ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ
ηε …………….., ζήκεξα, ηελ …… ηνπ κήλα ……. ηνπ έηνπο 20….
ΜΔΣΑΞΤ:
Αθελφο ηεο νκφξξπζκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία “…………….”, κηαο
εηαηξείαο εγγεγξακκέλεο ζχκθσλα κε ην δίθαην ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο,
πνπ εδξεχεη ζην ………. ………….., επί ηεο νδνχ …………. αξ. ….., κε Α.Φ.Μ.
………….. θαη ΓΟΤ …………, (εθεμήο θαινχκελε “ΠΩΛΗΣΗ”), ε νπνία λνκίκσο
εθπξνζσπείηαη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ παξφληνο απφ ηνλ δηαρεηξηζηή ηεο θ.
.............................................
ΚΑΙ
Αθεηέξνπ ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία “……………….”, κηαο εηαηξείαο
εγγεγξακκέλεο ζχκθσλα κε ην δίθαην ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο πνπ εδξεχεη
ζηελ ……… Κχπξνπ, επί ηεο νδνχ ……………. αξ. …., κε αξηζκφ εγγξαθήο ………….
ε νπνία λνκίκσο εθπξνζσπείηαη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ παξφληνο απφ ηνλ
................................... (εθεμήο θαινχκελε “ΑΓΟΡΑΣΗ”).
Λέμεηο θαη εθθξάζεηο πνπ πξνζδηνξίδνληαη κε θεθαιαία ζε απηή ηε χκβαζε ζα
έρνπλ ηελ ίδηα εξκελεία πνπ ηνπο απνδίδεηαη ζε απηή ηε χκβαζε Πψιεζεο θαη
Δπαλακίζζσζεο, ε νπνία ηίζεηαη ζε ηζρχ ηελ …………….,

κεηαμχ ηνπ ΠΩΛΗΣΗ

ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣΗ.
πκθσλήζεθαλ θαη έγηλαλ ακνηβαίσο απνδεθηά ηα εμήο:
Καη' αξράο, ακθφηεξα ηα κέξε ζπκθσλνχλ ζην φηη ε παξνχζα ζχκβαζε
πψιεζεο

απνηειεί

θαηαξηίζζεθε

έλα

κεηαμχ

εληαίν

ηνπο,

κε

ζχλνιν

κε

εκεξνκελία

ηελ

ζχκβαζε

ππνγξαθήο

Δθκηζζσηή ηνλ Αγνξαζηή θαη Μηζζσηή ηνλ Πσιεηή.

κίζζσζεο
ηελ

…………,

πνπ
κε

1. ΠΩΛΗΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ
Ο ΠΩΛΗΣΗ ζπκθσλεί λα πσιήζεη θαη ν ΑΓΟΡΑΣΗ ζπκθσλεί λα αγνξάζεη
απφ ηνλ ΠΩΛΗΣΗ ηνλ εμνπιηζκφ πνπ επηζπλάπηεηαη σο Παξάξηεκα Α ζηελ
παξνχζα καδί κε φια ηα πξφζζεηα αληηθείκελα, εμαξηήκαηα πνπ επηζπλάπηνληαη
ζην Παξάξηεκα Α ζηελ παξνχζα, (εθεμήο θαινχκελα σο “Δμνπιηζκφο”)
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ.
2. ΣΙΜΗMΑ ΑΓΟΡΑ
Ο ΑΓΟΡΑΣΗ αγνξάδεη ηνλ Δμνπιηζκφ έλαληη πνζνχ ……………….. Δπξψ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α.(………. €).
3. ΠΑΡΑΓΟΗ
Ο ΠΩΛΗΣΗ ζα παξαδψζεη ηνλ Δμνπιηζκφ θαη ν ΑΓΟΡΑΣΗ ζα απνδερηεί ηελ
παξάδνζε ηνπ ηε Γήιε Ηκέξα Καηαβνιήο ζε ηφπν πνπ ζα νξίζεη ν ηειεπηαίνο
πξηλ ή θαηά ηε Γήιε Ηκέξα Καηαβνιήο. Αλεμαξηήησο νπνηαζδήπνηε άιιεο
δηάηαμεο ηεο παξνχζαο, ν ΠΩΛΗΣΗ ζα θέξεη ηνλ θίλδπλν κέρξη θαη ηελ πιήξε
εμφθιεζε, γηα ηελ θαηαζηξνθή ηνπ εμνπιηζκνχ, ζε πεξίπησζε δεκίαο απφ
ιφγνπο αλσηέξαο βίαο φπσο (ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά) θσηηάο, ζεηζκνχ
θιπ.
4. ΓΗΛΗ ΗΜΔΡΑ ΚΑΣΑΒΟΛΗ
Γήιε Ηκέξα Καηαβνιήο, νξίδεηαη κε ηελ παξνχζα ε .../.../2010.
5. ΔΠΑΝΑΜΙΘΩΗ
Όπσο ηνλίζζεθε θαη ζηελ αξρή ηεο παξνχζαο, απηή ε χκβαζε ηειεί ππφ ηελ
αίξεζε θαη ηε ζπκθσλία, πνπ έγηλε ακνηβαίσο απνδεθηή, φηη ν ΠΩΛΗΣΗ ζα
κηζζψζεη ηνλ Δμνπιηζκφ απφ ηνλ ΑΓΟΡΑΣΗ ζχκθσλα κε ηε χκβαζε Μίζζσζεο

κεηαμχ ηνπ Πσιεηή σο Μηζζσηή θαη ηνπ ΑΓΟΡΑΣΗ σο Δθκηζζσηή, κε
εκεξνκελία ζχλαςεο ίδηα κε απηήλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζε (αλαθεξνκέλε σο
ε" χκβαζε Μίζζσζεο").
Ο ΠΩΛΗΣΗ δειψλεη ζαθψο θαη εγγπάηαη ζηνλ ΑΓΟΡΑΣΗ φηη ν Δμνπιηζκφο έρεη
εγθαηαζηαζεί, ειεγρζεί, επηζεσξεζεί θαη εγθξηζεί απφ ηνλ ίδην. Ο ΑΓΟΡΑΣΗ
αληίζηνηρα, δειψλεη φηη ν Δμνπιηζκφο είλαη ηεο αξεζθείαο ηνπ, ζε θαιή
ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε θαη δελ παξνπζηάδεη πξαγκαηηθά θαη λνκηθά ειαηηψκαηα.

6. ΤΝΣΗΡΗΗ/ΔΓΓΤΗΔΙ
(α) Ο ΠΩΛΗΣΗ εγγπάηαη φηη ν Δμνπιηζκφο είλαη άξηηνο θαη ειεχζεξνο
νπνηνπδήπνηε πξαγκαηηθνχ θαη λνκηθνχ ειαηηψκαηνο, έρεη δε ππνζηεί φινπο
ηνπο θαηάιιεινπο ειέγρνπο θαη πιεξνί φιεο ηηο ζπκθσλεκέλεο ηδηφηεηεο.
(β) Ο ΠΩΛΗΣΗ δηα ηεο παξνχζεο εθρσξεί ζηνλ ΑΓΟΡΑΣΗ φια ηα δηθαηψκαηά
ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ Δμνπιηζκφ ζε ζρέζε κε ηηο εγγπήζεηο, ηε
ζπληήξεζε, ηα δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο, ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα θαη φια ηα
ζπλαθή δηθαηψκαηα πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο θαη θαηνρήο
πξντφλησλ πνπ ηνπο έρεη ρνξεγεζεί άδεηα εθκεηάιιεπζεο

θαη ηα νπνία

ζπλδένληαη κε ηνλ Δμνπιηζκφ.
7. ΠΡΟΘΔΣΔ ΔΓΓΤΗΔΙ ΠΩΛΗΣΗ
(α) Ο ΠΩΛΗΣΗ είλαη κία εηαηξεία πνπ έρεη ζπζηαζεί θαη πθίζηαηαη λφκηκα
ζχκθσλα κε ην δίθαην ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη είλαη ηθαλφο λα δηελεξγεί
εξγαζίεο.
(β) Ο ΠΩΛΗΣΗ είλαη λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλνο λα εθηειεί θαη λα νινθιεξψλεη
ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζχκθσλα κε απηή ηε χκβαζε θαη λα δηελεξγεί φιεο ηηο
εηαηξηθέο πξάμεηο πνπ απαηηνχληαη εθ κέξνπο ηνπ γηα ηε λφκηκε εθηέιεζε,
παξάδνζε θαη νινθιήξσζε ηεο ζχκβαζεο φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξνχζα .

(γ) Η εθηέιεζε, παξάδνζε θαη νινθιήξσζε απφ ηνλ ΠΩΛΗΣΗ ησλ ζηελ
παξνχζα πξνβιεπνκέλσλ ππνρξεψζεψλ ηνπ δελ ζπγθξνχεηαη νχηε παξαβηάδεη
νπνηαδήπνηε δηάηαμε πξνβιέπεηαη ζην Δηαηξηθφ Καηαζηαηηθφ ηνπ Πσιεηή νχηε
ζπληζηά γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ αζέηεζε ησλ ελνρηθψλ ππνρξεψζεσλ
νπνηαζδήπνηε ζπκθσλίαο κε ηελ νπνία ν ΠΩΛΗΣΗ είλαη ζπκβαιιφκελν κέξνο
ή δηα ηεο νπνίαο ν ΑΓΟΡΑΣΗ δεζκεχεηαη.
(δ)

Κάζε αληηθείκελν ηνπ Δμνπιηζκνχ αλήθεη ζηνλ ΠΩΛΗΣΗ ρσξίο λα

επηβαξχλεηαη απφ νπνηεζδήπνηε εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο νπνηνπδήπνηε είδνπο ή
πεξηγξαθήο. Καηά ηελ αγνξά ηνπ Δμνπιηζκνχ δηα ηεο παξνχζεο, ν ΑΓΟΡΑΣΗ
ζα απνθηήζεη λφκηκν θαη απαιιαγκέλν εκπξάγκαησλ αζθαιεηψλ ηίηιν ζε ζρέζε
κε ηνλ Δμνπιηζκφ. Κάζε αληηθείκελν ηνπ Δμνπιηζκνχ (i) είλαη εγθαηεζηεκέλν ηελ
παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή ζηελ .................... θαη (ii) έρεη εγθαηαζηαζεί φιεο ηηο
ζηηγκέο ζην Κξάηνο

................

ζην νπνίν πθίζηαηαη ε θπξηφηεηα ηνπ

Δμνπιηζκνχ ηνπ ΠΩΛΗΣΗ.

Όιεο νη εγγπήζεηο ηεο παξνχζεο πθίζηαληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο
απηήο ηεο χκβαζεο θαη ηεο αγνξάο ηνπ Δμνπιηζκνχ.
8. ΣΙΣΛΟ ΚΤΡΙΟΣΗΣΑ
Ο Σίηινο Κπξηφηεηαο ζα κεηαβηβαζζεί απφ ηνλ ΠΩΛΗΣΗ ζηνλ ΑΓΟΡΑΣΗ ηελ
εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ν ΑΓΟΡΑΣΗ ζα θαηαβάιιεη ην ηίκεκα φπσο
νξίδεηαη αλσηέξσ.
9. ΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ
Οπνηαδήπνηε εηδνπνίεζε πνπ παξέρεηαη δηα ηεο παξνχζεο ζα είλαη έγγξαθε θαη
ζα απνζηέιιεηαη κε θαλνληθφ ή ζπζηεκέλν ηαρπδξνκείν θαη ζα απεπζχλεηαη ζε
νπνηνδήπνηε κέξνο γηα ην νπνίν

πξννξίδεηαη ζηε δηεχζπλζε πνπ αλαθέξεηαη

ζηελ πξψηε παξάγξαθν απηήο ηεο χκβαζεο ή ζε ηέηνηα άιιε δηεχζπλζε ηελ

νπνία νπνηνδήπνηε κέξνο ζα ππνδείμεη εγγξάθσο θαη ηέηνηα εηδνπνίεζε ζα
ηίζεηαη ζε ηζρχ φηαλ ιακβάλεηαη ή εληφο ηξηψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο
απνζηνιήο, νπνηνδήπνηε εθ ησλ δχν ιάβεη πξψηα ρψξα. Οπνηνδήπνηε άιιν
κέζνλ εηδνπνίεζεο απνθιείεηαη, αθφκα θαη απηφο ν φξθνο.
10. ΓΔΜΔΤΔΙ ΑΜΦΟΣΔΡΩΝ ΣΩΝ ΜΔΡΩΝ
(α) Μεηά απφ απαίηεζε ηνπ ΑΓΟΡΑΣΗ, ν ΠΩΛΗΣΗ ζα παξάζρεη νπνηαδήπνηε
βνήζεηα ζηνλ ΑΓΟΡΑΣΗ ρσξίο νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ έμνδα, ζε φ,ηη αθνξά
ηελ απφθηεζε φισλ ησλ αδεηψλ πνπ είλαη αλαγθαίεο ή ρξήζηκεο γηα ηελ νξζή
ιεηηνπξγία ηνπ Δμνπιηζκνχ (πεξηιακβαλνκέλσλ ρσξίο πεξηνξηζκφ νπνησλδήπνηε
ζπλαηλέζεσλ θαη/ή εθρσξήζεσλ κεηαβίβαζεο θαη/ή ελεξγνπνίεζεο ηέηνησλ
αδεηψλ).
(β) Ο ΑΓΟΡΑΣΗ δεζκεχεηαη φηη ζα θαηαβάιιεη νπνηνπδήπνηε είδνπο θφξνπο
πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πψιεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζηνλ ΑΓΟΡΑΣΗ ζχκθσλα κε
απηή ηε χκβαζε θαη ζχκθσλα κε ηα θνηλά ζπλαιιαθηηθά ήζε.
11. ΣΔΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ - ΓΩΙΓΙΚΙΑ
(α) Η παξνχζα ζπληζηά νιφθιεξν ην ψκα ηνπ θεηκέλνπ ηεο χκβαζεο αλάκεζα
ζηνλ ΠΩΛΗΣΗ θαη ΑΓΟΡΑΣΗ

ζε φηη αθνξά ηελ πψιεζε ηνπ Δμνπιηζκνχ θαη

θακία δέζκεπζε ή δήισζε πνπ πξνέξρεηαη δηα ηεο παξνχζεο δε ζα δεζκεχεη ηνλ
ΑΓΟΡΑΣΗ ή ΠΩΛΗΣΗ σο εγγχεζε ή δήισζε, εθηφο εάλ είλαη έγγξαθε θαη έρεη
εθηειεζηεί απφ ην κέξνο πνπ έρεη δεζκεπζεί απφ απηή.
(β) Απηή ε χκβαζε είλαη δεζκεπηηθή ηφζν γηα ηα κέξε φζν θαη γηα ηνπο
θαζνιηθνχο θαη εηδηθνχο δηαδφρνπο ηνπο.
(γ) Απηή ε χκβαζε δηέπεηαη θαη εξκελεχεηαη ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο ηεο
Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, ηζρχνλ δίθαην δε είλαη ην Γίθαην ηεο Κππξηαθήο
Γεκνθξαηίαο,

θαηφπηλ

πεξηιακβαλνκέλσλ

ξεηήο

ζπκθσλίαο

θαη

επηινγήο

ησλ

κεξψλ,

φισλ ησλ ζεκάησλ ηεο εξκελείαο, εγθπξφηεηαο θαη

εθηέιεζεο. Γηα νπνηεζδήπνηε δηαθνξέο πνπ απνξξένπλ απφ απηή ηε χκβαζε
αξκφδην είλαη ην επαξρηαθφ δηθαζηήξην …………...
(δ) Απηή ε πκθσλία ζπληάρζεθε ζε δχν (2) αληίγξαθα εθ ησλ νπνίσλ έιαβε
έλα, θάζε έλα ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ.
(ε) Ο ΠΩΛΗΣΗ ζπκθσλεί λα απνδεκηψλεη θαη λα απαιιάζζεη ηνλ ΑΓΟΡΑΣΗ
απφ νπνηεζδήπνηε απαηηήζεηο, επηζρέζεηο, έμνδα ή δεκίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ
ηελ παξαβίαζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ ΠΩΛΗΣΗ ή απφ νπνηαδήπνηε παξάιεηςή
ηνπ δηα ηεο παξνχζεο.
Δ ΔΠΙΒΔΒΑΙΩΗ ΣΩΝ ΑΝΩΣΔΡΩ, ηα κέξε εθηεινχλ απηή ηε χκβαζε θαη δηα
ηεο παξνχζεο εγγπψληαη φηη νη εθπξφζσπνί ηνπο, ε ππνγξαθή ησλ νπνίσλ
ηίζεηαη θαησηέξσ, είλαη λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλνη φπσο απαηηείηαη γηα λα
εθηειέζνπλ απηή ηε χκβαζε.

......................................
ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΩΛΗΣΗ
………………………………….

…...................................
ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΓΟΡΑΣΗ
“………………………….”

ΔΞΟΠΛΙΜΟ – ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α'
Σν παξφλ παξάξηεκα απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο θαη έλα εληαίν ζχλνιν κε
ηελ απφ …………. χκβαζε Πψιεζεο κεηαμχ ηεο “……………….” σο Πσιεηή θαη ηεο
“……………….” σο αγνξαζηή. Αθνινπζεί ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ηνπ εμνπιηζκνχ:


…………………..



…………………..



…………………..

