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NCH EΤΡΩΠΗ ΓΕΝΘΚΟΘ ΟΡΟΘ ΚΑΘ ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΘ ΓΘΑ ΣΗΝ ΑΓΟΡΟΠΩΛΗΘΑ   

 

1.1 ΟΡΘΜΟΘ ΚΑΘ ΕΡΜΗΝΕΘΑ 

Υπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο εθηφο θαη αλ ην πεξηερφκελν ην νξίδεη νη αθφινπζεο ιέμεηο θαη 
εθθξάζεηο ζα ζεκαίλνπλ: 

“Εταιρία” φπνηα νληφηεηα εθδίδεη παξαγγειία κε ηνλ πσιεηή γηα εξγαζία; 
“σμβόλαιο” ε Παξαγγειία θαη ε απνδνρή ηνπ Πσιεηή ηεο παξαγγειίαο  
“Αγαθά” θάζε αγαζφ πνπ έρεη ζπκθσλεζεί ζηε Σχκβαζε λα αγνξαζηεί απφ 

ηελ Δηαηξεία απφ ηνλ Πσιεηή (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

νπνηνπδήπνηε κέξνπο ή κέξνπο απηψλ). 
“Παραγγελία” ηε γξαπηή εληνιή ηεο Δηαηξείαο λα αγνξάζεη ηελ Δξγαζία, 

ελζσκαηψλνληαο απηνχο ηνπο φξνπο; 
“Πωλητής” ην άηνκν, ε επσλπκία ή ε εηαηξία πνπ δέρεηαη ηε παξαγγειία ηεο 
Δηαηξίαο; 
“Τπηρεσίες” νπνηεζδήπνηε ππεξεζίεο πνπ ζπκθσλήζεθαλ ζηε ζχκβαζε πνπ ζα 

αγνξαζηνχλ απφ ηελ Δηαηξεία απφ ηνλ πσιεηή 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θάζε ηκήκαηνο ή ηκήκαηα απηψλ), 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ εμφδσλ πνπ πξέπεη λα 
παξαδνζνχλ σο κέξνο ηεο απφδνζεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ έρεη 
ζπκθσλεζεί ζηε ζχκβαζε?; θαη 

“Εργασία” νη Υπεξεζίεο θαη/ή ηα Αγαζά. 
 

2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΟΡΩΝ 

2.1 Οη φξνη απηνί είλαη νη κφλνη φξνη ππφ ηνπο νπνίνπο ε Δηαηξεία είλαη δηαηεζεηκέλε λα 
αζρνιεζεί κε ηνλ Πσιεηή θαη ζα δηέπνπλ ηε Σχκβαζε απφ ηνλ πιήξε απνθιεηζκφ 
φισλ ησλ άιισλ φξσλ ή πξνυπνζέζεσλ ππφ ηνλ φξν 2.3.  

2.2 Όξνη ή πξνυπνζέζεηο πνπ δελ έρνπλ εγθξηζεί, παξαδνζεί κε ή πεξηιακβάλνληαη ζηελ 
πξνζθνξά, αλαγλψξηζε ή απνδνρή εληνιήο, πξνδηαγξαθήο ή παξφκνηνπ εγγξάθνπ 
απφ ηνλ Πσιεηή απνηεινχλ κέξνο ηεο Σχκβαζεο θαη ν Πσιεηήο παξαηηείηαη απφ 
νπνηνδήπνηε δηθαίσκα ην νπνίν δηαθνξεηηθά ζα κπνξνχζε λα βαζηζηεί ζε απηνχο ηνπο 
φξνπο θαη ζπλζήθεο. 

2.3 Σε πεξίπησζε πνπ νη Δληνιέο ηεο Δηαηξείαο δηαθέξνπλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζε 
απηνχο ηνπο φξνπο, ππεξηζρχνπλ νη Δληνιέο ηεο Δηαηξείαο.    

2.4 Κάζε Δληνιή Δξγαζίαο πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ Δηαηξεία πξνο ηνλ Πσιεηή ζεσξείηαη φηη 
απνηειεί πξνζθνξά ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο απφ ηνλ Πσιεηή ππφ ηνπο 
φξνπο απηνχο.  

2.5 Οη φξνη απηνί ηζρχνπλ γηα φιεο ηηο Δληνιέο ηεο Δηαηξείαο πνπ εθδίδνληαη ζηνλ Πσιεηή, 
ππφ ηνπο φξνπο 2.1.  
 

3. ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΕΛΛΑΣΩΜΑΣΑ; ΕΓΓΤΗΗ 

3.1 Τν έξγν πξέπεη λα είλαη ηεο θαιχηεξεο δηαζέζηκεο πνηφηεηαο, ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηνπ 
πιηθνχ θαη ηεο θαηαζθεπήο, λα κελ είλαη ειαηησκαηηθφ θαη λα ζπκκνξθψλεηαη απφ φιεο 
ηηο απφςεηο κε ηε Γηαηαγή θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ή / θαη πξφηππα πνπ παξέρνληαη ή 
ζπκβνπιεχνληαη απφ ηελ Δηαηξεία ζηνλ Πσιεηή. 

3.2 Τα δηθαηψκαηα ηεο Δηαηξείαο ππφ ηνπο φξνπο απηνχο πξνζηίζεληαη ζε ηπρφλ λφκηκνπο 
φξνπο πνπ κπνξνχλ λα εθαξκφδνληαη ππέξ ηεο Δηαηξείαο. 

3.3 Ο Πσιεηήο, θαηφπηλ αηηήκαηνο ηεο Δηαηξείαο, ζα παξάζρεη αληίγξαθα φισλ ησλ 
αλαιχζεσλ πνηνηηθνχ ειέγρνπ γηα νπνηεζδήπνηε εξγαζίεο, κε δαπάλε ηνπ πσιεηή.  

3.4 Αλά πάζα ζηηγκή πξηλ ηελ παξάδνζε ηνπ Έξγνπ ζηελ Δηαηξεία, ε Δηαηξεία έρεη ην 
δηθαίσκα λα επηζεσξεί θαη λα δνθηκάδεη ην Έξγν αλά πάζα ζηηγκή. Με βάζε ηε 
δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο Δηαηξείαο, ν ρψξνο παξαγσγήο ηνπ πσιεηή ζα ππνβιεζεί ζε 
έιεγρν πνηφηεηαο πξηλ απφ ηελ παξάδνζε ησλ Πξντφλησλ ή / θαη ηελ παξνρή ησλ 
Υπεξεζηψλ κε έμνδα ηνπ πσιεηή. 

3.5 Δάλ ηα απνηειέζκαηα κηαο ηέηνηαο επηζεψξεζεο ή δνθηκήο ή ειέγρνπ αλαγθάζνπλ ηελ 
Δηαηξεία λα είλαη ηεο γλψκεο φηη ην Έξγν δελ ζπκκνξθψλεηαη ή είλαη απίζαλν λα 
ζπκκνξθσζεί κε ηελ Δληνιή ή κε ηπρφλ πξνδηαγξαθέο θαη / ή πξφηππα πνπ 
παξέρνληαη ή ζπκβνπιεχνληαη απφ ηελ Δηαηξεία ζηνλ Πσιεηή ε Δηαηξεία ελεκεξψλεη 
ηνλ Πσιεηή θαη ν Πσιεηήο ιακβάλεη ακέζσο ηα κέηξα πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηε 
δηαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο θαη επηπιένλ ε Δηαηξεία έρεη ην δηθαίσκα λα απαηηεί θαη 
λα παξαθνινπζεί πεξαηηέξσ δνθηκέο θαη επηζεσξήζεηο θαη ειέγρνπο. 

3.6 Αλεμάξηεηα απφ νπνηαδήπνηε ηέηνηα επηζεψξεζε ή δνθηκή ή έιεγρν, ν Πσιεηήο 
παξακέλεη πιήξσο ππεχζπλνο γηα ην Έξγν θαη νπνηαδήπνηε ηέηνηα επηζεψξεζε ή 
δνθηκή ή έιεγρνο δελ ζα κεηψζεη ή ζα επεξεάζεη κε άιιν ηξφπν ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 
Πσιεηή βάζεη ηεο Σχκβαζεο. 

3.7 Δάλ θάπνην απφ ηα έξγα δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3, ε 
Δηαηξεία δηθαηνχηαη λα θάλεη ρξήζε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ δηνξζσηηθψλ κέηξσλ πνπ 
απαξηζκνχληαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε 12. 

3.8 Ο Πσιεηήο παξέρεη ζηελ Δηαηξεία εγγχεζε δχν εηψλ γηα ηελ Δξγαζία. 
 

4. ΑΠΟΖΗΜΘΩΗ ΚΑΘ ΕΤΘΤΝΗ 

4.1       Ο Πσιεηήο ππνρξενχηαη λα δηαηεξεί ζηελ Δηαηξεία απνδεκίσζε εμ νινθιήξνπ έλαληη 
φισλ ησλ άκεζσλ, έκκεζσλ ή επαθφινπζσλ ππνρξεψζεσλ (θαη ηα ηξία πεξηιακβάλνπλ, 
ρσξίο πεξηνξηζκφ, 
            απψιεηα θέξδνπο, απψιεηα εξγαζηψλ, εμάληιεζε ππεξαμίαο θαη αλάινγε απψιεηα), 
απψιεηα, δεκηά, έμνδα θαη έμνδα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λνκηθψλ θαη άιισλ 
επαγγεικαηηθψλ ακνηβψλ θαη 
            εμφδσλ) πνπ θαηαβάιινληαη ή πξαγκαηνπνηνχληαη ή πιεξψλνληαη απφ ηελ Δηαηξεία σο 
απνηέιεζκα ή ζε ζρέζε κε: 

4.1.1 Τελ ειαηησκαηηθή πνηφηεηα θαηαζθεπήο,ηε πνηφηεηα ή ηα πιηθά; 
4.1.2 Τε παξαβίαζε ή εηθαδφκελε παξαβίαζε νπνησλδήπνηε δηθαησκάησλ 
πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηε ρξήζε, ηε θαηαζθεπή ή ηε 
πξνκήζεηα ηνπ Έξγνπ; θαη 
4.1.3 νπνηαδήπνηε αμίσζε έλαληη ηεο Δηαηξείαο γηα νπνηαδήπνηε επζχλε, απψιεηα, 
δεκία, ηξαπκαηηζκφ, θφζηνο ή δαπάλε πνπ ππέζηεζαλ νη εξγαδφκελνη ή νη πξάθηνξεο 
ηεο Δηαηξείαο ή νπνηνζδήπνηε πειάηεο ή ηξίηνο, ζην βαζκφ πνπ ε επζχλε, ε απψιεηα, 
ε δεκία, ή δαπάλε πξνθιήζεθε, ζρεηίδεηαη ή πξνθχπηεη απφ ην Έξγν σο ζπλέπεηα 
άκεζεο ή έκκεζεο παξαβίαζεο ή ακέιεηαο απφδνζεο ή απνηπρίαο ή θαζπζηέξεζεο 
ζηελ εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο Σχκβαζεο απφ ηνλ Πσιεηή. 
 

5. ΑΠΟΔΟΗ 

ΥΠΗΡΕΙΕ 
5.1 Ο Πσιεηήο ζα ηεξεί ηηο εκεξνκελίεο απφδνζεο ησλ Υπεξεζηψλ πνπ έρνπλ 

ζπκθσλεζεί κεηαμχ ησλ κεξψλ.  
5.2 Καηά ηελ παξνρή ησλ Υπεξεζηψλ, ν Πσιεηήο εγγπάηαη φηη: 

5.2.1 εθηεινχληαη νη Υπεξεζίεο κε ηελ θαιχηεξε θξνληίδα, δεμηφηεηα θαη επηκέιεηα 
ζχκθσλα κε ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο ζηνλ θιάδν, ην επάγγεικα ή ην εκπφξην 
ηνπ πσιεηή; 

5.2.2 ζα ρξεζηκνπνηεί πξνζσπηθφ πνπ είλαη θαηάιιεια εμεηδηθεπκέλν θαη έκπεηξν 
γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ πνπ ηνπ έρνπλ αλαηεζεί θαη ζε επαξθή 
αξηζκφ γηα λα δηαζθαιίζεη φηη νη ππνρξεψζεηο ηνπ πσιεηή πιεξνχληαη 
ζχκθσλα κε ηνπο παξφληεο Όξνπο; 

5.2.3 ζα δηαζθαιίζεη φηη νη Υπεξεζίεο ζπκκνξθψλνληαη κε φινπο ηνπο βαζηθνχο 
δείθηεο απφδνζεο πνπ θαζνξίδνληαη κεηαμχ ησλ κεξψλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 
Υπεξεζίαο;  

5.2.4 ζα παξέρεη φιν ηνλ εμνπιηζκφ, ηα εξγαιεία θαη ηα νρήκαηα θαη άιια είδε 
πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ παξνρή ησλ Υπεξεζηψλ; 

5.2.5 ζα εμαζθαιίδεη θαη ζα δηαηεξεί αλά πάζα ζηηγκή φιεο ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο 
θαη ζπλαηλέζεηο θαη ζα ζπκκνξθψλεηαη κε ην ζχλνιν ηνπ εθαξκνζηένπ 
δηθαίνπ;  

5.2.6 Θα ηεξεί φινπο ηνπο θαλφλεο θαη ηνπο θαλνληζκνχο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο 
θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο απαηηήζεηο αζθάιεηαο πνπ ηζρχνπλ ζε 
νπνηνδήπνηε ζεκείν ζην νπνίν πξφθεηηαη λα εθηειεζζνχλ νη Υπεξεζίεο ή / 

θαη λα παξαδνζνχλ ηα παξαδνηέα; 
5.2.7 Γελ ζα θάλεη ή παξαιείπεη λα θάλεη νηηδήπνηε κπνξεί λα αλαγθάζεη ηελ 

Δηαηξεία λα ράζεη νπνηαδήπνηε άδεηα, εμνπζηνδφηεζε, ζπγθαηάζεζε ή άδεηα 
γηα ηελ νπνία βαζίδεηαη γηα ηελ άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηεο θαη ν 
Πσιεηήο αλαγλσξίδεη φηη ε Δηαηξεία κπνξεί λα βαζηζηεί ή λα ελεξγήζεη 
Υπεξεζίεο; 

5.2.8 ζα εηδνπνηήζεη ηελ Δηαηξεία ακέζσο κφιηο ιάβεη γλψζε νπνηαζδήπνηε 
πξαγκαηηθήο ή αλακελφκελεο παξαβίαζεο νπνηνπδήπνηε απφ ηα 
παξαπάλσ; θαη  

ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Δηαηξεία ή / θαη νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο ηεο 
Δηαηξείαο ζε φια ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο Υπεξεζίεο θαη ζπκκνξθψλεηαη κε 
φιεο ηηο νδεγίεο ηεο Δηαηξείαο ή / θαη ησλ ζπκβαιινκέλσλ ηεο Δηαηξείαο. 

5.3 Τα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ ζεσξνχλ φηη νη θαλνληζκνί 2006 πεξί κεηαθνξάο ησλ 
επηρεηξήζεσλ (πξνζηαζία ηεο απαζρφιεζεο) ή / θαη θάζε άιινο θαλνληζκφο πνπ 
ζεζπίζηεθε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο νδεγίαο 2001/23 / ΔΚ γηα ηηο κεηαβηβάζεηο 
επηρεηξήζεσλ ζην αγγιηθφ δίθαην (“Καλνληζκνί κεηαθνξάο”) εθαξκφδνληαη θαηά ηελ 
έλαξμε ησλ Υπεξεζηψλ ή ζα ηζρχνπλ θαηά ην ηεξκαηηζκφ ή ηε ιήμε ησλ Υπεξεζηψλ. 

5.4 Η Δηαηξεία θαη ν Πσιεηήο αλαγλσξίδνπλ θαη επηβεβαηψλνπλ φηη ζε πεξίπησζε πνπ ε 
Υπεξεζία εμαληιήζεη ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ Υπεξεζηψλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν θαη 
ζε πεξίπησζε πνπ φιεο ή κέξνο ησλ Υπεξεζηψλ εμαθνινπζνχλ λα παξέρνληαη απφ 
ηελ Δηαηξεία ή απφ έλαλ πάξνρν αληηθαηάζηαζεο, ίζσο ππάξμεη κηα ζρεηηθή 
κεηαβίβαζε γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ Καλνληζκψλ Μεηαβίβαζεο ("Σρεηηθή Μεηαθνξά"). 

5.5 Δάλ ππάξμεη ζρεηηθή Μεηαθνξά κε ηελ νπνία κεηαβηβάδεηαη ε κεηαθνξά νπνηνπδήπνηε 
απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ Πσιεηή ζηελ Δηαηξεία ή / θαη ζε νπνηνλδήπνηε πξνκεζεπηή 
αληηθαηάζηαζεο κεηά ην ηεξκαηηζκφ ή ηε ιήμε ηεο Σπκθσλίαο (αλάινγα κε ηελ 
πεξίπησζε) ηφηε, κε θακία επηθχιαμε νπνησλδήπνηε άιισλ δηθαησκάησλ ή 
δηνξζσηηθψλ κέηξσλ κπνξεί λα είλαη δηαζέζηκα ζηελ Δηαηξεία: 
5.5.1 Η Δηαηξεία ή / θαη ν νπνηνζδήπνηε πάξνρνο αληηθαηάζηαζεο κπνξεί, κφιηο 

ιάβεη γλψζε ηεο εθαξκνγήο ησλ Καλνληζκψλ Μεηαθνξάο, λα ηεξκαηίζεη ηελ 
άκεζε εθαξκνγή ηεο απαζρφιεζεο νπνηνπδήπνηε Πσιεηή; θαη 

5.5.2 Ο Πσιεηήο απνδεκηψλεη θαη δηαηεξεί απνδεκησκέλε ηελ Δηαηξεία ή / θαη 
νπνηνλδήπνηε πάξνρν αληηθαηάζηαζεο απφ θαη έλαληη νπνησλδήπνηε 
δεκηψλ, απσιεηψλ, ππνρξεψζεσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ 
απνδεκηψζεσλ απνρψξεζεο ή πιεξσκψλ αληί εηδνπνίεζεο), αμηψζεσλ, 
αγσγψλ, απνδεκηψζεσλ, επηβξαβεχζεσλ, θφζηνπο , έμνδσλ 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λνκηθψλ εμφδσλ), δηαδηθαζηψλ, απαηηήζεσλ, 
θπξψζεσλ ή πξνζηίκσλ πνπ ππέζηεζαλ ή απφ ηα νπνία ππνθέξεη ε 
Δηαηξεία ή νπνηνζδήπνηε πάξνρνο αληηθαηάζηαζεο πνπ πξνέθπςε απφ ή ζε 
ζρέζε κε ηελ θαηαγγειία.    

ΑΓΑΘΑ 
5.6 Ο Πσιεηήο πξέπεη λα πιεξνί ηηο εκεξνκελίεο εθηέιεζεο γηα ηελ παξάδνζε αγαζψλ 

πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί κεηαμχ ησλ Μεξψλ.  
5.7 Καηά ηελ παξνρή ησλ Αγαζψλ, ν Πσιεηήο εγγπάηαη φηη: 

5.7.1 έρεη ηελ πιήξε ηθαλφηεηα λα ζπλάπηεη θαη λα εθηειεί ηε Σχκβαζε, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηνρήο ησλ απαξαίηεησλ δεμηνηήησλ, 
εκπεηξίαο, εηδίθεπζεο θαη δπλαηνηήησλ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ 
εκπνξεπκάησλ; 

5.7.2 ηα Αγαζά ζα ζπκκνξθψλνληαη πιήξσο κε ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο ηεο 
Δηαηξείαο;  

5.7.3 ηα Αγαζά ζα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο θαη ζα είλαη απαιιαγκέλα απφ 
νπνηαδήπνηε εκθαλή θαη / ή ιαλζάλνληα ειαηηψκαηα ζηελ θαηαζθεπή θαη / ή 
ζηα πιηθά; 

5.7.4 Τα Πξντφληα (θαη ε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ηνπο) πξέπεη λα 
ζπκκνξθψλνληαη πιήξσο κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ηνπο θαλνληζκνχο 
θαη ηα βέιηηζηα βηνκεραληθά πξφηππα θαη πξαθηηθέο;  

5.7.5 Τα Αγαζά πιεξνχλ φιεο ηηο ηζρχνπζεο απαηηήζεηο πνηφηεηαο θαη 
λνκνζεζίαο, ηδίσο φζνλ αθνξά ηνλ πεξηβαιινληηθφ θίλδπλν θαη ηελ 
αζθάιεηα;  

5.7.6 Θα παξέρεη φιν ην πξνζσπηθφ, ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηα πιηθά πνπ είλαη 
απαξαίηεηα γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ Αγαζψλ θαη ζπκκνξθψλεηαη θαη 
δηαζθαιίδεη φηη φιν ην πξνζσπηθφ ζπκκνξθψλεηαη κε (α) ηπρφλ πξφηππα 
αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο, δηαδηθαζίεο εγθαηάζηαζεο, θψδηθεο 
δενληνινγίαο θαη άιιεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο Δηαηξείαο πνπ ηζρχνπλ 
απφ θαηξφ ζε θαηξφ θαη (β) ηπρφλ εχινγεο νδεγίεο πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ 
Δηαηξεία θαηά δηαζηήκαηα; θαη 

5.7.7 Η πξνκήζεηα ησλ Πξντφλησλ θαη ε απφδνζε νπνησλδήπνηε ζρεηηθψλ 
ππεξεζηψλ πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε φινπο ηνπο βαζηθνχο δείθηεο 
απφδνζεο πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί κεηαμχ ησλ κεξψλ; 

5.7.8 Τα Αγαζά πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια ζπζθεπαζκέλα γηα λα απνθεπρζεί 
ηπρφλ δεκηά ζηα Αγαζά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο.   

 
5.8  Δθηφο απφ ηνλ φξν 5.7 παξαπάλσ, φζνλ αθνξά ηα επηθίλδπλα εκπνξεχκαηα, ν 

Πσιεηήο επηπιένλ εγγπάηαη φηη: 
5.8.1 ηα αγαζά θαη νη επηθίλδπλεο νπζίεο ζπζθεπάδνληαη, επηζεκαίλνληαη θαη 

απνζηέιινληαη ζχκθσλα κε ηνπο ζρεηηθνχο ηνπηθνχο θαη δηεζλείο λνκηθνχο 
θαλνληζκνχο. 

5.8.2 ηα αγαζά κεηαθέξνληαη ζχκθσλα κε νπνηαδήπνηε ζρεηηθή νδεγία ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ. Σηελ πεξίπησζε ησλ αεξνπνξηθψλ κεηαθνξψλ, 
ηα αγαζά ζα ζπζθεπάδνληαη θαη ζα απνζηέιινληαη ζχκθσλα κε ηνπο 
θαλνληζκνχο αεξνπνξηθψλ κεηαθνξψλ πνπ ζπλάδνπλ κε ην IATADGR / 
ICAO-TI. Οη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο ζα ππφθεηληαη ζηνλ Γηεζλή Ναπηηιηαθφ 
Κψδηθα Δπηθίλδπλσλ Δκπνξεπκάησλ; 

5.8.3 Οξπθηά κέηαιια, φπσο  ηα κέηαιια ηνπ ρξπζνχ (Au), ην ηαληάιην (Ta), ην 
βνιθξάκην (W) θαη ν θαζζίηεξνο (Sn) θαηαγσγήο Λατθήο Γεκνθξαηίαο ηνπ 
Κνλγθφ πνπ ειέγρνληαη απφ κε θπβεξλεηηθέο ζηξαηησηηθέο νκάδεο ή 
παξάλνκεο ζηξαηησηηθέο νκάδεο ή πξνέξρνληαη απφ άιιεο πεξηνρέο 
ζχγθξνπζεο δελ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ θαηαζθεπή ησλ Αγαζψλ.   

5.8.4 ν Πσιεηήο ζα πξέπεη λα παξέρεη ζηελ Δηαηξεία φια ηα ηζρχνληα έγγξαθα 
Halal θαη Kosher. 

5.8.5 Θα ελεκεξσζεί εγγξάθσο ε Δηαηξεία γηα ηπρφλ ππνρξέσζε απφθηεζεο 
άδεηαο εμαγσγήο, επαλεμαγσγήο, ζχκθσλα κε ηνπο εζληθνχο ηεισλεηαθνχο 
θαη εμαγσγηθνχο θαλνληζκνχο, θαζψο θαη ηνπο ηεισλεηαθνχο θαη 
εμαγσγηθνχο θαλνληζκνχο πνπ ηζρχνπλ ζηε ρψξα πξνέιεπζεο ησλ 
εκπνξεπκάησλ , θαζψο θαη κε γξαπηή δήισζε φζνλ αθνξά ηνλ θαλνληζκφ 
(ΔΚ) αξηζ. 1907/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, 
ηεο 18εο Γεθεκβξίνπ 2006, γηα ηελ θαηαρψξηζε, ηελ αμηνιφγεζε, ηελ 
αδεηνδφηεζε θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ ρεκηθψλ πξντφλησλ (REACH) γηα 
κηα πσινχκελε νπζία ή γηα κηα νπζία πνπ πεξηιακβάλεηαη ζε κίγκα πνπ 
πσιείηαη ζχκθσλα κε ηελ ππνρξέσζε θαηαρψξηζεο νπζηψλ ζηνλ 
Δπξσπατθφ Οξγαληζκφ Φεκηθψλ Πξντφλησλ (ECHA). 

5.9 Τν Έξγν δελ παξαβηάδεη ηα Γηθαηψκαηα Πλεπκαηηθήο Ιδηνθηεζίαο νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ. 
5.10 Δάλ θάπνηα απφ ηηο εξγαζίεο δελ ζπκκνξθσζεί κε νπνηαδήπνηε απφ ηηο εγγπήζεηο ηνπ 

Πσιεηή πάλσ απφ ηελ Δηαηξεία δηθαηνχηαη λα αζθήζεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα 
έλδηθα κέζα πνπ πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο ζηελ πξνυπφζεζε 12.  

 
ΠΑΡΑΔΟΗ 
5.11 Δθφζνλ δελ ζπκθσλεζεί γξαπηψο δηαθνξεηηθά κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ, ην Έξγν 

ζα παξαδνζεί ζηνλ ζπκθσλεζέληα ηφπν θαη νπνηνδήπνηε Πξντφλ ζχκθσλα κε ηε 
ζπκθσλεκέλε έθδνζε Incoterms® 2010, φπνπ απαηηείηαη.  

5.12 Σηε πεξίπησζε ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ εηζάγνληαη απφ ηξίηεο ρψξεο (ηξίηεο ρψξεο 
φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο νδεγίαο 77/388 / ΔΟΚ ηνπ 
Σπκβνπιίνπ), ηα έγγξαθα απνζηνιήο πεξηιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην εάλ 
ηα παξαδνζέληα εκπνξεχκαηα έρνπλ ειεγρζεί επαξθψο γηα ηεισλεηαθνχο ζθνπνχο. 
Δάλ φρη, ν Πσιεηήο ζα παξνπζηάζεη ζηελ Δηαηξεία φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά 
γηα λα απνθηήζεη ηέηνηα άδεηα ρσξίο θφζηνο γηα ηελ Δηαηξεία. Ο Πσιεηήο εμαζθαιίδεη 
φηη φιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ ππνβνιή έγθπξεο ηεισλεηαθήο 
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δηαζάθεζεο παξέρνληαη, δηνξζψλνληαη θαη παξαδίδνληαη εγθαίξσο ζηελ Δηαηξεία έηζη 
ψζηε ε δήισζε απηή λα κπνξεί λα ππνβιεζεί φηαλ απαηηείηαη.  

5.13 Καηφπηλ αηηήκαηνο ηεο Δηαηξείαο, ν Πσιεηήο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθφ 
πξνέιεπζεο γηα λα απνδείμεη ηελ θαηαγσγή ησλ Αγαζψλ, ε πξνέιεπζε ησλ νπνίσλ ζα 
θαζνξηζηεί ζχκθσλα κε ηνπο ζρεηηθνχο κε πξνηηκεζηαθνχο Καλφλεο Πξνέιεπζεο ηεο 
ΔΔ. 

5.14 Η Δηαηξεία ζα εθαξκφδεη δαζκνινγηθή απαιιαγή γηα ηα Πξντφληα πνπ αγνξάδνληαη 
απφ ηνλ Πσιεηή ζχκθσλα κε ην Γεληθεπκέλν Σρέδην Πξνηηκήζεσλ ηεο ΔΔ, ππφ ηνλ 
φξν φηη ν Πσιεηήο ζα εθδψζεη ζηελ Δηαηξεία πηζηνπνηεηηθφ πξνέιεπζεο ζρεηηθά κε ηα 
αγαζά πνπ αγφξαζε. 

5.15 Ο Πσιεηήο επηβεβαηψλεη εγγξάθσο ηελ παξαιαβή θάζε Δληνιήο θαη επηβεβαηψλεη ηελ 
εκεξνκελία παξάδνζεο εληφο 1 εξγάζηκεο εκέξαο απφ ηελ παξαιαβή ηεο Δληνιήο. Σε 
πεξίπησζε πνπ ν Πσιεηήο δελ απνδέρεηαη νχηε απνξξίπηεη ηελ Δληνιή ηεο Δηαηξείαο, 
ηφηε ζεσξείηαη φηη ν Πσιεηήο έρεη απνδερζεί ηελ Δληνιή κεηά απφ 2 εξγάζηκεο εκέξεο 
απφ ηελ Δηαηξεία πνπ εθδίδεη ηνλ Πσιεηή κε Δληνιή. Σε κηα ηέηνηα πεξίπησζε, ε 
εκεξνκελία παξάδνζεο ζα ζεσξείηαη φηη αλαθέξεηαη ζηελ εληνιή, ππφ φξνπο 5.16. 

5.16 Η απαηηνχκελε εκεξνκελία παξαιαβήο ζην εγγεγξακκέλν γξαθείν ηεο Δηαηξείαο ζα 
θαζνξίδεηαη ζηελ εληνιή θαη ζα αληηθαηνπηξίδεη ην ζπκθσλεκέλν ρξφλν δηεθπεξαίσζεο 
γηα θάζε πξντφλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεηαθνξάο απφ ηνλ Πσιεηή ζηελ 
Δηαηξεία.Ή εάλ δελ έρεη νξηζηεί ηέηνηα εκεξνκελία, ε παξάδνζε πξαγκαηνπνηείηαη 
εληφο 28 εκεξψλ απφ ηελ παξαγγειία. 

5.17 Ο Πσιεηήο ηηκνινγεί ηελ Δηαηξεία κεηά ηελ παξάδνζε ηνπ Έξγνπ. 
5.18 Ο Πσιεηήο πξέπεη λα δηαζθαιίζεη φηη θάζε παξάδνζε ζπλνδεχεηαη απφ φια ηα ζρεηηθά 

έγγξαθα πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηε θχζε ηνπ πσιεζέληνο Έξγνπ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αιιά φρη πεξηνξηζηηθά κφλν ζε δειηίν παξάδνζεο πνπ δείρλεη, 
κεηαμχ άιισλ, ηνλ αξηζκφ παξαγγειίαο ηεο Δηαηξείαο, ηελ εκεξνκελία παξαγγειίαο, 
ηνλ αξηζκφ ζπζθεπαζηψλ θαη πεξηερνκέλνπ θαη, ζηελ πεξίπησζε παξάδνζεο κεξηθψο, 
ην ππφινηπν πνπ απνκέλεη λα παξαδνζεί. Σε πεξίπησζε πνπ ιείπεη ζρεηηθή 
ηεθκεξίσζε θαη εκπνδίδεη ηελ Δηαηξεία λα ρξεζηκνπνηεί ηα Πξντφληα θαλνληθά, ηφηε ε 
παξάδνζε ζεσξείηαη φηη δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη ηφηε θαη ε Δηαηξεία δηθαηνχηαη 
λα θάλεη ρξήζε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ δηνξζσηηθψλ κέηξσλ πνπ απαξηζκνχληαη ππφ 
ηελ πξνυπφζεζε 11. 

5.19 Ο ρξφλνο παξάδνζεο πξέπεη λα έρεη νπζηαζηηθή ζεκαζία. 
5.20 Δθηφο εάλ νξίδεηαη άιισο απφ ηελ Δηαηξεία ζηελ Παξαγγειία, νη παξαδφζεηο ζα 

γίλνληαη απνδεθηέο απφ ηελ Δηαηξεία κφλν θαηά ηηο θαλνληθέο εξγάζηκεο ψξεο. 
5.21 Δάλ ην Έξγν δελ παξαδνζεί θαηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο, ηφηε ε Δηαηξεία δηθαηνχηαη λα 

θάλεη ρξήζε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ δηνξζσηηθψλ κέηξσλ πνπ απαξηζκνχληαη ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε 11. 

5.22 Δάλ ν Πσιεηήο απαηηήζεη απφ ηελ Δηαηξεία λα επηζηξέςεη νπνηνδήπνηε πιηθφ 
ζπζθεπαζίαο ζηνλ Πσιεηή, ην γεγνλφο απηφ πξέπεη λα ζπκθσλεζεί θαη απφ ηα δχν 
κέξε πξηλ απφ ηελ παξάδνζε ηνπ Αγαζνχ θαη λα αλαγξάθεηαη ζαθψο ζε νπνηνδήπνηε 
δειηίν παξάδνζεο πνπ παξαδίδεηαη ζηελ Δηαηξεία θαη νπνηνδήπνηε ηέηνην πιηθφ 
ζπζθεπαζίαο επηζηξέθεηαη ν Πσιεηήο κε έμνδα ηνπ Πσιεηή. 

5.23 Σε πεξίπησζε πνπ ε Δηαηξεία ζπκθσλήζεη γξαπηψο λα απνδερζεί ηελ παξάδνζε ζε 
δφζεηο, ε Σχκβαζε ζα εξκελεχεηαη σο κία κφλν ζχκβαζε γηα θάζε δφζε. Δληνχηνηο, ε 
παξάιεηςε ηνπ πσιεηή λα παξαδψζεη κία δφζε παξέρεη ζηελ Δηαηξεία ηελ επηινγή ηεο 
λα κεηαρεηξίδεηαη νιφθιεξε ηε Σχκβαζε σο θαηαγγειιφκελε. 

5.24 Αλ ην Έξγν παξαδνζεί ζηελ Δηαηξεία πέξα απφ ηηο παξαγγειζείζεο πνζφηεηεο, ε 
Δηαηξεία δελ δεζκεχεηαη λα πιεξψζεη γηα ηελ ππέξβαζε θαη νπνηαδήπνηε ππέξβαζε 
ζα είλαη θαη ζα παξακείλεη κε θίλδπλν ηνπ Πσιεηή θαη επηζηξέθεηαη κε έμνδα ηνπ 
πσιεηή. 

5.25 Η Δηαηξεία δελ ζεσξείηαη φηη έρεη απνδερζεί ην Έξγν έσο φηνπ έρεη ιάβεη 14 εκέξεο γηα 
λα ην επηζεσξήζεη κεηά ηελ παξάδνζε. Η Δηαηξεία ζα έρεη επίζεο ην δηθαίσκα λα 
απνξξίςεη ην Έξγν ζαλ λα κελ είρε γίλεη απνδεθηφ γηα 14 εκέξεο κεηά ηελ εκθάληζε 
νπνηνπδήπνηε ιαλζάλνληνο ειαηηψκαηνο ζην Έξγν. 

5.26 Δθηφο εάλ ζπκθσλεζεί γξαπηψο δηαθνξεηηθά απφ ηελ Δηαηξεία, ην Έξγν ζα παξακείλεη 
ζηνλ θίλδπλν ηνπ Πσιεηή θαη ν θίλδπλνο ζα κεηαβηβαζηεί ζηελ Δηαηξεία ζχκθσλα κε ην 
ζπκθσλεκέλν Incoterms® 2010 πνπ αληηθαηνπηξίδεηαη ζηελ Δληνιή. Ο ηίηινο 
ηδηνθηεζίαο ηνπ έξγνπ κεηαβηβάδεηαη απφ ηνλ Πσιεηή ζηελ Δηαηξεία απφ ηε ζηηγκή ηεο 
παξάδνζεο ηνπ Έξγνπ.  

5.27 Η Δηαηξεία δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη ηελ θαηαβνιή ζπκβαηηθήο πνηλήο χςνπο 0,5% ηεο 
ηηκήο ηνπ έξγνπ πνπ δελ παξαδφζεθε εγθαίξσο ζην πιαίζην ηεο Σχκβαζεο γηα θάζε 
εκέξα θαζπζηέξεζεο κε ηελ παξάδνζε ή / θαη ηελ εθηέιεζε, κε ηελ επηθχιαμε 
ειάρηζηεο πνηλήο £ 50 αλά αξρηθή εκέξα θαζπζηέξεζεο θαη κέγηζηε ζπλνιηθή πνηλή 
10% ηεο ζπλνιηθήο ηηκήο φισλ ησλ εξγαζηψλ πνπ ζα παξαδνζνχλ ζην πιαίζην ηεο 
ζρεηηθήο ζχκβαζεο. Σε πεξίπησζε πνπ ε Δηαηξεία αζθήζεη ηα δηθαηψκαηά ηεο ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε απηή 5.27, φια ηα άιια δηθαηψκαηα θαη έλδηθα κέζα πνπ είλαη δηαζέζηκα 
ζηελ Δηαηξεία δπλάκεη ηεο παξνχζαο Σχκβαζεο ή άιισο παξακέλνπλ ζηε δηάζεζε ηεο 
Δηαηξείαο. Σε πεξίπησζε πνπ ε Δηαηξεία δελ αζθήζεη ηα δηθαηψκαηά ηεο ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε απηή 5.27, κηα ηέηνηα απφθαζε δελ ζεσξείηαη σο απφξξηςε απηψλ ησλ 
δηθαησκάησλ.  

6. ΑΦΑΛΕΘΑ  

6.1 Ο πσιεηήο δηαηεξεί πιήξε αζθάιεηα αζηηθήο επζχλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
επζχλεο γηα πξντφληα, επαγγεικαηηθήο επζχλεο θαη ζπκβαηηθήο επζχλεο, ε νπνία 
θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πσιεηή βάζεη ηεο ζχκβαζεο. Ο πσιεηήο πξέπεη λα 
πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά αζθάιηζεο πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ θάιπςε απηή ζηελ 
Δηαηξεία θαηφπηλ αηηήκαηνο ηεο Δηαηξείαο.  

6.2 Ο φξνο απηφο ζα παξακείλεη ζην ηεξκαηηζκφ ηεο Σχκβαζεο. 

 

7. ΣΘΜΗ 

7.1 Η Τηκή ηνπ Έξγνπ αλαθέξεηαη ζηε Παξαγγειία θαη εθηφο εάλ έρεη ζπκθσλεζεί 
γξαπηψο δηαθνξεηηθά απφ ηελ Δηαηξεία δελ πεξηιακβάλεη θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο 
αιιά ζπκπεξηιακβάλεη φιεο ηηο άιιεο επηβαξχλζεηο αλά ζπκθσλεκέλνπο φξνπο. 

7.2 Η Δηαηξεία δελ δέρεηαη θακία κεηαβνιή ηεο ηηκήο νχηε πξφζζεηεο ρξεψζεηο. 
 

8. ΠΛΗΡΩΜΗ 
8.1 Με βάζε ηελ παξνρή ηνπ Έξγνπ απφ ηνλ Πσιεηή, ε Δηαηξεία ζα θαηαβάιιεη ηηο 

πιεξσηέεο ρξεψζεηο γηα ην Έξγν, φπσο απηέο νξίδνληαη ζηελ Δληνιή. 
8.2 Η Δηαηξεία ζα θαηαβάιιεη θάζε ηηκνιφγην πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηνλ Πσιεηή εληφο 60 

εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ηηκνινγίνπ ή φπσο έρεη ζπκθσλεζεί γξαπηψο 
κεηαμχ ησλ Μεξψλ θαη αληηθαηνπηξίδεηαη ζηελ Δληνιή, εθηφο εάλ νπνηαδήπνηε Έξγν 
απνξξηθζεί απφ ηελ Δηαηξεία κεηά απφ επηζεψξεζε ηνπ ίδηνπ θαη φπνπ ην ηηκνιφγην 
δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο φξνπο 8.5.    

8.3 Ο ρξφλνο πιεξσκήο δελ ζα είλαη πνηέ νπζία ηεο Σχκβαζεο. 
8.4 Ο Πσιεηήο πξέπεη λα δηαζθαιίζεη φηη ηα ηηκνιφγηα ηνπ πεξηιακβάλνπλ, κεηαμχ 

άιισλ, ηνλ αξηζκφ παξαγγειίαο ηεο Δηαηξείαο θαη, επηπιένλ, ηηκνιφγηα γηα ην Έξγν, 
ηνλ αξηζκφ αλαθνξάο ηνπ ζηνηρείνπ ηεο Δηαηξείαο. Δάλ ην ηηκνιφγην δελ πεξηέρεη 
απηέο ηηο πιεξνθνξίεο, ν Πσιεηήο δηαθηλδπλεχεη ηελ πιεξσκή ή ηελ άξλεζε ηνπ 
ηηκνινγίνπ θαη ηελ επηζηξνθή ηνπ ζηνλ Πσιεηή γηα δηφξζσζε. 

8.5 Με ηελ επηθχιαμε νπνηνπδήπνηε άιινπ δηθαηψκαηνο ή έλλνκεο πξνζηαζίαο, ε 
Δηαηξεία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ζπκςεθίζεη νπνηνδήπνηε πνζφ νθεηιφκελν αλά 
πάζα ζηηγκή απφ ηνλ Πσιεηή ζηελ Δηαηξεία έλαληη νπνηνπδήπνηε πνζνχ 
πιεξσηένπ απφ ηελ Δηαηξεία ζηνλ Πσιεηή βάζεη ηεο Σχκβαζεο. 

8.6 Αλ νπνηνδήπνηε πνζφ ζην πιαίζην ηεο Σχκβαζεο δελ θαηαβιεζεί φηαλ είλαη 
απαηηεηφ ηφηε, κε ηελ επηθχιαμε ησλ άιισλ δηθαησκάησλ ησλ ζπκβαιινκέλσλ θαηά 
ηε Σχκβαζε, ην πνζφ απηφ κπνξεί λα θέξεη ηφθνπο απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο κέρξη 
ηελ πιήξε εμφθιεζε, πξηλ θαη κεηά απφ νπνηαδήπνηε απφθαζε, 3 πνζνζηηαίεο 
κνλάδεο πάλσ απφ ην επηηφθην ηεο Τξάπεδαο ηεο Αγγιίαο, πνπ ηζρχεη ηελ εκέξα 
ιήμεο. Ο Πσιεηήο δελ έρεη ην δηθαίσκα λα αλαζηείιεη ηηο παξαδφζεηο ηνπ Έξγνπ σο 
απνηέιεζκα ησλ νθεηιφκελσλ πνζψλ. 
 

9. ΕΜΠΘΣΕΤΣΘΚΟΣΗΣΑ 

Ο Πσιεηήο ζα ηεξεί απζηεξά ηελ ηερληθή ή εκπνξηθή ηερλνγλσζία, ηηο 
πξνδηαγξαθέο, ηηο εθεπξέζεηο, ηηο δηαδηθαζίεο ή ηηο πξσηνβνπιίεο πνπ έρνπλ 
εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα θαη έρνπλ γλσζηνπνηεζεί ζηνλ Πσιεηή απφ ηελ Δηαηξεία ή 
ηνπο αληηπξνζψπνπο ηεο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο 
ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο ή ησλ πξντφλησλ πνπ κπνξεί λα 
απνθηήζεη ν Πσιεηήο θαη ν Πσιεηήο ζα πεξηνξίζεη ηελ απνθάιπςε απηνχ ηνπ 
εκπηζηεπηηθνχ πιηθνχ ζηνπο ππαιιήινπο, ηνπο αληηπξνζψπνπο ή ηνπο 
ππεξγνιάβνπο ηνπ θαζψο ρξεηάδεηαη λα γλσξίδεη ην ίδην κε ζθνπφ ηελ εθπιήξσζε 
ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Πσιεηή ζηελ Δηαηξεία θαη δηαζθαιίδεη φηη νη ελ ιφγσ 
ππάιιεινη, αληηπξφζσπνη ή ππεξγνιάβνη ππφθεηληαη ζε παξφκνηεο ππνρξεψζεηο 
εκπηζηεπηηθφηεηαο φπσο ηζρχνπλ γηα ηνλ Πσιεηή. 

 

10. ΘΔΘΟΚΣΗΘΑ ΕΣΑΘΡΘΑ 

Υιηθά, εμνπιηζκφο, εξγαιεία, κήηξεο, θαινχπηα, δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, 
ζρεδηαζκέλα δηθαηψκαηα ή νπνηεζδήπνηε άιιεο κνξθέο δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο 
ηδηνθηεζίαο ζε φια ηα ζρέδηα, πξνδηαγξαθέο θαη δεδνκέλα πνπ παξέρνληαη απφ ηελ 
Δηαηξεία ζηνλ Πσιεηή ή δελ παξέρνληαη έηζη αιιά ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ 
Πσιεηή ζπγθεθξηκέλα ζηελ πξνκήζεηα ε θαηαζθεπή ηνπ Έξγνπ ζα είλαη πάληνηε θαη 
ζα παξακείλνπλ απνθιεηζηηθή ηδηνθηεζία ηεο Δηαηξείαο, αιιά ζα θξαηεζνχλ απφ ηνλ 
Πσιεηή ζε αζθαιή θχιαμε κε δηθή ηνπ επζχλε θαη ζα ζπληεξνχληαη θαη ζα 
δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε απφ ηνλ Πσιεηή κέρξη ηελ επηζηξνθή ζηελ 
Δηαηξεία θαη δελ ζα είλαη δηαηίζεληαη εθηφο απφ ηηο γξαπηέο νδεγίεο ηεο Δηαηξείαο, 
νχηε θαη ηα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη δηαθνξεηηθά απφ απηά πνπ 
έρεη εγθξίλεη γξαπηψο ε Δηαηξεία. 

 

11. ΣΕΡΜΑΣΘΜΟ 

11.1 Η Δηαηξεία έρεη ην δηθαίσκα αλά πάζα ζηηγκή θαη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν λα 
θαηαγγείιεη πιήξσο ή ελ κέξεη ηε Σχκβαζε, εηδνπνηψληαο γξαπηψο ηνλ πσιεηή, 
νπφηε φιεο νη εξγαζίεο ηεο Σχκβαζεο ζα δηαθνπνχλ θαη ε Δηαηξεία ζα θαηαβάιεη 
ζηνλ Πσιεηή δίθαηε θαη εχινγε απνδεκίσζε γηα εξγαζίεο πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε 
θαηά ηε ζηηγκή ηεο θαηαγγειίαο, αιιά ε απνδεκίσζε απηή δελ πεξηιακβάλεη απψιεηα 
αλακελφκελσλ θεξδψλ ή νπνηαδήπνηε επαθφινπζε δεκία. 

11.2 Η Δηαηξεία έρεη ην δηθαίσκα αλά πάζα ζηηγκή λα εηδνπνηήζεη γξαπηψο ηνλ Πσιεηή 
λα ηεξκαηίζεη ακέζσο ηε Σχκβαζε εάλ: 

11.2.1 ν Πσιεηήο δηαπξάηηεη νπζηψδε παξαβίαζε νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο 
φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηεο Σχκβαζεο; ή 

11.2.2 ππάξρεη αιιαγή ζηνλ έιεγρν ηνπ Πσιεηή; ή 
11.2.3 ν Πσιεηήο ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε ή ν δηνξηζζείο δηνηθεηήο ή δηαρεηξηζηήο ή 

δηαρεηξηζηήο ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ ή ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ ή 
ν έηεξνο ζπκκεηέρεη ζε εζεινληηθή ζπκθσλία κε ηνπο πηζησηέο ηνπ ή 
πθίζηαηαη νπνηαδήπνηε παξφκνηα δηαδηθαζία ή δηαδηθαζία 
αθεξεγγπφηεηαο πνπ παξέρεη άιιε πξνζηαζία ησλ κεξψλ απφ ηνπο 
πηζησηέο ηεο. 

Σε πεξίπησζε θαηαγγειίαο ζχκθσλα κε απηή ηελ πξνυπφζεζε 11.2, ε Δηαηξεία δελ 
ζα θέξεη θακία επζχλε έλαληη ηνπ Πσιεηή, αλεμάξηεηα απφ ην αλ πξνθχςεη.  

11.3 Ο ηεξκαηηζκφο ηεο Σχκβαζεο, αλεμαξηήησο ηνπ φξνπ πνπ πξνθχπηεη, δελ ζίγεη ηα 
δηθαηψκαηα θαη ηα θαζήθνληα ηεο Δηαηξείαο πνπ πξνθχπηνπλ πξηλ ηε ιήμε ηεο. Οη 
φξνη πνπ έρνπλ ξεηή ή ζησπεξή ηζρχ κεηά ηε ιήμε ηνπο εμαθνινπζνχλ λα είλαη 
ηζρχνπλ παξά ηελ θαηαγγειία ηνπο. 

 

12. ΛΤΕΘ 

Με ηελ επηθχιαμε νπνηνπδήπνηε άιινπ δηθαηψκαηνο ή έλλνκεο πξνζηαζίαο πνπ 
ελδέρεηαη λα έρεη ε Δηαηξεία, εάλ ππάξρεη, ν Αληηζπκβαιιφκελνο δελ δηθαηνχηαη λα 
ρξεζηκνπνηήζεη νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο φξνπο ηεο Σπκθσλίαο ή πεξηζζφηεξα απφ 
ηα αθφινπζα έλδηθα κέζα θαηά ηελ θξίζε ηνπ, αλεμάξηεηα απφ ην αλ νπνηνδήπνηε 
κέξνο ησλ εξγαζηψλ έγηλαλ δεθηέο απφ ηελ Δηαηξεία: 

12.1 λα αθπξψζεη ηελ εληνιή; 
12.2 λα απνξξίςεη ην Έξγν (νινθιεξσηηθά ή ελ κέξεη) θαη λα ην επηζηξέςεη ζηνλ Πσιεηή 

κε θίλδπλν θαη θφζηνο ηνπ Πσιεηή, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα επηζηξαθεί ακέζσο 
απφ ηνλ Πσιεηή; 

12.3 κε ηελ επηινγή ηεο Δηαηξείαο λα δψζεη ζηνλ Πσιεηή ηε δπλαηφηεηα λα εμαιείςεη 
ηπρφλ ειάηησκα ηνπ Έξγνπ ή λα παξάζρεη εξγαζίεο αληηθαηάζηαζεο θαη λα πξνβεί 
ζε νπνηαδήπνηε άιιε αλαγθαία εξγαζία γηα λα δηαζθαιίζεη φηη πιεξνχληαη νη φξνη 
ηεο Σχκβαζεο; 

12.4 λα αξλεζεί λα απνδερζεί πεξαηηέξσ παξαδφζεηο ηνπ Έξγνπ αιιά ρσξίο θακία επζχλε 
πξνο ηνλ Πσιεηή; 

12.5 λα δηεμάγεη, κε έμνδα ηνπ Πσιεηή, νπνηαδήπνηε εξγαζία πνπ απαηηείηαη γηα λα 
ζπκκνξθσζεί ε εξγαζία κε ηε Σχκβαζε;  

12.6 λα δεηήζεη έθπησζε ηεο ηηκήο; θαη 
12.7 λα δηεθδηθήζεη ηέηνηεο δεκίεο πνπ κπνξεί λα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ιφγσ ηεο 

παξάβαζεο ηνπ Πσιεηή ή ησλ παξαβηάζεσλ ηεο Σχκβαζεο. 
 

13.  ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΩΡΟΔΟΚΘΑ 

13.1  Ο πσιεηήο ζα πξέπεη λα: 
13.1.1 ζπκκνξθψλνληαη κε φινπο ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο, θαηαζηαηηθά, 

θαλνληζκνχο θαη θψδηθεο ζρεηηθά κε ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο θαη 
ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ, ελδεηθηηθά, ηνπ 
λφκνπ πεξί δσξνδνθίαο ηνπ 2010 ("ζρεηηθέο απαηηήζεηο"); 

13.1.2 κελ αζθεί νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα, πξαθηηθή ή ζπκπεξηθνξά πνπ ζα 
ζπληζηνχζε παξάβαζε ζχκθσλα κε ηα άξζξα 1, 2 ή 6 ηνπ λφκνπ πεξί 
δσξνδνθίαο ηνπ 2010, εάλ απηή ε δξαζηεξηφηεηα, πξαθηηθή ή ζπκπεξηθνξά 
είρε πξαγκαηνπνηεζεί ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην; 

13.1.3 ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ πνιηηηθή θαηά ηεο δσξνδνθίαο πνπ κπνξεί λα 
απαηηεί απφ θαηξφ ζε θαηξφ ε Δηαηξεία; 

13.1.4 δηαηεξεί θαη λα δηαηεξήζεη θαζ 'φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο παξνχζαο 
ζπκθσλίαο ηηο δηθέο ηεο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, 
ελδεηθηηθά, ησλ θαηάιιεισλ δηαδηθαζηψλ βάζεη ηνπ πεξί Φνξνινγίαο Νφκνπ 
ηνπ 2010 γηα λα εμαζθαιίζεη ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο θαη 
ηνλ παξφληα Όξν 13 θαη ζα ηνπ επηβιεζεί; 

13.1.5 γλσζηνπνηεί ακέζσο ζηελ Δηαηξεία θάζε αίηεκα ή απαίηεζε γηα 
νπνηνδήπνηε αζέκηην νηθνλνκηθφ ή άιιν πιενλέθηεκα νπνηνπδήπνηε είδνπο 
παξαιακβάλεη ν Πσιεηήο ζε ζρέζε κε ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο 
Σχκβαζεο; θαη 

13.1.6 εηδνπνηεί ακέζσο ηελ Δηαηξεία γξαπηψο εάλ έλαο μέλνο δεκφζηνο 
ππάιιεινο γίλεηαη ππάιιεινο ή ππάιιεινο ηνπ Πσιεηή ή απνθηά άκεζν ή 
έκκεζν ζπκθέξνλ ζηνλ Πσιεηή θαη ν Πσιεηήο εγγπάηαη φηη δελ έρεη μέλνπο 
δεκφζηνπο ππαιιήινπο σο άκεζνπο ή έκκεζνπο ηδηνθηήηεο, ή εξγαδνκέλσλ 
θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο.  

13.2  Ο πσιεηήο εμαζθαιίδεη φηη νπνηνδήπνηε πξφζσπν πνπ ζπλδέεηαη κε ηνλ Πσιεηή 
θαη παξέρεη αγαζά ή ππεξεζίεο ζε ζρέζε κε ηελ παξνχζα ζπκθσλία ην πξάηηεη 
κφλν κε βάζε γξαπηή ζπκθσλία ε νπνία επηβάιιεη θαη εμαζθαιίδεη απφ απηφλ φξνπο 
ίδηνπο κε απηνχο πνπ επηβάιινληαη ζηνλ πσιεηή απφ ηελ παξνχζα Σπλζήθε 13 
("Σρεηηθνί Όξνη"). Ο Πσιεηήο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε θαη εθπιήξσζε 
απηψλ ησλ πξνζψπσλ απφ ηνπο Όξνπο θαη ζα είλαη άκεζα ππεχζπλνο έλαληη ηεο 
Δηαηξείαο γηα νπνηαδήπνηε παξάβαζε απφ απηά ηα πξφζσπα νπνηνπδήπνηε απφ 
ηνπο Σρεηηθνχο Όξνπο. 

13.3  Η παξαβίαζε απηήο ηεο πξνυπφζεζεο 13 ζεσξείηαη ζεκαληηθή παξάβαζε ηεο 
ζχκβαζεο.  

13.4  Ο Πσιεηήο απνδεκηψλεη ηελ Δηαηξεία γηα νπνηεζδήπνηε απψιεηεο, ππνρξεψζεηο, 
δεκίεο, δαπάλεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά, λνκηθψλ ακνηβψλ) θαη δαπάλεο 
πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ή θαηαβιήζεθαλ θαηά ηεο Δηαηξείαο σο απνηέιεζκα 
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νπνηαζδήπνηε παξαβίαζεο ηνπ παξφληνο Όξνπ 13 απφ ηνλ Πσιεηή. 
13.5 Γηα ηνπο ζθνπνχο απηήο ηεο πξνυπφζεζεο 13, ε έλλνηα ησλ θαηάιιεισλ 

δηαδηθαζηψλ θαη ν αιινδαπφο δεκφζηνο ππάιιεινο θαη ε ζχλδεζε ελφο πξνζψπνπ 
κε έλα άιιν πξφζσπν πξέπεη λα θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 παξάγξαθνο 
2 ηνπ λφκνπ πεξί δσξνδνθίαο ηνπ 2010 (θαη θάζε θαζνδήγεζε πνπ εθδίδεηαη ζην 
ηκήκα 9 ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ), ηα άξζξα 6, παξάγξαθνο 5 θαη 6, παξάγξαθνο 6, ηεο 
ελ ιφγσ πξάμεσο θαη ην άξζξν 8 ηνπ λφκνπ απηνχ. Γηα ηνπο ζθνπνχο απηήο ηεο 
πξνυπφζεζεο 13, έλα πξφζσπν πνπ ζπλδέεηαη κε ηνλ πσιεηή πεξηιακβάλεη αιιά 
δελ πεξηνξίδεηαη ζε νπνηνλδήπνηε ππεξγνιάβν ηνπ πσιεηή. 

 

14. ΤΓΥΡΟΝΗ ΕΚΜΑΣΑΛΕΤΗ 

14.1  Καηά ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε Σχκβαζε, ν 
Πσιεηήο ππνρξενχηαη λα: 

  (a) ζπκκνξθψλνληαη κε φινπο ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο, θαηαζηαηηθά, θαλνληζκνχο θαη 
θψδηθεο θαηά ηεο δνπιείαο θαη ηεο δηαθίλεζεο αλζξψπσλ πνπ ηζρχνπλ απφ θαηξνχ εηο 
θαηξφλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, κεηαμχ άιισλ, ηνπ λφκνπ πεξί ζχγρξνλεο δνπιείαο 
ηνπ 2015; 

  (b) έρεη θαη λα δηαηεξεί θαζ 'φιε ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο Σχκβαζεο ηηο δηθέο ηνπ 
πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο γηα λα εμαζθαιίζεη ηε ζπκκφξθσζή ηνπ κε ηνλ Όξν 14.1 (a); 
θαη κε ηελ Πνιηηηθή ηεο Δηαηξείαο θαηά ηεο Αλζξψπηλεο Δθκεηάιιεπζεο θαη ηεο 
Γηαθίλεζεο Αλζξψπσλ (δηαζέζηκε θαηφπηλ αηηήκαηνο). 

  (c) λα κελ αζθεί θακία δξαζηεξηφηεηα, πξαθηηθή ή ζπκπεξηθνξά πνπ ζα ζπληζηνχζε 
παξάβαζε ζχκθσλα κε ηα άξζξα 1, 2 ή 4 ηνπ Νφκνπ γηα ηε Γξάζε Σχγρξνλεο 
Δθκεηάιιεπζεο, εάλ απηή ε δξαζηεξηφηεηα, πξαθηηθή ή ζπκπεξηθνξά δηεμήρζε ζην 
Ηλσκέλν Βαζίιεην; 

  (d) ζπκπεξηιάβεη ζηηο ζπκβάζεηο ηεο κε ηνπο άκεζνπο ππεξγνιάβνπο θαη ηνπο 
πξνκεζεπηέο ηνπο δηαηάμεηο θαηά ηεο δνπιείαο θαη εκπνξίαο αλζξψπσλ πνπ είλαη 
ηνπιάρηζηνλ εμίζνπ επαρζείο κε εθείλεο πνπ νξίδνληαη ζηνλ παξφληα φξν 14; 

  (e) δηαηεξεί πιήξεο αξρείν ζε ζρέζε κε ηελ αιπζίδα εθνδηαζκνχ γηα φια ηα 
παξαδνηέα πνπ παξέρνληαη ζε ζρέζε κε ηελ παξνχζα Σχκβαζε θαη λα επηηξέπεη ζηελ 
Δηαηξεία θαη ηνπο αληηπξνζψπνπο ηεο, κε εχινγε εηδνπνίεζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 
θαλνληθψλ σξψλ ιεηηνπξγίαο (αιιά ρσξίο πξνεηδνπνίεζε, φηαλ εχινγα ππνςηάδνληαη 
παξαβίαζε ηεο ελ ιφγσ πξνυπφζεζεο 14 ) λα έρνπλ πξφζβαζε θαη λα ιακβάλνπλ 
αληίγξαθα ησλ αξρείσλ ηνπ Πσιεηή θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο πιεξνθνξίεο θαη λα 
ζπλαληψληαη κε ην πξνζσπηθφ ηνπ Πσιεηή γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ 
Πσιεηή κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ βάζεη απηήο ηεο ξήηξαο; θαη 

(f)  (f) εηδνπνηήζεη ηελ Δηαηξεία κφιηο πιεξνθνξεζεί νπνηαδήπνηε πξαγκαηηθή ή ππνςία 
δνπιείαο ή εκπνξίαο αλζξψπσλ ζε κηα αιπζίδα εθνδηαζκνχ πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ 
παξνχζα Σχκβαζε. 

14.2 Ο Πσιεηήο εθπξνζσπεί θαη εγγπάηαη φηη: 
  (a)  αζθεί ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ θαηά ηξφπν ζπλεπή κε ηνλ παξφληα Όξν 14; 

  (b) νχηε ν Πσιεηήο νχηε θάπνην απφ ηα ζηειέρε ηνπ, νη ππάιιεινί ηνπ ή άιια 
πξφζσπα 

                             πνπ ζπλδένληαη κε απηφλ: 

(i) έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα νπνηνδήπνηε αδίθεκα πνπ αθνξά ηε δνπιεία 
θαη ηελ εκπνξία αλζξψπσλ; θαη 

   (ii) εμ φζσλ γλσξίδεη, έρεη απνηειέζεη ή απνηειεί αληηθείκελν δηεξεχλεζεο, 
αηηήκαηνο ή εθηέιεζεο εθ κέξνπο νπνηνπδήπνηε θπβεξλεηηθνχ, δηνηθεηηθνχ ή 
ξπζκηζηηθνχ θνξέα ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε παξάβαζε ή εηθαδφκελε παξάβαζε ή 
ζε ζρέζε κε ηε δνπιεία θαη ηελ εκπνξία αλζξψπσλ. 

  (c) νη απαληήζεηο ηεο ζε ηπρφλ πεξαηηέξσ εξσηήζεηο πεξί επηκέιεηαο πνπ παξέρεη ε 
Δηαηξεία είλαη πιήξεηο θαη αθξηβείο. 

14.3  Ο Πσιεηήο εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο δένπζαο επηκέιεηαο γηα ηνπο άκεζνπο 
ππεξγνιάβνπο θαη ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπ γηα λα δηαζθαιίζεη φηη δελ ππάξρεη δνπιεία 
ή εκπνξία αλζξψπσλ ζηηο αιπζίδεο εθνδηαζκνχ ηνπ. 

14.4  Ο Πσιεηήο απνδεκηψλεη ηελ Δηαηξεία έλαληη ηπρφλ δεκηψλ, ππνρξεψζεσλ, δεκηψλ, 
εμφδσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ελδεηθηηθά ησλ λνκηθψλ ακνηβψλ) θαη ησλ δαπαλψλ 
πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ή θαηαβιήζεθαλ θαηά ηεο Δηαηξείαο σο απνηέιεζκα 
νπνηαζδήπνηε παξαβίαζεο ηνπ παξφληνο Όξνπ 14 απφ ηνλ Πσιεηή. 

14.5  Η παξαβίαζε απηήο ηεο πξνυπφζεζεο 14 ζεσξείηαη νπζηαζηηθή παξάβαζε ηεο 
Σχκβαζεο.  

 

15. ΠΡΟΣΑΘΑ ΠΡΟΩΠΘΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

15.1 Σηελ ελ ιφγσ πξνυπφζεζε 15, ηα "Πξνζσπηθά Γεδνκέλα" έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ 
πεξηέρεηαη ζηνλ Νφκν πεξί Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ ηνπ 1998, φπσο ηξνπνπνηείηαη 
θαηά δηαζηήκαηα ή ζε ηέηνηα λνκνζεζία, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ αιιά φρη 
πεξηνξηζηηθά ηνπ Καλνληζκνχ (Καλνληζκφο (ΔΔ) 2016/679) (εθεμήο "GDPR"), φπσο 
κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ή λα ηξνπνπνηήζεη ηνλ λφκν πεξί πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ 
ηνπ 1998, θαη θάζε άιιε ζπκπιεξσκαηηθή, εθαξκνζηέα ή αληηθαλνληθή λνκνζεζία. 

15.2 Ο Πσιεηήο εγγπάηαη φηη, ζην βαζκφ πνπ επεμεξγάδεηαη νπνηαδήπνηε Πξνζσπηθά 
Γεδνκέλα εθ κέξνπο ηεο Δηαηξείαο: 
15.2.1 ζα ελεξγεί κφλν ζχκθσλα κε ηηο γξαπηέο νδεγίεο ηεο Δηαηξείαο; 
15.2.2 κεξηκλά ψζηε ηα πξφζσπα, νη νξγαληζκνί ή νη άιινη θνξείο πνπ 

επεμεξγάδνληαη ηα δεδνκέλα γηα ινγαξηαζκφ ηνπ πσιεηή λα ππφθεηληαη ζε 
θαζεζηψο εκπηζηνζχλεο. 

15.2.3 ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαζθαιίζεη ηελ αζθάιεηα 
νπνηαζδήπνηε επεμεξγαζίαο πνπ δηεμάγεηαη απφ ηνλ Πσιεηή ή γηα 
ινγαξηαζκφ ηνπ πσιεηή; 

15.2.4 δεζκεχεη κφλν νπνηνλδήπνηε ππν κεηαπνηεηή κε ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή 
ζπγθαηάζεζε ηεο Δηαηξείαο θαη κε γξαπηή ζχκβαζε κε νπζηαζηηθά 
παλνκνηφηππνπο φξνπο θαη παξέρεη νπζηαζηηθά ίδηεο εγγπήζεηο ζηελ 
Δηαηξεία ζηελ νπνία ππφθεηηαη ν Πσιεηήο; 

15.2.5 βνεζά ηελ Δηαηξεία λα παξέρεη πξφζβαζε ζηα ζέκαηα θαη επηηξέπεη ζηα 
ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ λα αζθνχλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο ζην πιαίζην ηνπ 
GDPR; 

15.2.6 ζα βνεζά ηελ Δηαηξεία ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο απέλαληη 
ζην θαλνληζκφ GDPR ζε ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα ηεο επεμεξγαζίαο, ηελ 
θνηλνπνίεζε ησλ παξαβηάζεσλ ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ (θαη 
ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη ηελ Δηαηξεία εληφο 24 σξψλ απφ ηελ ζηηγκή 
πνπ ν Πσιεηήο ιάβεη γλψζε ηπρφλ εκθάληζεο παξαβίαζεο πξνζσπηθψλ 
δεδνκέλσλ) θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ ζηελ πξνζηαζία ησλ 
δεδνκέλσλ; 

15.2.7 δηαγξάθεη ή επηζηξέθεη φια ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ζηελ Δηαηξεία φπσο 
δεηήζεθε θαηά ηε ιήμε απηήο ή νπνηαζδήπνηε άιιεο ζπκθσλίαο; 

15.2.8 νθείιεη λα πξνβεί ζε νηηδήπνηε άιιν επιφγσο απαηηείηαη απφ ηελ Δηαηξεία 
γηα λα δηαζθαιίζεη ηε ζπκκφξθσζε ηεο Δηαηξείαο κε ηπρφλ θαλνληζηηθέο ή 
θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο; θαη 

15.2.9 έρνπλ ηεζεί θαηάιιεια ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα αζθαιείαο θαηά ηεο κε 
εμνπζηνδνηεκέλεο ή παξάλνκεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 
ραξαθηήξα θαη θαηά ηεο ηπραίαο απψιεηαο, θαηαζηξνθήο ή δεκίαο 
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 

15.2.10 ππνβάιιεη ζε ειέγρνπο θαη επηζεσξήζεηο, παξέρεη ζηελ Δηαηξεία 
νπνηεζδήπνηε πιεξνθνξίεο ρξεηάδεηαη γηα λα δηαζθαιίζεη φηη θαη νη δχν 
εθπιεξψλνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο βάζεη ηνπ Άξζξνπ 28 θαη ελεκεξψλνπλ 
ακέζσο ηελ Δηαηξεία εάλ ηεο δεηεζεί λα θάλεη θάηη πνπ παξαβηάδεη ην GDPR 
ή άιιεο δηαηάμεηο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ δηθαίνπ ηεο ΔΔ ή ηνπ θξάηνπο 

κέινπο. 
15.2.11 απνδεκηψλεη πιήξσο ηελ Δηαηξεία ζε πεξίπησζε πνπ ε Δηαηξεία ππνζηεί 

νπνηνδήπνηε θφζηνο, απψιεηεο, επηδνθηκαζίεο ή άιιεο θπξψζεηο πνπ 
απνξξένπλ απφ ηελ επεμεξγαζία απφ ηνλ Πσιεηή ηέηνησλ πξνζσπηθψλ 
δεδνκέλσλ πνπ ηεο παξέρνληαη απφ ηελ Δηαηξεία 
 

16. ΚΑΣΑ ΣΗ ΠΛΑΣΟΓΡΑΦΘΑ 

16.1 Η Δηαηξεία δηαηεξεί ξεηά ην δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη νπνηαδήπνηε Σχκβαζε ή 
νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο, εάλ δηαπηζησζεί φηη ν Πσιεηήο παξέδσζε ελ γλψζεη ή εμ 
ακειείαο αγαζά ή πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ παξαγσγή πιαζηψλ 
ηξαπεδνγξακκαηίσλ ή άιιεο πηζαλέο απνκηκήζεηο εκπνξηθψλ ζεκάησλ ή 
νπνηαδήπνηε άιιε εκπνξηθή επσλπκία ή εκπνξηθφ ζήκα ή ζρέδηα, γλψζεηο θ.ιπ. Σε 
απηήλ ηελ πεξίπησζε, ε Δηαηξεία ζα θαηαγγείιεη ηε Σχκβαζε ή νπνηνδήπνηε ηκήκα 
ηεο κε άκεζε ηζρχ βάζεη πιεξνθνξηψλ θαη πεξηζηαηηθψλ, ηα νπνία ε Δηαηξεία ζα 
ζεσξήζεη σο απφδεημε. Όια ηα αγαζά ή / θαη ηα πιηθά πνπ θέξνπλ νπνηαδήπνηε 
ζήκαηα ή νπνηαδήπνηε άιιε εκπνξηθή επσλπκία ή εκπνξηθφ ζήκα ή ζρέδηα, 
γλψζεηο θιπ., Πνπ αλήθνπλ ή ρξεζηκνπνηνχληαη κε άιιν ηξφπν απφ ηελ Δηαηξεία ή / 
θαη ηηο ζπγαηξηθέο εηαηξίεο νπνηαζδήπνηε Δηαηξείαο, φια ηα αγαζά ή / Οη 
πξνδηαγξαθέο ηεο εηαηξείαο θαη φια ηα απφβιεηα απηψλ ησλ αγαζψλ θαη / ή πιηθψλ 
πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ πσιεηή 
πξέπεη λα θαηαζηξαθνχλ πιήξσο θαη ζε θάζε πεξίπησζε λα θνπνχλ ζε άρξεζηα 
θνκκάηηα απφ ηνλ πσιεηή πξηλ απφ ηε κεηαπψιεζε ή άιιε πηζαλή κεηαθνξά ζηε 
βηνκεραλία αλαθχθισζεο. Ο Πσιεηήο ζα έρεη θαη ζα ηεξεί θαηάιιειν αξρείν θαη 
ηεθκεξίσζε πνπ λα απνδεηθλχεη φηη ηα παξαπάλσ αγαζά ή / θαη πιηθά 
θαηαζηξάθεθαλ απφ ηνλ Πσιεηή πξνηνχ παξαδνζνχλ ζηε βηνκεραλία αλαθχθισζεο 
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρεηηθήο Σχκβαζεο θαη έλα ρξφλν κεηά ηε ιήμε ηεο γηα 
νπνηνδήπνηε ιφγν. Η Δηαηξεία έρεη ην δηθαίσκα λα επηζεσξήζεη ηηο παξαπάλσ 
δηαδηθαζίεο ηεθκεξίσζεο θαη πιηθψλ θαηαζηξνθψλ κε πξνεγνχκελε εηδνπνίεζε ελφο 
εκεξψλ πξνο ηνλ Πσιεηή. Δάλ ν πσιεηήο πξνθαλψο πξνκεζεχζεη εζθεκκέλα ή εμ 
ακειείαο ηα εκπνξηθά ζήκαηα θαη / ή ηα πιηθά θαη / ή ηα πιηθά πνπ θέξεη ε Δηαηξεία 
θαη νη ζπλδεδεκέλεο κε απηήλ εηαηξείεο εκπνξηθά ζήκαηα ή νπνηαδήπνηε άιιε 
εκπνξηθή επσλπκία ή εκπνξηθφ ζήκα ή ζρέδηα, απνκηκήζεηο νπνηνπδήπνηε 
Αγνξαζηή ή ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ εηαηξηθψλ πξντφλησλ, ε Δηαηξεία κπνξεί λα 
δεηήζεη ζπκβαηηθή πνηλή χςνπο 500.000 δνιαξίσλ ΗΠΑ γηα θάζε ηέηνηα πεξίπησζε. 

 

17. ΕΜΠΟΡΘΚΑ ΗΜΑΣΑ. 

Καηά ηε δηάξθεηα νπνηαζδήπνηε Σχκβαζεο θαη κεηά ηε ιήμε ηεο γηα νπνηνλδήπνηε 
ιφγν, ν Πσιεηήο δελ πξέπεη θαη δελ δηαζθαιίδεη φηη νη ζπλεξγαδφκελεο ή νη 
ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο δελ ρξεζηκνπνηνχλ νπνηνδήπνηε απφ ηα εγγεγξακκέλα θαη 
κε θαηαρσξεκέλα εκπνξηθά ζήκαηα θαη εκπνξηθέο επσλπκίεο, / ή νπνηαδήπνηε 
ζπλδεδεκέλε εηαηξεία ηεο Δηαηξείαο ("Δκπνξηθά Σήκαηα") ή νπνηεζδήπνηε νλνκαζίεο 
παξφκνηεο κε ηα Δκπνξηθά Σήκαηα γηα νπνηνλδήπνηε ζθνπφ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
ηνπ νλφκαηνο ή κέξνπο ηνπ νλφκαηνο νπνηαζδήπνηε επηρείξεζεο ή εηαηξείαο) εθηφο 
εάλ επηηξέπεηαη απφ ηελ Δηαηξεία ζε ζρέζε κε ηελ εθηέιεζε ηεο Σχκβαζε. Ο 
Πσιεηήο αλαγλσξίδεη φηη νπνηαδήπνηε Σχκβαζε δελ ζα ιεηηνπξγεί γηα ηελ 
θαηνρχξσζε νπνηνπδήπνηε δηθαηψκαηνο, ηίηινπ ή ελδηαθέξνληνο γηα ηα Δκπνξηθά 
Σήκαηα ζηνλ Πσιεηή. Ο Πσιεηήο αλαγλσξίδεη φηη ε ππεξαμία πνπ ζπκβνιίδεηαη απφ 
ηα Δκπνξηθά Σήκαηα αλήθεη ζηελ Δηαηξεία ή ζηηο ζπλδεδεκέλεο κε απηήλ εηαηξείεο. Η 
ρξήζε ησλ Δκπνξηθψλ Σεκάησλ απφ ηνλ Πσιεηή θαη νπνηαδήπνηε ππεξαμία πνπ 
αθνξά ηα εκπνξηθά ζήκαηα ζα ζπγθεληξσζνχλ απνθιεηζηηθά πξνο φθεινο ηεο 
Δηαηξείαο θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ εηαηξεηψλ 

 

18. ΓΕΝΘΚΑ 

18.1 Ο Πσιεηήο δελ δηθαηνχηαη λα αλαζέζεη ηε Σχκβαζε ή νπνηνδήπνηε ηκήκα ηεο ρσξίο 
ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπγθαηάζεζε ηεο Δηαηξείαο. 

18.2 Η Δηαηξεία κπνξεί λα εθρσξήζεη ηε Σχκβαζε ή νπνηνδήπνηε ηκήκα ηεο ζε 
νπνηνδήπνηε πξφζσπν, φλνκα ή εηαηξεία. 

18.3 Η Δηαηξεία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αλαβάιεη ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο ή 
πιεξσκήο ή λα αθπξψζεη ηε Σχκβαζε ή λα κεηψζεη ηνλ φγθν ηεο Παξαγγειίαο, εάλ 
εκπνδίδεηαη ή θαζπζηεξήζεη ζηελ άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηεο ιφγσ 
πεξηζηάζεσλ πέξαλ ηνπ εχινγνπ ειέγρνπ ηεο Δηαηξεία πνπ πεξηιακβάλεη, ρσξίο 
πεξηνξηζκφ, πξάμεηο ηνπ Θενχ, θπβεξλεηηθέο ελέξγεηεο, πνιεκηθέο ή εζληθέο 
θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο, ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο, δηακαξηπξίεο, ηαξαρέο, 
αζηηθέο αλαηαξαρέο, ππξθαγηέο, εθξήμεηο, πιεκκχξεο, επηδεκίεο, απνηπρίεο, 
απεξγίεο ή άιιεο εξγαζηαθέο δηαθνξέο ζρεηηθά κε ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ελφο απφ ηα 
ζπκβαιιφκελα κέξε) ή πεξηνξηζκνί ή θαζπζηεξήζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηνπο 
αεξνκεηαθνξείο ή αδπλακία ή θαζπζηέξεζε ζηελ πξνκήζεηα επαξθψλ ή θαηάιιεισλ 
πιηθψλ. 

18.4 Κάζε δηθαίσκα ή έλλνκε πξνζηαζία ηεο Δηαηξείαο βάζεη ηεο Σχκβαζεο δελ ζίγεη 
νπνηνδήπνηε άιιν δηθαίσκα ή έλλνκε πξνζηαζία ηεο Δηαηξείαο, είηε βάζεη ηεο 
Σχκβαζεο είηε φρη. 

18.5 Σε πεξίπησζε πνπ νπνηαδήπνηε δηάηαμε ηεο Σχκβαζεο δηαπηζησζεί απφ 
νπνηνδήπνηε δηθαζηήξην ή δηνηθεηηθφ φξγαλν αξκφδηαο δηθαηνδνζίαο γηα λα είλαη ελ 
φισ ή ελ κέξεη παξάλνκν, άθπξν, αλεθάξκνζην ή παξάινγν, πξέπεη, ζην κέηξν ηεο 
παξάλνκεο απηήο, αθπξφηεηα, κε εθηειεζηηθφηεηα ή αδηθαηνιφγεην, λα ζεσξείηαη 
απνζπλδεδεκέλν θαη νη ινηπέο δηαηάμεηο ηεο Σχκβαζεο θαη ην ππφινηπν ηεο δηάηαμεο 
απηήο ζα ζπλερίζεη λα ηζρχεη θαη ηζρχεη. 

18.6 Η απνηπρία ή ε θαζπζηέξεζε ηεο Δηαηξείαο ζηελ επηβνιή ή ζηελ κεξηθή επηβνιή 
νπνηαζδήπνηε δηάηαμεο ηεο Σχκβαζεο δελ ζα εξκελεπηεί σο παξαίηεζε απφ 
νπνηνδήπνηε απφ ηα δηθαηψκαηά ηεο βάζεη ηεο Σχκβαζεο. 

18.7 Οπνηαδήπνηε παξαίηεζε απφ ηελ Δηαηξεία νπνηαζδήπνηε παξαβίαζεο ή αζέηεζεο 
νπνηαζδήπνηε δηάηαμεο ηεο Σχκβαζεο απφ ηνλ Πσιεηή δελ ζα ζεσξείηαη παξαίηεζε 
απφ νπνηαδήπνηε κεηαγελέζηεξε παξαβίαζε ή αζέηεζε ππνρξεψζεσλ θαη ζε θακία 
πεξίπησζε δελ επεξεάδεη ηνπο άιινπο φξνπο ηεο Σχκβαζεο. 

18.8 Τα ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο ζχκβαζεο δελ πξνηίζεληαη λα εθηειέζνπλ νπνηνλδήπνηε 
φξν ηεο ζχκβαζεο απφ νπνηνδήπνηε πξφζσπν πνπ δελ είλαη ζπκβαιιφκελν κέξνο. 

Η ζχζηαζε, ε χπαξμε, ε θαηαζθεπή, ε εθηέιεζε, ε εγθπξφηεηα θαη φιεο νη πηπρέο ηεο Σχκβαζεο 
δηέπνληαη απφ ηνπο λφκνπο ηεο Αγγιίαο θαη ηεο Οπαιίαο θαη ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ππφθεηληαη 
ζηελ απνθιεηζηηθή δηθαηνδνζία ησλ δηθαζηεξίσλ ηεο Αγγιίαο θαη ηεο Οπαιιίαο. 


