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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΟΙΜΙΟ
 1. Όλες οι συμβάσεις προμήθειας που συνάπτονται από την Εταιρεία ΒΑΛΙΑΔΗΣ Α.Ε. διέπονται 

από τους παρατιθέμενους, στη συνέχεια του παρόντος, Γενικούς Όρους και Προϋποθέ-
σεις.

 2. Οι προμήθειες αφορούν αποκλειστικά και μόνον στα προϊόντα που αναγράφονται στο 
δελτίο επιβεβαίωσης παραγγελίας της ΒΑΛΙΑΔΗΣ Α.Ε. και διέπονται από τους αυτούς Γε-
νικούς Όρους και Προϋποθέσεις, εκτός εάν στα πλαίσια έγγραφης συμφωνίας ρητώς 
ορίζεται κάτι διαφορετικό. Αμέσως με τη λήψη του δελτίου επιβεβαίωσης παραγγελίας 
από την ΒΑΛΙΑΔΗΣ Α.Ε., ο Αγοραστής θα πρέπει να προβαίνει σε έλεγχο απάντων των πε-
ριεχομένων στο δελτίο αυτό στοιχείων. Τα εν λόγω στοιχεία θα τεκμαίρεται ότι έχουν γί-
νει αποδεκτά από τον Αγοραστή, εφ’ όσον ο τελευταίος δεν διατυπώσει εγγράφως και 
αμέσως αντιρρήσεις κατ’ αυτών. Ο Αγοραστής οφείλει να προσυπογράψει και αυτός 
τους εν λόγω Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Προμήθειας, όλως δε ιδιαιτέρως καλεί-
ται να συνομολογήσει τις ρήτρες που παρατίθενται στη συνέχεια του παρόντος. Υλικά 
και υπηρεσίες που δεν περιγράφονται ρητά στο δελτίο επιβεβαίωσης της παραγγελίας 
θα τιμολογούνται χωριστά. Τροποποιήσεις ή ειδοποιήσεις που διενεργούνται κατά την 
εξέλιξη της συναλλαγής προμήθειας δεν θα στοιχειοθετούν ανανέωση της σύμβασης.

 3. H από πλευράς του Αγοραστή παραλαβή Προϊόντων (πράξη για την οποία ο Αγοραστής 
ήδη, από τούδε, εξουσιοδοτεί οποιονδήποτε από τους υπαλλήλους του) ή η από μέρους 
αυτού εξόφληση ή έστω και η εκταμίευση προκαταβολής ποσού έναντι της αξίας προ-
μήθειας είναι αποδεκτό ότι θα εκλαμβάνεται ως από πλευράς του αποδοχή αυτών των 
Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Προμήθειας.

 4. Το/τα αντικείμενο(α) προς προμήθεια βάσει των συγκεκριμένων Γενικών Όρων και Προ-
ϋποθέσεων θα αναφέρονται εφεξής στο παρόν ως «Το/Τα Προϊόν/τα». Οπουδήποτε, 
στα πλαίσια αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων γίνεται χρήση του όρου «εγ-
γράφως», θα εκλαμβάνεται ως «έγγραφο φέρον την υπογραφή των συμβαλλομένων», 
άλλως «επιστολή, τηλεομοιοτυπία ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου» ή «κάθε 
άλλο μέσο τεκμηρίωσης» που έχει ενδεχομένως συμφωνηθεί μεταξύ των συμβαλλομέ-
νων μερών.
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ΤΙΜΕΣ
 5. Οι τιμές λογίζεται ότι έχουν διαμορφωθεί με γνώμονα τις μεθόδους καταβολής που 

ρητά αναφέρονται στο αντίστοιχο δελτίο επιβεβαίωσης παραγγελίας. Εφ’ όσον δεν συμ-
φωνείται εγγράφως κάτι διαφορετικό, οι τιμές αφορούν στην παράδοση Προϊόντων ex 
factory στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ΒΑΛΙΑΔΗΣ Α.Ε. και δεν θα περιλαμβάνουν έξο-
δα συσκευασίας, Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, δασμούς, ασφάλιστρα αλλά και – κατά 
κανόνα – ούτε τους αναλογούντες φόρους ή άλλες δημοσιονομικού χαρακτήρα επιβα-
ρύνσεις επί των πωλήσεων ή εξαγωγών. Οι τιμές δεν καλύπτουν μη αναφερόμενες υπη-
ρεσίες ή χρεώσεις.

ΣΧΕΔΙΑ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ
 6. Κάθε σχέδιο και όλα τα τεχνικού περιεχομένου έγγραφα που αφορούν στα Προϊόντα ή 

στις μεθόδους παρασκευής τους και τα οποία διαβιβάζονται μεταξύ των συμβαλλομέ-
νων πριν ή μετά τη σύνταξη της σύμβασης, θα παραμένουν ιδιοκτησία του αποστολέα 
τους. Δεν επιτρέπεται η χρήση των σχεδίων, των τεχνικών εγγράφων καθώς και κάθε 
άλλης πληροφορίας που οποιοσδήποτε από τους συμβαλλομένους λαμβάνει από πλευ-
ράς του αντισυμβαλλομένου του, εκτός εκείνης για την οποία τα εν λόγω έχουν αρχικά 
παρασχεθεί, χωρίς την έγκριση του αντισυμβαλλομένου. Αντιγραφή, αναπαραγωγή, δι-
αβίβαση ή οποιασδήποτε άλλης μορφής γνωστοποίηση τέτοιων στοιχείων προς τρίτους 
αποκλείονται χωρίς την έγκριση του συμβαλλομένου από τον οποίο τα στοιχεία αυτά 
προέρχονται.

 7. Αποκλειστικός κύριος των σχεδίων που απαιτούνται για την παρασκευή των Προϊόντων 
που αποτελούν την παραγγελία παραμένει η Εταιρεία ΒΑΛΙΑΔΗΣ Α.Ε. για οποιοδήποτε 
Προϊόν κατασκευής της ΒΑΛΙΑΔΗΣ Α.Ε. με βάση τα δικά της σχέδια και τεχνολογία, ο Αγο-
ραστής δεσμεύεται να διασφαλίσει ότι η χρήση τους δεν θα στοιχειοθετεί παραβίαση 
δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας τρίτων, του Αγοραστή ευθυνόμενου αποκλειστικά σε περί-
πτωση παραβιάσεων τέτοιων δικαιωμάτων και υποχρεούμενου όπως απαλλάξει τη ΒΑ-
ΛΙΑΔΗΣ Α.Ε. από οποιαδήποτε ευθύνη.
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 8. Εφ’ όσον μεταξύ των συμβαλλομένων δεν έχει ρητώς και εγγράφως συμφωνηθεί κάτι 
διαφορετικό, τα Προϊόντα θα πρέπει να συμμορφούνται προς τους Κανονισμούς CEI κα-
θώς και, εφ’ όσον ισχύει, προς τους διεθνείς κανονισμούς IEC (Διεθνής Ηλεκτροτεχνική 
Επιτροπή). Η αναφορά στοιχείων βάρους και μεγέθους εκλαμβάνεται ως εξυπηρετού-
σα αποκλειστικά και μόνο ενημερωτικούς σκοπούς. Όλες οι πληροφορίες και κάθε στοι-
χείο που περιλαμβάνεται γενικότερα στα σχετικά με τα Προϊόντα έγγραφα, καθώς και 
στους τιμοκαταλόγους, είτε σε ηλεκτρονική είτε σε οποιαδήποτε άλλη μορφή, ισχύουν 
δεσμευτικά μόνον εφ’ όσον έχουν ρητά παρατεθεί στην αντίστοιχη σύμβαση.

 9. H ΒΑΛΙΑΔΗΣ Α.Ε. επιφυλάσσεται του δικαιώματος να προβαίνει σε εκείνες τις κατά την 
κρίση της σκόπιμες, ελάσσονος κλίμακας τροποποιήσεις των Προϊόντων της, ενημερώ-
νοντας κατάλληλα και τον Αγοραστή, εφ’ όσον οι εν λόγω τροποποιήσεις επηρεάζουν 
την εγκατάσταση.

 10. Σε περίπτωση που μετά την προσυπογραφή του δελτίου επιβεβαίωσης παραγγελίας ή 
κατά την εξεργασία του Προϊόντος, ο Αγοραστής προτείνει τεχνικής φύσεως τροποποι-
ήσεις στο Προϊόν που η ΒΑΛΙΑΔΗΣ Α.Ε. περιγράφει στην οικεία προσφορά ή στα σχετι-
κά υποβληθέντα σχέδια, οι όποιες τέτοιες τροποποιήσεις θα ισχύσουν μόνον εφ’ όσον 
εγκριθούν από την ΒΑΛΙΑΔΗΣ Α.Ε. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο Αγοραστής θα ενημερώνεται 
για τυχόν μεταβολές στις τιμές και τους χρόνους παράδοσης που αναφέρονται στο δελ-
τίο επιβεβαίωσης παραγγελίας.

ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
 11. Εφ’ όσον δεν έχει συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό, οι, προβλεπόμενες στη σύμβαση δο-

κιμές έγκρισης  θα διεξάγονται στον χώρο παραγωγής των Προϊόντων και εντός του συ-
νήθους εργασιακού ωραρίου. Οι δοκιμές θα διεξάγονται κατά τρόπο σύμφωνο προς τις 
συνήθεις διαδικασίες δοκιμών που ισχύουν για το συγκεκριμένο βιομηχανικό κλάδο της 
χώρας του κατασκευαστή, εκτός εάν η οικεία σύμβαση προβλέπει ειδικές τεχνικές προ-
διαγραφές. Σε περίπτωση που ο Αγοραστής απαιτεί τη διεξαγωγή εξειδικευμένων δοκι-
μών, οι οποίες γίνουν αποδεκτές από την ΒΑΛΙΑΔΗΣ Α.Ε., το κόστος της διεξαγωγής τους 
θα βαρύνει τον Αγοραστή.

 12. Σε περίπτωση που συμφωνηθεί η διεξαγωγή μιας τελικής δοκιμής, αμέσως μετά την επι-
τυχή ολοκλήρωσή της, ή άλλως με τη συμπλήρωση τριάντα (30) ημερών από την παρά-
δοση χωρίς στο μεταξύ ο Αγοραστής να έχει ζητήσει τη διεξαγωγή τελικής δοκιμής, η 
παραλαβή από πλευράς του Αγοραστή θα λογίζεται ότι έχει επέλθει. Σε περίπτωση που 
προκύψουν λειτουργικά προβλήματα ή που, μετά και τη διεξαγωγή τελικής δοκιμής, 
αποδειχθεί ότι τα παραδοθέντα υπολείπονται των όρων της σύμβασης, ο Αγοραστής 
οφείλει να ειδοποιήσει άμεσα την ΒΑΛΙΑΔΗΣ Α.Ε., προκειμένου η τελευταία να είναι σε 
θέση είτε να γνωστοποιήσει τις τεχνικές εκείνες πληροφορίες που απαιτούνται για την 
αποκατάσταση των εντοπισθέντων προβλημάτων είτε να άρει τυχόν ελαττώματα ή ατέ-
λειες, το συντομότερο δυνατό.
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 13. Ο Αγοραστής βαρύνεται με το σύνολο των δαπανών για τυχόν τελικές δοκιμές, συμπερι-
λαμβανομένων των εξόδων μετακινήσεων, των εργατικών καθώς και των μεταφορικών 
του προσωπικού που θα απαιτηθεί για τη διεκπεραίωση του έργου. Η διεξαγωγή των δο-
κιμών θα γίνεται με κίνδυνο του Αγοραστή.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ / ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
 14. Όλοι οι συμφωνούμενοι συναλλακτικοί όροι και προϋποθέσεις θα ερμηνεύονται κατά 

τους όρους Incoterms, όπως αυτοί θα ισχύουν κατά το χρόνο σύναψης της σύμβασης. 
Εφ’ όσον δεν συμφωνείται ειδικότερα κάτι το διαφορετικό, η παράδοση των Προϊόντων 
θα γίνεται ex works. Σε περίπτωση που, στα πλαίσια παράδοσης ex works, η ΒΑΛΙΑΔΗΣ 
Α.Ε. αποδεχθεί αίτημα του Αγοραστή όπως αποστείλει το Προϊόν προς τον τελικό προο-
ρισμό του, ο κίνδυνος μεταβιβάζεται στον πρώτο μεταφορέα αμέσως μόλις το Προϊόν 
παραδοθεί προς μεταφορά.

 15. Κάθε κίνδυνος μεταβιβάζεται στον Αγοραστή, κατά τη στιγμή που το Προϊόν φορτώνε-
ται από τον Αγοραστή ή από τρίτο που έχει ορίσει ο Αγοραστής ή από την ΒΑΛΙΑΔΗΣ Α.Ε., 
ενεργούσα εκ μέρους του Αγοραστή. Η μεταβίβαση του κινδύνου στον Αγοραστή επέρ-
χεται με τη φόρτωση του Προϊόντος, ακόμα και στην περίπτωση που η ΒΑΛΙΑΔΗΣ Α.Ε. 
συμφωνήσει στη διεκπεραίωση της μεταφοράς, ή στην καταβολή ή στην προκαταβολή 
των μεταφορικών εξόδων. H μεταφορά των Προϊόντων διενεργείται σε κάθε περίπτωση 
με δαπάνες του Αγοραστή, η δε ασφάλιση κατά κινδύνων κατά τη μεταφορά θα συνά-
πτεται αποκλειστικά και μόνο εφ’ όσον ο Αγοραστής αιτηθεί κάτι τέτοιο εγγράφως στα 
πλαίσια της παραγγελίας. Σε περίπτωση μη έγκαιρης παραλαβής των Προϊόντων από τον 
Αγοραστή, η ΒΑΛΙΑΔΗΣ Α.Ε. δικαιούται να χρεώσει τον τελευταίο κατά ποσό ίσο προς 1% 
(ένα τοις εκατό) ανά μήνα επί της αξίας του αντιστοίχου τιμολογίου ως έξοδα αποθή-
κευσης (επί πλέον των οφειλομένων τόκων υπερημερίας). Ο Αγοραστής αναλαμβάνει 
τους κινδύνους που σχετίζονται με την αποθήκευση. 

 16. Ο Αγοραστής οφείλει να ελέγξει τα Προϊόντα και να αναφέρει τυχόν ελαττώματα προ 
της αποδοχής παράδοσης τους από τον μεταφορέα και κατά συνέπεια πριν την υπογρα-
φή του πρωτοκόλλου παράδοσης, μέσω του οποίου αποδεικνύεται η παραλαβή τους. 
Ελαττώματα ή φθορές που ενδεχομένως δεν εντοπίσθηκαν κατά την παράδοση θα πρέ-
πει να γνωστοποιούνται προς τον μεταφορέα μέσω συστημένης επιστολής – με αποστο-
λή αντιγράφου προς την ΒΑΛΙΑΔΗΣ Α.Ε. – εντός οκτώ (8) ημερών από την παραλαβή των 
Προϊόντων. Σε περίπτωση παράλειψης, ο Αγοραστής καθίσταται έκπτωτος των σχετικών 
δικαιωμάτων του.
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 17. Αποκλείεται επιστροφή Προϊόντων ή συσκευασιών χωρίς προηγούμενη έγγραφη προς 
τούτο συμφωνία της ΒΑΛΙΑΔΗΣ Α.Ε. Επιπλέον, σε τέτοιες περιπτώσεις, η μεταφορά τους 
θα γίνεται με αποκλειστικό κίνδυνο του Αγοραστή.

 18. Τμηματικές μεταφορές παραγγελιών επιτρέπονται εφ’ όσον δεν υπάρχει συμφωνία περί 
του αντιθέτου.

ΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  / ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ
 19. Σε περίπτωση που αντί για συμφωνία περί δήλης ημερομηνίας παράδοσης, οι συμβαλ-

λόμενοι αναφέρονται σε προθεσμία εντός της οποίας θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η 
παράδοση της παραγγελίας, η προθεσμία θα αρχίσει να υπολογίζεται από τη χρονική 
στιγμή σύναψης, από πλευράς των μερών, της σύμβασης και αφού έχουν ολοκληρωθεί 
όλες οι οικείες διατυπώσεις, έχουν εξοφληθεί τα ποσά σε συνάρτηση με τη σύναψη της 
σύμβασης, έχουν παρασχεθεί όλες οι τυχόν ισχύουσες εγγυήσεις και έχουν καλυφθεί 
τυχόν περαιτέρω προκαταρκτικοί όροι και προϋποθέσεις.

 20. Για τις ανάγκες υπολογισμού των προθεσμιών για τις παραδόσεις, οι συμβαλλόμενοι θα 
εκλαμβάνουν την εβδομάδα ως διαρκούσα πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, αποκλειομένων 
τυχόν αργιών εντός της εργάσιμης εβδομάδας. Η συμφωνούμενη προθεσμία παράδοσης 
θα παρατείνεται αυτόματα σε περίπτωση απρόβλεπτης μη διαθεσιμότητας υλικών ή εργα-
σίας. Κατά συνέπεια, κάτω από τέτοιες περιστάσεις, αποκλείεται σε κάθε περίπτωση και 
για οποιοδήποτε λόγο, η όποια ευθύνη της ΒΑΛΙΑΔΗΣ Α.Ε. για τυχόν ζημίες, άμεσα ή έμμε-
σα προκύπτουσες από την παράδοση Προϊόντων πέραν της συμφωνηθείσας προθεσμίας. 
Σε κάθε περίπτωση, ο Αγοραστής θα δεχθεί να παραλάβει τα Προϊόντα που έχει παραγγεί-
λει και μετά την παρέλευση της συμφωνηθείσας προθεσμίας.

 21. Παράταση της προθεσμίας παράδοσης θα επέρχεται και σε περίπτωση κατά την οποία ο 
Αγοραστής δεν ανταποκριθεί εγκαίρως στις συμβατικές υποχρεώσεις του, ιδίως δε εφ’ 
όσον:

•	 οι πληρωμές δεν πραγματοποιούνται έγκαιρα
•	 ο Αγοραστής παραλείπει την έγκαιρη υποβολή των στοιχείων που του ζητούνται, 

προ ή κατά τη διάρκεια της εξεργασίας
•	 ο Αγοραστής ζητήσει την εκτέλεση τροποποιήσεων κατά τη διάρκεια των εργα-

σιών εκτέλεσης της παραγγελίας
•	 ο Αγοραστής καθυστερεί την παράδοση υλικών, προ ή κατά τη διάρκεια της 

εξεργασίας.
 22. Οι συμβαλλόμενοι αντιλαμβάνονται ως δήλη ημερομηνία παράδοσης την ημερομηνία 

κατά την οποία η ΒΑΛΙΑΔΗΣ Α.Ε. εκδίδει προς τον Αγοραστή, τον μεταφορέα ή τον δια-
μετακομιστή, που θα υποδείξει ο Αγοραστής με σχετική μνεία επί της παραγγελίας του, 
γνωστοποίηση ότι έχει ολοκληρωθεί η παρασκευή των Προϊόντων ή ότι έχουν αποστα-
λεί ή ότι είναι έτοιμα για την τελική δοκιμή.
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 23. Σε περίπτωση που η καθυστέρηση στην παράδοση προκαλείται ως συνέπεια επέλευσης 
οποιασδήποτε από τις περιστάσεις που απαριθμούνται υπό τον Όρο (45) ή λόγω πρά-
ξης ή παράλειψης του Αγοραστή – συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων αναστολής 
των Όρων (28) έως (48), οι προθεσμίες παράδοσης θα παρατείνονται κατά χρόνο θεω-
ρούμενο ως εύλογο, σε σχέση με τις κατά περίπτωση περιστάσεις. Κάτι τέτοιο θα ισχύ-
σει ανεξαρτήτως του κατά πόσο η αιτία της καθυστέρησης ανάγεται σε χρονικό σημείο 
προγενέστερο ή μεταγενέστερο της προγραμματισθείσας ημερομηνίας παράδοσης.

 24. Τυχόν χρηματικές ποινές λόγω καθυστερήσεων στην παράδοση θα πρέπει να ορίζονται 
ρητά επί του δελτίου επιβεβαίωσης της παραγγελίας. Σε κάθε περίπτωση, ο Αγοραστής 
δεν δύναται να αξιώσει την καταβολή συμφωνηθείσας χρηματικής ποινής, στις εξής πε-
ριπτώσεις:

•	 εάν η ΒΑΛΙΑΔΗΣ Α.Ε. αντικαταστήσει τα Προϊόντα με άλλα
•	 εάν προϊόντα κατάλληλα για παρόμοιους σκοπούς παραδίδονται από την ΒΑΛΙΑ-

ΔΗΣ Α.Ε. προσωρινά για χρήση έως την τελική παράδοση
•	 εάν δεν προσκομισθούν αποδείξεις ότι η καθυστέρηση στην παράδοση επέφε-

ρε ζημία στον Αγοραστή
•	 εάν ο Αγοραστής δεν είναι έτοιμος να παραλάβει τα Προϊόντα
•	 εάν ο Αγοραστής δεν έχει εγκαίρως ανταποκριθεί στην ολοκλήρωση των εργα-

σιών που του αναλογούν
 25. Ο Αγοραστής αιτείται την  καταβολή των χρηματικών ποινών που έχουν συμφωνηθεί 

μέσω συστημένης επιστολής προς την ΒΑΛΙΑΔΗΣ Α.Ε., εντός οκτώ (8) ημερών από την πα-
ραλαβή των Προϊόντων.

ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
 26. Εφ’ όσον δεν έχει συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό, οι πληρωμές θα πρέπει να πραγμα-

τοποιούνται προς το Ταμείο της ΒΑΛΙΑΔΗΣ Α.Ε. σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης 
ή, εφ’ όσον δεν υφίσταται διαφορετική συμφωνία, εντός τριάντα (30) ημερών από την 
ημερομηνία έκδοσης του σχετικού τιμολογίου. Ανεξαρτήτως του επιλεγόμενου τρόπου 
πληρωμής, η υποχρέωση πληρωμής θα εξακολουθήσει να υφίσταται απαράγραπτη, μέ-
χρι την πλήρη και αμετάκλητη εξόφληση του οφειλόμενου ποσού με πίστωση του τρα-
πεζικού λογαριασμού της ΒΑΛΙΑΔΗΣ Α.Ε.
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 27. Τυχόν τμηματικές αποστολές θα τιμολογούνται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋ-
ποθέσεις πληρωμής που προβλέπει η Σύμβαση. Τυχόν αξιώσεις του Αγοραστή για κα-
θυστερήσεις στην παράδοση ή σε συνάρτηση προς πλημμελή προμήθεια μη ουσιωδών 
τμημάτων δεν δικαιολογούν καθυστερήσεις ή αναστολή των πληρωμών.

 28. Σε περίπτωση που ο Αγοραστής παραλείψει να προβεί σε πληρωμή εντός της συμφω-
νηθείσας προθεσμίας, η ΒΑΛΙΑΔΗΣ Α.Ε. θα δικαιούται τόκους υπερημερίας υπολογιζό-
μενων από την ημερομηνία κατά την οποία το σχετικό ποσό καθίσταται καταβλητέο και 
απαιτητό. Το επιτόκιο θα αντιστοιχεί σε επτά (7) εκατοστιαίες μονάδες άνω του ισχύο-
ντος επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τα κύρια προϊόντα αναχρηματο-
δότησης κατά το χρόνο που η οφειλή καθίσταται καταβλητέα και απαιτητή, εκτός εάν 
συμφωνηθεί διαφορετικό επιτόκιο κατά την προσυπογραφή του δελτίου επιβεβαίωσης 
της παραγγελίας, Σε περίπτωση καθυστερήσεων στην πληρωμή, η ΒΑΛΙΑΔΗΣ Α.Ε. δύνα-
ται να αναστείλει την εκτέλεση των όρων της συγκεκριμένης ή οποιασδήποτε άλλης 
σύμβασης βρίσκεται σε εξέλιξη, μέχρις ότου επέλθει η πληρωμή. Σε περίπτωση που ο 
Αγοραστής  δεν έχει εξοφλήσει το οφειλόμενο ποσό εντός τριών (3) μηνών, η ΒΑΛΙΑΔΗΣ 
Α.Ε. δικαιούται να προβεί σε καταγγελία της σύμβασης, ειδοποιώντας εγγράφως περί 
αυτού τον Αγοραστή, αξιώνοντας παράλληλα και αποζημίωση. Το ποσό της αποζημίω-
σης δεν δύναται να υπερβεί το συμφωνημένο τίμημα πώλησης.

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ
 29. Η ΒΑΛΙΑΔΗΣ Α.Ε. διατηρεί την κυριότητα του Προϊόντος μέχρι την πλήρη εξόφληση του 

σχετικού τιμήματος, εφ’ όσον το εφαρμοστέο δίκαιο αναγνωρίζει ως έγκυρη την υπό 
όρους πώληση. Ο Αγοραστής θα συνδράμει την ΒΑΛΙΑΔΗΣ Α.Ε. ώστε να ληφθεί κάθε ανα-
γκαίο μέτρο για την κατοχύρωση της κυριότητας του Προϊόντος εντός της συγκεκριμέ-
νης έννομης τάξης. Η παρακράτηση της κυριότητας δεν επηρεάζει τη μεταβίβαση του 
κινδύνου κατά την έννοια των Άρθρων (14) και (15).

ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ
 30. Ενόψει των Άρθρων (31) έως και (35) του παρόντος, η ΒΑΛΙΑΔΗΣ Α.Ε. υποχρεούται σε απο-

κατάσταση τυχόν ελαττωμάτων ή μη-συμμορφώσεων – εφεξής καλουμένων ως «Ελάτ-
τωμα(τα)» - που απορρέουν από τον σχεδιασμό, την εξεργασία ή τυχόν ακατάλληλα υλι-
κά.

 31. Η ευθύνη της ΒΑΛΙΑΔΗΣ Α.Ε. θα περιορίζεται στα ελαττώματα που προκύπτουν εντός 
ενός έτους από την παράδοση. Σε περίπτωση που η ημερήσια χρήση του Προϊόντος 
υπερβεί τα συμφωνημένα όρια, το εν λόγω χρονικό διάστημα περιστέλλεται ανάλογα.
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 32. Σε περίπτωση αποκατάστασης ελαττώματος τμήματος του Προϊόντος, η ΒΑΛΙΑΔΗΣ Α.Ε. 
θα ευθύνεται για τυχόν ελαττώματα επί του επισκευασμένου ή του αντικατεστημένου 
τμήματος, υπό τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν και για το αρχικό Προ-
ϊόν και για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους. Όσον αφορά στα λοιπά τμήματα του Προϊ-
όντος, η ισχύς των όρων του Άρθρου (31) θα παρατείνεται μόνο καθ’ όσο χρόνο το Προ-
ϊόν δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί λόγω του ελαττώματος.

 33. Ο Αγοραστής υποχρεούται να γνωστοποιεί εγγράφως προς την ΒΑΛΙΑΔΗΣ Α.Ε. την ύπαρ-
ξη τυχόν ελαττωμάτων, εντός οκτώ (8) ημερών από τον εντοπισμό τους. Η εν λόγω γνω-
στοποίηση αποκλείεται σε κάθε περίπτωση από τη στιγμή που έχουν συμπληρωθεί οκτώ 
(8) ημέρες από τη συμπλήρωση της προθεσμίας του Άρθρου (31). Η γνωστοποίηση θα 
πρέπει να περιλαμβάνει περιγραφή του ελαττώματος. Σε περίπτωση που ο Αγοραστής 
παραλείψει να γνωστοποιήσει εγγράφως προς την ΒΑΛΙΑΔΗΣ Α.Ε. την ύπαρξη τυχόν ελατ-
τώματος εντός της προβλεπόμενης υπό την πρώτη παράγραφο του παρόντος Άρθρου, 
προθεσμίας, δεν θα έχει πλέον το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση του ελαττώμα-
τος. Εφ’ όσον το ελάττωμα είναι βαθμού τέτοιου ώστε να προκαλεί βλάβη, ο Αγοραστής  
ενημερώνει άμεσα την ΒΑΛΙΑΔΗΣ Α.Ε. Ο Αγοραστής αναλαμβάνει τον κίνδυνο τυχόν βλά-
βης που προκύπτει ως συνέπεια παράλειψής του να προβεί σε γνωστοποίηση.

 34. Κατά τη λήψη της γνωστοποίησης σύμφωνα με το Άρθρο (33), η ΒΑΛΙΑΔΗΣ Α.Ε. οφείλει 
να προβεί σε αποκατάσταση του ελαττώματος χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και 
με δικές της δαπάνες, με εξαίρεση τις περιστάσεις που προβλέπονται στο Άρθρο (36), 
κατά τα ειδικότερα υπό τα Άρθρα (30) έως και (41) οριζόμενα. Εργασίες με αντικείμε-
νο την επισκευή ή την αντικατάσταση στα πλαίσια ισχύος εγγυητικής κάλυψης θα δι-
ενεργούνται κατά την απόλυτο διακριτική ευχέρεια της ΒΑΛΙΑΔΗΣ Α.Ε., σε τεχνικοεπι-
σκευαστικούς χώρους της ΒΑΛΙΑΔΗΣ Α.Ε., μέσω τρίτου ή και επί τόπου. Η ΒΑΛΙΑΔΗΣ Α.Ε. 
θα απαλλάσσεται πάσης σχετικής προς ελαττώματα ευθύνης από τη στιγμή που θα πα-
ραδώσει στον Αγοραστή το δεόντως επισκευασμένο τμήμα ή το τμήμα που έχει αντικα-
τασταθεί.

 35. Σε περίπτωση που ο Αγοραστής προέβη στην γνωστοποίηση του Άρθρου (33), χωρίς να 
εντοπισθεί ελάττωμα που να μπορεί να καταλογιστεί σε βάρος της ΒΑΛΙΑΔΗΣ Α.Ε. η τε-
λευταία θα δικαιούται αποζημίωσης για τα έξοδα που επιβαρύνθηκε ως συνέπεια της 
γνωστοποίησης.

 36. Ο Αγοραστής αναλαμβάνει την απεγκατάσταση του Προϊόντος από τα λοιπά στοιχεία 
του μηχανολογικού εξοπλισμού του καθώς κα την εκ νέου αρμολόγησή του, με δική του 
δαπάνη.

 37. Εφ’ όσον δεν έχει συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό, η μεταφορά του Προϊόντος και/ή 
οποιουδήποτε τμήματος αυτού προς και από τις εγκαταστάσεις της ΒΑΛΙΑΔΗΣ Α.Ε., που 
τυχόν απαιτηθεί προς το σκοπό της αποκατάστασης ελαττωμάτων για τα οποία είναι 
υπεύθυνη η ΒΑΛΙΑΔΗΣ Α.Ε., θα διενεργείται με κίνδυνο του Αγοραστή, του τελευταίου 
υποχρεούμενου να μεριμνήσει και για τη σύναψη επαρκούς, προς το σκοπό αυτό, ασφα-
λιστικής κάλυψης. Προϊόντα που έχουν επισκευασθεί ή που αποστέλλονται σε αντικατά-
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σταση ελαττωματικών, θα μεταφέρονται με έξοδα και κίνδυνο του Αγοραστή. Τυχόν αι-
τιάσεις περί συγκεκριμένης αποστολής δεν επηρεάζουν το υπόλοιπο τμήμα της συμφω-
νίας προμήθειας.

 38. Εφ’ όσον δεν έχει συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό, ο Αγοραστής θα βαρύνεται με τυχόν 
επιπλέον έξοδα στα οποία προβαίνει η ΒΑΛΙΑΔΗΣ Α.Ε. για επισκευές, απεγκατάσταση, 
εγκατάσταση και μεταφορά που προκύπτουν από το γεγονός ότι το Προϊόν βρίσκεται 
σε τόπο διαφορετικό από εκείνο που η Σύμβαση ορίζει ως τόπο προορισμού ή πάντως – 
εάν δεν αναφέρεται ο τόπος προορισμού – σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο παράδο-
σης.

 39.  Τα αντικαθιστώμενα, λόγω ελαττώματος, τμήματα θα τίθενται σε διάθεση της ΒΑΛΙΑΔΗΣ 
Α.Ε., στην κυριότητα της οποίας τελούν.

 40.  Η ΒΑΛΙΑΔΗΣ Α.Ε. δεν θα ευθύνεται για ελαττώματα που προκαλούνται από υλικά που έχει 
προμηθεύσει ο Αγοραστής ή ως συνέπεια έργου που έχει συμφωνηθεί από τον Αγορα-
στή ή για το οποίο οι τεχνικές πληροφορίες έχουν παρασχεθεί από τον ίδιο τον Αγορα-
στή.

 41. Η ΒΑΛΙΑΔΗΣ Α.Ε. ορίζεται κατ’ αποκλειστικότητα υπεύθυνη για ελαττώματα που προκύ-
πτουν υπό τις προβλεπόμενες στην οικεία Σύμβαση συνθήκες λειτουργίας του Προϊό-
ντος και σε συνάρτηση με την κατάλληλη χρήση του. Η ευθύνη της ΒΑΛΙΑΔΗΣ Α.Ε. δεν θα 
εκτείνεται και σε ελαττώματα που προκύπτουν ως συνέπεια ανεπαρκούς συντήρησης ή 
επισκευών ή λόγω μη ορθής εγκατάστασης, από πλευράς του Αγοραστή ή, διαφορετι-
κά, ως συνέπεια τροποποιήσεων του Προϊόντος χωρίς την έγγραφη έγκριση της ΒΑΛΙΑ-
ΔΗΣ Α.Ε. Τέλος, το πλαίσιο ευθύνης της ΒΑΛΙΑΔΗΣ Α.Ε. δεν περιλαμβάνει τη φυσιολογική 
φθορά λόγω χρήσης.

 42. Οι μόνες περιπτώσεις ελαττωμάτων, για τις οποίες θα ευθύνεται η ΒΑΛΙΑΔΗΣ Α.Ε., είναι 
εκείνες που προβλέπονται από τα Άρθρα (30) έως και (41), ανωτέρω. Η παρούσα ρήτρα 
ισχύει για κάθε ζημία που προκύπτει ως συνέπεια ελαττωμάτων, συμπεριλαμβανομέ-
νων των περιπτώσεων απώλειας παραγωγής, απώλειας εσόδων καθώς και κάθε άλλη 
εμμέσως προκύπτουσα ζημία, αναφερομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, των πε-
ριπτώσεων ζημίας και διαφυγόντων εισοδημάτων ως συνέπεια θέσης εκτός λειτουργί-
ας των εγκαταστάσεων στις οποίες τα Προϊόντα προορίζονται για λειτουργία.
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ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
 43. Η ΒΑΛΙΑΔΗΣ Α.Ε. δεν φέρει ευθύνη για ζημίες που προκαλεί το Προϊόν μετά την παράδο-

σή του και καθ’ όσο χρόνο αυτό τελεί στη νομή και κατοχή του Αγοραστή. Η ΒΑΛΙΑΔΗΣ 
Α.Ε. δεν φέρει επίσης ευθύνη για ζημίες που τυχόν υφίστανται τα προϊόντα που παρα-
σκευάζονται από τον Αγοραστή ή τα προϊόντα, τμήματα των οποίων είναι προϊόντα πα-
ρασκευής του Αγοραστή. Σε περίπτωση που η ΒΑΛΙΑΔΗΣ Α.Ε. καταστεί υπεύθυνη έναντι 
τρίτων λόγω ζημίας σε περιουσιακά αγαθά, όπως περιγράφεται στην προηγούμενη πα-
ράγραφο, ο Αγοραστής θα υποχρεωθεί να αποζημιώσει τη ΒΑΛΙΑΔΗΣ Α.Ε., να την υπερα-
σπιστεί και να την απαλλάξει από κάθε ευθύνη. Σε περίπτωση έγερσης, από πλευράς 
τρίτου, αξίωσης αποζημίωσης καθ’ οιουδήποτε των συμβαλλομένων, ο εκάστοτε καθ’ 
ου η αξίωση θα ενημερώνει άμεσα τον αντισυμβαλλόμενό του, εγγράφως.

 44. Ο Αγοραστής αναλαμβάνει με το παρόν, κατά τη σύσταση οποιασδήποτε συμβάσεως 
με αντικείμενο προϊόντα της ΒΑΛΙΑΔΗΣ Α.Ε., να μεριμνήσει για τη συμπερίληψη ρήτρας 
η οποία θα οριοθετεί τα πλαίσια ευθύνης της ΒΑΛΙΑΔΗΣ Α.Ε. κατά τον τρόπο και υπό τις 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στο προηγούμενο Άρθρο, δεσμευόμενος όπως κατο-
χυρώνει και απαλλάσσει την ΒΑΛΙΑΔΗΣ Α.Ε. προκειμένου για τυχόν αξιώσεις αποζημίω-
σης που η ΒΑΛΙΑΔΗΣ Α.Ε. τυχόν κληθεί να ικανοποιήσει, αναλαμβάνοντας κατά συνέπεια 
ο ίδιος πλήρως και κατ’ αποκλειστικότητα την ευθύνη για την περαιτέρω διακίνηση των 
προϊόντων προμήθειας της ΒΑΛΙΑΔΗΣ Α.Ε.

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
 45. Έκαστος των συμβαλλομένων δικαιούται να αναστείλει την εκτέλεση των αντίστοιχων 

συμβατικών υποχρεώσεών του, στο μέτρο και την έκταση που η επέλευση οιασδήποτε 
των περιστάσεων που στη συνέχεια απαριθμούνται, αποτρέπει την εκτέλεση συμβατι-
κής υποχρέωσης ή καθιστά αυτή υπέρμετρα επαχθή: συνδικαλιστικές αντιπαραθέσεις 
και κάθε άλλη περίσταση εκφεύγουσα του ελέγχου των συμβαλλομένων όπως φωτιά, 
εμπόλεμα περιστατικά, επιστρατεύσεις ευρείας κλίμακας, εξεγέρσεις, κατασχέσεις, 
δημεύσεις, αποκλεισμοί, περιορισμοί στην άσκηση δικαιωμάτων καθώς και κάθε άλλη 
αντιξοότητα ή καθυστέρηση στις παραδόσεις από πλευράς υπεργολάβων, που ενδεχο-
μένως προκαλεί η επέλευση οιασδήποτε από τις περιστάσεις που αναφέρονται στο πα-
ρόν Άρθρο. Σε περίπτωση επέλευσης κάποιας από τις περιστάσεις που αναφέρονται στο 
παρόν Άρθρο και ανεξαρτήτως του αν η επέλευση συμβαίνει πριν ή μετά την υπογρα-
φή της Σύμβασης, το δικαίωμα στην αναστολή της υποχρέωσης εκτέλεσης συμβατικής 
υποχρέωσης θα αναγνωρίζεται μόνο εφ’ όσον οι επιπτώσεις της επελθούσας περίστα-
σης επί της εκτέλεσης της Σύμβασης δεν θα μπορούσε να είχε προβλεφθεί κατά το χρό-
νο της σύνταξης και υπογραφής της.
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 46. Ο συμβαλλόμενος που επικαλείται τις επιπτώσεις από την επέλευση περιστατικού Ανω-
τέρας Βίας οφείλει να προβεί άμεσα σε έγγραφη γνωστοποίηση, προς τον αντισυμβαλ-
λόμενό του, τόσο της έναρξης όσο και του πέρατος της συγκεκριμένης περίστασης. Σε 
περίπτωση που το περιστατικό Ανωτέρας Βίας εμποδίζει τον Αγοραστή να ανταποκριθεί 
στις συμβατικές υποχρεώσεις του, ο Αγοραστής θα κληθεί να αποζημιώσει την ΒΑΛΙΑ-
ΔΗΣ Α.Ε. ως προς τυχόν δαπάνες στις οποίες η τελευταία προβαίνει προκειμένου να δια-
σφαλίσει και να προστατεύσει το Προϊόν.

 47. Ανεξαρτήτως των συνεπειών που τυχόν προκύπτουν από αυτούς τους Γενικούς Όρους 
και Προϋποθέσεις, οι συμβαλλόμενοι δικαιούνται να καταγγείλουν τη Σύμβαση, ενη-
μερώνοντας περί αυτού εγγράφως τον αντισυμβαλλόμενο, εάν η αδυναμία εκτέλεσης 
συμβατικών υποχρεώσεων υπό τις προβλεπόμενες στο Άρθρο (45) περιστάσεις διαρκεί 
πέραν του εξαμήνου.

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
 48. Ανεξαρτήτως των όσων προβλέπονται στα υπόλοιπα Άρθρα των Γενικών Όρων και Προ-

ϋποθέσεων περί της δυνατότητας αναστολής, κάθε συμβαλλόμενος έχει δικαίωμα να 
αναστείλει την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του εφ’ όσον οι περιστάσεις 
καταδεικνύουν ότι ο αντισυμβαλλόμενος δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις συμ-
βατικές υποχρεώσεις που του αναλογούν. O συμβαλλόμενος που αναστέλλει την εκτέ-
λεση των συμβατικών υποχρεώσεων του θα πρέπει να ενημερώσει άμεσα τον αντισυμ-
βαλλόμενό του εγγράφως.

ΕΜΜΕΣΑ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ
 49. Εφ’ όσον υπό τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις δεν προβλέπεται κάτι διαφορε-

τικό, αποκλείεται οιαδήποτε ευθύνη εκάστου των συμβαλλομένων έναντι του αντισυμ-
βαλλομένου για απώλειες παραγωγής, απώλειες εισοδήματος, απώλειες χρήσης, απώ-
λειες ευκαιριών σύναψης συμβάσεων η άλλες έμμεσα προκύπτουσες ζημίες.

ΓΕ
Ν

ΙΚ
Ο

Ι Ο
ΡΟ

Ι Κ
ΑΙ

 Π
ΡΟ

ΫΠ
Ο

Θ
ΕΣ

ΕΙ
Σ

ΠΡ
Ο

Μ
ΗΘ

ΕΙ
ΑΣ

 Ε
ΞΟ

ΠΛ
ΙΣ

Μ
Ο

Υ

12
ΑΠΟ

14

20
18

03
04



www.valiadis.gr
valiadis@valiadis.gr

Τ: 210 28 17 217
Φ: 210 28 14 277

Γρηγορίου Λαμπράκη 18
141 23 Λυκόβρυση

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
 50. Οι όροι της εκάστοτε Σύμβασης θα διέπονται από το ισχύον ουσιαστικό δίκαιο της Ελλά-

δας.
 51. Οποιαδήποτε διαφορά θέλει προκύψει σε συνάρτηση προς την εκάστοτε Σύμβαση θα 

επιλύεται ενώπιον των καθ’ ύλην αρμοδίων Δικαστηρίων των Αθηνών, υπέρ των οποίων 
και συνιστάται αποκλειστική τοπική αρμοδιότητα. Τυχόν εξαίρεση από τους όρους των 
Άρθρων (32) και επομένων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας θα πρέπει, για να ισχύσει, 
να προβλέπεται ρητά και να επιτρέπεται κατά νόμο. Κατά συνέπεια, ο Αγοραστής δεν 
νομιμοποιείται να προσφύγει στα Δικαστήρια οποιουδήποτε άλλου τόπου, η δε ΒΑΛΙΑ-
ΔΗΣ Α.Ε., εφ’ όσον υπέχει την ιδιότητα της ενάγουσας, θα νομιμοποιείται σε ενέργειες 
στο τόπο έδρας του Αγοραστή, είτε εντός της Ελληνικής επικρατείας είτε στην αλλοδα-
πή.
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Βαλιάδης ΑΕ Ελληνικοί Ηλεκτροκινητήρες

ΑΘΗΝΑ:
Γρ. Λαμπράκη 18, 141 23 Λυκόβρυση
Τηλ.: 210 28 17 217
email: valiadis@valiadis.gr

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ:
1, Aleea Meseriasilor, Bloc C93,
Etaj 2, Ap.16, Sector 6,
061647-Bucharest
Τηλ.: +40214135902
email: romania@valiadis.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:
Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου,
O.T. 48B, 15η Οδός, 570 22 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 796 646
email: thessaloniki@valiadis.gr

ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ:
Trilistnik Industrial Area
4141
Bulgaria
Τηλ.: +359 321 630500
Κιν.: +359 895 581912
email: bulgaria@valiadis.gr
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