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Astellas Pharmaceuticals Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία (με
διακριτικό τίτλο Astellas Pharma A.E.)
Πρότυποι γενικοί και ειδικοί όροι για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών
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Ερμηνεία
Οι ορισμοί και κανόνες ερμηνείας που προβλέπει ο παρών ειδικός όρος ισχύουν και
για τους υπόλοιπους.
Συνδεδεμένες εταιρείες: Οποιαδήποτε επιχείρηση που ελέγχει, ελέγχεται από ή
βρίσκεται υπό καθεστώς κοινού ελέγχου με οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος του
παρόντος Συμφωνητικού. Για τους σκοπούς του παρόντος ορισμού, θα θεωρείται
ότι μία επιχείρηση ελέγχει μία άλλη εφόσον έχει στην ιδιοκτησία της, άμεσα ή
έμμεσα, άνω του 50% του ποσοστού που παρέχει δικαίωμα ψήφου στην εν λόγω
επιχείρηση ή έχει την εξουσία να διοικεί την εν λόγω επιχείρηση.
Συμφωνητικό: Το παρόν Συμφωνητικό (συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε
επισυναπτόμενων παραρτημάτων ή προσαρτημάτων).
Εταιρεία: Η Astellas Pharma A.E., μία εταιρεία που έχει συσταθεί στην Ελλάδα με
αριθμό μητρώου 56740/04/Β/04/165 (2008) και με την έδρα της στον Άγιο
Στέφανο Αττικής, οδός Θουκυδίδου 1.
Σύμβαση: Η Παραγγελία και η αποδοχή της Παραγγελίας από τον Πωλητή.
Αγαθά: Οποιαδήποτε αγαθά και/ή οποιεσδήποτε υπηρεσίες, την αγορά των οποίων
από τον Πωλητή έχει συμφωνήσει η Εταιρεία στο πλαίσιο της Σύμβασης
(συμπεριλαμβανομένων οποιουδήποτε μέρους/οποιωνδήποτε μερών αυτών).
Παραγγελία: Η έγγραφη εντολή της Εταιρείας περί προμήθειας των Αγαθών,
συμπεριλαμβανομένων των παρόντων γενικών και ειδικών όρων.
Πωλητής: Οποιοδήποτε πρόσωπο και οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρεία που
αποδέχεται την Παραγγελία της Εταιρείας.
Μία αναφορά στο ελληνικό δίκαιο συνιστά αναφορά σε αυτό όπως είναι σε ισχύ επί
του παρόντος, λαμβανομένης υπ’ όψιν κάθε τροποποίησης, επέκτασης, εφαρμογής
ή εκ νέου θέσπισης, και συμπεριλαμβάνει οποιαδήποτε παράγωγη νομοθεσία που
είναι σε ισχύ επί του παρόντος.
Μία αναφορά στο ένα φύλο συμπεριλαμβάνει αναφορά και στο άλλο φύλο.
Οι επικεφαλίδες των ειδικών όρων δεν επηρεάζουν την ερμηνεία των παρόντων
όρων.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ
Με την επιφύλαξη οποιασδήποτε αλλαγής σύμφωνα με τον ειδικό όρο 2.3, οι
παρόντες ειδικοί όροι συνιστούν τους μόνους όρους βάσει των οποίων η Εταιρεία
προτίθεται να συναλλαχθεί με τον Πωλητή και θα διέπουν τη Σύμβαση
εξαιρουμένου εξ ολοκλήρου κάθε άλλου γενικού ή ειδικού όρου.
Κάθε Παραγγελία για Αγαθά από την Εταιρεία προς τον Πωλητή θα εκλαμβάνεται
ως μία προσφορά από την Εταιρεία να αγοράσει Αγαθά με την επιφύλαξη των
παρόντων γενικών και ειδικών όρων.
Οι παρόντες ειδικοί όροι ισχύουν για όλες τις αγορές της Εταιρείας και
οποιαδήποτε αλλαγή στους παρόντες όρους δεν θα έχει καμία ισχύ εκτός εάν
συμφωνείται ρητά εγγράφως και υπογράφεται από δεόντως εξουσιοδοτημένο
εκπρόσωπο της Εταιρείας.
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ
Η προμήθεια όλων των Αγαθών θα πραγματοποιείται ή θα ολοκληρώνεται
σύμφωνα με την Παραγγελία και τις προδιαγραφές και σε συμμόρφωση με όλες τις
κανονιστικές απαιτήσεις και τους κείμενους κανονισμούς που αφορούν τα εν λόγω
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Αγαθά (συμπεριλαμβανομένων, όχι ωστόσο περιοριστικά, των σιωπηρών όρων που
αφορούν την ποιότητα και την καταλληλότητα τους για την επιδιωκόμενη χρήση),
καθώς και με την επιφύλαξη της έγκρισης της Εταιρείας και, όπου απαιτείται, της
έγκρισης τεκμηρίων, δειγμάτων και περιγραφών που θα έχουν προηγουμένως
εκδοθεί και προσκομιστεί στον Προμηθευτή και θα έχουν τύχει της αποδοχής του.
Ανά πάσα χρονική στιγμή πριν από την παράδοση των Αγαθών στην Εταιρεία, η
Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα να επιθεωρεί και να ελέγχει τα Αγαθά κατά πάντα
χρόνο.
Εάν, βάσει των αποτελεσμάτων της εν λόγω επιθεώρησης ή ελέγχου, η Εταιρεία
κρίνει ότι τα Αγαθά δεν συμμορφώνονται ή ότι πιθανότατα δεν αναμένεται να
συμμορφωθούν με την Παραγγελία ή με οποιεσδήποτε προδιαγραφές και/ή με
υποδείγματα που έχει προμηθεύσει ή υποδείξει η Εταιρεία στον Πωλητή, η
Εταιρεία θα ενημερώνει τον Πωλητή και ο Πωλητής θα προβαίνει πάραυτα στις
απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση τους, ενώ
επιπλέον η Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα να ζητά και να παρευρίσκεται σε
περαιτέρω ελέγχους και επιθεωρήσεις.
Παρά τις όποιες επιθεωρήσεις ή ελέγχους, ο Πωλητής θα εξακολουθεί να είναι
απόλυτα υπεύθυνος για τα Αγαθά και οποιαδήποτε τέτοια επιθεώρηση ή έλεγχος
δεν θα μειώνει ούτε θα επηρεάζει διαφορετικά τις υποχρεώσεις του Πωλητή
δυνάμει της Σύμβασης.
Εάν οποιαδήποτε από τα Αγαθά δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις που
προβλέπονται στο γενικό όρο 3, η Εταιρεία θα δικαιούται να επωφεληθεί από ένα ή
περισσότερα από τα ένδικα μέσα που απαριθμούνται στη ρήτρα 14.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Ο Πωλητής θα αποζημιώνει πλήρως την Εταιρεία έναντι κάθε άμεσης, έμμεσης ή
παρεπόμενης ευθύνης (όρος που και στις τρεις περιπτώσεις συμπεριλαμβάνει, όχι
ωστόσο περιοριστικά, διαφυγόντα κέρδη, απώλεια τζίρου, μείωση υπεραξίας και
παρεμφερείς απώλειες), απώλειας, ζημίας, βλάβης, κόστους και δαπάνης
(συμπεριλαμβανομένων νομικών και λοιπών επαγγελματικών αμοιβών και εξόδων)
που επιδικάζονται κατά της Εταιρείας ή στα οποία υπόκειται ή που καταβάλλονται
από την ίδια συνεπεία ή σε σχέση με τα ακόλουθα:
(α) ελαττωματική εργασία, ποιότητα ή υλικά,
(β) παραβίαση ή ισχυρισμοί περί παραβίασης οποιωνδήποτε δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας που προκαλείται από τη χρήση, παρασκευή ή
προμήθεια των Αγαθών, και
(γ) οποιαδήποτε αξίωση που εγείρεται κατά της Εταιρείας αναφορικά με κάθε
ευθύνη, απώλεια, ζημία, βλάβη, κόστος ή δαπάνη στα οποία υπόκεινται οι
υπάλληλοι ή εκπρόσωποι της Εταιρείας ή οποιοσδήποτε πελάτης ή τρίτος στο
βαθμό που η εν λόγω ευθύνη, απώλεια, ζημία, βλάβη, κόστος ή δαπάνη
προκλήθηκε από, αφορά ή απορρέει από τα Αγαθά συνεπεία μίας άμεσης ή
έμμεσης παράβασης ή αμελούς εκπλήρωσης ή αδυναμίας ή καθυστέρησης
κατά την εκπλήρωση των γενικών όρων της Σύμβασης από τον Πωλητή.
ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Τα Αγαθά θα παραδίδονται – μεταφορά πληρωμένη (carriage paid) – στην έδρα της
Εταιρείας ή σε οποιονδήποτε άλλο τόπο παράδοσης που θα έχει υποδείξει η
Εταιρεία πριν από την παράδοση των Αγαθών. Ο Πωλητής θα εκφορτώνει τα
Αγαθά με δικό του κίνδυνο καθ’ υπόδειξη της Εταιρείας.
Η ημερομηνία παράδοσης θα ορίζεται στην Παραγγελία ή, εάν δεν ορίζεται καμία
ημερομηνία, η παράδοση θα λαμβάνει χώρα εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από
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την Παραγγελία ή κατά μία ημερομηνία αμοιβαία συμφωνηθείσα μεταξύ των
συμβαλλόμενων μερών.
Ο Πωλητής θα παραδίδει τα Αγαθά έως την ημερομηνία που ορίζεται στην
Παραγγελία (το στοιχείο του χρόνου είναι υψίστης σημασίας) υπό την προϋπόθεση
ότι, σε περίπτωση που λόγω Ανωτέρας Βίας ο Πωλητής δεν είναι σε θέση να
παραδώσει τα Αγαθά έως τη συγκεκριμένη ημερομηνία και εφόσον ο Πωλητής έχει
επιδώσει αμελλητί έγγραφη ειδοποίηση στην Εταιρεία σχετικά με την πρόθεση του
να ζητήσει χρονική παράταση, η Εταιρεία θα παραχωρεί στον Πωλητή την εν λόγω
παράταση σε εύλογα πλαίσια (ωστόσο, αυτή δεν θα υπερβαίνει σε καμία περίπτωση
τους δύο [2] ημερολογιακούς μήνες).
Ο Πωλητής θα τιμολογεί την Εταιρεία κατά την αποστολή των Αγαθών στην
Εταιρεία, αλλά ξεχωριστά από αυτή.
Ο Πωλητής θα εξασφαλίζει ότι κάθε παράδοση συνοδεύεται από ένα δελτίο
παράδοσης που θα αναγράφει, μεταξύ άλλων, τον αριθμό και την ημερομηνία
Παραγγελίας, τον αριθμό δεμάτων και τα περιεχόμενα και, σε περίπτωση μερικής
παράδοσης, το ανεξόφλητο υπόλοιπο που αφορά τα προϊόντα που εκκρεμούν προς
παράδοση. Εάν τα Αγαθά πρέπει να παραδοθούν τμηματικά, η Σύμβαση θα
εκλαμβάνεται ως ενιαία και όχι διαιρετή.
(α) Εάν ο Πωλητής αδυνατεί να παραδώσει τα Αγαθά έως την οριζόμενη
ημερομηνία για οποιονδήποτε λόγο εκτός από περιπτώσεις Ανωτέρας Βίας, η
Εταιρεία (με την επιφύλαξη οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος ή ένδικου
μέσου που μπορεί να έχει στη διάθεση της) επιφυλάσσει το δικαίωμα:
(i) να ακυρώσει το κομμάτι της Παραγγελίας που δεν έχει παραδοθεί έως την
οριζόμενη ημερομηνία και
(ii) να χρεώσει στον Πωλητή οποιαδήποτε επιπρόσθετα έξοδα, απώλειες ή
δαπάνες στα οποία μπορεί να υπόκειται η Εταιρεία εξαιτίας της αδυναμίας
του Πωλητή να παραδώσει τα Αγαθά έως την οριζόμενη ημερομηνία.
Εάν δεν διευκρινίζεται κάτι διαφορετικό από την Εταιρεία στην Παραγγελία, οι
παραδόσεις θα γίνονται αποδεκτές από την Εταιρεία μόνο κατά τις συνήθεις ώρες
λειτουργίας.
Εάν τα Αγαθά δεν παραδοθούν κατά την οριζόμενη ημερομηνία και η καθυστέρηση
υπερβαίνει τις 5 ημέρες από τη συγκεκριμένη ημερομηνία, τότε, με την επιφύλαξη
οποιωνδήποτε λοιπών ενδεχόμενων δικαιωμάτων της, η Εταιρεία επιφυλάσσει το
δικαίωμα:
(α) να ακυρώσει τη Σύμβαση ολικώς ή μερικώς,
(β) να αρνηθεί οποιαδήποτε μεταγενέστερη παράδοση των Αγαθών που επιχειρεί
ο Πωλητής,
(γ) να ανακτήσει από τον Πωλητή οποιαδήποτε δαπάνη που υπέστη ευλόγως η
Εταιρεία κατά την απόκτηση των Αγαθών από έναν άλλο προμηθευτή και
(δ) να αξιώσει αποζημίωση για οποιαδήποτε επιπρόσθετα έξοδα, απώλειες ή
δαπάνες που υπέστη η Εταιρεία και που αποδίδονται με οποιονδήποτε τρόπο
στην αδυναμία του Πωλητή να παραδώσει τα Αγαθά κατά την οριζόμενη
ημερομηνία.
Εάν ο Πωλητής ζητήσει από την Εταιρεία να επιστρέψει οποιοδήποτε υλικό
συσκευασίας στον Πωλητή, αυτό πρέπει να αναγράφεται με σαφήνεια σε κάθε
δελτίο παράδοσης που προσκομίζεται στην Εταιρεία και οποιοδήποτε τέτοιο υλικό
συσκευασίας θα επιστρέφεται στον Πωλητή μόνο με έξοδα του ιδίου.
Εάν η Εταιρεία συμφωνήσει εγγράφως να αποδέχεται τμηματικές παραδόσεις, η
Σύμβαση θα εκλαμβάνεται ως ενιαία σύμβαση αναφορικά με κάθε μεμονωμένο
τμήμα της εκάστοτε παράδοσης. Παρ’ όλα αυτά, η αδυναμία του Πωλητή να
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παραδώσει οποιοδήποτε τμήμα θα παρέχει στην Εταιρεία το δικαίωμα, κατά τη
διακριτική της ευχέρεια, να εκλαμβάνει το γεγονός ως υπαναχώρηση από τη
Σύμβαση στο σύνολο της εφόσον η εν λόγω αδυναμία παράδοσης είναι οριστική
και υπερβαίνει τις 5 ημέρες, όπως προβλέπει ο γενικός όρος 5 «Παράδοση»,
παράγραφος 5.7.
Εάν τα Αγαθά παραδοθούν στην Εταιρεία καθ’ υπέρβαση των ποσοτήτων που
είχαν παραγγελθεί, η Εταιρεία δεν θα δεσμεύεται να διενεργήσει πληρωμή για την
πλεονάζουσα ποσότητα και κάθε πλεονάζουσα ποσότητα θα ενέχει και θα
εξακολουθεί να συνεπάγεται κίνδυνο για τον Πωλητή και θα μπορεί να επιστραφεί
με έξοδα του Πωλητή.
Η Εταιρεία δεν θα θεωρείται πως έχει αποδεχτεί τα Αγαθά έως την παρέλευση επτά
(7) ημερών κατά τη διάρκεια των οποίων θα μπορεί να τα επιθεωρήσει κατόπιν της
παράδοσης. Η Εταιρεία θα δικαιούται επίσης να απορρίψει τα Αγαθά όπως θα
έκανε και αν δεν είχαν γίνει αποδεκτά για τριάντα (30) ημέρες μετά από τη χρονική
στιγμή που κατέστη εμφανές οποιοδήποτε λανθάνον ελάττωμα των Αγαθών.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ/ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Τα Αγαθά θα συνεπάγονται κίνδυνο για τον Πωλητή ωσότου ολοκληρωθεί η
παράδοση στην Εταιρεία (αφού εκφορτωθούν και στοιβαχθούν), στιγμή κατά την
οποία τα Αγαθά θα περιέρχονται πλέον στην ιδιοκτησία της Εταιρείας.
ΑΠΟΡΡΙΨΗ
Η Εταιρεία μπορεί, επιδίδοντας έγγραφη ειδοποίηση στον Πωλητή, να απορρίψει
τα Αγαθά εάν ο Πωλητής αδυνατεί να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του
σύμφωνα με τη ρήτρα 5, ενώ μπορεί επίσης, επιδίδοντας έγγραφη ειδοποίηση στον
Πωλητή εντός δεκαπέντε (15) ημερών ή εντός οποιασδήποτε άλλης περιόδου που
μπορεί να συμφωνηθεί, να απορρίψει οποιαδήποτε Αγαθά που αποδεδειγμένα δεν
συμμορφώνονται με τη Σύμβαση.
Κατά την επίδοση ειδοποίησης περί απόρριψης, η Εταιρεία θα κατονομάζει τους
λόγους της απόρριψης και θα επιστρέφει τα απορριφθέντα Αγαθά στον Πωλητή με
κίνδυνο και έξοδα του Πωλητή. Σε αυτή την περίπτωση, ο Πωλητής θα
αντικαθιστά τα εν λόγω απορριφθέντα Αγαθά εντός εύλογου χρονικού διαστήματος
με αγαθά που από κάθε άποψη θα συμμορφώνονται με τη Σύμβαση.
ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ
ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ
ΚΑΙ
ΑΛΛΑ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Ο Πωλητής θα προστατεύει, θα αποζημιώνει και θα καλύπτει την Εταιρεία και τις
Συνδεδεμένες Εταιρείες της, τους υπαλλήλους και τους εκπροσώπους αυτών έναντι
οποιασδήποτε και κάθε ευθύνης, απώλειας ή δαπάνης που οφείλεται σε
οποιαδήποτε αξίωση, αγωγή ή αντιδικία αναφορικά με οποιονδήποτε ισχυρισμό
περί παραβίασης ή οποιαδήποτε πραγματική παραβίαση διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας, δικαιωμάτων αναπαραγωγής, δικαιωμάτων επί σχεδίων, εμπορικών
σημάτων ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε άλλου
προσώπου, ή που απορρέει από τη χρήση ή μεταπώληση των Αγαθών, του
αντικειμένου της Παραγγελίας ή οποιουδήποτε μέρους αυτών. Μόνο τα Αγαθά που
κατασκευάζονται σε συμμόρφωση με το σχέδιο ή τις προδιαγραφές της Εταιρείας
θα γίνονται αποδεκτά.
Οποιεσδήποτε προδιαγραφές δίδονται από την Εταιρεία ή καταρτίζονται
συγκεκριμένα ή δίδονται με άλλο τρόπο από τον Πωλητή στην Εταιρεία αναφορικά
με Αγαθά ή Υπηρεσίες δυνάμει του παρόντος Συμφωνητικού μαζί με οποιοδήποτε
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, καταχωρημένο σχέδιο, δικαίωμα επί σχεδίου, δικαίωμα
αναπαραγωγής ή άλλο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή οποιοδήποτε δικαίωμα
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8.2

9.
9.1

9.2
10.
10.1

10.2

10.3

10.4

υποβολής αίτησης για οποιοδήποτε και κάθε τέτοιο δικαίωμα θα αποτελούν
αποκλειστική περιουσία της Εταιρείας.
Τυχόν πληροφορίες, παραδόσιμα ή άλλα αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένων
ανακαλύψεων, εφευρέσεων, δικαιωμάτων αναπαραγωγής, δικαιωμάτων επί
σχεδίων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, καινοτομιών, προτάσεων, τεχνογνωσίας,
ιδεών, προδιαγραφών και αναφορών που καταρτίζει ο Προμηθευτής, καθώς και
όλα τα παρόντα και μελλοντικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που
απορρέουν από ή σχετίζονται με πληροφορίες που αποκαλύπτει η Εταιρεία στον
Πωλητή ή που αναπτύσσονται συνεπεία ή σε σχέση με τις υπηρεσίες του
Προμηθευτή δυνάμει του παρόντος Συμφωνητικού (εφεξής καλούμενα το «Προϊόν
Εργασίας») θα αποτελούν αποκλειστική περιουσία της Εταιρείας. Ο Πωλητής
εκχωρεί ή θα εκχωρήσει στην Εταιρεία όλα τα δικαιώματα, όλους τους τίτλους και
όλα τα συμφέροντα που έχει σε κάθε Προϊόν Εργασίας, συμπεριλαμβανομένων
οποιωνδήποτε παρόντων και μελλοντικών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας,
χωρίς να διατηρεί ο ίδιος κανένα απολύτως δικαίωμα. Κανένα άλλο δικαίωμα
πνευματικής ιδιοκτησίας δεν παραχωρείται σε κανένα συμβαλλόμενο μέρος
σύμφωνα με το παρόν Συμφωνητικό και η αποκάλυψη οποιασδήποτε
Εμπιστευτικής Πληροφορίας δεν θα συνεπάγεται καμία υποχρέωση οποιουδήποτε
συμβαλλόμενου μέρους να παραχωρήσει οποιοδήποτε δικαίωμα σε σχέση με το
αντικείμενο στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος.
ΤΙΜΗ
Η τιμή των Αγαθών θα αναγράφεται στην Παραγγελία και, εκτός εάν συμφωνείται
διαφορετικά εγγράφως από την Εταιρεία, θα είναι προ ΦΠΑ αλλά θα
συμπεριλαμβάνει όλες τις λοιπές επιβαρύνσεις.
Η Εταιρεία δεν θα δέχεται καμία μεταβολή της τιμής ή προσεπιβάρυνση.
ΠΛΗΡΩΜΗ
Η Εταιρεία θα καταβάλλει στον Πωλητή την τιμή των Αγαθών όχι αργότερα από
σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία ενός έγκυρου και
αδιαμφισβήτητου τιμολογίου.
Ο Πωλητής θα τιμολογεί την Εταιρεία για την προμήθεια των Αγαθών βάσει της
έγγραφης συμφωνίας με την Εταιρεία. Τα τιμολόγια θα αναφέρουν τον αριθμό
Παραγγελίας, την τιμή και, εφόσον ισχύει κάτι τέτοιο, τον αριθμό των
πραγματικών ωρών εργασίας, εξατομικεύοντας όλα τα λοιπά επιστρεπτέα έξοδα,
εφόσον έχουν συμφωνηθεί εκ των προτέρων και εγγράφως με έναν
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της Εταιρείας, ενώ θα αναγράφουν το ΦΠΑ που θα
εμφανίζεται σε ξεχωριστή σειρά.
Με την επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματος ή ένδικου μέσου, η Εταιρεία
επιφυλάσσει το δικαίωμα να συμψηφίσει οποιοδήποτε ποσό που οφείλεται ανά
πάσα χρονική στιγμή από τον Πωλητή στην Εταιρεία με οποιοδήποτε ποσό
πληρωτέο από την Εταιρεία στον Πωλητή δυνάμει της Σύμβασης.
Εάν οποιοδήποτε έγκυρο και αδιαμφισβήτητο ποσό δυνάμει της Σύμβασης δεν
καταβληθεί όταν καταστεί πληρωτέο, τότε – με την επιφύλαξη των λοιπών
δικαιωμάτων των συμβαλλόμενων μερών δυνάμει της Σύμβασης – το εν λόγω ποσό
θα φέρει τόκο εξήντα (60) ημέρες μετά από την οριζόμενη ημερομηνία έως την
εξόφληση, τόσο πριν όσο και μετά από οποιαδήποτε απόφαση σύμφωνα με τις
διατάξεις του ΠΔ 166/2003 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών
στις εμπορικές συναλλαγές. Ο Πωλητής δεν δικαιούται να αναστείλει τις
παραδόσεις των Αγαθών συνεπεία οποιωνδήποτε ανεξόφλητων ποσών.
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12.

13.
13.1

13.2

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ο Πωλητής θα τηρεί αυστηρή εχεμύθεια αναφορικά με όλη την τεχνική ή εμπορική
τεχνογνωσία, τις προδιαγραφές, εφευρέσεις, διαδικασίες ή πρωτοβουλίες
εμπιστευτικής φύσης που έχουν αποκαλυφθεί στον Πωλητή από την Εταιρεία ή
τους εκπροσώπους της και κάθε άλλη εμπιστευτική πληροφορία σε σχέση με την
επιχειρηματική δραστηριότητα ή τα προϊόντα της Εταιρείας της οποίας μπορεί να
λάβει γνώση ο Πωλητής, ενώ ο Πωλητής θα περιορίζει την αποκάλυψη τέτοιου
είδους εμπιστευτικού υλικού στους υπαλλήλους, εκπροσώπους ή υπεργολάβους του
που επιβάλλεται να έχουν γνώση αυτού προκειμένου να εκπληρώσουν τις
υποχρεώσεις του Πωλητή προς την Εταιρεία και θα εξασφαλίζει ότι οι εν λόγω
υπάλληλοι, εκπρόσωποι ή υπεργολάβοι υπόκεινται σε παρεμφερείς υποχρεώσεις
περί εμπιστευτικότητας όπως εκείνες που δεσμεύουν τον Πωλητή. Επιπλέον, η
Εταιρεία θα τηρεί αυστηρή εχεμύθεια αναφορικά με κάθε εμπιστευτική
πληροφορία που έχει αποκαλυφθεί από τον Πωλητή στην Εταιρεία με στόχο την
εφαρμογή της Σύμβασης.
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Υλικά, εξοπλισμός, εργαλεία, μήτρες, καλούπια, δικαιώματα αναπαραγωγής,
δικαιώματα επί σχεδίων ή οποιεσδήποτε άλλες μορφές δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας επί σχεδίων, προδιαγραφών και δεδομένων που παρέχει η Εταιρεία
στον Πωλητή ή που δεν παρέχονται κατ’ αυτόν τον τρόπο αλλά χρησιμοποιούνται
από τον Πωλητή ειδικότερα κατά την κατασκευή των Αγαθών θα συνιστούν κατά
πάντα χρόνο και θα εξακολουθούν να συνιστούν αποκλειστική περιουσία της
Εταιρείας, αλλά θα βρίσκονται στην κατοχή του Πωλητή υπό συνθήκες ασφαλούς
φύλαξης με δικό του κίνδυνο, ενώ θα διατηρούνται και θα τηρούνται σε καλή
κατάσταση από τον Πωλητή ωσότου επιστραφούν στην Εταιρεία και δεν θα
διατίθενται παρά μόνο σύμφωνα με τις έγγραφες οδηγίες της Εταιρείας, ούτε θα
χρησιμοποιούνται τέτοιου είδους αντικείμενα με τρόπο διαφορετικό από εκείνον
που εγκρίνει η Εταιρεία εγγράφως.
ΛΥΣΗ
Η Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα ανά πάσα χρονική στιγμή και για οποιονδήποτε
λόγο να λύσει τη Σύμβαση ολικώς ή μερικώς επιδίδοντας στον Πωλητή
προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση τριάντα (30) ημερών, οπότε και θα επέρχεται η
διακοπή όλων των εργασιών που σχετίζονται με τη Σύμβαση. Η Εταιρεία θα
καταβάλλει στον Πωλητή δίκαιη και εύλογη αμοιβή – και ο Πωλητής αποδέχεται
ρητά την καταβολή αυτής – για τις εργασίες σε εξέλιξη κατά τη χρονική στιγμή της
λύσης, ωστόσο η εν λόγω αμοιβή δεν θα συμπεριλαμβάνει απώλεια
προσδοκώμενων κερδών ή οποιαδήποτε έμμεση απώλεια.
Η Εταιρεία θα δικαιούται ανά πάσα χρονική στιγμή και επιδίδοντας έγγραφη
ειδοποίηση στον Πωλητή να λύσει πάραυτα τη Σύμβαση εάν:
(α) ο Πωλητής διαπράξει ουσιώδη παράβαση οποιουδήποτε από τους γενικούς και
ειδικούς όρους της Σύμβασης, ή εάν
(β) τα Αγαθά δεν παραδοθούν κατά την οριζόμενη ημερομηνία, οπότε και, με την
επιφύλαξη οποιωνδήποτε λοιπών ενδεχόμενων δικαιωμάτων της, η Εταιρεία
επιφυλάσσει το δικαίωμα να ακυρώσει το Συμφωνητικό ολικώς ή μερικώς
και/ή να αρνηθεί οποιαδήποτε μεταγενέστερη παράδοση των Αγαθών που
επιχειρεί ο Πωλητής και/ή να ανακτήσει από τον Πωλητή οποιαδήποτε δαπάνη
που υπέστη ευλόγως η Εταιρεία κατά την απόκτηση των Αγαθών από κάποιον
άλλο προμηθευτή και/ή να αξιώσει αποζημίωση για οποιαδήποτε επιπρόσθετα
έξοδα, απώλεια ή δαπάνες που υπέστη η Εταιρεία και που με οποιονδήποτε
τρόπο αποδίδονται στην αδυναμία του Πωλητή να παραδώσει τα Αγαθά κατά
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13.3

14.

την οριζόμενη ημερομηνία. Η Εταιρεία θα επιστρέψει στον Πωλητή με
κίνδυνο και έξοδα του Πωλητή οποιαδήποτε ήδη παραδοθέντα Αγαθά που δεν
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ευλόγως από την Εταιρεία κατά τη συνήθη
πορεία της επιχειρηματικής δραστηριότητας εξαιτίας της μη παράδοσης του
υπολοίπου και ο Πωλητής θα επιστρέψει πάραυτα στην Εταιρεία οποιοδήποτε
χρηματικό ποσό που έχει καταβάλει η Εταιρεία για ή αναφορικά με μη
παραδοθέντα ή επιστραφέντα Αγαθά, ενώ ο Πωλητής θα καταβάλει στην
Εταιρεία ποσό ίσο με το ποσό που υπερβαίνει (εφόσον υπάρχει) τη
συμφωνηθείσα τιμή για έξοδα που υπέστη ευλόγως η Εταιρεία κατά την αγορά
άλλων αγαθών προς αντικατάσταση των Αγαθών και η Εταιρεία δεν θα φέρει
καμία ευθύνη απέναντι στον Πωλητή για ή αναφορικά με την καταγγελία του
Συμφωνητικού σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας ρήτρας, ή εάν
(γ) κινηθεί επί οποιουδήποτε από τα στοιχεία του ενεργητικού του Πωλητή
οποιαδήποτε διαδικασία κατάσχεσης, εκτέλεσης ή άλλη διαδικασία, ή εάν
(δ) εκδοθεί εντολή κήρυξης σε πτώχευση κατά του Πωλητή ή εάν ο ίδιος προβεί
σε διακανονισμό ή πτωχευτικό συμβιβασμό με τους πιστωτές του ή εάν
επωφεληθεί με διαφορετικό τρόπο από οποιαδήποτε κανονιστική διάταξη επί
του παρόντος σε ισχύ με στόχο την απαλλαγή αφερέγγυων οφειλετών ή εάν
(όντας νομικό πρόσωπο) συγκαλέσει συνέλευση πιστωτών (είτε επίσημη, είτε
ανεπίσημη) ή εάν τεθεί υπό καθεστώς εκκαθάρισης (είτε εκούσιας, είτε
αναγκαστικής), εξαιρουμένης της περίπτωσης εκούσιας εκκαθάρισης όντας
αξιόχρεος αποσκοπώντας μόνο σε ανασυγκρότηση ή συνένωση, ή εάν
διοριστεί σύνδικος πτωχεύσεως ή διοικητής, διαχειριστής ή αναγκαστικός
διαχειριστής στην επιχείρηση του ή σε οποιοδήποτε μέρος αυτής ή εάν
υποβληθούν έγγραφα στο δικαστήριο για το διορισμό ενός διαχειριστή του
Πωλητή ή εάν επιδοθεί από τον Πωλητή ή τους διευθυντές του ειδοποίηση
σχετικά με την πρόθεση του να διορίσει διαχειριστή ή εάν ληφθεί απόφαση ή
εάν υποβληθεί αίτηση σε οποιοδήποτε δικαστήριο για τη διάλυση του Πωλητή
ή για την έκδοση μίας εντολής διαχείρισης αναφορικά με τον Πωλητή ή εάν
κινηθούν οποιεσδήποτε διαδικασίες αναφορικά με το αναξιόχρεο ή πιθανό
αναξιόχρεο του Πωλητή, ή εάν
(ε) ο Πωλητής πάψει ή απειλεί να πάψει να διενεργεί την επιχειρηματική του
δραστηριότητα, ή εάν
(στ) η οικονομική θέση του Πωλητή επιδεινωθεί σε βαθμό τέτοιο ώστε κατά την
άποψη της Εταιρείας θα διακυβεύεται η ικανότητα του Πωλητή να εκπληρώσει
επαρκώς τις υποχρεώσεις του δυνάμει της Σύμβασης.
Η λύση της Σύμβασης, με οποιονδήποτε τρόπο και αν προκύψει, θα επέρχεται με
την επιφύλαξη των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας που θα έχουν
σωρευτεί πριν από τη λύση. Οι όροι που ισχύουν ρητά ή σιωπηρά μετά τη λύση θα
εξακολουθούν να είναι εφαρμοστέοι παρά τη λύση.
ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ
Με την επιφύλαξη οποιουδήποτε λοιπού ενδεχόμενου δικαιώματος ή ένδικου
μέσου της Εταιρείας, εάν η προμήθεια των Αγαθών δε γίνει σύμφωνα με ή εάν ο
Πωλητής αδυνατεί να συμμορφωθεί με οποιονδήποτε από τους όρους της
Σύμβασης, η Εταιρεία θα δικαιούται να επωφεληθεί από ένα ή περισσότερα από τα
ακόλουθα ένδικα μέσα κατά τη διακριτική της ευχέρεια, είτε οποιοδήποτε μέρος
των Αγαθών έχει γίνει αποδεκτό από την Εταιρεία είτε όχι:
(α) να καταγγείλει την Παραγγελία,
(β) να απορρίψει τα Αγαθά (ολικώς ή μερικώς) και να τα επιστρέψει στον Πωλητή
με κίνδυνο και έξοδα του Πωλητή εν όψει της άμεσης πλήρους επιστροφής
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15.

16.
16.1

16.2

17.

18.
18.1

από τον Πωλητή των χρημάτων που είχαν καταβληθεί για τα Αγαθά που
επιστράφηκαν κατ’ αυτόν τον τρόπο,
(γ) να παράσχει στον Πωλητή, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας, τη
δυνατότητα είτε να αποκαταστήσει οποιοδήποτε ελάττωμα των Αγαθών είτε
να προμηθεύσει Αγαθά προς αντικατάσταση αυτών με έξοδα του Πωλητή και
να προβεί σε οποιεσδήποτε άλλες απαραίτητες εργασίες προκειμένου να
εξασφαλιστεί η εκπλήρωση των όρων της Σύμβασης,
(δ) να αρνηθεί οποιεσδήποτε περαιτέρω παραδόσεις των Αγαθών, χωρίς όμως
καμία ευθύνη απέναντι στον Πωλητή,
(ε) να προβεί, με έξοδα του Πωλητή, σε οποιεσδήποτε εργασίες που απαιτούνται
ούτως ώστε τα Αγαθά να συμμορφώνονται με τη Σύμβαση, και
(στ) να αξιώσει αποζημίωση για οποιαδήποτε ζημία που υπέστη συνεπεία της
παράβασης ή των παραβάσεων της Σύμβασης από τον Πωλητή.
Τα ένδικα μέσα/οι επιλογές της Εταιρείας που προαναφέρθηκαν θα ασκούνται
λαμβανομένης πάντα υπ’ όψιν της αρχής της καλής πίστης.
ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Ο Πωλητής θα συνάψει και θα διατηρεί με δικά του έξοδα ένα ασφαλιστήριο
συμβόλαιο με μία αναγνωρισμένη ασφαλιστική εταιρεία, το οποίο θα καλύπτει
δεόντως και επαρκώς τις υποχρεώσεις και ευθύνες του δυνάμει του Συμφωνητικού.
Ένα αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου πρέπει να προσκομίζεται στην
Εταιρεία και να είναι έγκυρο και/ή να έχει ανανεωθεί καλύπτοντας ολόκληρη τη
διάρκεια ισχύος του Συμφωνητικού και της Σύμβασης.
ΕΚΧΩΡΗΣΗ
Ο Πωλητής δεν θα δικαιούται να εκχωρεί τη Σύμβαση ή οποιοδήποτε μέρος αυτής
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας.
Η Εταιρεία μπορεί να εκχωρήσει τη Σύμβαση ή οποιοδήποτε μέρος αυτής σε
οποιοδήποτε πρόσωπο, οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρεία και οποιαδήποτε
Συνδεδεμένη Εταιρεία της Εταιρείας, απλώς και μόνο κοινοποιώντας στον Πωλητή
την εν λόγω εκχώρηση. Η εκχώρηση της Σύμβασης από την Εταιρεία σε τρίτους θα
προϋποθέτει την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Πωλητή.
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Η Εταιρεία επιφυλάσσει το δικαίωμα να μεταθέσει την ημερομηνία παράδοσης ή
πληρωμής ή να ακυρώσει τη Σύμβαση ή να μειώσει τον όγκο των Αγαθών που
έχουν παραγγελθεί εάν αποτρέπεται από ή υπόκειται σε καθυστέρηση κατά τη
διενέργεια της δραστηριότητας της εξαιτίας συνθηκών πέραν του εύλογου ελέγχου
της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων, όχι ωστόσο περιοριστικά, περιπτώσεων
Ανωτέρας Βίας, κυβερνητικών ενεργειών, πολέμων ή καταστάσεων εθνικής
εκτάκτου ανάγκης, τρομοκρατικών ενεργειών, διαμαρτυριών, στάσεων και
εμφύλιων ταραχών, πυρκαγιών, εκρήξεων, πλημμυρών, επιδημιών, ανταπεργιών,
απεργιών ή άλλων εργατικών διαμαχών (είτε αφορούν το εργατικό δυναμικό
οποιουδήποτε συμβαλλόμενου μέρους, είτε όχι) ή περιοριστικών μέτρων ή
καθυστερήσεων που επηρεάζουν τους μεταφορείς ή αδυναμίας ή καθυστέρησης
κατά την παραλαβή προμηθειών επαρκών ή κατάλληλων υλικών.
ΔΙΕΠΟΝ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ
Το Συμφωνητικό θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Εάν προκύψει οποιαδήποτε
διαφορά ή διαμάχη από ή σε σχέση με το παρόν Συμφωνητικό, τα συμβαλλόμενα
μέρη θα επιδιώκουν τη φιλική επίλυση της διαφοράς ή διαμάχης χρησιμοποιώντας
έναν εναλλακτικό τρόπο επίλυσης διαφορών (συχνά μνημονεύονται με τη
συντομογραφία ADR) αποδεκτό και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Εάν
οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος αδυνατεί ή αρνηθεί να συμφωνήσει με ή να
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συμμετάσχει στη διαδικασία εναλλακτικής επίλυσης διαφορών ή εάν, σε
οποιαδήποτε περίπτωση, η διαφορά ή διαμάχη δεν επιλύεται προς ικανοποίηση και
των δύο συμβαλλόμενων μερών εντός ενενήντα (90) ημερών μετά από την
επέλευση της, οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να εκκινήσει δικαστικές
ενέργειες και τα συμβαλλόμενα μέρη θα προσφύγουν στην αποκλειστική δωσιδικία
των δικαστηρίων της Αθήνας στην Ελλάδα. Προς αποφυγή αμφιβολιών, κανένας
από τους όρους της παρούσας ρήτρας δεν θα αποτρέπει είτε την Εταιρεία, είτε τον
Πωλητή από το να επιδιώκει εύλογη αποκατάσταση ζημίας ανά πάσα χρονική
στιγμή.
ΓΕΝΙΚΑ
Το παρόν Συμφωνητικό, μαζί με τα έγγραφα που μνημονεύονται στο παρόν,
συμπεριλαμβάνει ολόκληρη τη συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του Πωλητή
αναφορικά με το αντικείμενο αυτής και περιέχει κάθε διαπραγμάτευση και
συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του Πωλητή στο πλαίσιο του παρόντος
Συμφωνητικού. Αντικαθιστά και ακυρώνει οποιαδήποτε συμφωνία, επικοινωνία,
προσφορά, πρόταση ή αλληλογραφία, προφορική ή έγγραφη, που έχει ανταλλαχθεί
ή συναφθεί μεταξύ της Εταιρείας και του Πωλητή αναφορικά με το ίδιο
αντικείμενο. Καμία τροποποίηση του παρόντος Συμφωνητικού δεν θα ισχύει εκτός
εάν καταρτίζεται εγγράφως και υπογράφεται από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο
κάθε συμβαλλόμενου μέρους. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται και δηλώνουν
ότι δικαιούνται να συνάψουν το παρόν Συμφωνητικό και ότι οι όροι του παρόντος
Συμφωνητικού συνάδουν προς λοιπές ενδεχόμενες συμβατικές υποχρεώσεις τους,
ρητές ή σιωπηρές.
Ο Πωλητής θα εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του βάσει του παρόντος Συμφωνητικού
σε συμμόρφωση με τα υψηλότερα πρότυπα του επαγγέλματος και όσο το δυνατόν
καλύτερα επιτρέπουν στον Πωλητή τα προσόντα και οι ικανότητες του, καθώς και
σύμφωνα με όλους τους κείμενους υφιστάμενους και μελλοντικούς νόμους και
κανονισμούς.
Ο Πωλητής θα αποκτά οποιαδήποτε και κάθε έγκριση, εξουσιοδότηση, άδεια και
συναίνεση που απαιτείται για την προμήθεια των Αγαθών και/ή την παροχή των
Υπηρεσιών. Ο Πωλητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμμορφώνεται με κάθε
σχετικό κώδικα πρακτικών και ειδικότερα εκείνους που αφορούν τη φαρμακευτική
βιομηχανία.
Ο Πωλητής θα συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας,
λαμβάνοντας δεόντως υπ’ όψιν και σε συμμόρφωση με τους κανονισμούς
ασφαλείας της Εταιρείας και αναφέροντας εγκαίρως στην Εταιρεία οποιοδήποτε
περιστατικό που θα μπορούσε να συνεπάγεται μη ασφαλείς συνθήκες ή πρακτικές
εργασίας.
Ο Πωλητής θα συμμορφώνεται με οποιεσδήποτε προδιαγραφές δίδονται από την
Εταιρεία στον Πωλητή ή καταρτίζονται συγκεκριμένα ή συμφωνούνται
διαφορετικά μεταξύ του Πωλητή και της Εταιρείας αναφορικά με το παρόν
Συμφωνητικό.
Ο Πωλητής δεν θα προσλαμβάνει, προσελκύει ή παροτρύνει οποιονδήποτε από
τους υπαλλήλους ή πελάτες της Εταιρείας.
Κάθε ειδοποίηση αναφορικά με το παρόν Συμφωνητικό πρέπει να καταρτίζεται
εγγράφως και στην ελληνική γλώσσα και θα επιδίδεται εγκύρως σε κάθε
συμβαλλόμενο μέρος εφόσον παραδίδεται δια χειρός (με έγγραφη βεβαίωση
παραλαβής), αποστέλλεται με τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή με συστημένο ταχυδρομείο
ή με διεθνώς αναγνωρισμένη υπηρεσία ταχυμεταφορών στη διεύθυνση που
αναγράφεται στη σχετική Παραγγελία ή σε οποιονδήποτε άλλο παραλήπτη, αριθμό
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τηλεομοιοτυπίας ή διεύθυνση που μπορεί να υποδείξει το ένα συμβαλλόμενο μέρος
στο άλλο σύμφωνα με την παρούσα ρήτρα. Οποιαδήποτε ειδοποίηση θα τίθεται σε
ισχύ κατά την παραλαβή και θα εκλαμβάνεται ως παραληφθείσα κατά τη χρονική
στιγμή παράδοσης, εφόσον παραδίδεται δια χειρός, ή κατά την επόμενη εργάσιμη
ημέρα στον τόπο όπου αποστέλλεται, εφόσον έχει αποσταλεί για παράδοση την
επόμενη ημέρα ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι εάν δεν
ληφθεί επιβεβαίωση εντός τριών εργάσιμων ημερών, η ειδοποίηση θα
εκλαμβάνεται ως παραληφθείσα κατά την ημερομηνία παραλαβής της εν λόγω
επιβεβαίωσης) ή κατά την πρώτη εργάσιμη ημέρα κατόπιν της ημερομηνίας
ταχυδρόμησης εφόσον έχει αποσταλεί με συστημένο ταχυδρομείο, υπό την
προϋπόθεση ότι και ο αποστολέας και ο παραλήπτης διαμένουν στην Ελλάδα ή
τρεις εργάσιμες ημέρες (στον τόπο όπου αποστέλλεται) κατόπιν της ημερομηνίας
ταχυδρόμησης εφόσον έχει αποσταλεί με συστημένο ταχυδρομείο όταν είτε ο
αποστολέας, είτε ο παραλήπτης δεν διαμένει στην Ελλάδα.
Κάθε δικαίωμα ή ένδικο μέσο της Εταιρείας δυνάμει της Σύμβασης ισχύει με την
επιφύλαξη οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος ή ένδικου μέσου της Εταιρείας, είτε
δυνάμει της Σύμβασης, είτε όχι.
Εάν οποιαδήποτε διάταξη της Σύμβασης κριθεί από οποιοδήποτε αρμόδιο
δικαστήριο, δικαστικό ή διοικητικό φορέα ολικώς ή μερικώς παράνομη, άκυρη,
ανίσχυρη, ακυρώσιμη, μη εφαρμόσιμη ή μη εύλογη, θα εκλαμβάνεται – στο βαθμό
της εν λόγω παράνομης, άκυρης, ανίσχυρης, ακυρώσιμης, μη εφαρμόσιμης ή μη
εύλογης φύσης της – ως διαιρετή, ενώ οι εναπομείνασες διατάξεις της Σύμβασης,
καθώς και το υπόλοιπο της εν λόγω διάταξης θα εξακολουθούν να βρίσκονται σε
πλήρη ισχύ και εφαρμογή.
Η αδυναμία ή καθυστέρηση της Εταιρείας κατά την εφαρμογή ή μερική εφαρμογή
οποιασδήποτε διάταξης της Σύμβασης δεν θα ερμηνεύεται ως παραίτηση από
οποιοδήποτε από τα δικαιώματα της δυνάμει της Σύμβασης.
Οποιαδήποτε παραίτηση της Εταιρείας από οποιαδήποτε παράβαση διατάξεων ή
οποιαδήποτε αδυναμία εκπλήρωσης υποχρεώσεων αναφορικά με οποιαδήποτε
διάταξη της Σύμβασης από την πλευρά του Πωλητή δεν θα εκλαμβάνεται ως
παραίτηση από οποιαδήποτε μεταγενέστερη παράβαση ή αδυναμία εκπλήρωσης
υποχρεώσεων και σε καμία περίπτωση δεν θα επηρεάζει τους λοιπούς όρους της
Σύμβασης.
Ο Πωλητής δεν θα προβαίνει σε καμία έκδοση δελτίου τύπου, δήλωση ή δημόσια
ανακοίνωση, συμπεριλαμβανομένης της διαφήμισης ή της χρήσης υλικού
προώθησης πωλήσεων ή οποιουδήποτε άλλου τρόπου μέσω του οποίου
μνημονεύεται ή γίνεται αναφορά στην Εταιρεία ή στα ονόματα των υπαλλήλων της
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας και δεν θα δημοσιεύει τα
αποτελέσματα των εργασιών του σύμφωνα με το παρόν χωρίς την προηγούμενη
έγγραφη έγκριση της Εταιρείας.
Σε καμία περίπτωση δεν θα ενεργεί ο Πωλητής με τρόπο που θίγει τα δικαιώματα
της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της αδυναμίας του να ενημερώσει εγκαίρως
την Εταιρεία εγγράφως εάν υποπέσει στην αντίληψή του οποιαδήποτε παραβίαση ή
υπόνοια παραβίασης των δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας ή οποιαδήποτε
παράβαση των όρων περί Εμπιστευτικότητας. Ο Πωλητής, κατά τη διάρκεια ή μετά
από τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Συμφωνητικού και κατόπιν αιτήματος της
Εταιρείας, θα υποστηρίζει την Εταιρεία (με έξοδα της Εταιρείας) κατά την
απόκτηση, εφαρμογή και/ή διατήρηση των δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας
της Εταιρείας και θα διορίζει ανέκκλητα την Εταιρεία και τους εξουσιοδοτημένους
εκπροσώπους αυτής ως νομικούς συμβούλους του Πωλητή για τον εν λόγω σκοπό.
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