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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
1. ΘΕΜΑ 
1.1. Οι γενικοί όροι πωλήσεων ισχύουν για όλες τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχονται ή παράγονται από την 
εταιρεία Kamaridis Global Wire (εφεξής «Πωλητής»). Με την επιβεβαίωση παραγγελίας / το τιμολόγιο / συμβόλαιο 
πωλήσεων, ο Αγοραστής αποδέχεται τους Γενικούς όρους πώλησης. 
1.2. Το προϊόν ή η υπηρεσία, η ποιότητα, το μέγεθος, το μήκος, ο τύπος και η ποσότητα θα προσδιορίζονται στο 
προειδοποιητικό τιμολόγιο (προσφορά ή προτιμολόγιο) / συμβόλαιο πωλήσεων για κάθε παράδοση. Το υλικό θα 
παραδοθεί συσκευασμένο σε δέματα / κουλούρες / παλέτες. 
1.3. Το υλικό θα παραδοθεί με ανοχή +10% / - 10% επί της συνολικής ποσότητας στο προτιμολόγιο / συμβόλαιο 
πωλήσεων, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά. 
1.4. Τα πιστοποιητικά ποιότητας θα εκδοθούν για όλο το παραδοθέν υλικό 
2. ΣΗΜΑΝΣΗ 
2.1. Σε κάθε προϊόν υπάρχει μια ετικέτα με τα ακόλουθα δεδομένα: 
- Παραγωγός: Kamaridis Global Wire 
- Διάσταση, Βάρος, παραγγελία Nr. 
3. ΤΙΜΗ 
3.1. Η τιμή θα συμφωνηθεί μεταξύ Αγοραστή και Πωλητή για κάθε παραγγελία και θα αναφέρεται στο τιμολόγιο / 
συμβόλαιο πωλήσεων. 
4. ΠΛΗΡΩΜΗ 
4.1. Ο 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. 
4.2. Το παραδοθέν υλικό τιμολογείται βάσει το πραγματικό βάρος / διάσταση. 
4.3. Ο αγοραστής θα εκτελέσει την πληρωμή βάση συμφωνίας που αναφέρεται στο τιμολόγιο / συμβόλαιο πωλήσεων. 
4.4. Εάν ο Αγοραστής κάνει κατάθεση για μια νέα παραγγελία (προκαταβολή), αλλά δεν ολοκληρώσει την παραλαβή 
και κατ’επέκταση την πληρωμή εντός 30 ημερολογιακών ημερών, δεν έχει δικαίωμα να διεκδικήσει αυτήν την 
πληρωμή. 
4.4. Όλες οι χρεώσεις εκτός Ελλάδας ισχύουν για λογαριασμό του Αγοραστή. 
4.5. Εάν ο Αγοραστής δεν καταβάλει οποιοδήποτε ποσό οφείλει στον Πωλητή εντός της προθεσμίας, ο Αγοραστής 
υποχρεούται να καταβάλει στον Πωλητή τόκους καθυστερήσεων 12% ετησίως για το ποσό που δεν έχει καταβληθεί 
εγκαίρως. 
4.6. Μέχρι να εξοφληθεί η αξία των εμπορευμάτων από τον Αγοραστή, τα εμπορεύματα ανήκουν στον Πωλητή. 
5. ΠΑΡΑΔΟΣΗ 
5.1. Το υλικό θα παραδοθεί από τον Πωλητή σύμφωνα με τα Incoterms 2020 που εκδίδονται από το ICC. Η περίοδος 
παράδοσης θα αναφέρεται για κάθε μεμονωμένη παραγγελία. 
5.2. Η προηγούμενη παράδοση ή / και η μερική αποστολή του υλικού επιτρέπονται, εκτός εάν συμφωνηθεί 
διαφορετικά στο τιμολόγιο / συμβόλαιο πωλήσεων. 
5.3. Σε περίπτωση καθυστερημένης πληρωμής ή εάν ο Αγοραστής δεν εκκαθάρισε οφειλόμενα τιμολόγια από 
προηγούμενες παραδόσεις, ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την υπάρχουσα παραγγελία. 
5.4. Εάν ο Αγοραστής δεν παραλάβει το έτοιμο υλικό εντός 30 ημερολογιακών ημερών, θα ισχύουν χρεώσεις 
αποθήκευσης. 
6. ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΩΣΕΙΣ   
6.1. Ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα να διενεργεί, με δικά του έξοδα, έλεγχο της ποιότητας και της ποσότητας 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. 
6.2. Εάν η ελεγχόμενη ζύγιση του υλικού που πραγματοποιείται από ανεξάρτητη εταιρεία επιθεώρησης παρουσία 
αντιπροσώπου Πωλητών διαπιστώσει ότι η διαφορά βάρους υπερβαίνει το 0,5% σε σύγκριση με το βάρος που 
αναφέρεται στο τιμολόγιο, ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα να στείλει επίσημη αξίωση στον Πωλητή σύμφωνα με τους 
γενικούς όρους πώλησης. Σε κάθε περίπτωση, ο Αγοραστής δεν δικαιούται να καθυστερήσει την πληρωμή τυχόν 
εκκρεμών τιμολογίων. 
6.3. 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 
υλικού. 
6.4. Σε περίπτωση έλλειψης βάρους / διαστάσεων, ο Αγοραστής θα έχει το δικαίωμα να υποβάλει αξίωση στον Πωλητή 
το αργότερο μέσα σε 15 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία άφιξης του υλικού στον προορισμό. 
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6.5. Σε περίπτωση αποκάλυψης της μη συμμόρφωσης με την ποιότητα που αναφέρεται στην Προδιαγραφή, ο 
Αγοραστής θα έχει το δικαίωμα να υποβάλει αξίωση στον Πωλητή εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την 
ημερομηνία άφιξης του υλικού ως προς τα εξωτερικά (ορατά) ελαττώματα, και το αργότερο 30 ημέρες από την 
ημερομηνία άφιξης του υλικού για εσωτερικά ελαττώματα μεταλλουργικού χαρακτήρα. 
6.6. Οι αξιώσεις πρέπει να υποβάλλονται σε γραπτή μορφή με επισύναψη όλων των εγγράφων που επιβεβαιώνουν το 
περιεχόμενο της αξίωσης. 
6.7. Σε κάθε περίπτωση ο Πελάτης πρέπει να εκπληρώσει την υποχρέωσή του και δεν έχει δικαίωμα να καθυστερήσει 
την πληρωμή ή τυχόν εκκρεμών τιμολογίων. Εάν τα Εμπορεύματα θεωρούνται από τον Πωλητή ελαττωματικά, τότε ο 
Πωλητής υποχρεούται αποκλειστικά, κατά την απόλυτη κρίση του, να αντικαταστήσει ή να επιστρέψει αυτά τα αγαθά, 
ή εάν η τιμή δεν έχει ήδη πληρωθεί από τον Πελάτη, να μειώσει την τιμή αυτή ή να ακυρώσει την εν λόγω σύμβαση. Ο 
Πωλητής δεν φέρει καμία ευθύνη για απώλεια εξόδων επεξεργασίας, απώλεια παραγωγής, απώλεια εσόδων και / ή 
οποιαδήποτε άλλη επακόλουθη ή ειδική απώλεια ή ζημία που υπέστη άμεσα ή έμμεσα ο Πελάτης ή οποιοδήποτε άλλο 
πρόσωπο. Ο Πωλητής μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος μόνο για ζημιές που προκλήθηκαν από αμέλεια ή την εσκεμμένη 
συμπεριφορά που αποδεικνύεται δεόντως από τον Πελάτη και η ευθύνη του Πωλητή θα περιορίζεται σε κάθε 
περίπτωση στο 100% της τιμής τιμολογίου των ελαττωματικών ή κατεστραμμένων προϊόντων. 
7. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 
7.1. Όλες οι διαφορές που δεν μπορούν να επιλυθούν με συμφωνία θα επιλυθούν ενώπιον τριμελούς διαιτητικού 
δικαστηρίου σύμφωνα με τους ελληνικούς κανόνες διαιτησίας που ορίζονται από το όργανο διαιτησίας του ελληνικού 
τμήματος. Η διαδικασία διαιτησίας θα διεξαχθεί στην Ελλάδα, στα Ελληνικά, και αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια 
Θηβών. 
7.2. Η απόφαση της διαιτησίας θα είναι οριστική και δεσμευτική και για τις δύο πλευρές. 
8. ΛΟΓΟΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ  
8.1. 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. 
8.2. Οι έννοιες, οι ορισμοί και οι διατάξεις του ICC Force Majeure Clause αποτελούν συστατικό μέρος των γενικών όρων 
πωλήσεων. 
9. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
9.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να τηρούν αυστηρά τους κανόνες και κανονισμούς της H&S, σύμφωνα με το 
OHSAS 18001. 
9.2. Οι εργαζόμενοι που εργάζονται για τον Αγοραστή υποχρεούνται να διαθέτουν Εξοπλισμό Προσωπικής Προστασίας 
ανά πάσα στιγμή εντός των εγκαταστάσεων του προμηθευτή και ο ίδιος πρέπει να παρέχεται από τον Αγοραστή. 
10. ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
Τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να ασκούν τις δραστηριότητές τους σε πολύ επαγγελματικό επίπεδο σύμφωνα 
με τη νομοθεσία και άλλους ισχύοντες κανονισμούς στην Ελλάδα. Κατά την εκτέλεση της εργασίας τους είναι επίσης 
υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν όλους τους κανονισμούς που σχετίζονται με το περιβάλλον, την ατμοσφαιρική ρύπανση 
και τα ύδατα, την προστασία του περιβάλλοντος και τους κανονισμούς για τη διαχείριση των αποβλήτων, σύμφωνα με 
το ISO 14001. 
Εντός των εγκαταστάσεων του προμηθευτή απαγορεύεται αυστηρά να αφήνονται απορρίμματα στην περιοχή. 
11. ΑΠΑΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑ 
11.1. Ο Αγοραστής εγγυάται και υποχρεώνει ότι δεν έχει δώσει και δεν θα δώσει δώρο ή προμήθεια και δεν είχε και 
δεν θα έχει καμία συμφωνία να δώσει στον υπάλληλο του πωλητή κάθε είδους επιβράβευση χρημάτων που σχετίζεται 
με οποιαδήποτε παραγγελία πώλησης ή οποιαδήποτε άλλη Σύμβαση με τον Αγοραστή. 
11.2. Εάν ο Αγοραστής ή κάποιος εκπρόσωπός του παραβιάσει τους παραπάνω όρους, ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να 
τερματίσει την παραγγελία πώλησης και να επιστρέψει από τον Αγοραστή όλες τις απώλειες που προκύπτουν από τον 
τερματισμό. 
11.3. Και τα δύο μέρη υποχρεούνται να εφαρμόσουν την εταιρική πολιτική Kamaridis Global Wire κατά της διαφθοράς. 
12. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
12.1. Ο Αγοραστής θα αναλάβει την πλήρη ευθύνη για την εκτέλεση των κανόνων, κανονισμών και διαδικασιών 
αντιντάμπινγκ στην εθνική του αγορά καθώς και στις αγορές της επακόλουθης πώλησης του υλικού. Ο Αγοραστής είναι 
υποχρεωμένος να αποτρέπει την πώληση σε τιμές ντάμπινγκ και να πληρώνει πλήρως τους δασμούς και άλλες 
κυρώσεις που επιβάλλονται στο υλικό σύμφωνα με τη νομοθεσία αντιντάμπινγκ της χώρας εισαγωγής. 
12.2. Τυχόν αλλαγές και τροποποιήσεις των γενικών όρων πωλήσεων μπορούν να γίνουν μόνο με γραπτή συγκατάθεση 
και των δύο συμβαλλομένων μερών. 
12.3. Οι γενικοί όροι πωλήσεων ισχύουν από 01.01.2020. 


