της Εντολής Αγοράς. 

12.2 Κάθε συμβαλλόμενο μέρος διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει την Εντολή Αγοράς σε 

περίπτωση πτώχευσης, υπαγωγής στο άρθρο 99 του ΠτχΚ (εξυγίανση), λύσης ή θέσης σε 

εκκαθάριση ή σε αναγκαστική διαχείριση του αντισυμβαλλόμενου και, γενικά, περιέλευσής του σε 

κατάσταση που επηρεάζει σημαντικά την ικανότητα ικανοποίησης των υποχρεώσεών του έναντι 

του ετέρου μέρους. 

 

13. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

13.1 Κάθε Εντολή Αγοράς της Εταιρείας συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων, σχεδιαγραμμάτων 

και κάθε άλλης πληροφορίας σχετικής με αυτήν είναι εμπιστευτική και δεν γνωστοποιείται σε τρίτο 

χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας. Όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες 

αυτές παραμένουν ιδιοκτησία της Εταιρείας και πρέπει να επιστρέφονται στην τελευταία αμέσως 

μόλις ζητηθεί. Επιπλέον, ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να χρησιμοποιεί την επωνυμία της 

Εταιρείας ή οποιασδήποτε άλλης συγγενούς με αυτή εταιρείας και να αποκαλύπτει οποιαδήποτε 

πληροφορία σχετικά με την παρούσα συναλλαγή χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη 

συναίνεση της Εταιρείας. 

13.2 Στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τις διατάξεις για την προστασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, αμφότερα τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν ότι η επεξεργασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα γίνεται για την εξυπηρέτηση νόμιμων σκοπών επεξεργασίας, όπως 

ορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές και κοινοτικές διατάξεις και δηλώνουν ότι 

συμμορφώνονται με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Στο πλαίσιο αυτό 

ο Προμηθευτής υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο και κατάλληλο τεχνικό και 

οργανωτικό μέτρο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία 

περιέρχονται σε γνώση του στο πλαίσιο της Εντολής Αγοράς και οφείλει να μεριμνά για την 

ασφάλειά τους, καθώς και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο και να βοηθά την Εταιρεία 

σε σχέση με την συμμόρφωσή της με την ισχύουσα νομοθεσία προστασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της βοήθειας προς την Εταιρεία για 

τη συμμόρφωση της με οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

και με τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων να ζητήσουν: α) πρόσβαση, 

τροποποίηση ή διαγραφή δεδομένων, β) περιορισμό ή ένσταση στην επεξεργασία δεδομένων 

και γ) την φορητότητα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
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14. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Κανένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη δεν θα φέρει ευθύνη σε περίπτωση αδυναμίας ή 

καθυστέρησης εκπλήρωσης της Εντολής Αγοράς λόγω περιστατικού ανωτέρας βίας. Ως 

περιπτώσεις ανωτέρας βίας λογίζονται όλα τα γεγονότα πέρα από τον εύλογο έλεγχο των 

Συμβαλλομένων Μερών που επηρεάζουν την εκτέλεση της Εντολής Αγοράς. Σε περίπτωση 

αδυναμίας του Προμηθευτή να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του λόγω ανωτέρας βίας, τότε 

οφείλει να ενημερώσει την Εταιρεία για το γεγονός ή τις περιστάσεις που συνιστούν ανωτέρα βία 

και να διευκρινίσει τις υποχρεώσεις, η εκπλήρωση των οποίων παρεμποδίζεται ή πρόκειται να 

παρεμποδιστεί, εντός πέντε (5) ημερών από τότε που ο Προμηθευτής έλαβε γνώση ή όφειλε να 

λάβει γνώση για το σχετικό γεγονός ή περίσταση που συνιστά ανωτέρα βία. Απεργίες, 

αναταραχές ή κλείσιμο κάποιου χώρου απόθεσης υλικών δεν αποτελούν γεγονότα ανωτέρας 

βίας.  

 

15. ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

Πέραν των λοιπών αναφερόμενων εντός των παρόντων γενικών όρων αγοράς περιπτώσεων, ο 

Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να προστατεύσει και να αποζημιώσει την Εταιρεία 

έναντι κάθε αξίωσης ή απαίτησης κάθε τρίτου, που υπέστη ζημία ή βλάβη (σωματική ή 

περιουσιακή) εξαιτίας πράξης ή παράλειψης του Προμηθευτή, των προστηθέντων και βοηθών 

εκπληρώσεως αυτού, σχετικής με την εκτέλεση της Εντολής Αγοράς ή εξ αφορμής αυτής. 

 

16. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να προστατεύσει και να αποζημιώσει την Εταιρεία 

και το προσωπικό της έναντι κάθε αξίωσης ή απαίτησης τρίτου που τυχόν προκύψει από την 

πώληση και τη χρήση των Προϊόντων αναφορικά με δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής 

ιδιοκτησίας, αναφερομένων, ενδεικτικά, των ευρεσιτεχνιών και σημάτων.  

 

17. ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

Ο Προμηθευτής υποχρεούται με δικά του έξοδα να συνάψει και να διατηρήσει ασφάλιση κατά 

παντός κινδύνου κατά τη μεταφορά των Προϊόντων και μέχρι την παράδοσή τους στην Εταιρεία 

κατά τα εδώ οριζόμενα, στην περίπτωση αγοράς εμπορευμάτων, μηχανημάτων, οχημάτων, 

υλικών, και Γενική Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης στην περίπτωση αγοράς υπηρεσιών, με όριο 

αποζημίωσης που θα ορίζεται στo έντυπο εντολής αγοράς, αλλά και οποιαδήποτε άλλη ασφάλιση 

απαιτείται για την ολοκλήρωση της Εντολής Αγοράς. Κατόπιν σχετικού αιτήματος, ο Προμηθευτής 

θα πρέπει να παράσχει πιστοποιητικά ασφάλισης ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο 

μπορεί να του ζητήσει η Εταιρεία για να επιβεβαιώσει πως ο Προμηθευτής συμμορφώθηκε με 

τον παρόντα όρο.  

 

18. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ 

Σε περίπτωση, που η Εντολή Αγοράς περιλαμβάνει ειδικότερους όρους, αυτοί θα εφαρμόζονται 

παράλληλα με τους παρόντες γενικότερους όρους εκτός, εάν υπάρχει αντίθεση μεταξύ τους, 

οπότε θα υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι.   

 

19. ΕΚΧΩΡΗΣΗ 

Ο Προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα εκχώρησης των δικαιωμάτων του που απορρέουν από την 

Εντολή Αγοράς χωρίς την προηγούμενη ρητή προς τούτο έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας.  

 

20. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ 

Το έντυπο εντολής αγοράς, οι Γενικοί Όροι Αγοράς και οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ του 

Προμηθευτή και της Εταιρείας διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο. 
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Αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει από ή σε σχέση 

με το έντυπο εντολής αγοράς, τους παρόντες Γενικούς Όρους Αγοράς και οποιαδήποτε 

συμφωνία μεταξύ του Προμηθευτή και της Εταιρείας ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας. 

 

21. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

21.1 Ο Προμηθευτής υποχρεούται να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία για την 

πρόληψη και καταπολέμηση της διαφθοράς, τις πολιτικές και τους κανονισμούς της Εταιρείας, 

όπως αυτές είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της τελευταίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

https://www.hellas-gold.com/ellinikos-xrysos/company-policies. Η αποδοχή της Eντολής 

Aγοράς συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή της προαναφερόμενης νομοθεσίας και των 

υπόψη πολιτικών και κανονισμών και πλήρη συμμόρφωση του Προμηθευτή. Ο Προμηθευτής 

δεν θα δώσει ή προσφέρει, λάβει ή δεχθεί λάβει οποιαδήποτε πληρωμή, δώρο ή άλλο 

πλεονέκτημα που παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία για την πρόληψη και καταπολέμηση της 

διαφθοράς. Οποιαδήποτε παραβίαση των ως άνω όρων, των πολιτικών και των κανονισμών 

από τον Προμηθευτή συνιστά παραβίαση των όρων της Εντολής Αγοράς και παρέχει το 

δικαίωμα στην Εταιρεία να την καταγγείλει άμεσα. 

21.2 Ο Προμηθευτής είναι ανεξάρτητος προμηθευτής και κατά την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεών του βάσει της Εντολής Αγοράς δεν καθίσταται για κανένα λόγο συνεταίρος, 

υπάλληλος, αντιπρόσωπος, προστηθείς ή υπάλληλος της Εταιρείας. Ο Προμηθευτής 

αναγνωρίζει ότι δεν έχει εξουσιοδότηση να δεσμεύσει την Εταιρεία. 

21.3 Σε περίπτωση που κάποιος από τους Γενικούς Όρους Αγοράς κριθεί άκυρος, οι υπόλοιποι 

παραμένουν σε ισχύ ως αν ο άκυρος όρος να μην είχε συμπεριληφθεί σε αυτούς. 

21.4 Τυχόν παράλειψη της Εταιρείας να ασκήσει οποιαδήποτε από τα δικαιώματά της δεν 

μπορεί σε καμία περίπτωση να ερμηνευτεί ως τροποποίηση της Εντολής Αγοράς ή ως 

παραίτησή της από τα εν λόγω δικαιώματα. 

 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.hellas-2Dgold.com_ellinikos-2Dxrysos_company-2Dpolicies&d=DwMGaQ&c=QM9084ZesbbPzUQKnz0hGXBFiVDYFBJJD9TRBZGYulw&r=oQV2hjqAuapGFY_UmPUU1tXtO3O_4qQvZwaVx34L2r8cdOwqhf0Y7PyDRI2BkZSJ&m=TdODMYNKPr9Pg-i616rAboLdG6faToPNwFIGozuXIRk&s=Ey8Zxel9t0y0Akkj-34A7ezG8N2LJjn6QMrxh3DZUis&e=

