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ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 
 
Στην Αθήνα σήμερα, την  .................  Αυγούστου 2010, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι 
αφενός: 

α) Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» 
που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, επί της Λεωφόρου Μεσογείων αρ. 312, όπως 
νόμιμα εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας από 
……………………………………………………………………………….. και που στο εξής 
θα αποκαλείται, χάριν συντομίας, «SPACE HELLAS» 

και 

β) Ο Αστικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία 
«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ 
ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ», με Α.Φ.Μ. 998404734 της ΚΒ' Δ.Ο.Υ. Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα 
επί της οδού Μάρνη αρ. 56 και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από 
τον κ. Χαριτωνίδη Γεώργιο, Γενικό Διευθυντή αυτού, και που στο εξής θα αποκαλείται, χάριν 
συντομίας, «Σ.Ε.Π.Π.Π. » ή «Συνεταιρισμός», 

αφού έλαβαν υπόψη τους τα εξής: 

α) Ο Σ.Ε.Π.Π.Π. είναι αστικός συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης και μέλη του μπορούν 
να γίνουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι κάτοχοι άδειας λειτουργίας πρακτορείων των 
παιχνιδιών πρόγνωσης της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ή/και άλλων παιχνιδιών πρόγνωσης κρατικής 
εποπτείας (Κρατικά Λαχεία, Ο.Δ.Ι.Ε.). Ο Συνεταιρισμός έχει κυρίως οικονομικούς σκοπούς 
και αποβλέπει στην οικονομική ανάπτυξη των μελών του. Μεταξύ των Καταστατικών 
Σκοπών του Σ.Ε.Π.Π.Π. είναι και η εξασφάλιση καλύτερων όρων προμήθειας τεχνολογικού 
και άλλου εξοπλισμού των καταστημάτων των μελών του. Ενδεικτικά μέσα εκπλήρωσης 
είναι και «η κατάρτιση συμβάσεων και η σύναψη συμφωνιών για λογαριασμό των μελών του 
με προμηθευτές τεχνολογικού εξοπλισμού (δέκτες τηλεόρασης, ηλεκτρονικοί υπολογιστές 
καθώς και περιφερειακά και αναλώσιμα αυτών κτλ)», όπως επίσης και «η παροχή 
συμβουλών κι υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και ιδιώτες». 

β) Η SPACE HELLAS δραστηριοποιείται στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής 
και της ασφάλειας και συνεργάζεται με την LG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ Α.Ε. για την 
προμήθεια, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη οπτικοακουστικών συστημάτων και 
λύσεων υψηλής τεχνολογίας στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα. 

γ) Την ανοιχτή πρόσκληση - έρευνα αγοράς του Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Πρακτόρων 
Παιχνιδιών Πρόγνωσης - Σ.Ε.Π.Π.Π. προς τις Εταιρείες ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών 
για την προμήθεια σε οικονομική προσφορά τηλεοπτικών δεκτών τύπου LCD 40 και 42 
ιντσών, συμβατών με το σύστημα Horizon της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. στα Πρακτορεία Ο.Π.Α.Π., την 
αντίστοιχη συμμετοχή και την υποβολή σχετικής προσφοράς από τη SPACE HELLAS με 
ημερομηνία κατάθεσης την 26η Μαΐου 2010 και εν συνεχεία την επιλογή μετά από 
ηλεκτρονική διαβούλευση και ψηφοφορία των Μελών του Σ.Ε.Π.Π.Π. του μοντέλου LG 42 
LD 420 που πρότεινε η SPACE HELLAS. 
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δ) Την οργάνωση και διεξαγωγή από τον Σ.Ε.Π.Π.Π., κατά τον μήνα Ιούλιο του 2010, 
έρευνας αγοράς στα Μέλη του Συνεταιρισμού, αλλά και στους υπόλοιπους Πράκτορες 
Ο.Π.Α.Π. όλης της χώρας για το επιλεγέν μοντέλο τηλεοπτικού δέκτη που προσφέρει η 
SPACE HELLAS. 

Στα πλαίσια της ανωτέρω έρευνας ο Σ.Ε.Π.Π.Π. συνεργάστηκε με την Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και 
απέστειλε στα τερματικά περίπου πέντε χιλιάδων Πρακτόρων ενημερωτικό σημείωμα για την 
προσφορά της SPACE HELLAS. Ειδικότερα, για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του 
τηλεοπτικού δέκτη, την τιμή και τον τρόπο παράδοσης του στον κάθε Πράκτορα, καθώς και 
μία αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αγοράς με τα απαραίτητα προς συμπλήρωση στοιχεία 
των ενδιαφερομένων και τον αριθμό των τεμαχίων που επιθυμούν. Οι αιτήσεις ενδιαφέροντος 
συλλέχθηκαν από Κεντρικούς Πράκτορες, μεταφέρθηκαν στην Ο.Π.Α.Π. Αθήνας και 
Θεσσαλονίκης και παραδόθηκαν στη έδρα του Συνεταιρισμού στην Αθήνα. 

Ταυτόχρονα και ο Σ.Ε.Π.Π.Π., μέσω της ηλεκτρονικής του σελίδας, ενημέρωσε τους 
Πράκτορες για τη σχετική δυνατότητα αγοράς του συγκεκριμένου μοντέλου και μέσω 
τηλεομοιοτυπίας - fax πρόκειται να συγκεντρώσει τις αιτήσεις των Πρακτόρων που επέλεξαν 
αυτόν τον τρόπο εκδήλωσης του ενδιαφέροντός τους. 
 

Προχώρησε δε σε, τηλεφωνικές και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διευκρινίσεις των 
τεχνικών χαρακτηριστικών και της τιμής του δέκτη, της αγοράς και παράδοσης και παρείχε 
όλες τις εν γένει απαραίτητες για τους Πράκτορες, Μέλη και μη, πληροφορίες αναφορικά με 
τη διαδικασία παραγγελίας και παραλαβής. 
 

ε) Τη δημιουργία από τον Σ.Ε.Π.Π.Π. καταλόγου σε ηλεκτρονική μορφή με τα στοιχεία των 
ενδιαφερομένων Πρακτόρων (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, Α.Φ.Μ. 
και Δ.Ο.Υ.) και την επιβεβαίωση των ανωτέρω καταχωρηθέντων στοιχείων, 
 

συμφωνούν, συνομολογούν και κάνουν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 
 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΑΜΟΙΒΗ 
 

Ο Σ.Ε.Π.Π.Π. αναλαμβάνει την υποχρέωση να συγκεντρώσει, καταρτίσει και παραδώσει 
στην SPACE HELLAS κατά την υπογραφή της παρούσας τον πλήρη και αναλυτικό 
κατάλογο με τα στοιχεία των Πρακτόρων Ο.Π.Α.Π. -Μελών του Συνεταιρισμού και μη- που 
εκδήλωσαν ενδιαφέρον αγοράς (Αιτήσεις εκτέλεσης παραγγελιών) του προσφερόμενου από 
τη SPACE HELLAS μοντέλου τηλεόρασης LG 42 LD 420. Περαιτέρω, Ο Σ.Ε.Π.Π.Π. θα 
παράσχει υπηρεσίες συντονισμού και οργάνωσης κατά την εκτέλεση των συμβάσεων 
πώλησης με τους Πράκτορες ΟΠΑΠ -μέλη του Συνεταιρισμού ή μη. Συγκεκριμένα,  θα 
προβαίνει σε άμεση διευκρίνιση των στοιχείων των υποψήφιων στον παραδιδόμενο κατάλογο 
αγοραστών, όταν αυτά εκ παραδρομής δεν είναι σωστά καταχωρημένα και τούτο ζητηθεί από 
τη SPACE HELLAS, καθώς και θα αποστέλλει σε αυτήν νέο ενημερωμένο κατάλογο στην 
περίπτωση που λάβει επιπλέον αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά τη διάρκεια ισχύος 
της παρούσας. (Εφεξής «υπηρεσία»). 
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Η SPACE HELLAS, αντιστοίχως, θα ενημερώνει εγγράφως το Σ.Ε.Π.Π.Π. ανά 
δεκαπενθήμερο για τους Πράκτορες Ο.Π.Α.Π. που έκαναν χρήση της σχετικής δυνατότητας 
αγοράς και για το σύνολο των τεμαχίων που έχουν πωληθεί.. 

Η SPACE HELLAS αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει στο Σ.Ε.Π.Π.Π. ως αμοιβή 
για την ανωτέρω περιγραφείσα υπηρεσία του το ποσό των δύο χιλιάδων Ευρώ (2.000 €) 
πλέον ισχύοντος Φ.Π.Α, για την συγκέντρωση Αιτήσεων πώλησης έως χιλίων (1000) 
συσκευών. 

Το ανωτέρω ποσό θα καταβληθεί εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης 
του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών που υποχρεούται να παραδώσει ο Σ.Ε.Π.Π.Π. στην 
SPACE HELLAS. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ 

 

Η SPACE HELLAS θα επικοινωνεί με κάθε υποψήφιο, από τον ηλεκτρονικό κατάλογο που 
παραδίδει ο Συνεταιρισμός, Πράκτορα - Αγοραστή για την επιβεβαίωση της σχετικής 
πρόθεσης αγοράς, την ποσότητα των τεμαχίων, την πιστοποίηση των στοιχείων του 
Αγοραστή και το είδος του παραστατικού αγοράς που επιθυμεί (τιμολόγιο αγοράς). Στη 
συνέχεια, θα αποστέλλει μέσω τηλεομοιοτυπίας την, υπογεγραμμένη από το νόμιμο 
εκπρόσωπό της Σύμβαση Πώλησης, η οποία θα υπογράφεται από τον Πράκτορα και θα 
αποστέλλεται στη SPACE HELLAS με τον ίδιο τρόπο. Με την αποστολή από τον Πράκτορα 
του σχετικού αποδεικτικού κατάθεσης του αντίστοιχου χρηματικού ποσού στο τραπεζικό 
Λογαριασμό …………………………………………………………………………………. 
της SPACE HELLAS στην ………………………………………………………… Τράπεζα 
κατά τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι - Σύμβαση Πώλησης, η SPACE HELLAS θα 
αποστέλλει στον Αγοραστή τους αντίστοιχους τηλεοπτικούς δέκτες συνοδευόμενους από 
δελτίο αποστολής και χωρίς καμία πρόσθετη χρέωση, εντός πέντε εργάσιμων ημερών και 
σύμφωνα πάντοτε με τα στο Παράρτημα Ι της παρούσας συμφωνούμενα. 
 

ΑΡΘΡΟ 3 
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 
Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν όλες οι πληροφορίες του ενός προς το άλλο, που έχουν 
ήδη καταστεί γνωστές κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, παρασχέθηκαν κατά την 
εκπόνηση ή τη διάρκεια της Σύμβασης ή που πρόκειται να αποκαλυφθούν κατά την εκτέλεση 
της (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τεχνικές και επιχειρηματικές πληροφορίες, τεχνικές και 
μέθοδοι ανάπτυξης και λειτουργίας, αρχεία προσώπων ή πραγμάτων) να είναι και να 
παραμείνουν και μετά την κατά οποιονδήποτε τρόπο λύση ή λήξη της παρούσας, 
εμπιστευτικού περιεχομένου. Να μην χρησιμοποιηθούν, είτε ολικά είτε μερικά, από τα 
συμβαλλόμενα μέρη, τους υπαλλήλους, τα μέλη και τους εκπροσώπους τους, παρά μόνο κατά 
το μέτρο που είναι αναγκαίο αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση των σκοπών της 
παρούσας Σύμβασης. 
 
Η SPACE HELLAS δεσμεύεται για το απόρρητο των στοιχείων των Αγοραστών -
Πρακτόρων Ο.Π.Α.Π. που παραλαμβάνει από τον Σ.Ε.Π.Π.Π. και σε καμία περίπτωση δεν 
πρέπει να τα κοινοποιεί σε τρίτους, παρά μόνο στην περίπτωση που η κοινοποίηση κρίνεται 
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αναγκαία για τη διαδικασία της ορθής και έγκαιρης παράδοσης των συσκευών, για 
παράδειγμα στη μεταφορική εταιρεία. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Οι Συμβαλλόμενοι Σ.Ε.Π.Π.Π. και SPACE HELLAS δεσμεύονται ότι έχουν λάβει και ότι θα 
λαμβάνουν καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης όλα τα ενδεδειγμένα κατά περίπτωση μέτρα 
για την ομαλή λειτουργία των εδώ συνομολογούμενων, με επικοινωνία και συνεργασία, σε 
κάθε εμφανιζόμενη περίπτωση, των αρμόδιων υπηρεσιών τους και ότι θα επιδεικνύουν την 
επιμέλεια που δείχνουν στις δικές τους υποθέσεις, προκειμένου να αποφεύγονται 
καθυστερήσεις ή λάθη στα ανωτέρω συμφωνούμενα, που είναι δυνατό να διαταράξουν τις 
μεταξύ τους σχέσεις ή να προκαλέσουν προβλήματα στη σχέση του Συνεταιρισμού με τα 
Μέλη του ή με τους υπόλοιπους Πράκτορες Ο.Π.Α.Π.. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 
ΣΧΕΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΡΩΝ 

 
Κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης αυτής, τόσο ο Σ.Ε.Π.Π.Π. όσο και τα Μέλη του, 
οι εκπρόσωποι του και οι υπάλληλοί του δε βρίσκονται σε απολύτως καμία εξάρτηση ή 
εργασιακή σχέση με την SPACE HELLAS, τους εκπροσώπους και τους υπαλλήλους αυτής. 
 
Ο Σ.Ε.Π.Π.Π. ευθύνεται για την έγκυρη, πλήρη και έγκαιρη παροχή των υπηρεσιών του προς 
τη SPACE HELLAS για την εφαρμογή της παρούσας. 
 
Ο Σ.Ε.Π.Π.Π. ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε καθυστέρηση παράδοσης των 
τηλεοπτικών δεκτών, καθώς και για την ανταπόκριση των Πρακτόρων στην προσφορά και 
την τελική ποσότητα των πωλούμενων συσκευών. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 6 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Η παρούσα Σύμβαση, της οποίας όλοι οι όροι είναι ουσιώδεις, αποτελείται από το κυρίως 
κείμενο και το συνημμένο Παράρτημα Ι ( Σύμβαση Πώλησης μεταξύ SPACE HELLAS και 
Πράκτορα ΟΠΑΠ - Αγοραστή), το οποίο αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος της. 

Εμπεριέχει το σύνολο των μεταξύ των συμβαλλομένων συμφωνιών και υπερισχύει κάθε 
άλλης προηγούμενης μεταξύ τους ρύθμισης, συμπληρώνεται δε, τροποποιείται ή καταργείται 
μόνον με έγγραφη συμφωνία των μερών. 

Η παρούσα Σύμβαση είναι Ορισμένου Χρόνου. Η ισχύς της άρχεται την ημερομηνία της 
υπογραφής της και λήγει την 22α Οκτωβρίου 2010, εκτός αν άλλως συμφωνηθεί 
μεταγενέστερα μεταξύ των μερών. 

Η καταγγελία της επιτρέπεται μόνο για σπουδαίο λόγο, πραγματοποιείται εγγράφως και 
κοινοποιείται στο αντισυμβαλλόμενο μέρος με συστημένη επιστολή απευθυνόμενη στη 
διεύθυνση του παραλήπτη, η οποία αναγράφεται στην αρχή της παρούσας. 
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Η λύση της παρούσας για οποιονδήποτε λόγο δεν δύναται να επηρεάσει ήδη κτηθέντα 
δικαιώματα ή γεννηθείσες υποχρεώσεις εκάστου μέρους, ούτε να επηρεάσει την εφαρμογή ή 
την θέση ή την διατήρηση σε ισχύ οποιουδήποτε όρου της παρούσας, ο οποίος δεσμεύει τα 
μέρη και μετά την κατά οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της σύμβασης αυτής. 

 
ΑΡΘΡΟ 7 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
 
Τα Συμβαλλόμενα Μέρη δεν ευθύνονται για καθυστέρηση, μη εκπλήρωση ή πλημμελή 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του ενός προς τον άλλον, όταν αυτά οφείλονται στην 
επέλευση γεγονότος ανωτέρας βίας. Ανωτέρα βία θεωρείται κάθε γεγονός ανεξάρτητο από τη 
βούληση των συμβαλλομένων μερών, που είναι αντικειμενικά απρόβλεπτο και δεν είναι 
δυνατόν να προληφθεί με την επιμέλεια και τη σύνεση που οφείλει να υποδεικνύει κάθε 
μέρος στις συναλλαγές. Προκειμένου δε να συντρέξει εφαρμογή του παρόντος, το μέρος που 
εμποδίζεται στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του, οφείλει να ενημερώσει σχετικά το άλλο 
μέρος, μόλις λάβει γνώση του γεγονότος και δεν εμποδίζεται από τη φύση του γεγονότος να 
προβεί σε ενημέρωση. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 
Σε περίπτωση που κάποια διάταξη ή μέρος διάταξης της παρούσας Σύμβασης θεωρηθεί στη 
συνέχεια ανίσχυρο ή ανενεργό, οι λοιπές συμφωνίες ή το υπόλοιπο τμήμα της συμφωνίας δεν 
θα επηρεάζονται από τα ανίσχυρα ή ανενεργά μέρη. 
 
Η παραίτηση από οποιοδήποτε δικαίωμα απορρέον από την παρούσα σύμβαση ισχύει μόνο 
όταν έχει υποβληθεί εγγράφως, η δε επίδειξη επιείκειας ή ανοχής από οποιαδήποτε 
συμβαλλόμενο μέρος δε δημιουργεί προηγούμενο ούτε κωλύει την επίκληση επί σκοπώ 
πλήρους ικανοποίησης επί Δικαστηρίου ή εξωδίκως οποιουδήποτε δικαιώματος που απορρέει 
από την παρούσα Σύμβαση. 

Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά ή διένεξη μεταξύ των 
συμβαλλομένων μερών που αφορά την ερμηνεία ή/και την εφαρμογή της παρούσας θα 
υπάγεται αποκλειστικά στα αρμόδια δικαστήρια της Αθήνας. Ο όρος αυτός αποτελεί 
δικονομική σύμβαση και εξακολουθεί να ισχύει ακόμα και σε περίπτωση καταγγελίας της 
παρούσας. Πάντως, σε κάθε περίπτωση τα μέρη θα επιδιώξουν τη διευθέτηση τυχόν διαφοράς 
με συναίνεση και καλή πίστη. 

Για την πιστοποίηση των όσων συμφωνήθηκαν, η Σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε δύο (2) 
όμοια πρωτότυπα και αφού υπογράφτηκαν νόμιμα και από τους δύο Συμβαλλόμενους, 
έλαβαν το ένα ο Σ.Ε.Π.Π.Π. και το άλλο η SPACE HELLAS. 
 
 
 
 
 
 

ΓΙΑ ΤΟΝ Σ.Ε.Π.Π.Π.                                            ΓΙΑ ΤΗΝ SPACE HELLAS Α.Ε. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΣΤΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗ  ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ SPACE HELLAS ΚΑΙ Σ.Ε.Π.Π.Π. 

 

Η κατωτέρω Σύμβαση Πώλησης θα διέπει τις σχέσεις της SPACE HELLAS και του κάθε 
Πράκτορα Ο.Π.Α.Π. - μέλους του Σ.Ε.Π.Π.Π. ή μη - για την αγορά από τον τελευταίο Χ 
τεμαχίων του τηλεοπτικού δέκτη LG 42 LD 420 ή ισοδύναμου με ισότιμα τεχνικά 
χαρακτηριστικά, ο οποίος σε κάθε περίπτωση θα πληροί τις ελάχιστες προδιαγραφές 
που έχουν τεθεί από τον Σ.Ε.Π.Π.Π. Η SPACE HELLAS έχει μεριμνήσει για την 
επάρκεια τεμαχίων ικανών να καλύψουν τις ανάγκες των Πρακτόρων Ο.Π.Α.Π. για 
το συγκεκριμένο τηλεοπτικό δέκτη LG 42 LD 420 ή ισοδύναμο του με ισότιμα τεχνικά 
χαρακτηριστικά και στην ίδια πάντοτε προσφερόμενη στον Σ.Ε.Π.Π.Π. τιμή.  

Το Παράρτημα αυτό αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης που υπογράφεται 
μεταξύ της SPACE HELLAS και του Σ.Ε.Π.Π.Π.. 

 
 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ 

 
 

«Σήμερα, την ___ η ____________ 2010 μεταξύ αφενός της ανώνυμης εταιρείας με την 
επωνυμία «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» που 
εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, Λ. Μεσογείων αρ. 312, όπως νόμιμα 
εκπροσωπείται για την υπογραφή  της παρούσης  από τον κ.   _________________________  
 ________________ ,       ____________________ αυτής   (καλουμένη   εφεξής,   χάριν 
συντομίας, «SPACE HELLAS,») και αφετέρου του ________________   ____________ του 
 ________ , Πράκτορα Ο.Π.Α.Π. /Ο.Δ.Ι.Ε / ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΛΑΧΕΙΩΝ με διεύθυνση 
Πρακτορείου στην πόλη/περιοχή  _____________________     οδός  _______________  αρ. 
 ______  Τ.Κ.    ___________  και με Α.Φ.Μ.  ____________________ Δ.Ο.Υ.  __________  
 ___________________  (εφεξής καλούμενου,  χάριν  συντομίας,  «Αγοραστής») 
συμφωνούνται, συνομολογούνται και γίνονται αμοιβαία αποδεκτοί, οι ακόλουθοι, εν 
συνεχεία καθοριζόμενοι, όροι: 
 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Με την παρούσα σύμβαση η SPACE HELLAS πωλεί στον Αγοραστή ________________ (_) 
τηλεοπτικούς δέκτες τύπου LG 42'' ιντσών μοντέλου LD420 (εφεξής «συσκευές»). 

2. ΤΙΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
2.1. Το τίμημα κάθε συσκευής συμφωνείται στο ποσόν των τριακοσίων εξήντα εννέα Ευρώ 
(369,00€) πλέον ισχύοντος Φ.Π.Α. και θα καταβληθεί στην SPACE HELLAS σύμφωνα με 
τους όρους του άρθρου 3. Ο ισχύων Φ.Π.Α του τιμολογίου βαρύνει τον Αγοραστή. Το 
συνολικό τίμημα της παρούσας σύμβασης ανέρχεται στο ποσόν των 
Ευρώ   ( _____________________________ ,00€)   πλέον   ισχύοντος   Φ.Π.Α..   ήτοι 
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2.2. Ο Αγοραστής υποχρεούται να καταβάλλει το τίμημα κάθε συσκευής στην SPACE 
HELLAS σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3. 

 
3.ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

3.1. Η μεταφορά και παράδοση της κάθε συσκευής στο χώρο του Αγοραστή (ανωτέρω 
στοιχεία ταχυδρομικής διεύθυνσης) γίνεται, χωρίς πρόσθετη χρέωση, απευθείας από την LG 
ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και συνοδεύεται από σχετικό δελτίο αποστολής. 

3.2. Ουδεμία υποχρέωση παράδοσης κάθε μίας συσκευής γεννάται για την SPACE HELLAS 
εάν ο Αγοραστής προηγουμένως δεν α) καταθέσει το τίμημα αυτής (συμπεριλαμβανομένου 
του αναλογούντος Φ.Π.Α.) στον τραπεζικό λογαριασμό με 
στοιχεία:  __________________________________________________________________  
της  ______________  Τραπέζης και β) αποστείλει δια τηλεομοιοτυπίας στην SPACE 
HELLAS το σχετικό τραπεζικό αποδεικτικό κατάθεσης στον αριθμό τηλεομοιοτυπίας 
210- ____________ . 

3.3. Η SPACE HELLAS μετά την καταβολή του τιμήματος θα εκδίδει και θα αποστέλλει 
ταχυδρομικώς στον Αγοραστή το σχετικό τιμολόγιο πώλησης εντός επτά (7) εργάσιμων 
ημερών από την καταβολή του τιμήματος. 

3.4. Η παράδοση κάθε μίας συσκευής θα γίνει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την 
επομένη της αποστολής της ανωτέρω τηλεομοιοτυπίας από τον Αγοραστή. Στην περίπτωση 
που η παράδοση δεν πραγματοποιηθεί έως τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας και εξαιτίας 
οποιουδήποτε γεγονότος που δεν αποτελεί ανωτέρα βία, ο 
Αγοραστής επικοινωνεί με τη SPACE HELLAS στο τηλέφωνο 210- _________________ και 
από κοινού ορίζουν νέα προθεσμία παράδοσης, η διάρκεια της οποίας δε μπορεί να ξεπερνάει 
τις δύο εργάσιμες ημέρες. Αν περάσει άπρακτη η ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία 
παράδοσης, ο Αγοραστής δύναται με επιστολή του - μέσω συστημένου ταχυδρομείου ή με 
εταιρία courier - να δηλώσει την επιθυμία του για τη ματαίωση της παράδοσης κάθε μίας 
συσκευής και την επιστροφή των καταβληθέντων κατά το 2.1 ποσών σε τραπεζικό 
λογαριασμό του, υποδεικνυόμενο στην επιστολή του. 

3.5. Η SPACE HELLAS υποχρεούται να επιστρέψει τα κατά το 3.4 ποσά εντός 
εύλογου χρονικού διαστήματος, που πάντως δε μπορεί να ξεπερνά τις επτά (7) 
εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής της επιστολής. 

4.ΕΓΓΥΗΣΗ 

4.1. Η εγγύηση καλής λειτουργίας κάθε συσκευής παρέχεται από την LG ELECTRONICS 
ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και παραδίδεται μαζί με την κάθε συσκευή. 

4.2. Σε κάθε περίπτωση, η επισκευή ή αντικατάσταση ελαττωματικής συσκευής αποτελεί 
ευθύνη της LG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και υπόκειται στους όρους εγγύησής της, που 
συνοπτικά βρίσκονται στην ηλεκτρονική σελίδα www.lg.com/gr . 

4.3. Κατάλογος με το οργανωμένο Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Κέντρων Service της LG 
ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ Α.Ε. αποστέλλεται μαζί με το σχετικό τιμολόγιο πώλησης. 

4.4. Η SPACE HELLAS ουδεμία εγγύηση δίδει για την καταλληλότητα της συσκευής για 
συγκεκριμένη χρήση. 

http://www.lg.com/gr�
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4.5. Η SPACE HELLAS δηλώνει ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής βρίσκονται 
σε συμφωνία με τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά που 
απαιτήθηκαν από το Συνεταιρισμό Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιχνιδιών Πρόγνωσης 
(Σ.Ε.Π.Π.Π.) για τη συμμετοχή και την αποδοχή της προσφοράς της στην Ανοιχτή 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια Τηλεοπτικών Δεκτών τύπου LCD 
40 & 42 ιντσών στους Πράκτορες Ο.Π.Α.Π./Ο.Δ.Ι.Ε/ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΛΑΧΕΙΩΝ 
(συνδεσιμότητα, μεγάλες γωνίες θέασης, υψηλή φωτεινότητα, ενσωματωμένα ηχεία, τύπος 
και κατανάλωση οθόνης, δυνατότητα υποστήριξης σημάτων υψηλής ανάλυσης, 
αποκωδικοποιητής MPEG-4 και ελληνικό teletext). 

4.6. Η SPACE HELLAS ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στον 
Αγοραστή ή τρίτο από την ελαττωματική λειτουργία της συσκευής ή τη χρήση της, έστω και 
εάν δεν αναφέρεται ρητώς, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας εισοδήματος ή της 
καταστροφής δεδομένων. 

4.7. Η SPACE HELLAS απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη σε περίπτωση διακοπής 
παραγωγής της συσκευής ή εάν η LG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ Α.Ε. διακόψει την εμπορική 
της δραστηριότητα. 

5. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
 
Τα μέρη δεν ευθύνονται έναντι αλλήλων για την αθέτηση των όρων της παρούσας Σύμβασης 
ή την αδυναμία τους να εκπληρώσουν υποχρεώσεις τους από την παρούσα στην περίπτωση 
που η αθέτηση ή η αδυναμία τους αυτή οφείλεται σε τυχερό γεγονός ή γεγονός ανωτέρας 
βίας. 

Προκειμένου δε να συντρέξει εφαρμογή του παρόντος, το μέρος που εμποδίζεται στην 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του, οφείλει να ενημερώσει σχετικά το άλλο μέρος, μόλις 
λάβει γνώση του γεγονότος και δεν εμποδίζεται από τη φύση του γεγονότος να προβεί σε 
ενημέρωση. 

6. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Τροποποίηση των όρων της παρούσης Σύμβασης ισχύει μόνον εάν συμφωνηθεί εγγράφως. 

7. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα Σύμβαση, εκφράζει την πλήρη συμφωνία και βούληση των Συμβαλλομένων 
Μερών, σχετικά με τα αντίστοιχα δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτών και υπερισχύει όλων 
των προηγουμένων προφορικών και εγγράφων συνεννοήσεων τους, σχετικά με τα θέματα 
που περιλαμβάνονται στην παρούσα και τα σχετικά αυτής. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη 
συμφωνούν και αποδέχονται, ότι κάθε ένας και όλοι οι όροι και οι διατάξεις της παρούσης 
είναι βασικοί και ουσιώδεις. Συνεπώς, κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος αποδέχεται και 
διαβεβαιώνει το άλλο ότι θα εκπληρώσει καλόπιστα όλες τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με 
την παρούσα, με αυστηρή προσήλωση σε κάθε ένα και όλους τους όρους και τις διατάξεις 
του παρούσης. Επιπρόσθετα, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να προβούν σε οποιαδήποτε 
άλλη ενέργεια και να υπογράψουν και εκτελέσουν οποιοδήποτε άλλο έγγραφο τυγχάνει 
αναγκαίο ή τυχόν απαιτηθεί, για την εκπλήρωση των σκοπών της παρούσης. 

 
8. ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 
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Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς που τυχόν προκύψει από την παρούσα 
Σύμβαση θα είναι τα δικαστήρια Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό. 
 

9. ΚΑΛΟΠΙΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν και αποδέχονται τη βασική αρχή, ότι η παρούσα 
Σύμβαση θα λειτουργήσει μεταξύ τους σύμφωνα με την καλή πίστη και χωρίς βλάβη των 
εκατέρωθεν δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, καθώς και ότι σε περίπτωση που κατά την 
εκτέλεση της παρούσης παρατηρηθεί παρέκκλιση από την βασική αυτή αρχή, ο 
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ και η SPACE HELLAS θα ενημερώνουν εγκαίρως η μία την άλλη και μέσα 
στα πλαίσια της καλής πίστης θα προσπαθήσουν να συμφωνήσουν επί των ενεργειών που 
απαιτούνται, προκειμένου να εξαφανίσουν τις αιτίες που δημιουργούν τέτοιες παρεκκλίσεις. 
 
Το παρόν, αφού υπογράφηκε από τον νομιμοποιούμενο προς τούτο εκπρόσωπο της SPACE 
HELLAS Α.Ε., αποστάλθηκε μέσω τηλεομοιοτυπίας στον Αγοραστή και αφού ο τελευταίος 
το υπέγραψε ομοίως και κράτησε αντίγραφο του, επεστράφη υπογεγραμμένο μέσω 
τηλεομοιοτυπίας στη SPACE HELLAS.» 

 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ SPACE HELLAS                                                        Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΓΙΑ ΤΟΝ Σ.Ε.Π.Π.Π.                                            ΓΙΑ ΤΗΝ SPACE HELLAS 
 


