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1. Δεσμευτικότητα 
Οι παρόντες Γενικοί Όροι Διανομής καθώς και ξεχωριστοί συμβατικοί όροι 
που περιέχονται σε παρόμοια εμπορικά έγγραφα του Προμηθευτή 
εφαρμόζονται αποκλειστικά σε όλες τις Διανομές και Υπηρεσίες της SICK 
GmbH, Αυστρία, η οποία είναι καταχωρημένη, στο Μητρώο Εταιρειών του 
Πρωτοδικείου Βιέννης στο FN 151571 z, (εφεξής ο Προμηθευτής). Τυχόν 
διαφορετικοί και συμπληρωματικοί Γενικοί Όροι Συναλλαγών καθώς και 
συμβατικοί όροι του Πελάτη ισχύουν μόνο σε περίπτωση που ο 
Προμηθευτής συναινέσει εγγράφως. Με την αποδοχή των Προμηθειών  
και/ή των Υπηρεσιών του Προμηθευτή, ο Πελάτης αποδέχεται τους 
παρόντες Γενικούς Όρους Προμηθειών, καθώς και τις λοιπές συμβατικές 
διατάξεις, που προβλέπονται στα εμπορικά έγγραφα του Προμηθευτή και 
παραιτείται αυτόματα από τους δικούς του Γενικούς Όρους Συναλλαγών 
καθώς και από λοιπούς συμβατικούς όρους, σε αντίθετη περίπτωση δεν 
επιτρέπεται η αποδοχή των Προμηθειών και/ή των Υπηρεσιών του 
Προμηθευτή. 

 
2. Δελτίο προσφοράς – Κατάρτιση σύμβασης – Περιεχόμενο  
2.1 Τυχόν Προσφορές, ο οποίες δεν επισημαίνονται ρητά ως δεσμευτικές, 

παρατίθενται χωρίς πρόθεση του Προμηθευτή να δεσμευτεί, και 
αποτελούν απλώς  πρόσκληση του Προμηθευτή προς τον Πελάτη να 
αποδεχτεί την προσφορά. Τυχόν δεσμευτικές Προσφορές από τον 
Προμηθευτή γίνονται αποδεκτές από τον Πελάτη, εντός της 
καθορισμένης, αλλά πάντα εύλογης προθεσμίας, σε αντίθετη περίπτωση 
δεν υφίσταται δεσμευτική προσφορά. Προφορικές ή γραπτές 
παραγγελίες θεωρούνται αποδεκτές με την έκδοση γραπτής 
επιβεβαίωσης Παραγγελίας από τον Προμηθευτή ή με την παράδοση των 
εμπορευμάτων μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. 

2.2 Τα σχέδια που επισυνάπτονται στο Δελτίο Προσφοράς του Προμηθευτή, 
οι τεχνικές προδιαγραφές και τα υπόλοιπα έγγραφα υπάγονται στην 
κυριότητα και αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Προμηθευτή και ο 
Πελάτης δεν έχει δικαίωμα να τα διαθέσει προς χάριν τρίτων. 
 

3. Εύρος προμηθειών και παροχών – Ποιότητα 
Το περιεχόμενο, η ποιότητα και το εύρος των Προμηθειών και  των 
αντίστοιχων Υπηρεσιών που οφείλονται από τον Προμηθευτή καθορίζονται 
από το Δελτίο Προσφοράς, μέσω της έγγραφης επιβεβαίωσης της 
Παραγγελίας. Κατά αποκλεισμό του Άρθρου 1413 του Αυστριακού 
Αστικού Κώδικα, ο Πελάτης υποχρεούται να αποδεχτεί μερική εκπλήρωση 
Προμήθειας ή Υπηρεσίας, εφόσον είναι εύλογο για αυτόν. Σε περίπτωση 
άρνησης του Πελάτη να αποδεχτεί ελλιπή Προμήθεια ή Υπηρεσία, 
εφαρμόζονται οι συνέπειες του Άρθρου 1419 του Αυστριακού Αστικού 
Κώδικα. 
 

4. Τιμές και πληρωμή 
4.1 Το περιεχόμενο των τιμοκαταλόγων και άλλων παρόμοιων 

καταχωρήσεων, οι οποίες αφορούν τιμές, ενημερώνονται τακτικά από 
τον Προμηθευτή, χωρίς αυτές να είναι δεσμευτικές, εφόσον δεν ορίζεται 
διαφορετικά. 

4.2 Οι τιμές αναφέρονται σε Ευρώ και ενσωματώνουν, εφόσον δεν έχει 
συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό, σύμφωνα με τους κανόνες DAP 
(Incoterms-Διεθνείς Εμπορικοί Όροι 2010) τα έξοδα παράδοσης από την 
έδρα του Διανομέα στην Αυστρία, καθώς και τα έξοδα συσκευασίας και 
αποστολής, αλλά και τον ισχύοντα Φόρο Κύκλου Εργασιών. 

4.3 Σε περίπτωση που οι Προμήθειες ή Υπηρεσίες ολοκληρωθούν 9 μήνες 
μετά την ημερομηνία που αναγράφεται στη βεβαίωση παραγγελίας, τότε 
ο Προμηθευτής δικαιούται να αναπροσαρμόσει τις τιμές, εφόσον στο 
ενδιάμεσο έχουν αναπροσαρμοστεί οι τιμοκατάλογοι και/ή τα υλικά/ 
μισθολογικά ή άλλα έξοδα. Οι αναγραφόμενες τιμές ισχύουν μόνο για τη 
κάθε Σύμβαση ξεχωριστά. Τυχόν συμφωνία για σταθερή τιμή πρέπει να 
γίνει εγγράφως. 

4.4 Τα έξοδα συσκευασίας, αποστολής, καθώς και έξοδα ασφάλισης που 
έχουν επισημανθεί από τον Πελάτη, θα προστίθενται στις τιμές που 
ισχύουν σε κάθε περίπτωση. 

4.5 Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής έχει αναλάβει την Εγκατάσταση, 
Συναρμολόγηση και Ενεργοποίηση των εμπορευμάτων, τότε ο Πελάτης, 
αναλαμβάνει- εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά- πέραν του 
συμφωνηθέντος αντιτίμου για την προμήθεια και τα έξοδα 
Εγκατάστασης, Συναρμολόγησης και Ενεργοποίησης, με βάση τον 
τιμοκατάλογο που είναι σε ισχύ κατά το χρόνο της παράδοσης των 
εμπορευμάτων από τον Προμηθευτή. 

4.6 Ο πελάτης έχει υποχρέωση να καταβάλει τη συμφωνημένη αμοιβή του 
Προμηθευτή για εκτέλεση έργου μέσω τραπεζικού εμβάσματος στον 
τραπεζικό λογαριασμό που αναφέρεται στο τιμολόγιο. Εφόσον δεν 
ορίζεται διαφορετικά στο τιμολόγιο, η πληρωμή θεωρείται εμπρόθεσμη, 
εφόσον εισπραχθεί εις ολόκληρον στον τραπεζικό λογαριασμό του 
Προμηθευτή, μέσα σε 30 (τριάντα) ημέρες  από την ημερομηνία έκδοσης  
τιμολογίου.   

4.7 Ο πελάτης μπορεί να παρακρατήσει ποσά της πληρωμής σε περιπτώσεις 
ανταγωγών, ή να τις συμψηφίσει με αντίστοιχες αξιώσεις, μόνο κατόπιν 
έγγραφης συμφωνίας με τον Προμηθευτή. 

 
5. Προθεσμίες για Διανομές και Υπηρεσίες – Καθυστέρηση 

5.1 Ο Προμηθευτής υποχρεούται να τηρεί τις προθεσμίες και τα 
χρονοδιαγράμματα που έχουν συμφωνηθεί για τις Προμήθειες και 
Παροχή Υπηρεσιών, μόνο εφόσον ο Πελάτης έχει προβεί μέσα σε εύλογο 
χρόνο στις απαιτούμενες ενέργειες , προπαρασκευαστικές εργασίες και 
υποχρεώσεις του, ήτοι τη παροχή Δικαιολογητικών Εγγράφων, Εγκρίσεων 
και Αδειών (από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές ή τρίτους) και τη καταβολή 
ή προκαταβολή ασφαλιστικών εισφορών σε Τρίτους καθώς και τη 
πληρωμή της συμφωνηθείσας αμοιβής στον Προμηθευτή και, όπου 
απαιτείται σε Τρίτους. Εφόσον δεν έχουν τηρηθεί εμπρόθεσμα οι 
ανωτέρω προϋποθέσεις τότε επιτρέπεται εύλογη παράταση των 
προθεσμιών και χρονοδιαγραμμάτων. Διατηρείται το δικαίωμα του 
Προμηθευτή να υπαναχωρήσει, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από 
τη Σύμβαση λόγω μη έγκαιρης πληρωμής της συμφωνηθείσας 
αμοιβής.(Άρθρο 918 Αυστριακού Αστικού Κώδικα). 

5.2 Σε περίπτωση που τα χρονοδιαγράμματα δεν τηρηθούν λόγω ανωτέρας 
βίας ή συμβάντων που βρίσκονται εκτός του πεδίου ελέγχου του 
Προμηθευτή, όπως Ασθένειες, Επιδημίες, Καιρικές Συνθήκες, Φυσικές 
Καταστροφές, Πυρηνικά Ατυχήματα, Πόλεμος, Τρομοκρατική Επίθεση, 
Πολιτικές Ταραχές ή παρόμοια γεγονότα, όπως Στάσεις Εργασίας, 
Απεργίες ή lockout  - ακόμη και όσον αφορά τους Βοηθούς  Εκπλήρωσης 
του Προμηθευτή  ή λόγω κυβερνητικών ή δημόσιων αποφάσεων, όπως 
πχ περιορισμοί στις εισαγωγές και στις εξαγωγές, εργασιακές ρυθμίσεις 
και lockout,  γίνεται εύλογη παράταση του χρονοδιαγράμματος, ή 
εναλλακτικά ο Προμηθευτής το δικαίωμα να υπαναχωρήσει πλήρως ή 
μερικώς από τη Σύμβαση, όπως και σε περίπτωση όπου δεν είναι δυνατό 
να εκπληρώσει την παροχή των συμφωνημένων προμηθειών και 
υπηρεσιών, χωρίς να οφείλεται σε δικό του πταίσμα. Η  υπερημερία του 
Προμηθευτή δεν επιφέρει νομικές συνέπειες. 

5.3 Μετά από αίτημα του Προμηθευτή, ο Πελάτης έχει την υποχρέωση να 
ξεκαθαρίσει, μέσα σε προθεσμία που θα τεθεί από τον Προμηθευτή, -
αλλά το αργότερο μέσα σε δύο εβδομάδες-, εάν λόγω εκπρόθεσμης 
εκπλήρωσης από τον Προμηθευτή, επιθυμεί να υπαναχωρήσει, μέσα σε 
εύλογο χρονικό περιθώριο από τη Σύμβαση, ή επιθυμεί τη συνέχιση της 
συμφωνημένης προμήθειας. Σε αντίθετη περίπτωση αποκλείεται το 
δικαίωμα του Πελάτη (Άρθρο 918 του Αυστριακού Αστικού Κώδικα) και 
επαφίεται στον Προμηθευτή να αποφασίσει, εάν θέλει να εμείνει στην 
εκτέλεση της Σύμβασης ή να υπαναχωρήσει. Αποκλείεται επίσης  τυχόν 
υποχρέωση αποζημίωσης για καθυστέρηση ή μη απόδοση. 
Συμπληρωματικά προς την παράγραφο 3 ορίζεται ότι ο Πελάτης δεν έχει 
δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση λόγω ελλιπούς παροχής 
από τον Προμηθευτή. 
 

6. Εγκατάσταση και συναρμολόγηση 
6.1 Σε περίπτωση που έχει συμφωνηθεί η εκτέλεση της Εγκατάστασης, της 

Συναρμολόγησης ή της Ενεργοποίησης, ο Πελάτης αναλαμβάνει με δικά 
του έξοδα και εγκαίρως 

a) όλες τις κατασκευαστικές και άλλες επικουρικές Εργασίες, 
εκτός του κλάδου, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής του 
αναγκαίου εξειδικευμένου και βοηθητικού προσωπικού, 
δομικών υλικών και εργαλείων 

b) την παροχή των  στοιχείων εξοπλισμού που είναι αναγκαία για 
την Εγκατάσταση, τη Συναρμολόγηση και την Ενεργοποίηση, 
όπως Σκαλωσιές, Μηχανήματα Εγκατάστασης, Λιπαντικά, 
Καύσιμα κτλ.  

c) την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και  Ύδατος στους 
κοινόχρηστους χώρους, και ειδικότερα τις Διασυνδέσεις, τη 
Θέρμανση και τον Φωτισμό  

d) τη παροχή χώρων αποθήκευσης στον τόπο της 
Συναρμολόγησης,  για τα εξαρτήματα των μηχανών, τον 
εξοπλισμό, τα υλικά και τα εργαλεία κτλ., με ευρύχωρες, 
κατάλληλες, στεγανές και περίκλειστες αίθουσες, ενώ για τους 
εργαζόμενους του Προμηθευτή  και για τους υπεργολάβους 
τους πρέπει να υπάρχουν  επαρκείς εγκαταστάσεις εργασίας 
και διαβίωσης, καθώς και  υγιεινής. Ειδικότερα με στόχο την 
προστασία των περιουσιακών στοιχείων του Προμηθευτή και 
της σωματικής ακεραιότητας των εργαζομένων του καθώς και 
των υπεργολάβων τους, ο Πελάτης πρέπει να λάβει όλα τα 
αναγκαία μέτρα, τα οποία ενδείκνυνται για το σκοπό αυτό, και 
ειδικότερα τη φύλαξη.  

e) την παροχή προστατευτικής ενδυμασίας και εξοπλισμού στο 
χώρο Εγκατάσταση 

6.2 Πριν την έναρξη των Εργασιών ο Πελάτης πρέπει να έχει δώσει όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη θέση τυχόν κεκαλυμμένων 
αγωγών ηλεκτρικού ρεύματος, αερίου και ύδατος, καθώς και για άλλες 
παρόμοιες εγκαταστάσεις, καθώς και όλες τις απαραίτητες γενικές 
πληροφορίες, χωρίς αυτές να έχουν ζητηθεί. 

6.3 Πριν την έναρξη των εργασιών, οι απαραίτητες Υποδομές και 
Εξαρτήματα πρέπει να βρίσκονται ήδη στη διάθεση των Εργαζομένων 
στη τοποθεσία της Εγκατάστασης και Συναρμολόγησης, καθώς και να 
έχον γίνει όλες οι απαραίτητες προεργασίες πριν την έναρξη των 
εργασιών, έτσι ώστε η Εγκατάσταση ή Συναρμολόγηση να μπορεί να γίνει 
με βάση τα συμφωνημένα κατά την άφιξη του προσωπικού και να 
ολοκληρωθεί χωρίς διακοπές. Οι δίοδοι πρόσβασης καθώς και ο ίδιος ο 
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χώρος της Εγκατάστασης ή Συναρμολόγησης πρέπει να είναι ομαλός, 
καθαρισμένος και εύκολα προβιβασμός. 

6.4 Σε περίπτωση καθυστερήσεως της Εγκατάστασης, Συναρμολόγησης ή 
Ενεργοποίησης , η οποία δεν οφείλεται στον Προμηθευτή, τότε ο Πελάτης 
επιβαρύνεται ευλόγως με τα απαραίτητα έξοδα για την περίοδο 
αναμονής, καθώς και έξοδα μετακίνησης του προσωπικού. 

6.5 Κατόπιν αιτήματος, ο Πελάτης πρέπει να ενημερώσει εγγράφως τον 
Προμηθευτή για τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας του προσωπικού, 
καθώς και τη λήξη της Εγκατάστασης, Συμπλήρωσης ή ενεργοποίησης. 

6.6 Σε περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση του συμφωνηθέντος έργου, ο 
Προμηθευτής απαιτήσει από τον Πελάτη να επιβεβαιώσει την 
ανεπιφύλακτη αποδοχή του έργου, τότε ο Πελάτης έχει την υποχρέωση 
να το κάνει εγγράφως μέσα στην προθεσμία που θα οριστεί από τον 
Προμηθευτή, όχι όμως αργότερα από δύο εβδομάδες. Οι προμήθειες και 
οι παροχές του Προμηθευτή θεωρούνται ότι έχουν γίνει ανεπιφύλακτα 
δεχτές, εφόσον ο Πελάτης δεν προσκομίσει εντός ευλόγου προθεσμίας, 
που ορίζεται από τον Προμηθευτή, όχι όμως αργότερα από δύο 
εβδομάδες, γραπτή δήλωση, στην οποία τουλάχιστον μία καταγγελία 
είναι τεκμηριωμένη. Σε κάθε περίπτωση, η παροχή θεωρείται ότι έγινε 
ανεπιφύλακτα δεκτή, εφόσον το αντικείμενο της παροχής έχει τεθεί σε 
χρήση. 

 
7. Μετάθεση κινδύνου 
7.1 Ο κίνδυνος μετατίθεται σύμφωνα με  τον Κανονισμό “Delivered at Place” 

(DAP) του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (Incoterms 2010), σε 
καμία περίπτωση όμως αργότερα από την διάθεση, ήτοι την παράδοση 
των προμηθειών ή την χρήση τους από τον Πελάτη, ή από 
εξουσιοδοτημένο Τρίτο στις εγκαταστάσεις του. Εφόσον ο Προμηθευτής 
είναι υπεύθυνος και για την Εγκατάσταση, Συναρμολόγηση ή 
Ενεργοποίηση, ο κίνδυνος μετατίθεται με την άφιξη των συμφωνηθέντων 
προμηθειών στον  χώρο, όπου θα διενεργηθούν οι παραπάνω 
δραστηριότητες. 

7.2 Σε περίπτωση που η παράδοση, η Εγκατάσταση, Συναρμολόγηση και 
Ενεργοποίηση καθυστερήσει ή ματαιωθεί, λόγω ευθύνης του Πελάτη, ο 
κίνδυνος μετατίθεται κατά τη χρονική στιγμή, που το αντικείμενο της 
παροχής θα είχε παραδοθεί, χωρίς να είχε προηγηθεί η  καθυστέρηση. 
Σε περίπτωση που ο Πελάτης αρνηθεί την παραλαβή του αντικειμένου 
της παράδοσης ή της υπηρεσίας, τότε ο κίνδυνος μεταβιβάζεται στον 
Πελάτη, χωρίς να έχει συντελεστεί η παράδοση. Για αυτόν τον λόγο 
επισημαίνεται  επιπλέον ότι ενδείκνυται ο Πελάτης να αποδεχτεί τυχόν 
ελλιπείς παροχές από τον Προμηθευτή (παράγραφος 3). 

7.3 Κατόπιν επιθυμίας του Πελάτη, ο Προμηθευτής έχει την υποχρέωση να 
ασφαλίσει το αντικείμενο της παροχής έναντι Κλοπής, Διάρρηξης και 
Ζημίας από Φωτιά, Νερό ,Κινδύνους κατά τη Μεταφορά καθώς και από 
άλλους κινδύνους. 
 

8. Εγγύηση 
Η περίοδος εγγύησης διαρκεί 24 Μήνες, εκτός εάν έχουν συμφωνηθεί 
ειδικότερες προθεσμίες εγγύησης για συγκεκριμένα αντικείμενα 
παράδοσης. Η ανωτέρω προθεσμία ισχύει για αντικείμενα, τα οποία είναι 
συνδεδεμένα με ακίνητο αντικείμενο, καθώς και για παροχή υπηρεσίας 
σε ακίνητο αντικείμενο. Για πραγματικά ή νομικά ελαττώματα, ο 
Προμηθευτής εγγυάται, κατ’ αποκλεισμό των ακόλουθων διατάξεων- 
όπως κυρίως της παραγράφου 10 κατωτέρω-, η οποία αποκλείει την 
εφαρμογή του Άρθρου 924 του Αυστριακού Αστικού Κώδικα. 

 
8.1 Πραγματικό ελάττωμα 
8.1.1 Ο πελάτης πρέπει να γνωστοποιήσει εγγράφως στον Προμηθευτή τυχόν 

πραγματικά ελαττώματα. Δεν εφαρμόζεται το Άρθρο 377 του Νόμου 
περί εταιρειών. 

8.1.2 Με την επιφύλαξη του Άρθρου 932 παρ. 2 του Αυστριακού Αστικού 
Κώδικα, επαφίεται στον Προμηθευτή να αποφασίσει αν η 
αποκατάσταση των πραγματικών ελαττωμάτων πρέπει να γίνει με 
διόρθωση ή αντικατάσταση των ελαττωματικών αντικειμένων ή 
τμήματα αυτών ή με ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών.  Ο 
Πελάτης δεν επιτρέπεται να αρνηθεί την παραλαβή των εμπορευμάτων 
και των υπηρεσιών, λόγω επουσιώδους ελαττώματος. 

8.1.3 Ο πελάτης πρέπει να δώσει τον απαιτούμενο χρόνο και ευκαιρία στον 
Προμηθευτή, έτσι ώστε να προβεί στην απαραίτητη διόρθωση και 
αντικατάσταση . Ο Πελάτης πρέπει να ενημερώσει άμεσα τον 
Προμηθευτή σε περίπτωση, όπου λόγω του ελαττώματος τίθεται σε 
κίνδυνο η ασφάλεια λειτουργίας της επιχείρησης ή για την αποτροπή 
δυσανάλογα μεγάλων ζημιών. Εφόσον ο Προμηθευτής ενημερώσει τον 
Πελάτη, ότι δεν μπορεί να διορθώσει ή αντικαταστήσει το ελάττωμα, 
μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα,  ο Πελάτης έχει δικαίωμα να 
αποκαταστήσει το ελάττωμα μόνος του ή μέσω τρίτων, ενώ 
αποζημιώνεται μόνο για εκείνες τις δαπάνες, τις οποίες απέφυγε ο 
Προμηθευτής με την μη ανάληψη των εργασιών διόρθωσης και 
αντικατάστασης.  Ο Πελάτης αποζημιώνεται μόνο για τα παραγωγικά 
έξοδα του Προμηθευτή.  Με εξαίρεση τις περιπτώσεις διακινδύνευσης 
της οικονομικής λειτουργίας   ή της πιθανότητας επέλευσης σοβαρής 
ζημίας, ο Πελάτης δεν έχει δικαίωμα να αναλάβει μόνος του τις 
εργασίες διόρθωσης και αντικατάστασης ή να τις αναθέσει σε Τρίτο. 
Σε αντίθετη περίπτωση, ο Πελάτης χάνει δικαιώματα εγγύησης και δεν 

έχει δικαίωμα αποζημίωσης. Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 
8.1.7. 

8.1.4 Εάν η διόρθωση ή αντικατάσταση δεν γίνει μέσα σε εύλογο χρονικό 
διάστημα, ή είναι ανεπαρκής, τότε ο Πελάτης έχει δικαίωμα να 
υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση. Σε περίπτωση που υφίσταται μόνο 
ένα επουσιώδες ελάττωμα, το οποίο δεν επιδέχεται αποκατάσταση, 
τότε ο Πελάτης έχει δικαίωμα μόνο σε μείωση του ανταλλάγματος.  
Με εξαίρεση την περίπτωση αυτή, δεν υφίσταται δικαίωμα του Πελάτη 
να απαιτήσει μείωση του ανταλλάγματος (Άρθρο 932 του Αυστριακού 
Αστικού Κώδικα). 

8.1.5 Σε σχέση με τις εργασίες διόρθωσης ή αντικατάστασης, ο 
Προμηθευτής επιβαρύνεται με τις δαπάνες που προβλέπονται από το 
νόμο, εφόσον αυτό δεν προκαλεί υπέρμετρη επιβάρυνση του 
Προμηθευτή. Κατά κύριο λόγο ο  Προμηθευτής δεν έχει υποχρέωση 
να προβεί σε τέτοιες αναγκαίες δαπάνες. 

8.1.6 Δεν συνιστούν πραγματικά ελαττώματα τα ακόλουθα: Ακατάλληλη 
χρήση, ή χρήση που αντίκειται στα συμφωνηθέντα, ελαττωματική 
συναρμολόγηση ή Ενεργοποίηση από τον Πελάτη ή τρίτους, φυσική 
φθορά ή βλάβη, ελαττωματική ή αμελή χρήση, ελλιπή συντήρηση, 
χρήση ακατάλληλου εξοπλισμού, ηλεκτροχημικές ή ηλεκτρικές 
επιδράσεις- εφόσον δεν  ευθύνεται ο Προμηθευτής. 

8.1.7 Σε περίπτωση που γίνει ελλιπής επισκευή από τον Πελάτη ή από 
τρίτους, τότε ο Προμηθευτής δεν φέρει καμία ευθύνη για τις συνέπειες.   
Αυτό ισχύει επίσης, όταν έχουν γίνει αλλαγές στα αντικείμενα  χωρίς τη 
σύμφωνη γνώμη του Προμηθευτή. 

8.1.8 Για περιπτώσεις αποζημίωσης εφαρμόζεται ο όρος 10. Δεν 
επιτρέπονται τυχόν περαιτέρω απαιτήσεις του Πελάτη λόγω 
πραγματικού ελαττώματος. 

 
8.2 Νομικό ελάττωμα 
8.2.1 Σε περίπτωση που η χρήση του αντικειμένου της παροχής παραβιάζει 

κατοχυρωμένα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας στην Αυστρία, 
τότε  ο Προμηθευτής παρέχει με δικά του έξοδα το δικαίωμα στον 
Πελάτη περαιτέρω χρήσεως των αντικειμένων ή τα τροποποιεί με 
τέτοιο τρόπο ώστε να μη υφίσταται πλέον η παραβίαση. 

8.2.2 Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό από οικονομική σκοπιά ή δεν 
μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός εύλογης προθεσμίας, τότε ο 
Πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση. Ο 
Προμηθευτής έχει και αυτός το δικαίωμα να υπαναχωρήσει, βάσει των 
ανωτέρω προϋποθέσεων. 

8.2.3 Επιπλέον ο Προμηθευτής αποζημιώνει τον Πελάτη για  
αδιαμφισβήτητες ή νομικά επικυρωμένες αξιώσεις σχετικά με 
παραβιάσεις δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. 

8.2.4 Οι ανωτέρω υποχρεώσεις του προμηθευτή ισχύουν στο βαθμό που: 
 ο πελάτης έχει ενημερώσει εγγράφως τον Προμηθευτή για τις 

αξιώσεις τρίτων προσώπων, και 
 ο πελάτης δεν αποδέχεται την παραβίαση και ο Προμηθευτής 

διατηρεί όλα τα αμυντικά μέτρα, και 
 ο προμηθευτής δεν ευθύνεται για την παραβίαση, και 
 η παράβαση δεν προκλήθηκε λόγω ειδικών απαιτήσεων του 

Πελάτη, είτε λόγω κάποιας εφαρμογής που δεν θα μπορούσε 
να προβλεφθεί από τον Προμηθευτή και 

 η παράβαση δεν προέκυψε επειδή το αντικείμενο παραγγελίας 
τροποποιήθηκε από τον Πελάτη ή έχει χρησιμοποιηθεί μαζί με 
προϊόν που δεν παρέχεται από τον Προμηθευτή ή δεν έχει 
εγκριθεί ειδικά 

8.2.5 Σε περίπτωση άλλων νομικών ελαττωμάτων εφαρμόζονται αντίστοιχα 
οι διατάξεις της παραγράφου 8.1. 

8.2.6 Όσον αφορά αξιώσεις αποζημίωσης εφαρμόζεται η παράγραφος 10. 
Δεν επιτρέπονται περαιτέρω αξιώσεις εναντίον του Προμηθευτή λόγω 
νομικού ελαττώματος. 

 
9. Αποκλεισμός Εγγυήσεων και Δικαιώματος Καταγγελίας 
9.1 Πληροφορίες που βρίσκονται σε Καταλόγους, Περιγραφές Προϊόντων, 

Ενημερωτικά Φυλλάδια , Προσφορές, Σχέδια ή παρόμοια έγγραφα 
σχετικά με τον όγκο, τη ποσότητα,  το χρώμα, τη χρήση, τεχνικά δεδομένα 
και παρόμοιες ιδιότητες , ειδικότερα σχετικά με τη διαθεσιμότητα, την 
ακρίβεια των μετρήσεων κτλ., δεν αποτελούν , εφόσον δεν ορίζεται 
εγγράφως κάτι διαφορετικό-  παροχή εγγύησης (ποιότητας ή 
ανθεκτικότητας). Επίσης δεν καθορίζουν το περιεχόμενο της Σύμβασης 
μεταξύ του Προμηθευτή και του Πελάτη. Εφόσον η διάταξη του Άρθρου 
922 παρ. 2 του Αυστριακού Αστικού Κώδικα  ορίζει διαφορετικά προς 
την παράγραφο αυτή, η εφαρμογή της διάταξης αυτής αποκλείεται. 

9.2 Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις συμφωνημένες ιδιότητες ο 
Πελάτης έχει έναντι του Προμηθευτή τα δικαιώματα που αναφέρονται 
στις παραγράφους 8 και 10.  Αποκλείεται η άσκηση άλλων δικαιωμάτων, 
ειδικότερα δικαιώματα εγγύησης και καταγγελίας, λόγω πλάνης, 
σημαντική μείωση και αναστολή των εργασιών της επιχείρησης. 
 

10. Δικαίωμα αποζημίωσης 
10.1 Ο προμηθευτής ευθύνεται έναντι του Πελάτη για παροχή αποζημίωσης, 

μόνο για περιπτώσεις δόλου ή βαριάς αμέλειας, σε όλες τις υπόλοιπες 
περιπτώσεις τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης αποκλείονται πλήρως. 
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10.2 Ο Περιορισμός της ευθύνης, βάσει της παραγράφου 1 δεν ισχύει για 
απαιτήσεις που απορρέουν από τον ισχύοντα Νόμο για Ελαττωματικά 
Προϊόντα καθώς και σωματικές βλάβες, αυτό όμως εφόσον η ευθύνη δεν 
μπορεί να αποκλειστεί ή να μειωθεί. 

10.3 Το βάρος της απόδειξης για την ύπαρξη βαριάς αμέλειας ή πρόθεσης 
ανήκει στον πελάτη. 
 

11. Αποζημίωση έναντι τρίτων 
Οι διατάξεις των παραγράφων 8 και 10 ισχύουν και για τις θυγατρικές, 
τους Προμηθευτές, Δικαιοπαρόχους και άλλους Βοηθούς Εκπλήρωσης 
του Προμηθευτή. Η Σύμβαση μεταξύ Προμηθευτή και Πελάτη δεν έχει 
προστατευτικό περιεχόμενο προς όφελος τρίτων. 
 

12. Επιφύλαξη κυριότητας 
12.1 Ο Προμηθευτής δεν έχει υποχρέωση προ-εκπλήρωσης παροχής έναντι 

του Πελάτη. Τα εμπορεύματα καθώς και όλες οι απαιτήσεις που 
συνδέονται με αυτά παραμένουν στην κυριότητα του Προμηθευτή, μέχρι 
την (μερική) αποπληρωμή από τον Πελάτη του συμφωνηθέντος 
ανταλλάγματος. Ο Πελάτης έχει την υποχρέωση να ενημερώνει τυχόν 
Τρίτους για την παρακράτηση κυριότητας του Προμηθευτή έναντι των 
συγκεκριμένων εμπορευμάτων καθώς και να ειδοποιεί τον Προμηθευτή, 
σε περίπτωση που Τρίτοι έχουν αξιώσεις έναντι τους, ή έχουν ασκηθεί 
νομικώς επικυρωμένα  μέτρα δικονομικού καταναγκασμού από 
δικαστικές και δημόσιες αρχές ή θα μπορούσε να απειληθεί η κυριότητα 
του Προμηθευτή με οποιονδήποτε τρόπο. Σε αυτή την περίπτωση ο 
Πελάτης πρέπει να παρέχει στον Προμηθευτή όλες τις πληροφορίες και 
έγγραφα, τα οποία απαιτούνται για τη διαφύλαξη και υπεράσπιση της 
Κυριότητας του Προμηθευτή από Τρίτους, καθώς και να αποζημιώσει 
πλήρως τον προμηθευτή. 

12.2 Σε περίπτωση αθέτησης συμβατικών υποχρεώσεων από τον Πελάτη και 
ειδικότερα υπερημερίας του Πελάτη ως προς την πληρωμή, ο 
Προμηθευτής έχει δικαίωμα να απαιτήσει την επιστροφή των 
αντικειμένων. Η αξίωση επιστροφής δεν αποτελεί υπαναχώρηση από τη 
Σύμβαση. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν καταβάλει πλήρως το 
συμφωνηθέν αντάλλαγμα, δεν έχει δικαίωμα κατοχής ή παρακράτησης 
των Εμπορευμάτων, το οποίο θα μπορούσε να προβάλει έναντι της 
αξίωσης του Προμηθευτή για επιστροφή.  Τα αντικείμενα παραδίδονται 
βήμα προς βήμα έναντι αποπληρωμής του τιμήματος/ μισθού από τον 
Πελάτη. . Μέχρι την πλήρη αποπληρωμή ο Προμηθευτής έχει δικαίωμα 
να χρησιμοποιεί τα αντικείμενα. Δεν επιτρέπονται περαιτέρω αξιώσεις 
αποζημίωσης. 

12.3 Σε περίπτωση εκποίησης με παρακράτηση κυριότητας, ο Πελάτης 
εκχωρεί στον Προμηθευτή ως ασφάλιση μέχρι την εξόφληση όλων των 
απαιτήσεων που απορρέουν από τη Σύμβαση Πώλησης/Σύμβαση Έργου 
με τον Προμηθευτή, όλες τις αξιώσεις που δημιουργούνται από τη νέα 
σύμβαση πώλησης, μαζί με όλες τις παρεπόμενες συμφωνίες (προ 
εκχώρηση). Ο Προμηθευτής πρέπει να αποδεχτεί την εκχώρηση. Ο 
Πελάτης, ως μεταπωλητής έχει δικαίωμα να ενημερώσει τους οφειλέτες 
του (Αγοραστές) για την εκχώρηση. Ο Πελάτης έχει σε αυτήν την 
περίπτωση της μεταπώλησης την υποχρέωση να καταχωρήσει την 
εκχώρηση στα λογιστικά του βιβλία και ειδικότερα κάτω από την ένδειξη 
«Αξιώσεις», από το οποίο να προκύπτει ποιες αξιώσεις έχουν εκχωρηθεί 
στον  Προμηθευτή. Ο Πελάτης ως Μεταπωλητής έχει στη συνέχεια την 
υποχρέωση μετά από απαίτηση του Προμηθευτή να ενημερώσει τους 
οφειλέτες του για όλες τις υφιστάμενες αξιώσεις που απορρέουν από την 
πώληση των προϊόντων και να επιτρέψει στον Προμηθευτή να  
επιθεωρήσει τα λογιστικά βιβλία, με σκοπό να ελέγξει τις σχετικές 
καταχωρήσεις. Με αυτόν τον τρόπο ο Πελάτης εξουσιοδοτείται να 
εισπράττει για λογαριασμό του Προμηθευτή τις απαιτήσεις του, 
διατηρώντας το δικαίωμα να τις ανακαλέσει αργότερα. Η εξουσία της 
μεταπώλησης και είσπραξης των απαιτήσεων λήγει αυτόματα με την 
έναρξη της Πτωχευτικής Διαδικασίας, και ειδικότερα όσον αφορά τα 
περιουσιακά στοιχεία του Πελάτη, ή  με τη Χειροτέρευση της οικονομικής 
του κατάστασης. 

12.4 Μέχρι την πλήρη αποπληρωμή του ανταλλάγματος, απαγορεύεται η 
Επεξεργασία, ο Μετασχηματισμός ή η Συνένωσή του με άλλα κινητά 
αντικείμενα. Σε περίπτωση παραβίασης αυτής της απαγόρευσης, ο 
Προμηθευτής έχει δικαίωμα αποκλειστικής κυριότητας έναντι των 
αναμορφωμένων αντικειμένων. 

12.5 Σε περίπτωση που τα μεταπωληθέντα αντικείμενα αποτελούν ανεξάρτητο 
κομμάτι ενός ακινήτου, ο Πελάτης εκχωρεί τις απαιτήσεις του από τη 
Σύμβαση Πώλησης/Σύμβαση Εργασίας έναντι των Αγοραστών στον 
Προμηθευτή προς ασφάλιση του τελευταίου. Ο Προμηθευτής αποδέχεται 
την εκχώρηση. Σε αυτήν την περίπτωση, για τον Πελάτη ισχύουν οι 
υποχρεώσεις που αναφέρονται και στη παράγραφο 12.3 (Γνωστοποίηση 
Τρίτου Οφειλέτη, Καταχώρηση στα Λογιστικά Βιβλία, Υποχρέωση 
Παροχής πληροφοριών). 

12.6 Σε περίπτωση που η αξία της Ασφάλισης υπερβαίνει εκείνη των 
απαιτήσεων του Προμηθευτή έναντι του Πελάτη κατά 10%, τότε ο 
Προμηθευτής υποχρεούται να αποδώσει στον Πελάτη, κατόπιν αιτήματος 
του τελευταίου, ασφαλιζόμενα  αντικείμενα της επιλογής του, για το 
υπερβάλλον ποσό. 

 
13. Δικαίωμα χρήσης λογισμικού 

Ο Προμηθευτής παραχωρεί στον Πελάτη μη αποκλειστικό, αδιαίρετο, 
χωρίς χρονικό περιορισμό δικαίωμα χρήσης του παρεχόμενου 
λογισμικού και της τεκμηρίωση, το οποίο μεταβιβάζεται αποκλειστικά 
μόνο μαζί με το αντικείμενο της κύριας σύμβασης. Αυτό το δικαίωμα 
χρήσης ισχύει αποκλειστικά για το συμβατικά οριζόμενο σκοπό. Ο 
Πελάτης απαγορεύεται ρητά να τροποποιεί, να αποκωδικοποιεί διά 
αντίστροφής μηχανικής (reverse engineering) καθ’ οιονδήποτε τρόπο το 
λειτουργικό τμήμα κώδικα μηχανής ή να καταργεί τμήματα του 
λογισμικού. Στο βαθμό που παρέχεται στον πελάτη λογισμικό του οποίου 
οι δημιουργοί είναι τρίτοι, ο προμηθευτής  δεν παρέχει στον πελάτη 
οποιοδήποτε δικαίωμα χρήσης το οποίο δεν έχει χορηγηθεί από το τρίτο 
αυτό μέρος στον ίδιο τον προμηθευτή. 

 
14. Εξαγωγές 

Ο πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμμορφώνεται με όλους 
τους ισχύοντες κανονισμούς περί εξαγωγών και εξωτερικού εμπορίου, το 
εθνικό δίκαιο, την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Όλες οι 
επιχειρηματικές συναλλαγές συνάπτονται με την προϋπόθεση ότι κάθε 
συναλλαγή είναι επιτρεπτή σύμφωνα με το περιεχόμενό της και τα φυσικά 
πρόσωπα και εταιρείες που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα σύμφωνα με 
όλες τις προαναφερόμενες διατάξεις. Ο Πελάτης  υποχρεούται κατόπιν 
αίτησης του Προμηθευτή να παράσχει στον τελευταίο  όλα τα 
απαραίτητα ή χρήσιμα έγγραφα, κατά την κρίση του προμηθευτή, για τη 
λήψη έγκρισης από τις αρμόδιες αρχές ή για δοκιμές ελέγχου εξαγωγής, 
συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των πληροφοριών για τους τελικούς 
χρήστες, τελικό προορισμό και προβλεπόμενη χρήση. Στην περίπτωση 
επιχειρηματικών συναλλαγών που απαιτούν έγκριση από τις αρμόδιες 
αρχές, ο Πελάτης  πρέπει να απέχει από δεσμευτικές συμφωνίες 
παράδοσης. Επιπλέον, ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί 
με τους εσωτερικούς κανονισμούς του προμηθευτή για τον έλεγχο των 
εξαγωγών. Συγκεκριμένα, ο Πελάτης δεν θα χρησιμοποιεί, δεν προσφέρει 
προς πώληση ή δεν πωλεί αγαθά του προμηθευτή (αγαθά, λογισμικό και 
τεχνολογία) ή εμπορεύσιμα αγαθά που χρησιμοποιούνται από τον 
προμηθευτή για χρήση σε όπλα ή / και όπλα. Εάν ο Πελάτης  παραβιάσει 
οποιαδήποτε  υποχρέωση που απορρέει από την παρούσα παράγραφο 
και / ή εάν μια εμπορική συναλλαγή απαγορεύεται εν μέρει ή πλήρως, ο 
προμηθευτής δικαιούται να καταγγείλει αζημίως για τον ίδιο   τη σύμβαση 
για σοβαρό λόγο  χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του Πελάτη. Στην 
περίπτωση επιχειρηματικών συναλλαγών που απαιτούν διοικητική άδεια  
από τις αρμόδιες αρχές, ο προμηθευτής δικαιούται επίσης να 
καθυστερήσει την υπηρεσία έως ότου εκδοθεί η σχετική άδεια εξαγωγής. 
Στις παραπάνω περιπτώσεις ο Προμηθευτής δεν φέρει οποιαδήποτε 
συμβατική ευθύνη λόγω καθυστερημένης εκτέλεσης ή μη εκτέλεσης των 
συμβατικών του υποχρεώσεων και δεν ενέχεται ούτε υποχρεούται στην 
καταβολή αποζημίωσης προς τον Πελάτη Οι συμβατικές υποχρεώσεις 
του Πελάτη και οι αξιώσεις του Προμηθευτή λόγω παραβίασης των 
παραπάνω υποχρεώσεων από τον Πελάτη  διατηρούνται ακέραιες. 

 
15. Προσαρμογή σύμβασης – υπαναχώρηση 
15.1 Σε περίπτωση που λάβουν χώρα απρόβλεπτα γεγονότα, όπως 

περιγράφονται στη παράγραφο 5.2, τα οποία μεταβάλουν ουσιαστικά 
την οικονομική αξία ή το περιεχόμενο της Σύμβασης, ή επηρεάσουν 
ουσιαστικά την επιχείρηση του Προμηθευτή, τότε επιτρέπεται εύλογη 
προσαρμογή της Σύμβασης, σύμφωνα και με τη διάταξη της 
παραγράφου 5.2 και με την αρχή της καλής πίστης Σε περίπτωση που 
αυτό δεν είναι εφικτό από οικονομική σκοπιά, ο Προμηθευτής έχει το 
δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση. 

15.2 Ο  Προμηθευτής δικαιούται να απόσχει από την παροχή των 
συμφωνημένων υπηρεσιών ή ακόμη και να υπαναχωρήσει από τη 
Σύμβαση, σε περίπτωση που αντιληφθεί την επέλευση γεγονότων, τα 
οποία απειλούν να οδηγήσουν σε πτώχευση τον Πελάτη ή άλλων λόγων 
για τους οποίους εκείνος δεν επιθυμεί ή δεν έχει τη δυνατότητα να 
πραγματοποιήσει την Πληρωμή, όταν αυτή γίνει ληξιπρόθεσμη. 
 

16. Παραγραφή 
16.1 Δικαιώματα εγγύησης λόγω πραγματικών ελαττωμάτων παραγράφονται 

μέσα σε  δώδεκα μήνες από την παράδοση των εμπορευμάτων. Σε 
περίπτωση που  ο Πελάτης δεν αποδεχτεί την παράδοση, η περίοδος 
παραγραφής αρχίζει από εκείνο το χρονικό σημείο. Δεν επιτρέπεται η 
άσκηση της αναγωγής που προβλέπεται στο Άρθρο 933 του Αυστριακού 
Αστικού Κώδικα. 

16.2 Αξιώσεις Αποζημίωσης παραγράφονται μέσα σε έξι μήνες από τη χρονική 
στιγμή που ο ζημιωθείς έλαβε γνώση του ζημιογόνου γεγονότος και του 
υπεύθυνου, σε καμία όμως περίπτωση αργότερα  από δύο χρόνια από 
την επέλευση του ζημιογόνου γεγονότος, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά 
σε διάταξη νόμου. 

16.3 Σε περίπτωση που το αντικείμενο της παροχής μεταπωληθεί, μέσω της 
αλυσίδας διανομής του Πελάτη σε Καταναλωτή και ο Πελάτης 
υποχρεωθεί να καταβάλει αποζημίωση  υπέρ του τελευταίου, λόγω μη- ή 
πλημμελούς εκπλήρωσης, τότε ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να 
διεκδικήσει αποζημίωση από τον Προμηθευτή ακόμα και μετά το πέρας 
της διετούς περιόδου. Η αξίωση αποζημίωσης. Η αξίωση αποζημίωσης 
πρέπει όμως να ασκηθεί μέσα σε δύο μήνες από την καταβολή της 



 
 

Γενικοί Όροι Προμηθειών της SICK Gmbh 
Σε ισχύ από 07.02.2020 

αποζημίωσης στον Καταναλωτή. Παρόμοια δικαιώματα αναγωγής 
παραγράφονται μέσα σε πέντε χρόνια με την παράδοση της παροχής 
από τον Προμηθευτή. 

16.4 Οι απαντήσεις του Προμηθευτή στις καταγγελίες του πελάτη δεν πρέπει 
σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν ότι εισάγουν τον Προμηθευτή σε 
διαπραγματεύσεις και συνομιλίες σχετικά με τα πραγματικά περιστατικά 
και τους ισχυρισμούς του Πελάτη, εφόσον ο Προμηθευτής αρνείται τις 
καταγγελίες και τους ισχυρισμούς. 
 

17. Δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο 
17.1 Ο μοναδικός τόπος δικαιοδοσίας για όλες τις διαφορές που τυχόν 

προκύψουν άμεσα ή έμμεσα από τη Σύμβαση, σχετικά με το περιεχόμενο 
της Σύμβασης, είναι τα δικαστήρια της έδρας του Προμηθευτή, ήτοι τα 
δικαστήρια της Βιέννης Neudorf. Ο Προμηθευτής έχει επίσης δικαίωμα 
να επιλέξει διαφορετικό τόπο δικαιοδοσίας.  Δεν έχουν ισχύ τυχόν ρήτρες 
διαιτησίας. 

17.2 Σχετικά με τη νομική σχέση, η Σύμβαση διέπεται από το Αυστριακό Δίκαιο 
με αποκλεισμό του Αυστριακού Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου. Δεν 
εφαρμόζεται αντίστοιχα η από 11.04.1980 Σύμβαση των Ηνωμένων 
Εθνών για τις Διεθνείς Πωλήσεις Κινητών Πραγμάτων. 
 

18. Αυτοτέλεια 
Σε περίπτωση που κάποια διάταξη ή διατάξεις καταστούν ανίσχυρες, 
άκυρες, αυτό δεν επηρεάζει την ισχύ των υπόλοιπων διατάξεων. Στην 
περίπτωση αυτή η άκυρη διάταξη πρέπει να ερμηνεύεται, επεξηγείται ή 
να αντικαθίσταται με τέτοιο τρόπο, ώστε να καθίσταται εφικτός ο 
οικονομικός σκοπός της. Αυτό δεν ισχύει, σε περίπτωση που η διατήρηση 
της Σύμβασης θα προκαλούσε δυσανάλογα μεγάλο βάρος στα 
Συμβαλλόμενα Μέρη. 


