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Μεταπώληση
Έντυπων Ναυτικών Χαρτών & Εκδόσεων
Υδρογραφικής Υπηρεσίας ΠΝ

 Hellenic Navy Hydrographic Service - HNHS

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ - ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Αρ. Αδείας :…………………………………..
Η ακόλουθη συμφωνία υπογράφεται :
Μεταξύ
- Της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού
(στο εξής αναφερόμενη ως «ΥΥ»)
και
- τ….. …………………………………………………………………………………………………………….
(στο εξής αναφερόμενος ως "αντισυμβαλλόμενος")

Επωνυμία Εταιρείας/ Επιχείρησης :
.……………………………………………………………………………………………………………………..
Ονοματεπώνυμο Ιδιοκτήτη Εταιρείας:………………………………………………………………
Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου Καταστήματος:……………………………………………………..
Ταχ/κη Δ/νση Καταστήματος : Οδός ……….…………………………………..... Αρ……………
Πόλη :………….…….………..………... Νομός :…..….……….……………..Τ.Κ. :……………………
Αντικείμενο – Δραστηριότητα:………………………..…………………………….………………….
(όπως έχει δηλωθεί στην ΔΟΥ)
ΔΟΥ (στην οποία ανήκει ):………………………………………….
ΑΦΜ :……………………………………………………………………….
Τηλέφωνα :………………………………………………………………..
ΦΑΞ:…………………………………………………………………………
Ε-ΜAIL:……………………………………………………………………

Σελίδα 2/6

Ε-ΥΥ 07

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ - ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ε-ΥΥ 07

Η συνεργασία της ΥΥ με τον αντισυμβαλλόμενο για την μεταπώληση εντύπων
ναυτικών χαρτών και ναυτιλιακών εκδόσεων από το κατάστημα του συμβαλλομένου
διέπεται από τους όρους που αναφέρονται στα επόμενα άρθρα.
Άρθρο 1:

Η ΥΥ εγκρίνει στον αντισυμβαλλόμενο το δικαίωμα να αγοράζει

αδιαβάθμητους έντυπους

ναυτικούς χάρτες και ναυτιλιακές εκδόσεις της, με

έκπτωση, για μεταπώληση από το προαναφερόμενο κατάστημα του.
Άρθρο 2:

Ο αντισυμβαλλόμενος έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί αμέσως στην ΥΥ,

οποιαδήποτε μεταβολή των παραπάνω στοιχείων του καταστήματός του.
Άρθρο 3:

Η αγορά των ναυτικών χαρτών και λοιπών εκδόσεων, θα γίνεται με

μέριμνα του αντισυμβαλλόμενου από τα γραφεία πωλήσεων της ΥΥ, που λειτουργούν
σε Αθήνα και Πειραιά, με βάση τον τιμοκατάλογο που ισχύει κάθε φορά και έκπτωση
όπως περιγράφεται σε επόμενη παράγραφο.
Άρθρο 4:

Η έκπτωση για μεν τα καταστήματα που εδρεύουν στους νομούς Αττικής

και Θεσσαλονίκης είναι 20%, για δε τα καταστήματα της περιφέρειας εκτός Αττικής
και Θεσσαλονίκης είναι 25%.
Άρθρο 5: Η προμήθεια των προϊόντων της ΥΥ θα γίνεται μετά από ενυπόγραφο
σημείωμα του καταστήματος, στο οποίο θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του
καταστήματος και οι αντίστοιχες ποσότητες από κάθε χάρτη ή έκδοση. Σε περίπτωση
που η παραλαβή θα γίνεται από εξουσιοδοτημένο άτομο του καταστήματος, να
αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του και να προσκομίζεται το δελτίο Αστυνομικής
Ταυτότητας του. Όταν η αγορά γίνεται μέσω ιδιωτικών ταχυδρομικών εταιρειών, το
προαναφερθέν ενυπόγραφο σημείωμα να αποστέλλεται εγκαίρως με FAX στην ΥΥ,
και να αναγράφεται σε αυτό η επωνυμία της ταχυδρομικής εταιρείας που θα
παραλάβει τα αιτούμενα προϊόντα. Ο όρος αυτός τίθεται για να αποφευχθεί
περίπτωση χρήσης του δικαιώματος από άτομο που δεν έχει τέτοιο δικαίωμα. Στην
περίπτωση που υπάρχει δυνατότητα προσωπικής ή τηλεφωνικής επιβεβαίωσης, της
γνησιότητας της παραγγελίας από το προσωπικό των γραφείων πωλήσεων, δεν
απαιτείται το ενυπόγραφο σημείωμα.
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Η αξία των προϊόντων και ο ΦΠΑ που αναλογεί, θα καταβάλλεται σε

μετρητά ή με χρήση πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας κατά την στιγμή της αγοράς του
εκάστοτε προϊόντος και στην συνέχεια θα εκδίδεται το αντίστοιχο τιμολόγιο στο
όνομα του καταστήματος. Το παραπάνω πληρωτέο ποσό μπορεί επίσης να
καταβληθεί στους εξής τραπεζικούς λογαριασμούς της ΥΥ:
•

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

IBAN GR030171 9150 0069 1513 0465 897



ALPHA BANK

IBAN GR57 0140 4730 4730 0200 1000 116

αφού προηγηθεί σχετική συνεννόηση/ ενημέρωση με την ΥΥ στα τηλέφωνα :
 Υ.Υ. (ΔΑΝΕ) :

Τηλ/ FAX 210 6551828

 Γραφ. Πωλήσεων Αθήνας : Τηλ/ FAX 210-3368639
 Γραφ. Πωλήσεων Πειραιά : Τηλ/ FAX 210 4583632

Άρθρο 7: Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αγορά επί πιστώσει.
Άρθρο 8:

Δεν γίνεται δεκτή επιστροφή μη πωληθέντων έντυπων ναυτικών χαρτών

ή ναυτιλιακών εκδόσεων από τον αντισυμβαλλόμενο για οποιοδήποτε λόγο.
Άρθρο 9:

Η τιμή της λιανικής πώλησης από το κατάστημα, ορίζεται σύμφωνα με

τον εκάστοτε εν ισχύ τιμοκατάλογο της ΥΥ και στο πλαίσιο του ανταγωνισμού.
Άρθρο 10: Η ΥΥ έχει υποχρέωση, όταν πωλεί τους έντυπους ναυτικούς χάρτες και
τις ναυτιλιακές εκδόσεις στον αντισυμβαλλόμενο, να τους παραδίδει ενημερωμένους
μέχρι την τελευταία αγγελία που έχει εκδοθεί και να έχει προς τούτο τοποθετηθεί
σχετική σημείωση με σφραγίδα στο πίσω μέρος του χάρτη.
Άρθρο 11: Ο αντισυμβαλλόμενος έχει υποχρέωση όταν πωλεί τους έντυπους
ναυτικούς χάρτες προς τους πελάτες είτε να τους ενημερώνει με τις αγγελίες που
εκδόθηκαν έως τη στιγμή της παραγγελίας, είτε να παραδίδει στον πελάτη το κείμενο
των αγγελιών που εκδόθηκαν κατά το μεσολαβούν χρονικό διάστημα και αφορούν
τον συγκεκριμένο χάρτη, ενώ περιλαμβάνονται και στο τεύχος των μηνιαίων
αγγελιών που εκδίδει η ΥΥ.
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Άρθρο 12: Η ΥΥ έχει υποχρέωση να διαθέτει, από τα γραφεία πωλήσεων της, προς
τον αντισυμβαλλόμενο, τον τιμοκατάλογο που ισχύει κάθε φορά και τεύχη μηνιαίων
αγγελιών που εκδίδει, ώστε ο αντισυμβαλλόμενος να ανταποκρίνεται στην
υποχρέωση των ανωτέρω άρθρων. Επίσης, η ΥΥ έχει υποχρέωση να αναρτά τα
στοιχεία αυτά (τιμοκατάλογο και τεύχη αγγελιών) όπως και κάθε σχετική
ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της www.hnhs.gr, ώστε ο αντισυμβαλλόμενος αλλά και
κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να ενημερώνεται εγκαίρως.
Άρθρο 13: H έγκριση για ιδιωτικά καταστήματα, αγοράς με έκπτωση και
μεταπώλησης προϊόντων της ΥΥ, χορηγείται στο πλαίσιο της ευρύτερης δυνατής
επέκτασης του δικτύου πωλήσεων των τυποποιημένων προϊόντων της ΥΥ, και σε
καμία περίπτωση δεν νοείται ως αποκλειστική αντιπροσώπευση της ΥΥ στον τομέα
πωλήσεων, στην περιοχή που βρίσκεται το ενδιαφερόμενο κατάστημα.
Άρθρο 14: Η ΥΥ διατηρεί το δικαίωμα αυτό να εγκρίνει και σε άλλο κατάστημα της
ίδιας περιοχής το δικαίωμα τούτο, εφ’ όσον αιτηθεί σχετικά και γίνουν αποδεκτοί οι
όροι σύμβασης.
Άρθρο 15: Η Υδρογραφική Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους
όρους, της παρούσας συμφωνίας, όποτε και όπως κρίνει τούτο αναγκαίο, προς
όφελος της υπηρεσίας, αφού προηγουμένως ενημερώσει εγκαίρως και εγγράφως τον
αντισυμβαλλόμενο.
Άρθρο 16: Ο αντισυμβαλλόμενος δεν δικαιούται να κάνει ή να επιτρέψει σε τρίτους
να κάνουν μνεία της ΥΥ και των προϊόντων της σε διαφημιστικά ή άλλα έντυπα που
σχετίζονται με το προϊόν, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη ενημέρωση και έγκρισή
της.
Άρθρο 17: Η συμφωνία αυτή ισχύει από την υπογραφή της και για ένα έτος, οπότε
και ανανεώνεται αυτόματα για το επόμενο, εφόσον δεν υπάρχει αντίρρηση και από
τα δύο μέρη.
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Άρθρο 18: Τα δύο μέρη διατηρούν το δικαίωμα διακοπής της συμφωνίας
οποιαδήποτε στιγμή και για οιονδήποτε λόγο μετά από έγγραφη ενημέρωση. Σε
περίπτωση διαπίστωσης παρατυπιών και οικονομικών ασυνεπειών, η ΥΥ διατηρεί το
δικαίωμα

της

αυτοδίκαιης

και

άμεσης

λύσης

της

παρούσας

και/

ή

επαναδιαπραγμάτευση της συμφωνίας.
Άρθρο 19. Η παρούσα συμφωνία και οιαδήποτε πράξη αυτής διέπεται από την
Ελληνική Νομοθεσία. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση τυχόν διαφορών
ορίζονται τα Δικαστήρια Αθηνών. Η παρούσα υπογράφεται στον Χολαργό, στην έδρα
της Υδρογραφικής Υπηρεσίας σε δύο (2) αντίγραφα, από ένα (1) για κάθε
αντισυμβαλλόμενο .

Για την Υδρογραφική Υπηρεσία

Για τον Αντισυμβαλλόμενο

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

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

Ημερομηνία – Υπογραφή

Ημερομηνία - Υπογραφή
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