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Greece  

Terms and Conditions (for Goods and Services) 

 

1. Application and Enforceability 

The acceptance of a purchase order issued by the purchaser 

(“BUYER”) or other means of ordering by any supplier or 

service provider (“SUPPLIER”; together with BUYER, the 

“PARTIES”) shall constitute acceptance without reservations or 

restrictions of these general purchasing terms (“T&C”), as well 

as of any terms and conditions featuring on the purchase order 

and any special terms and conditions mentioned elsewhere, to 

the exclusion of any contradictory Sections featuring in the 

SUPPLIER's terms and conditions of sale. Terms and conditions 

of sale or other terms and conditions of the SUPPLIER will not 

become part of the purchasing agreement between the 

PARTIES even if they are not expressly objected or in express 

contradiction to any Section in these T&C.  Any BUYER's 

special terms and conditions shall prevail over its own T&C in 

the event of any contradiction. Should the purchase order 

have been issued as part of an individual agreement, the 

provisions of that agreement shall prevail over these T&C and 

over any special terms and conditions. 

2. Prices - Invoicing - Payment 

2.1 Prices 

The applicable prices shall be those that were agreed upon by 

the SUPPLIER and the BUYER upon placing the order and that 

feature on the purchase order. If no price is stated in this 

order, the goods or services shall be billed at the price last 

quoted by SUPPLIER, at the price last paid by BUYER to 

SUPPLIER, or at the prevailing market price, whichever is 

lowest.  The prices shall be net of any taxes and duty and 

shall cover delivery of the supplies or performance of the 

services ordered in keeping with article 3 below. The SUPPLIER 

may not change the prices or rates charged for orders that are 

currently in progress. Prices shall include transportation and 

packaging. Any qualitative and quantitative discounts, rebates 

and price cuts extended by the SUPPLIER and publicised by the 

latter shall be immediately and fully applicable to the BUYER. 

2.2 Invoicing 

Invoices sent to the BUYER by the SUPPLIER must be made out 

in local currency of the BUYER’s country (unless otherwise 

agreed) in the BUYER's name and addressed to the BUYER's 

account department. 

Invoices shall be drawn up in keeping with local laws and must 

set out the following information in addition to all the 

standard legal statements:  

- The order reference number, 

- A detailed description of the supplies, if an invoice for 

tangible goods, 

- The amounts of recoupable and non-recoupable taxes, 

- If applicable, the SUPPLIER and the BUYER's VAT numbers. 

In the event of a concurrent delivery of several orders, the 

SUPPLIER shall draw up a separate invoice for each order. Any 

incomplete or erroneous invoice may be returned to the 

SUPPLIER. 

2.3 Payment 

Barring any contradictory provisions in the order or in an 

agreement, the BUYER shall settle invoices (i) for delivery of 

goods and (ii) for services rendered according to the payment 

terms set forth in the purchase order; provided that for any 

payment made for a SUPPLIER located in France, payment 

terms shall not exceed 60 days from invoice date or 45 days 

from the end of the month during which the goods were 

delivered or the services were rendered. In addition, a 

SUPPLIER located in France may charge BUYER a fixed sum of 

EUR 40 (as may be amended by relevant national legislation 

from time to time) where interest for late payment becomes 

payable as compensation for SUPPLIER’s recovery cost. The 

BUYER, in general, will not make any advance payments. 

However, should the BUYER do so exceptionally, the SUPPLIER 

shall provide the BUYER with a bank guarantee to cover 

restitution if need be. BUYER may withhold payment if 

SUPPLIER’s invoice is inaccurate or does not meet BUYER’s 

invoice requirements notified to SUPPLIER or if SUPPLIER’s 

invoice does not meet legal or tax requirements. 

3. Delivery - Transfer Of Title And Of Risk 

3.1 Incoterm, Delivery point, Packaging 

Barring any contradictory provisions in the special terms and 

conditions or in an individual agreement, the goods shall be 

delivered duty paid to the agreed delivery point.   The 

SUPPLIER shall deliver the goods or perform the services 

ordered at the place indicated in the special terms and 

conditions and/or in the conditions and/or in an individual 

agreement. The SUPPLIER shall be responsible for packaging 
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the goods to enable them to withstand transportation, 

handling and storage without damage. The SUPPLIER shall 

compensate the BUYER for any breakage, missing elements or 

damage caused by inadequate packaging. All packages must be 

clearly identified by means of the BUYER's reference number. 

3.2 Transfer of title and of risk 

The transfer of title and of risks shall take place upon delivery 

once the BUYER has accepted the goods or services without 

reservations, regardless of the payment date. SUPPLIER will 

pass to BUYER good and marketable title to the goods, free 

and clear of all liens, claims, security interests, pledges, 

charges, mortgages, deeds of trusts, options or other 

encumbrances of any kind (“Liens”). SUPPLIER will keep any of 

BUYERS’ property in the possession or the control of SUPPLIER 

or any of its subcontractors free and clear of any Liens and will 

identify it as BUYER’s property. 

3.3 Transportation insurance 

The Supplier shall insure the goods at its own expense for all 

risk of physical loss or damage from any external cause during 

transportation. At the BUYER's request and prior to the 

transportation of the goods, the SUPPLIER shall provide 

evidence of the existence of such a suitable insurance policy 

and the terms under which it may be invoked. 

4. Delivery Deadlines 

4.1 Delivery Deadlines 

Any agreed delivery deadlines shall be deemed to constitute a 

stringent, essential and determining pre-condition of the 

BUYER's consent to placing an order. Therefore the SUPPLIER 

shall be fully responsible for any delays in delivery, and shall 

compensate the BUYER for any direct or indirect detrimental 

consequences incurred by the latter as a result 

notwithstanding the BUYER's right to invoke the provisions of 

article 6 below.  

4.2 Contractual Penalty 

Furthermore, in the event of a delay in delivering the goods or 

performing the services ordered, and barring any contradictory 

provisions in the special terms and conditions and/or in an 

individual agreement, the BUYER shall charge the SUPPLIER 

penalties amounting to 2% of the overall value of the order 

excluding tax per week of delay, up to a maximum of 20% or 

the maximum allowed by applicable law, whatever is lower.    

4.3 Further Consequences in case of delay 

In the event of a partial or total failure on the part of the 

SUPPLIER to deliver the goods, the BUYER shall be 

automatically entitled to withhold any moneys due until the 

goods and/or services ordered have been completely delivered 

and/or performed. In this event, the BUYER shall also be 

entitled to either (i) cancel the order and resign from the 

purchase or (ii) reduce the purchase price to the 

corresponding fraction of the order value while retaining any 

goods already delivered or enjoying any services already 

performed. 

5. Warranty regarding Compliance/Quality Of The Goods 

And Services Delivered and Remedies in Case of Breach 

5.1 Warranty 

The SUPPLIER hereby warrants that the goods delivered 

and/or services performed, as well as, where applicable, the 

packaging and labelling, shall at delivery and, if applicable for 

the duration of shelf life, comply with every aspect of the 

BUYER's order and shall be free of any apparent or hidden 

defect.  

5.2 BUYER’S Duties and Rights 

The BUYER's inspection of the quality of the goods/services 

shall not detract from the SUPPLIER's obligation regarding its 

compliance with the order nor shall limit any warranty or other 

rights of the BUYER. When the BUYER discovers that the goods 

or services do not comply with the BUYER's order, the BUYER 

may either: (1) cancel the order after notifying the SUPPLIER 

thereof or (2) secure, at the SUPPLIER's expense, the 

immediate replacement of the non-compliant goods or 

services with goods or services of equivalent or superior 

quality at the same price; notwithstanding any additional 

damages that the BUYER may be entitled to claim for all the 

direct or indirect losses, resulting from any damage or injury 

whatsoever caused to people or property, owing to the 

non-compliance of the goods or services, including the 

consequences of having to withdraw or call back the goods for 

any reason whatsoever. The BUYER shall have identical rights, 

unlimited in time other than by the applicable statutory time 

limitation period in the event that any goods delivered contain 

a hidden defect. Any goods that are rejected and returned to 

the SUPPLIER at any time shall be deemed not to have been 

delivered in the first place. The BUYER shall be entitled to 

order replacements for non-compliant goods or services from 
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any supplier of its choosing at the SUPPLIER's expense. The 

cost of returning, sorting and/or destroying the goods where 

applicable shall be borne by the SUPPLIER. Should the goods 

break down and should the fault be reparable on the BUYER's 

premises, the latter shall be entitled to request that the 

SUPPLIER take immediate action to remedy the fault. The 

compliance of the goods and services delivered shall also 

extend to the quantities requested; should the quantities 

delivered not be in keeping with those ordered, the BUYER 

shall be entitled to express reservations and to apply the 

foregoing provisions. 

6. Supplier Complies With Orders, Agreements and 

Applicable Law; Indemnification 

6.1 Compliance with Orders 

The SUPPLIER shall fully comply with the BUYER's order. No 

changes shall be made by SUPPLIER (in its order confirmation 

or otherwise) to the terms of BUYER’s order, in particular the 

delivery deadlines, the nature of the goods or services 

ordered, the terms governing delivery or supply and the prices, 

etc. of an order without the BUYER's express prior written 

authorization. Any order confirmations or other documents 

not complying with the requirements of this provision shall not 

constitute a binding part of the agreement between the 

PARTIES and SUPPLIER hereby expressly declares that such 

deviation from BUYER’s order constitute a dissent with 

BUYER’s declaration of intent and thereby does not bind 

BUYER even if the order is fulfilled. If the SUPPLIER wants to 

change the terms of BUYER’s order, it must contact BUYER and 

ask BUYER to send a revised order.  

6.2 Compliance with Agreements; Liability and 

Indemnification 

The SUPPLIER shall be fully liable to the BUYER and to any 

subsequent purchaser for the goods and/or services delivered, 

and indemnifies the BUYER against any claims whatever the 

nature thereof in connection with goods and/or services 

delivered which were defective (whether the defect was 

visible or hidden) or not in compliance with the T&C or any 

other binding agreement between the PARTIES and against 

any damage, loss or injury, whether direct or indirect, that the 

BUYER may incur as a result in accordance with Section 11 

unless the SUPPLIER can prove that it did not act culpable. 

Should the SUPPLIER be unable to meet the requirements, 

technical and/or other, specified in the order and/or in the 

special terms and conditions and/or in an individual 

agreement, or should the goods be of poor quality, the BUYER 

is entitled to request that the SUPPLIER reimburse any moneys 

already paid out to the SUPPLIER and/or request full 

compensation for any damage incurred, whether directly or 

indirectly, as a result. 

7. Compliance With Intellectual Property; Law; Anti 

Bribery; No Child Or Forced Labor; Code of Conduct 

SUPPLIER is responsible for any person or entity acting on its 

behalf to fully comply with all intellectual property laws and 

third party’s rights (including, without limitation, the BUYER’s 

use of the purchased goods or services in compliance with the 

agreement between the PARTIES not infringing any third party 

intellectual, property rights or license terms), applicable 

governmental, legal, regulatory and professional 

requirements, including but not limited to anti-money 

laundering, anti-corruption and anti-bribery laws, including 

without limitation, the Foreign Corrupt Practices Act, the UK 

Bribery Act and Proceeds of Crime Act as well as commercial 

bribery laws. SUPPLIER will not employ children, prison labor, 

slave labor, bonded labor or use corporal punishment or other 

forms of mental and physical coercion as form of discipline. In 

the absence of any national or local law, an individual of less 

than 15 years of age is considered as a child. If local Laws set a 

minimum age below 15 years of age, but are in accordance 

with exception under the International Labor Organization 

Convention 138, the lower age will apply. 

The SUPPLIER will fully comply with the Code of Conduct for 

Business Partners which is available on 

https://supplier.coty.com.  

In case of SUPPLIER’s failure to comply with this provision, 

Section 6.2 applies correspondingly. 

8. Order Cancellation And Termination of Agreements 

8.1 Order Cancellation 

The BUYER may cancel an order if the SUPPLIER fails to 

perform any of its obligations relating to the order. If BUYER 

chooses to do so, come the cancellation date the SUPPLIER 

shall return to the BUYER all moneys received in connection 

with the cancelled order, notwithstanding any damages that 

the BUYER may also be entitled to claim under contract or 

statutory law.  

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__supplier.coty.com&d=DgMGaQ&c=7cLS9WNAtBnCcDqDMiGRcw&r=16-AtiJR7L2zBCaiSJ47nRaenEG5gSf0FHq2BUXrGC8&m=vGNyu3IcpWr98HuZdFBzwKngwJkmvkSWBX0CMFHbE2U&s=Z3fZowhh4ckuhXgouVR5uXeZFJfXhGcF2gTB6Z2OWmo&e=
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8.2 Termination of Agreement in case of Ongoing 

Relation 

Further, if the SUPPLIER fails to perform any of its obligations 

in a contract for the performance of services or other ongoing 

duties, then the BUYER shall be fully entitled to terminate its 

relationship with the SUPPLIER without notice or other legal 

formalities. The relationship shall be terminated if the 

SUPPLIER fails to remedy the breach or perform its obligations 

within 30 days of being sent a letter by recorded delivery with 

acknowledgement of receipt summoning it to do so, 

notwithstanding any compensation that the BUYER may 

request from the SUPPLIER for the damage that the BUYER 

incurred as a result of said breach or failure to perform. 

9. Confidentiality 

The SUPPLIER undertakes to keep confidential any technical, 

scientific, commercial or other information in connection with 

the order and with the BUYER which is marked as confidential 

or which, based on its nature or the nature of its provision, 

should be reasonably treated as confidential. The SUPPLIER 

shall refrain from disclosing such information to any third party 

and shall ensure that its servants and agents, suppliers and 

subcontractors follow suit. The SUPPLIER shall refrain from 

mentioning the BUYER as one of its references, from 

publishing any written document, including technical notes, 

photographs, images and sounds on any medium whatsoever 

regarding any aspect relating to the BUYER and/or to the 

goods or services that are the subject matter of the order, 

without the BUYER's prior written consent.   Under no 

circumstances may any order give rise to any direct or indirect 

advertising of any kind without the BUYER's written 

authorization. 

10. Insurance 

In addition to Section 3.3, SUPPLIER will maintain and cause its 

subcontractors to maintain at their expense sufficient and 

customary insurance coverage with generally acceptable 

underwriters. Such insurance will include BUYER as additional 

insured in connection with SUPPLIER’S performance under 

these T&C to be stated explicitly on the Certificate(s) of 

Insurance. SUPPLIER hereby irrevocably and unconditionally 

waives and will cause its insurers to irrevocably and 

unconditionally waive any rights of subrogation for claims 

against BUYER, to be documented to BUYER’s satisfaction. At 

the BUYER's request, the SUPPLIER shall provide evidence of 

the existence of such a suitable insurance policy and the terms 

under which it may be invoked. 

11. Indemnification  

Without limiting any additional rights under agreement or 

statutory law, SUPPLIER will fully indemnify BUYER, its 

affiliated companies (as defined under the applicable law) and 

its and their respective agents, officers, directors and 

employees (“BUYER GROUP”) from and against any claims, 

including third party claims, loss, cost, damage or expense, 

fines, amounts paid in settlement, and reasonable legal fees 

and expenses (collectively “CLAIMS”), arising out of or related 

to any of the following (1) SUPPLIER’s breach of any given 

guarantee; (2) SUPPLIER’S breach of any provision of these 

T&C or another part of the agreements between the PARTIES 

including without limitation Sections 5.1, 6.2 and 7; (3) the 

negligence, gross negligence, bad faith, intentional or willful 

misconduct of SUPPLIER or SUPPLIER’s subcontractors or their 

respective employees or other representatives in relation to or 

connection with these T&C or another agreement between the 

PARTIES or the performance of duties hereunder or 

thereunder; or (4) bodily injury, death or damage to personal 

property arising out of or relating to SUPPLIER’s performance.  

12. Ownership Of Intellectual Property 

12.1 BUYER Intellectual Property 

The BUYER shall retain full ownership of all intellectual 

property rights owned by the BUYER prior to the respective 

purchase order, in particular over any elements, documents, 

rights and information that it entrusts to the SUPPLIER for the 

purposes of the order, including images, know-how, processes, 

methods, formulas, blueprints, calculations, etc. Unless 

otherwise expressly agreed, BUYER does not license any of its 

intellectual property rights to SUPPLIER, or allow any use of it. 

Once the order shall have been met, the SUPPLIER undertakes 

to return all the elements entrusted to it by the BUYER and not 

to retain any copies thereof in any form whatsoever.  

12.2 Creations 

BUYER shall own any works and related intellectual property 

rights (including without limitation copyrights, designs, 

inventions and marks) created (i) by or on behalf of SUPPLIER 

in fulfillment of its contractual duties towards BUYER, (ii) by 

anybody in connection with services provided or works created 
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under an order, or (ii) to the extent created as a direct result of 

the goods/services (collectively, “BUYER’S IP”). BUYER’S IP 

created by SUPPLIER is considered a work made for hire to the 

extent available under copyright and/or other intellectual 

property (“IP”) law. To the extent it is not considered work 

made for hire, SUPPLIER assigns to BUYER royalty-free, 

worldwide, perpetually, and irrevocably, all rights in BUYER’S 

IP to the fullest extent permitted by law. To the extent such an 

assignment is not legally permissible, SUPPLIER grants BUYER 

an exclusive, royalty-free, worldwide, perpetual, irrevocable, 

assignable, sub-licensable and unrestricted license to such 

BUYER’S IP to the fullest extent permitted by law. SUPPLIER 

will execute any documents that BUYER reasonably 

determines are necessary to document BUYER’S rights in 

BUYER’S IP or to secure or perfect any IP RIGHTS relating to 

BUYER’S IP. SUPPLIER will cause its employees or 

subcontractors’ employees to assign to SUPPLIER any BUYER’S 

IP created by such employees or subcontractors’ employees 

and to comply with SUPPLIER’S obligations set forth in this 

Section 13. To the extent legally permissible, SUPPLIER waives 

any moral rights in BUYER’S IP, including but not limited to the 

right to be named as author, the right to modify, the right to 

prevent mutilation and the right to prevent commercial 

exploitation. To the extent such waiver is not legally 

permissible; BUYER will have the irrevocable right to exercise 

any moral rights in BUYER’S IP on SUPPLIER’S behalf to the 

fullest extent permitted by law. 

12.3 SUPPLIER Intellectual Property 

In addition and with respect to rights not vested in or assigned 

or exclusively to BUYER in accordance with Section 12.2, 

SUPPLIER grants BUYER a non-exclusive, royalty-free, 

worldwide, perpetual, irrevocable, assignable, sub-licensable 

license under any intellectual property or other rights included 

in the goods and/or services necessary to use in any way, and 

to receive the full benefit of, the goods and/or services and 

any resulting work product including, to copy, maintain, 

support, modify, enhance or further develop the goods and 

services and resulting works. 

13. Force Majeure 

Should the SUPPLIER wish to avail itself of circumstances 

constituting force majeure, it must inform the BUYER in writing 

without delay of all the elements that demonstrate the 

unforeseeable, uncontrollable and external nature of the 

event owing to which it is unable to abide by its undertakings, 

as well as provide the BUYER with an assessment of the 

consequences that it foresees the event shall have on the 

fulfilment of the order. The BUYER shall then be able to take all 

the measures that it considers useful to preserve its interests, 

such as rescinding or cancelling an order in accordance with 

the terms set out above. 

14. Subcontracting - Assignment 

The BUYER shall be entitled to assign all or part of its orders 

and the rights and obligations connected thereto to any third 

party of its choosing, including any affiliated company.   The 

SUPPLIER shall be barred from assigning or contracting out its 

rights and obligations in connection with an order without first 

securing the BUYER's written authorization.   In any event, 

the SUPPLIER shall be fully liable to the BUYER for the 

complete compliance of any goods and/or services supplied by 

a subcontractor. 

15. Applicable Law - Resolution Of Disputes 

Any orders or other means of ordering and their 

consequences, whatever these may be, shall be governed by 

the law where the BUYER is located. Should a dispute 

regarding an order or other means of ordering and/or its 

consequences arise between the PARTIES and should they be 

unable to settle it amicably, the dispute shall be submitted to 

the jurisdiction of the competent court where the BUYER is 

located. The parties hereby specifically disclaim the application 

of the United Nations Convention on Contracts for the 

International Sale of Goods, to their contractual relationship 

under these terms and/or any order and to the validity, 

enforcement, and interpretation of these T&C and any order. 

16. Severability 

If any term of these T&C is to any extent invalid, illegal or 

unenforceable, such term shall be excluded to the extent of 

such invalidity, illegality of unenforceability; all other terms 

shall remain in full force and effect.  

17. Languages 

These PURCHASING TERMS are provided in Greek and English 

language. In case of any inconsistencies, the English language 

version shall prevail. 
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Ελλάδα  Greece 

 

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  (ΓΙΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 

 

1. Εφαρμογή και Εκτελεστότητα 

Η αποδοχή μιας παραγγελίας αγοράς που εκδίδεται από τον 

αγοραστή (“ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ”) ή άλλων μέσων παραγγελιοδοσίας 

από οποιονδήποτε προμηθευτή ή πάροχο υπηρεσιών (στο 

εξής ο “ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ” και συλλογικά μαζί με τον 

ΑΓΟΡΑΣΤΗ, οι «ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ») θα υποδηλώνει αποδοχή 

χωρίς επιφυλάξεις ή περιορισμούς των παρόντων γενικών 

όρων αγοράς  (“ΌΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ), καθώς και 

οποιωνδήποτε όρων και προϋποθέσεων που εμφανίζονται 

στην παραγγελία αγοράς και οποιωνδήποτε ειδικών όρων και 

προϋποθέσεων που μνημονεύονται αλλού, αποκλειόμενων 

οποιονδήποτε τυχόν αντιφατικών ρητρών που εμφανίζονται 

στους όρους και τις προϋποθέσεις πώλησης του 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. Οι όροι και προϋποθέσεις πώλησης ή άλλοι 

όροι και προϋποθέσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ δεν θα αποτελούν 

μέρος της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ μεταξύ των ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

ακόμη και αν δεν βρίσκονται σε ρητή αντίθεση ή αντίφαση με 

οποιοδήποτε όρο περιέχεται στους παρόντες ΟΡΟΥΣ  & 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ.  Οποιοιδήποτε τυχόν ειδικοί όροι και 

προϋποθέσεις του ΑΓΟΡΑΣΤΗ θα υπερισχύουν έναντι αυτών 

(του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ) σε περίπτωση αντίφασης. Αν η 

παραγγελία αγοράς έχει εκδοθεί ως μέρος μιας επιμέρους 

ατομικής συμφωνίας, τότε οι διατάξεις της συμφωνίας αυτής 

θα υπερισχύουν έναντι αυτών των ΟΡΩΝ  &ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

και έναντι οποιωνδήποτε ειδικών όρων και προϋποθέσεων. 

2. Τιμές – Τιμολόγηση – Πληρωμή  

2.1 Τιμές  

Οι ισχύουσες τιμές θα είναι αυτές που συμφωνήθηκαν μεταξύ 

του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και του ΑΓΟΡΑΣΤΗ κατά τον χρόνο 

τοποθέτησης της παραγγελίας και που εμφανίζονται στην 

παραγγελία αγοράς. Σε περίπτωση που στην εν λόγω 

παραγγελία δεν αναγράφεται καμία τιμή, τα προϊόντα ή οι 

υπηρεσίες θα τιμολογούνται στην τελευταία τιμή που 

προσφέρθηκε από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, στην τελευταία τιμή 

που πλήρωσε ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, ή στην 

επικρατούσα τιμής της αγοράς, όποια από τις ανωτέρω είναι η 

χαμηλότερη. Οι τιμές θα είναι καθαρές μετά την αφαίρεση 

φόρων και τελών και θα καλύπτουν την παράδοση των 

προμηθειών ή την εκτέλεση των υπηρεσιών που έχουν 

παραγγελθεί σύμφωνα με το άρθρο 3 κατωτέρω. Ο 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν μπορεί να αλλάζει τις τιμές ή τα τιμολόγια 

που χρεώνει για παραγγελίες που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. 

Οι τιμές θα περιλαμβάνουν μεταφορά και συσκευασία. 

Οποιεσδήποτε ποσοτικές και ποιοτικές εκπτώσεις, επιστροφές 

και περικοπές τιμών που δίνονται από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και 

διαφημίζονται από αυτόν θα είναι άμεσα και πλήρως 

εφαρμοστέες στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ. 

2.2 Τιμολόγηση 

Τα τιμολόγια που αποστέλλονται στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ από τον 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ πρέπει να εκδίδονται σε Ευρώ, στο όνομα του 

ΑΓΟΡΑΣΤΗ και να απευθύνονται στο Λογιστήριο του 

ΑΓΟΡΑΣΤΗ. 

Τα τιμολόγια θα καταρτίζονται σε συμφωνία με τους τοπικούς 

νόμους και πρέπει να αναγράφουν τα κάτωθι στοιχεία, πέραν 

όλων των τυπικών αναφορών που απαιτούνται από τον νόμο:     

- Αριθμός αναφοράς παραγγελίας, 

- Λεπτομερής περιγραφή των προμηθειών, αν πρόκειται για 

τιμολόγιο εκδοθέν για υλικά αγαθά, 

- Τα ποσά των εκπιπτόμενων και μη εκπιπτόμενων φόρων, 

- Αν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες παρέχονται εντός 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι αριθμοί VAT  του ΑΓΟΡΑΣΤΗ και 

του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 

Σε περίπτωση ταυτόχρονης παράδοσης περισσοτέρων 

παραγγελιών, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα καταρτίζει ξεχωριστό 

τιμολόγιο για κάθε επιμέρους παραγγελία. Οποιοδήποτε 

ελλιπές ή εσφαλμένο τιμολόγιο μπορεί να επιστρέφεται στον 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 

2.3 Πληρωμή 

Εκτός οποιωνδήποτε αντιφατικών διατάξεων στην παραγγελία 

ή στην σύμβαση, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα εξοφλεί τα τιμολόγια (i) για 

την παράδοση εμπορευμάτων και (ii) για παρασχεθείσες 

υπηρεσίες,  ,  σύμφωνα με τους όρους πληρωμής που 

παρατίθενται στην εντολή πληρωμής, υπό την προϋπόθεση 

ότι για οποιαδήποτε πληρωμή που γίνεται για ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

που είναι  εγκατεστημένος στην Γαλλία, η διάρκεια της 

πληρωμής δεν θα ξεπερνά τις 60 ημέρες από την ημέρα του 

τιμολογίου ή τις 45 ημέρες από το τέλος του μήνα εντός του 

οποίου έγινε η παράδοση των αγαθών ή η παροχή των 
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υπηρεσιών  , Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ, γενικά, δεν θα προβαίνει σε 

πληρωμή προκαταβολών. Ωστόσο, αν ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ το πράξει 

κατ’ εξαίρεση, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα χορηγήσει στον 

ΑΓΟΡΑΣΤΗ μια τραπεζική εγγύηση για να καλύψει τυχόν 

επιστροφή της. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ μπορεί να παρακρατήσει την 

πληρωμή αν το τιμολόγιο του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ δεν είναι 

ακριβές ή δεν πληροί τις απαιτήσεις τιμολόγησης του 

ΑΓΟΡΑΣΤΗ όπως αυτές γνωστοποιήθηκαν στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

ή αν το τιμολόγιο του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ δεν πληροί νομικές ή 

φορολογικές απαιτήσεις. 

3. Παράδοση – Μεταβίβαση Τίτλου και Κινδύνου  

3.1 Incoterm, Σημείο Παράδοσης, Συσκευασία  

Εκτός οποιωνδήποτε αντιφατικών διατάξεων στους ειδικούς 

όρους και προϋποθέσεις ή σε κάποια επιμέρους συμφωνία, 

τα προϊόντα θα είναι παραδοτέα με πληρωμή δασμών στο 

συμφωνημένο σημείο παράδοσης. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα 

παραδίδει τα προϊόντα ή θα εκτελεί τις υπηρεσίες που 

παραγγέλλονται στο σημείο που υποδεικνύεται στους 

ειδικούς όρους και προϋποθέσεις και/ή στις προϋποθέσεις 

και/ή σε μια επιμέρους συμφωνία. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα είναι 

υπεύθυνος για την συσκευασία των προϊόντων ώστε να 

καταστήσει αυτά ικανά να αντέξουν την μεταφορά, την 

διακίνηση και την αποθήκευση χωρίς να υποστούν ζημίες. Ο 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα αποζημιώνει τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ για 

οποιαδήποτε θραύση, απολεσθέντα στοιχεία ή ζημίες 

προκληθούν εξαιτίας ανεπαρκούς συσκευασίας. Όλες οι 

συσκευασίες πρέπει να ταυτοποιούνται ευκρινώς με τον 

αριθμό αναφοράς του ΑΓΟΡΑΣΤΗ. 

3.2 Μεταβίβαση τίτλου και κινδύνου  

Η μεταβίβαση της κυριότητας και η μετάθεση του κινδύνου 

θα λαμβάνει χώρα με την παράδοση μόλις ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ 

αποδεχθεί τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες χωρίς επιφυλάξεις, 

ανεξάρτητα από την ημερομηνία πληρωμής. Ο 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα μεταβιβάζει στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ καλό και 

εμπορεύσιμο τίτλο επί των εμπορευμάτων, ελεύθερο και 

απαλλαγμένο όλων και παντός βάρους, απαίτησης, αξίωσης, 

δικαιωμάτων δανειστή έναντι του οφειλέτη, ενεχύρου, 

χρέους, υποθήκης, πράξης παρακαταθήκης, οψιόν ή άλλων  

βαρών οποιουδήποτε είδους (στο εξής τα “Βάρη”). Ο 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα διατηρεί οποιοδήποτε περιουσιακό 

στοιχείο του ΑΓΟΡΑΣΤΗ στην κατοχή ή υπό τον έλεγχο του 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ή οποιουδήποτε εκ των υπεργολάβων του 

τελευταίου, ελεύθερο και απαλλαγμένο παντός Βάρους και θα 

το αναγνωρίζει ως ιδιοκτησία του ΑΓΟΡΑΣΤΗ. 

3.3 Ασφάλεια μεταφοράς  

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα ασφαλίζει τα προϊόντα με δικές του 

δαπάνες κατά παντός κινδύνου απώλειας ή ζημίας από 

οποιαδήποτε εξωτερική αιτία κατά την διάρκεια της 

μεταφοράς. Κατόπιν αιτήματος του ΑΓΟΡΑΣΤΗ και πριν την 

μεταφορά των προϊόντων, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα παρέχει 

αποδείξεις για την ύπαρξη ενός κατά τα ανωτέρω κατάλληλου 

ασφαλιστηρίου συμβολαίου και τις προϋποθέσεις κάτω από 

τις οποίες μπορεί να γίνει επίκλησή του. 

4. Προθεσμίες Παράδοσης 

4.1 Προθεσμίες Παράδοσης  

Οποιεσδήποτε συμφωνηθείσες τελικές προθεσμίες  

παράδοσης θα νοείται ότι αποτελούν αυστηρή, ουσιώδη και 

καθοριστική προϋπόθεση για την συναίνεση του ΑΓΟΡΑΣΤΗ 

να προβεί σε μια παραγγελία. Για τον λόγο αυτό, ο 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα έχει την πλήρη ευθύνη για οποιεσδήποτε 

καθυστερήσεις στην παράδοση, και θα αποζημιώνει τον 

ΑΓΟΡΑΣΤΗ για οποιεσδήποτε άμεσες ή έμμεσες επιζήμιες 

συνέπειες επέλθουν ως αποτέλεσμα εις βάρος του 

τελευταίου, επιφυλασσομένου του δικαιώματος του 

ΑΓΟΡΑΣΤΗ να επικαλεστεί τις διατάξεις του άρθρου 6 

κατωτέρω.  

4.2 Συμβατική Ποινική Ρήτρα  

Περαιτέρω, σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση των 

προϊόντων ή στην εκτέλεση των υπηρεσιών που 

παραγγέλλονται, και εκτός οποιωνδήποτε αντιφατικών 

διατάξεων στους ειδικούς όρους και προϋποθέσεις ή σε 

κάποια επιμέρους συμφωνία, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα χρεώνει στον 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ποινικές ρήτρες που ανέρχονται στο 2% της 

συνολικής αξίας της παραγγελίας μετά την αφαίρεση φόρων 

ανά εβδομάδα καθυστέρησης, και μέχρι του μέγιστου ορίου 

του 20% ή του μέγιστου επιτρεπόμενου από το εφαρμοστέο 

δίκαιο ορίου, όποιο εκ των δύο είναι μικρότερο.    

4.3 Περαιτέρω Συνέπειες σε περίπτωση καθυστέρησης 

Σε περίπτωση μερικής ή ολικής αδυναμίας εκ μέρους του 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ να παραδώσει τα προϊόντα, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα 

δικαιούται αυτομάτως να παρακρατήσει οποιοδήποτε 

οφειλόμενο χρηματικό ποσό μέχρις ότου τα παραγγελθέντα 

προϊόντα και/ή υπηρεσίες παραδοθούν / εκτελεστούν 

πλήρως. Σε αυτήν την περίπτωση, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα 
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δικαιούται, επίσης, είτε (i) να ακυρώσει την παραγγελία και να 

παραιτηθεί από την αγορά, είτε (ii) να μειώσει την τιμή 

αγοράς κατά το αντίστοιχο μέρος της αξίας της παραγγελίας, 

ενώ κρατά οποιαδήποτε προϊόντα έχουν ήδη παραδοθεί ή 

επωφελείται από οποιεσδήποτε υπηρεσίες έχουν ήδη 

εκτελεστεί. 

5. Εγγύηση περί Συμμόρφωσης/Ποιότητας των 

Παραδοθέντων Προϊόντων και Υπηρεσιών και 

Θεραπείες σε περίπτωση Παράβασης 

5.1 Εγγύηση   

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δια του παρόντος εγγυάται ότι τα 

παραδοθέντα προϊόντα και/ή οι παρασχεθείσες υπηρεσίες, 

καθώς επίσης και, η συσκευασία και  σήμανση όπου αυτό 

βρίσκει εφαρμογή, θα  συμμορφώνονται κατά την παράδοση 

και, εφόσον αυτό βρίσκει εφαρμογή, καθόλη την διάρκεια 

ζωής του προϊόντος ή της υπηρεσίας, συμμορφώνονται 

πλήρως με την παραγγελία του ΑΓΟΡΑΣΤΗ και θα είναι 

απαλλαγμένα παντός εμφανούς ή αφανούς ελαττώματος.  

5.2 Καθήκοντα και Δικαιώματα του ΑΓΟΡΑΣΤΗ  

Η επιθεώρηση από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ της ποιότητας των 

προϊόντων/υπηρεσιών δεν θα απαλλάσσει τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

από την υποχρέωση του να συμμορφώνεται με την 

παραγγελία, ούτε θα περιορίζει οποιαδήποτε εγγύηση ή άλλα 

δικαιώματα του ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Όταν ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ διαπιστώσει 

ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες δεν συμμορφώνονται με την 

παραγγελία του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, ο τελευταίος είτε  θα: (1)  

ακυρώσει την παραγγελία αφού γνωστοποιήσει στον 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ την ακύρωση της παραγγελίας,  ή (2) θα 

εξασφαλίσει, με δαπάνες του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, την άμεση 

αντικατάσταση των μη συμμορφούμενων προϊόντων ή 

υπηρεσιών με προϊόντα ή υπηρεσίες ισοδύναμης ή ανώτερης 

ποιότητας στην ίδια τιμή. Με την επιφύλαξη τυχόν πρόσθετης 

αποζημίωσης που ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ μπορεί να δικαιούται να 

αξιώσει για όλες τις άμεσες ή έμμεσες ζημίες που απορρέουν 

από οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη προκλήθηκε σε πρόσωπα ή 

πράγματα  οφειλόμενη στην μη-συμμόρφωση των 

προϊόντων ή υπηρεσιών, όπου συμπεριλαμβάνονται οι 

συνέπειες της ανάγκης να αποσύρει ή να ανακαλέσει τα 

προϊόντα  για οποιονδήποτε λόγο. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα έχει τα 

ίδια ακριβώς δικαιώματα, χωρίς κάποιον χρονικό περιορισμό 

πέραν του εφαρμοστέου νόμιμου χρονικού ορίου σε 

περίπτωση που οποιαδήποτε από τα παραδοθέντα προϊόντα 

περιέχουν κάποιο αφανές ελάττωμα. Οποιαδήποτε προϊόντα 

απορρίπτονται και επιστρέφονται στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

οποτεδήποτε, θα νοείται ότι δεν έχουν παραδοθεί ποτέ. Ο 

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα δικαιούται να παραγγείλει εις αντικατάσταση 

των μη συμμορφούμενων προϊόντων ή υπηρεσιών άλλα 

προϊόντα ή υπηρεσίας από οποιονδήποτε προμηθευτή της 

επιλογής του και με έξοδα του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. Το κόστος 

επιστροφής, διαλογής και/ή καταστροφής των προϊόντων, 

όπου αυτό βρίσκει εφαρμογή, θα επιβαρύνει τον 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. Αν τα προϊόντα χαλάσουν και αν η βλάβη είναι 

επισκευάσιμη στις εγκαταστάσεις του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, ο 

τελευταίος θα δικαιούται να ζητήσει από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

να προβεί άμεσα σε ενέργειες για να επισκευάσει την βλάβη. 

Η συμμόρφωση των παραδοθέντων προϊόντων και υπηρεσιών 

θα εκτείνεται επίσης και στις ποσότητες που έχουν ζητηθεί. Αν 

οι παραδοθείσες ποσότητες δεν είναι σε συμφωνία με τις 

παραγγελθείσες ποσότητες, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα δικαιούται να 

διατυπώσει επιφυλάξεις και να εφαρμόσει τις προηγούμενες 

διατάξεις. 

6. Ο Προμηθευτής συμμορφώνεται με τις Παραγγελίες, τις 

Συμβάσεις και το Εφαρμοστέο Δίκαιο. Αποζημίωση. 

6.1 Συμμόρφωση με τις Παραγγελίες  

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα συμμορφώνεται πλήρως με την 

παραγγελία του ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Καμία αλλαγή δεν θα επέρχεται 

από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ (στην επιβεβαίωση της παραγγελίας ή 

αλλού) στους όρους της παραγγελίας του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, 

ειδικότερα στις προθεσμίες παράδοσης, στην φύση των 

παραγγελθέντων προϊόντων ή υπηρεσιών, στους όρους που 

διέπουν την παράδοση ή την προμήθεια, και στις τιμές, κλπ., 

μιας παραγγελίας χωρίς την εκ των προτέρων ρητή και 

έγγραφη άδεια του ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Οποιεσδήποτε επιβεβαιώσεις 

παραγγελιών ή άλλα έγγραφα που δεν συμμορφώνονται με 

τις απαιτήσεις αυτής της διάταξης δεν θα συνιστούν 

δεσμευτική συμφωνία μεταξύ των ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

ΜΕΡΩΝ και ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δια του παρόντος δηλώνει ρητά 

πως η κατά τα ανωτέρω παρέκκλιση από την παραγγελία του 

ΑΓΟΡΑΣΤΗ συνιστά διαφωνία με  την δήλωση προθέσεως 

του ΑΓΟΡΑΣΤΗ και έτσι δεν δεσμεύει τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ ακόμη και 

αν εκπληρωθεί η παραγγελία. Αν ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ   

επιθυμεί να αλλάξει τους όρους της παραγγελίας του 

ΑΓΟΡΑΣΤΗ, πρέπει να επικοινωνήσει με τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ και να 

ζητήσει από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ να στείλει μια αναθεωρημένη 
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παραγγελία.  

6.2 Συμμόρφωση με Συμβάσεις. Ευθύνη και 

Αποζημίωση. 

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα έχει την πλήρη ευθύνη έναντι του 

ΑΓΟΡΑΣΤΗ και έναντι οποιουδήποτε μεταγενέστερου 

αγοραστή για τα παραδοθέντα προϊόντα και/ή υπηρεσίες, και 

θα αποζημιώνει τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ για οποιαδήποτε αξίωση, 

όποια και αν είναι η φύση αυτής, σε σχέση με τα 

παραδοθέντα προϊόντα και/ή τις υπηρεσίες που βρέθηκαν 

ελαττωματικά (με ελάττωμα είτε εμφανές είτε αφανές) ή μη 

συμμορφούμενα με τους ΟΡΟΥΣ  ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ή με 

οποιαδήποτε άλλη δεσμευτική συμφωνία μεταξύ των 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ, και για οποιαδήποτε ζημία, απώλεια ή 

βλάβη, είτε άμεση είτε έμμεση, που μπορεί να υποστεί εξ 

αυτού του λόγου ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ σύμφωνα με την Παράγραφο 

11, εκτός αν ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ μπορεί να αποδείξει ότι δεν 

ενήργησε υπαιτίως. Αν ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ αδυνατεί να 

εκπληρώσει τις τεχνικές και/ή άλλες προδιαγραφές που 

εξειδικεύονται στην παραγγελία και/ή στους ειδικούς όρους 

και προϋποθέσεις και/ή σε μια επιμέρους συμφωνία, ή αν τα 

προϊόντα είναι χαμηλής ποιότητας, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα 

δικαιούται να ζητήσει από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ να του 

επιστρέψει οποιοδήποτε χρηματικό ποσό έχει ήδη 

καταβληθεί στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και/ή να ζητήσει την πλήρη 

αποζημίωση για οποιαδήποτε ζημία, άμεση ή έμμεση, που 

προκλήθηκε κατ’ αποτέλεσμα. 

7. Συμμόρφωση με τον Νόμο περί πνευματικής 

ιδιοκτησίας, περί καταπολέμησης της δωροδοκίας, της 

παιδικής ή καταναγκαστικής εργασίας. Κώδικας 

Δεοντολογίας. 

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ έχει την ευθύνη οποιοδήποτε πρόσωπο ή 

φορέας ενεργεί για λογαριασμό του να συμμορφώνεται 

πλήρως με όλους τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας 

και τα δικαιώματα τρίτων (όπου συμπεριλαμβάνονται 

ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η χρήση από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ 

των αγορασθέντων προϊόντων ή υπηρεσιών σε συμμόρφωση 

με την συμφωνία μεταξύ των ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ να 

μην παραβιάζει τυχόν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 

τρίτων ή  όρους άδειας χρήσης), με τις εφαρμοστέες 

κρατικές, νομικές, κανονιστικές και επαγγελματικές 

απαιτήσεις, όπου συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά οι νόμοι για την καταπολέμηση της 

νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, για 

την καταπολέμηση της διαφθοράς και της δωροδοκίας, και 

επίσης ο Νόμος περί καταπολέμησης των πρακτικών 

διαφθοράς αλλοδαπών λειτουργών, ο Νόμος περί 

Καταπολέμησης Δωροδοκίας του Η.Β. και ο Νόμος περί 

Εγκληματικών Εσόδων, καθώς και οι νόμοι περί 

καταπολέμησης της εμπορικής δωροδοκίας. Ο 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν θα απασχολεί παιδιά, δεν θα 

χρησιμοποιεί την εργασία φυλακισμένων, σκλάβων και 

καταναγκαστικά εργαζομένων, ούτε θα χρησιμοποιεί 

σωματικές τιμωρίες ή άλλες μορφές ψυχικού και σωματικού 

καταναγκασμού ως μορφή πειθαρχίας. Ελλείψει 

οποιουδήποτε σχετικού εθνικού ή τοπικού νόμου, ένα άτομο 

ηλικίας κάτω των 15 ετών θεωρείται παιδί. Αν οι τοπικοί νόμοι 

θέτουν το ανωτέρω όριο κάτω από το 15
ο
 έτος της ηλικίας, 

αλλά είναι σε συμφωνία με τις εξαιρέσεις βάσει της Συνθήκης 

138 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, τότε θα ισχύει η 

μικρότερη ηλικία. 

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα συμμορφώνεται πλήρως με τον  “Code 

of Conduct for Business Partners” που υπάρχει διαθέσιμος 

στον ιστότοποhttps://supplier.coty.com. 

Σε περίπτωση αδυναμίας του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ να συμμορφωθεί 

με την παρούσα διάταξη, θα εφαρμόζεται αναλογικά η 

Παράγραφος 6.2. 

8. Ακύρωση Παραγγελίας και Καταγγελία Συμβάσεων.  

8.1 Ακύρωση Παραγγελίας 

Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ μπορεί να ακυρώσει μια παραγγελία αν ο 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ αδυνατεί να εκπληρώσει οποιαδήποτε από 

τις υποχρεώσεις του σε σχέση με την παραγγελία.  Εφόσον ο 

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ επιλέξει να πράξει το ανωτέρω, με την επέλευση 

της ημερομηνίας ακύρωσης ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα επιστρέψει 

στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ όλα τα χρηματικά ποσά που έλαβε σε σχέση 

με την ακυρωθείσα παραγγελία, επιφυλασσομένης της τυχόν 

αποζημίωσης που ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ μπορεί επίσης να δικαιούται 

να αξιώσει βάσει σύμβασης ή του νόμου.  

8.2 Καταγγελία Σύμβασης σε περίπτωση Διαρκούς 

Σχέσης 

Περαιτέρω, αν ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ αδυνατεί να εκπληρώσει 

οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από 

μια σύμβαση εκτέλεσης υπηρεσιών ή άλλες παράλληλες 

υποχρεώσεις, τότε ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα δικαιούται να καταγγείλει 

την σχέση του με τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ χωρίς ειδοποίηση 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__supplier.coty.com&d=DgMGaQ&c=7cLS9WNAtBnCcDqDMiGRcw&r=16-AtiJR7L2zBCaiSJ47nRaenEG5gSf0FHq2BUXrGC8&m=vGNyu3IcpWr98HuZdFBzwKngwJkmvkSWBX0CMFHbE2U&s=Z3fZowhh4ckuhXgouVR5uXeZFJfXhGcF2gTB6Z2OWmo&e=
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καταγγελίας ή άλλες νομικές διατυπώσεις. Η σχέση θα λύεται 

αν ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ αδυνατεί να θεραπεύσει την υπαίτια 

αδυναμία εκτέλεσης ή να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του 

εντός  30 ημερών από την ημερομηνία αποστολής 

συστημένης επιστολής με απόδειξη παραλαβής που θα τον 

καλεί να το πράξει, επιφυλασσομένης οποιασδήποτε 

επανόρθωσης μπορεί να ζητήσει ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ από τον 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για την ζημία που υπέστη ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ 

συνεπεία της κατά τα ανωτέρω υπαίτιας αθέτησης 

εκπλήρωσης ή της αδυναμίας εκτέλεσης της σύμβασης.   

9. Εμπιστευτικότητα  

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί 

εμπιστευτικές οποιεσδήποτε τεχνικές, επιστημονικές, 

εμπορικές ή άλλες πληροφορίες σε σχέση με την παραγγελία 

και τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, οι οποίες επισημαίνονται ως εμπιστευτικές 

ή οι οποίες, βάσει της φύσης τους ή της φύσης  της παροχής 

τους, πρέπει ευλόγως να αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικές. 

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα απέχει από ενέργειες αποκάλυψης των 

κατά τα ανωτέρω πληροφοριών σε οποιονδήποτε τρίτο και θα 

διασφαλίζει ότι όλοι οι υπάλληλοι και προστηθέντες αυτού 

και οι προμηθευτές και οι υπεργολάβοι του θα πράττουν το 

ίδιο. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν θα μνημονεύει τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ ως 

πρόσωπο δυνάμενο να παρέχει συστάσεις για τον 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, δεν θα δημοσιεύει οποιοδήποτε έντυπο 

έγγραφο, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών σημειώσεων, 

φωτογραφιών, εικόνων και ήχων αποθηκευμένων σε 

οποιοδήποτε μέσο, αναφορικά με οποιαδήποτε πλευρά 

/πτυχή  σχετική με τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ και/ή τα προϊόντα ή τις 

υπηρεσίες που αποτελούν αντικείμενο της παραγγελίας, 

χωρίς την εκ των προτέρων έγγραφη συναίνεση του 

ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί μια παραγγελία 

να αποτελέσει αφορμή για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση 

διαφήμιση οποιουδήποτε είδους χωρίς την έγγραφη άδεια 

του ΑΓΟΡΑΣΤΗ. 

10. Ασφάλιση 

Επιπροσθέτως στον όρο 3.3 ανωτέρω, ο  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ  

θα τηρεί και θα διασφαλίσει ότι και οι υπεργολάβοι του θα 

τηρούν με δικές τους δαπάνες, μια επαρκή και συνήθη 

ασφαλιστική κάλυψη από ευρέως αποδεκτές ασφαλιστικές 

εταιρίες. Η κατά τα ανωτέρω ασφάλιση θα περιλαμβάνει τον 

ΑΓΟΡΑΣΤΗ ως συμπληρωματικό ασφαλισμένο σε σχέση με την 

εκπλήρωση παροχής από τον  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ βάσει των 

παρόντων ΟΡΩΝ  &ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ , και πρέπει να 

μνημονεύεται ρητά στο(α) Πιστοποιητικό(ά) Ασφαλίσεως. Ο  

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ  δια του παρόντος παραιτείται ανέκκλητα 

και ανεπιφύλακτα και θα διασφαλίσει πως και οι ασφαλιστές 

του θα παραιτηθούν ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα από κάθε 

δικαίωμα υποκαταστάσεως για αξιώσεις κατά του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, 

και αυτό πρέπει να τεκμηριώνεται κατά τρόπο που να 

ικανοποιεί τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ.  

11. Αποζημίωση 

Με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε πρόσθετων δικαιωμάτων 

βάσει σύμβασης ή του νόμου, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα 

αποζημιώνει πλήρως τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, τις θυγατρικές εταιρίες 

του (όπως αυτές ορίζονται σύμφωνα με το εφαρμοστέο 

δίκαιο) και αντιστοίχως τους προστηθέντες, τα στελέχη, τους 

διευθυντές και εργαζομένους αυτού και των θυγατρικών του 

(στο εξής ο “ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗ”) κατά πάσης αξίωσης, όπου 

συμπεριλαμβάνονται αξιώσεις τρίτων περί απώλειας, 

κόστους, ζημίας ή δαπάνης, προστίμου, ποσών 

καταβληθέντων για διακανονισμό/συμβιβασμό, και εύλογης 

δικαστικής δαπάνης και αμοιβών (στο εξής συλλογικά οι 

“ΑΞΙΩΣΕΙΣ”), που προκύπτουν από ή σχετίζονται με 

οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις: (1) Παραβίαση 

οποιασδήποτε δοθείσης εγγύησης εκ μέρους του 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, (2) Παραβίαση εκ μέρους του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

οποιασδήποτε διάταξης των παρόντων ΟΡΩΝ & 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  ή άλλου μέρους των συμφωνιών μεταξύ 

των ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ όπου συμπεριλαμβάνονται μη 

περιοριστικά οι Παράγραφοι 5.1, 6.2 και 7, (3) αμέλεια, βαριά 

αμέλεια, κακοπιστία, εκ προθέσεως ή βαριά παράβαση 

καθήκοντος εκ μέρους του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ή των υπεργολάβων 

του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ή των αντίστοιχων υπαλλήλων ή άλλων 

αντιπροσώπων τους σε σχέση με τους παρόντες ΟΡΟΥΣ  

&ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  ή με άλλη συμφωνία μεταξύ των 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ή με την εκτέλεση υποχρεώσεων βάσει 

των παρόντων ΟΡΩΝ ή των όρων της κατά τα ανωτέρω άλλης 

συμφωνίας,  ή (4) σωματική βλάβη, θάνατος ή υλική ζημία 

που προκύπτει από ή σε σχέση με την εκτέλεση των 

υποχρεώσεων του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.   

12. Κυριότητα Πνευματικών Δικαιωμάτων  

12.1 Πνευματικά Δικαιώματα ΑΓΟΡΑΣΤΗ 

Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα διατηρεί την πλήρη κυριότητα όλων των 

πνευματικών δικαιωμάτων που κατέχει ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ πριν την 
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αντίστοιχη παραγγελία αγοράς, και ειδικότερα επί 

οποιωνδήποτε στοιχείων, εγγράφων, δικαιωμάτων και 

πληροφοριών που εμπιστεύεται στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για τους 

σκοπούς της παραγγελίας, όπου συμπεριλαμβάνονται 

εικόνες, τεχνογνωσία, διεργασίες, μέθοδοι, τύποι, πρωτότυπα 

σχέδια, υπολογισμοί, κλπ. Εκτός διαφορετικής ρητής 

συμφωνίας, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ δεν παρέχει άδεια για οποιοδήποτε 

από τα πνευματικά του δικαιώματα, ούτε επιτρέπει 

οποιαδήποτε χρήση αυτών. Μόλις η παραγγελία θα έχει 

ολοκληρωθεί, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση 

να επιστρέψει όλα τα στοιχεία που του εμπιστεύθηκε ο 

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ και να μην παρακρατήσει οποιοδήποτε αντίγραφο 

αυτών σε οποιαδήποτε μορφή.  

12.2 Δημιουργίες 

Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα έχει την κυριότητα επί οποιωνδήποτε έργων 

και των αντίστοιχων πνευματικών δικαιωμάτων (όπου 

συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 

συγγραφικά δικαιώματα, σχέδια, εφευρέσεις και εμπορικά 

σήματα) που δημιουργούνται (i) από ή για λογαριασμό του 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ σε εκπλήρωση των συμβατικών του 

υποχρεώσεων έναντι του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, (ii) από οποιονδήποτε σε 

σχέση με υπηρεσίες που παρέχονται ή έργα που 

δημιουργούνται βάσει παραγγελίας, ή (ii) στον βαθμό που 

δημιουργούνται ως άμεσο αποτέλεσμα των 

προϊόντων/υπηρεσιών (στο εξής συλλογικά, “ΔΙ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ”). 

Η ΔΙ ΑΓΟΡΑΣΤΗ που δημιουργείται από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

θεωρείται έργο μισθωτού στον βαθμό που προβλέπεται από 

τον Νόμο περί συγγραφικών δικαιωμάτων. Στον βαθμό που 

δεν θεωρείται έργο μισθωτού, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ εκχωρεί στον 

ΑΓΟΡΑΣΤΗ ανέκκλητα, εις το διηνεκές, σε παγκόσμιο επίπεδο 

και χωρίς την καταβολή δικαιωμάτων εκμετάλλευσης 

πνευματικής ιδιοκτησίας, όλα τα δικαιώματα επί της ΔΙ του 

ΑΓΟΡΑΣΤΗ στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον 

νόμο. Στον βαθμό που η κατά τα ανωτέρω εκχώρηση δεν 

επιτρέπεται νομικά, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ παραχωρεί στον 

ΑΓΟΡΑΣΤΗ μια αποκλειστική, χωρίς την καταβολή 

δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, παγκόσμια, διαρκή, ανέκκλητη, 

εκχωρήσιμη, δυνάμενη να παραχωρηθεί περαιτέρω και 

απεριόριστη άδεια εκμετάλλευσης της κατά τα ανωτέρω ΔΙ 

ΑΓΟΡΑΣΤΗ στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον 

νόμο. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα καταρτίσει και θα υπογράψει 

οποιαδήποτε έγγραφα που ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα αποφασίσει 

ευλόγως ότι είναι απαραίτητα για την τεκμηρίωση των 

δικαιωμάτων του ΑΓΟΡΑΣΤΗ επί της ΔΙ του ΑΓΟΡΑΣΤΗ  ή την 

εξασφάλιση ή τελειοποίηση οποιωνδήποτε ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ σχετικών με την ΔΙ του ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Ο 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα εξασφαλίσει ότι όλοι οι υπάλληλοί του ή 

οι υπάλληλοι των υπεργολάβων του θα εκχωρήσουν στον 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ οποιαδήποτε ΔΙ ΑΓΟΡΑΣΤΗ δημιουργηθεί από 

τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και θα συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις 

του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ που ορίζονται στην παρούσα παράγραφο 

13. Στον βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, ο 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ παραιτείται από οποιαδήποτε ηθικά 

δικαιώματα επί της ΔΙ του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, όπου 

συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το 

δικαίωμα να κατονομαστεί ως δημιουργός, το δικαίωμα 

τροποποίησης, το δικαίωμα να αποτρέπει την αλλοίωση και 

το δικαίωμα να αποτρέπει την εμπορική εκμετάλλευση. Στον 

βαθμό που η κατά τα ανωτέρω παραίτηση δεν επιτρέπεται 

νομικά, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα έχει το ανέκκλητο δικαίωμα να ασκεί 

οποιαδήποτε ηθικά δικαιώματα επί της ΔΙ του ΑΓΟΡΑΣΤΗ για 

λογαριασμό του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ στον μέγιστο βαθμό που 

επιτρέπεται από τον νόμο.   

12.3 Πνευματικά Δικαιώματα ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Επιπρόσθετα και όσον αφορά δικαιώματα που δεν έχουν 

περιέλθει ή εκχωρηθεί αποκλειστικά στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ 

σύμφωνα με την παράγραφο 12.2, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

παραχωρεί στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ μια μη-αποκλειστική, χωρίς 

καταβολή δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, παγκόσμια,  διαρκή, 

ανέκκλητη, εκχωρήσιμη, δυνάμενη να παραχωρηθεί 

περαιτέρω άδεια εκμετάλλευσης κάθε διανοητικής 

ιδιοκτησίας ή άλλων δικαιωμάτων που περιλαμβάνονται στα 

προϊόντα και/ή τις υπηρεσίες, τα οποία πρέπει απαραιτήτως 

να χρησιμοποιηθούν καθοιονδήποτε τρόπο προκειμένου 

αυτός να επωφεληθεί πλήρως από τα προϊόντα/υπηρεσίες 

καθώς και επί οποιουδήποτε έργου παράγεται κατ’ 

αποτέλεσμα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 

αντιγραφής, διατήρησης, υποστήριξης, τροποποίησης, 

ενίσχυσης ή περαιτέρω εξέλιξης των προϊόντων και 

υπηρεσιών και των έργων που παράγονται κατ’ αποτέλεσμα. 

13. Ανωτέρα βία  

Αν ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ επιθυμεί να επωφεληθεί από 

περιστάσεις που συνιστούν ανωτέρα βία, πρέπει να 

ενημερώσει τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ εγγράφως και χωρίς καθυστέρηση 
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για όλα τα στοιχεία που αποδεικνύουν την απρόβλεπτη, 

ανεξέλεγκτη και εξωτερική φύση του συμβάντος εξαιτίας του 

οποίου αδυνατεί να τηρήσει τις δεσμεύσεις του, καθώς και να 

δώσει στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ μια  εκτίμηση των συνεπειών που 

αυτός προβλέπει πως θα έχει το συμβάν στην 

πραγματοποίηση της παραγγελίας. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ, τότε, θα 

είναι σε θέση να λάβει όλα τα μέτρα που θεωρεί χρήσιμα για 

να διαφυλάξει τα συμφέροντά του, όπως η ανάκληση ή η 

ακύρωση μιας παραγγελίας σε συμφωνία με τους όρους που 

προβλέπονται ανωτέρω. 

14. Υπεργολαβία – Εκχώρηση  

Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα δικαιούται να εκχωρήσει το σύνολο των 

παραγγελιών του ή οποιοδήποτε μέρος αυτών, καθώς και τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του που συνδέονται με 

αυτές, σε οποιονδήποτε τρίτο της επιλογής του, 

συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε θυγατρικής εταιρίας. Ο 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν θα εκχωρεί ούτε θα αναθέτει 

υπεργολαβικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του σε 

σχέση με μια παραγγελία     χωρίς να έχει εξασφαλίσει εκ 

των προτέρων την έγγραφη άδεια του ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Σε κάθε 

περίπτωση, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα έχει την πλήρη ευθύνη 

έναντι του ΑΓΟΡΑΣΤΗ για την πλήρη συμμόρφωση 

οποιωνδήποτε προϊόντων και/ή υπηρεσιών παρέχονται από 

έναν υπεργολάβο. 

15. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών  

Οποιεσδήποτε παραγγελίες ή άλλα μέσα παραγγελιοδοσίας 

και οι συνέπειες αυτών, όποιες και αν είναι, θα διέπονται από 

το δίκαιο του τόπου στον οποίον είναι εγκατεστημένος ο 

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ. Αν μια διαφορά αφορώσα μια παραγγελία ή 

άλλα μέσα παραγγελιοδοσίας και/ή τις συνέπειες αυτής 

προκύψει μεταξύ των ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ και σε 

περίπτωση που αυτά αδυνατούν να την επιλύσουν φιλικά, η 

διαφορά θα παραπέμπεται στην δικαιοδοσία του εμπορικού 

δικαστηρίου  όπου βρίσκεται η νόμιμη έδρα του ΑΓΟΡΑΣΤΗ. 

16. Διαιρετότητα 

Εάν κάποιος από τους παρόντες  ΟΡΟΥΣ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  

κριθεί σε οποιοδήποτε βαθμό άκυρος, παράνομος ή 

ανεφάρμοστος , αυτός ο όρος θα αποκλείεται  κατά το μέρος 

που είναι άκυρος, παράνομος ή ανεφάρμοστος, οι λοιποί δε 

όροι θα παραμένουν  σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.  

 

 

17. Γλώσσες 

Οι παρόντες ΟΡΟΙ  & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  χορηγούνται στην 

ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση  

ανακολουθιών και/ή αντιφάσεων, θα υπερισχύει η έκδοση 

της αγγλικής γλώσσας.  


