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1. Γενικοί Όροι 
1.1 Οι συγκεκριμένοι όροι αγορών αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος των συμβολαίων για την παράδοση αγαθών και την 
παροχή υπηρεσιών μεταξύ του προμηθευτή των αγαθών ή τον 
πάροχο υπηρεσιών, αντιστοίχως, (εφεξής «Προμηθευτής») και 
την BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. (εφεξής «Εντολοδόχος»). Εφόσον και 
στον βαθμό που ο Προμηθευτής έχει αναγνωρίσει αυτούς τους 
γενικούς όρους αγορών, οι όροι θα ισχύουν επίσης και σε 
μελλοντικές συμβάσεις με τον Προμηθευτή. 
1.2 Οι γενικοί όροι επιχείρησης του Προμηθευτή ισχύουν μόνο 
εφόσον και στον βαθμό που ο Εντολοδόχος τούς έχει ρητά 
αποδεχθεί εγγράφως. Οποιεσδήποτε αναφορές τoυ 
Εντολοδόχου σε αλληλογραφία από τον Προμηθευτή που 
περιέχουν ή αναφέρονται στους όρους επιχείρησης του 
Προμηθευτή δεν συνιστούν την αποδοχή από τον Εντολοδόχο 
για την εφαρμογή αυτών στο συγκεκριμένο συμβόλαιο. Οι γενικοί 
όροι επιχείρησης του προμηθευτή δεν θα ισχύουν ακόμη και αν 
ο Εντολοδόχος αποδεχτεί αγαθά/ υπηρεσίες με την επίγνωση ότι 
ο Προμηθευτής κατέληξε να τα παραδώσει υπό όρους 
επιχείρησης του Προμηθευτή που παρεκκλίνουν ή συγκρούονται 
με αυτούς τους Όρους Αγορών. 
 
2. Προσφορά 
2.1 Προσφορές και προσφορές τιμών δεν θα αμείβονται και δεν 
θα αντικατοπτρίζουν οποιαδήποτε υποχρέωση από πλευράς του 
Εντολοδόχου. 
2.2 Με την προσφορά του, ο Προμηθευτής θα πρέπει να 
αναφέρει εκτενώς οποιεσδήποτε ανακολουθίες μεταξύ της 
προσφοράς του και του αιτήματος του Εντολοδόχου. Αν ο 
Προμηθευτής έχει εναλλακτικές λύσεις για το αίτημα οι οποίες 
είναι ανώτερες σε τεχνολογικό ή σε οικονομικό επίπεδο, τότε θα 
πρέπει επιπροσθέτως να παρουσιάσει αυτήν την προσφορά 
στον Εντολοδόχο. 
 
3. Ημερομηνία Παράδοσης, Αλλαγές στην Παράδοση 
Αγαθών/ Παροχή Υπηρεσιών 
3.1 Ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τηρεί την 
ημερομηνία παράδοσης ή τις ημερομηνίες παροχής υπηρεσιών 
που έχουν συμφωνηθεί. Σε περίπτωση παράδοσης αγαθών, 
αυτή η συμμόρφωση προϋποθέτει την παράδοση των αγαθών 
χωρίς ελαττώματα στον Εντολοδόχο εντός του κανονικού 
ωραρίου της επιχείρησης του Εντολοδόχου συνοδευόμενων από 
τα απαιτούμενα έγγραφα μεταφοράς στη διεύθυνση που 
προσδιορίζεται στην παραγγελία («σημείο παράδοσης»). Αν έχει 
συμφωνηθεί μια παράδοση που συμπεριλαμβάνει 
συναρμολόγηση/υπηρεσίες, η παράδοση των αγαθών, τα οποία 
δεν φέρουν ελαττώματα, δεν θα θεωρηθεί ότι έγινε έγκαιρα εκτός 
έαν η συναρμολόγηση/ υπηρεσία έχει δεόντως πραγματοποιηθεί 
όπως αυτή έχει συμφωνηθεί. Αν η παραλαβή ορίζεται από τη 
νομοθεσία ή έχει συμφωνηθεί σε ένα συμβόλαιο, το χρονικό 
σημείο που έχει οριστεί για την παραλαβή θα πρέπει να τηρηθεί. 
Παραδόσεις εκ των προτέρων/ παροχή υπηρεσιών ή μερικές 
παραδόσεις/ μερική παροχή υπηρεσιών προϋποθέτουν 
προηγούμενη έγγραφη συμφωνία από πλευράς του 
Εντολοδόχου. 
3.2 Αν ο Προμηθευτής αναγνωρίσει ότι δεν δύναται να 
εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις είτε μερικώς είτε 
πλήρως ή εντός του δεδομένου χρονικού πλαισίου, θα πρέπει να 
το αναφέρει στον Εντολοδόχο γραπτώς χωρίς δισταγμό. Η 
ειδοποίηση πρέπει να περιγράφει τον (τους) λόγο (λόγους) γι’ 
αυτή την καθυστέρηση και την προβλεπόμενη καθυστέρηση στην 
παράδοση. Η αποδοχή μιας καθυστερημένης (μερικής) 
παράδοσης/ (μερικής) παροχής υπηρεσιών από τον Εντολοδόχο 
δεν συνεπάγεται με κανέναν τρόπο παραίτηση του Εντολοδόχου 
από οποιαδήποτε δικαιώματα ή αξιώσεις έχει λόγω της 
καθυστερημένης (μερικής) παράδοσης/ (μερικής) παροχής 
υπηρεσιών. 

3.3 Για τυχόν αλλαγές στα αγαθά που παραδίδονται ή τις 
υπηρεσίες που παρέχονται, απαιτείται η γραπτή συγκατάθεση 
του Εντολοδόχου. 
3.4 Αν ο Εντολοδόχος προετοιμάζει έγγραφα που επιτρέπουν 
τον Προμηθευτή να εκτελέσει το έργο της σύμβασης, είναι 
υποχρέωση του Προμηθευτή να ζητήσει τα εν λόγω έγγραφα ή 
άλλα υποστηρικτικά έγγραφα που παρέχονται από τον 
Εντολοδόχο σύμφωνα με το συμβόλαιο εγκαίρως.  
 
4. Ασφάλεια, Υγιεινή και Περιβάλλον 
4.1 Ο Εντολοδόχος διεξάγει τις επιχειρήσεις του σε συμφωνία με 
την αειφόρο ανάπτυξη και συμμορφώνεται με διεθνώς 
αναγνωρισμένα βασικά πρότυπα για την ασφάλεια και την υγεία 
κατά την εργασία, την περιβαλλοντική προστασία, τα εργασιακά 
και ανθρώπινα δικαιώματα, όπως και την υπεύθυνη εταιρική 
διοίκηση (εφεξής «πρότυπα ESG”). Ο Εντολοδόχος έχει 
περιγράψει την κατανόησή του των Προτύπων ESG στον Κώδικα 
Συμπεριφοράς για τις Προμήθειες (http://www.basf.com/supplier-
code-of-conduct). Ο Εντολοδόχος προσδοκά ότι ο Προμηθευτής 
συμφωνεί με τα Πρότυπα ESG. Επιπλέον, ο Εντολοδόχος ζητά 
από τον Προμηθευτή να διασφαλίσει ότι όλοι οι υπεργολάβοι 
οποιουδήποτε επιπέδου συμφωνούν αντίστοιχα με τα Πρότυπα 
ESG. Ο Εντολοδόχος έχει το δικαίωμα να ελέγχει τη 
συμμόρφωση με τα Πρότυπα ESG είτε μόνος του είτε μέσω 
τρίτων, στους οποίους έχει αναθέσει τον έλεγχο, με 
προηγούμενη ενημέρωση. 
4.2 Κατά την εκπλήρωση ενός συμβολαίου, είναι καθήκον του 
Προμηθευτή να συμμορφωθεί με τα μέτρα ασφάλειας, υγιεινής 
και προστασία του περιβάλλοντος του Εντολοδόχου και τα οποία 
ορίζονται στο συμβόλαιο. 
 
5. Ποιότητα 
Ο Προμηθευτής θα πρέπει να πραγματοποιεί και να διατηρεί 
αποτελεσματικές διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας και, αν 
αυτό ζητηθεί, να το επιδεικνύει στον Εντολοδόχο. Ο 
Προμηθευτής θα πρέπει να τηρεί ένα σύστημα διαχείρισης 
ποιότητας σύμφωνα με το DIN ISO 9000 ff. ή ένα σύστημα 
αντίστοιχης φύσης με παρόμοια πρότυπα κατά την απαίτηση του 
Εντολοδόχου. Ο Εντολοδόχος έχει το δικαίωμα να επιθεωρεί 
αυτό το σύστημα διαχείρισης ποιότητας, είτε μόνος του είτε μέσω 
τρίτων φορέων που έχουν διοριστεί από τον Εντολοδόχο. 
 
6. Χρήση Υπεργολάβων 
Οι τρίτοι φορείς (συγκεκριμένα οι υπεργολάβοι) μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ή να ανταλλαχθούν από τον Προμηθευτή με 
την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Εντολοδόχου. Αν ο 
Προμηθευτής προτίθεται να χρησιμοποιήσει υπεργολάβους για 
να εκπληρώσει το συμβόλαιο από την αρχή, ο Προμηθευτής είναι 
υποχρεωμένος να ενημερώσει τον Εντολοδόχο γι’ αυτό όταν 
υποβάλλει την προσφορά του/της. 
 
7. Παράδοση, Μεταφορά, Συσκευασία, Μετάθεση  
7.1 Η παράδοση γίνεται σε συνθήκες DAP στο σημείο 
παράδοσης (Incoterms 2010). Εκτός αν έχει συμφωνηθεί 
διαφορετικά, η παράδοση θα πρέπει να συνοδεύεται από δύο 
αντίγραφα του δελτίου παράδοσης, του δελτίου αποστολής και 
των πιστοποιητικών καθαριότητας ελέγχου σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές που έχουν συμφωνηθεί και τα υπόλοιπα 
απαιτούμενα έγγραφα. Οι ακόλουθες λεπτομέρειες πρέπει να 
δίνονται σε όλα τα έγγραφα μεταφοράς, αλλά και στην εξωτερική 
συσκευασία, αν είναι γνωστές: αριθμός παραγγελίας, μεικτό και 
καθαρό βάρος, αριθμός συσκευασμένων τεμαχίων και τύπος 
συσκευασίας (αναλώσιμη/ επαναχρησιμοποιήσιμη), ημερομηνία 
παραγωγής και σημείο παράδοσης (σημείο εκφόρτωσης) και 
αποδέκτης των αγαθών. Για έργα, ο συνολικός αριθμός 
εργασιών και η εγκατάσταση στην οποία θα πραγματοποιηθούν 
θα πρέπει να δίνεται επίσης.  
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7.2 Για παραδόσεις από τρίτες χώρες (εισαγωγές), τα έγγραφα 
μεταφοράς πρέπει να προσδιορίζουν αν η παράδοση θα γίνει με 
πληρωμένους ή απλήρωτους δασμούς. 
7.3 Αν τα αγαθά παραδίδονται με απλήρωτους δασμούς, ο 
Προμηθευτής πρέπει να υποβάλει τα ακόλουθα έγγραφα του 
τελωνείου στον Εντολοδόχο: 
Έγγραφο αποστολής (π.χ. Τ1), έγγραφα μεταφοράς, τιμολόγιο 
τελωνείου, έγγραφα προτίμησης όπως το Form A, EUR.1, A.TR, 
πιστοποιητικό προέλευσης και – αν είναι απαραίτητο – 
επιπρόσθετα έγγραφα που είναι αναγκαία για την έγκριση του 
τελωνείου. Ο Προμηθευτής, επιπλέον, διασφαλίζει ότι όλες οι 
πληροφορίες που απαιτούνται για τη διαδικασία έγκαιρης 
ενημέρωσης του τελωνείου είναι πλήρως, ορθώς και έγκαιρα στη 
διάθεση του αρμοδίου που πρέπει να κάνει την ενημέρωση, έτσι 
ώστε να μην υπάρχουν καθυστερήσεις στις παραδόσεις. 
7.4 Αν τα αγαθά παραδίδονται κατόπιν καταβολής δασμών, 
πρέπει να παρασχεθεί απόδειξη της εξόφλησης του τελωνείου 
μαζί με τα έγγραφα μεταφοράς (αριθμός ATC, αριθμός 
τιμολογίου).  
7.5 Ο Προμηθευτής θα πρέπει να ενημερώνει γραπτά τον 
Εντολοδόχο λεπτομερώς για οποιαδήποτε πιθανή υποχρέωση 
αφορά τις (επαν)εξαγωγές, σύμφωνα με τους αντίστοιχους 
εθνικούς κανονισμούς εξαγωγών και τελωνειακών ελέγχων, 
όπως και τους κανονισμούς εξαγωγής και τελωνειακών ελέγχων 
της χώρας προέλευσης των αγαθών και των υπηρεσιών, εφόσον 
ο Προμηθευτής γνωρίζει ότι αυτά θα επανεξαχθούν. 
7.6 Ο Προμηθευτής πρέπει να υποστηρίζει τα συμφέροντα του 
Εντολοδόχου κατά την παράδοση. Τα αγαθά πρέπει να είναι 
κατάλληλα συσκευασμένα για το σημείο παράδοσης ώστε να 
αποφεύγεται οποιαδήποτε ζημιά κατά τη μεταφορά. Ο 
Προμηθευτής είναι υπόλογος σύμφωνα με τις διατάξεις του 
νόμου για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει λόγω ακατάλληλης 
συσκευασίας. 
7.7 Για τις εγχώριες παραδόσεις, κατόπιν αιτήματος του 
Εντολοδόχου, ο Προμηθευτής θα πρέπει να συλλέγει, κατά την 
απαίτηση του Εντολοδόχου, οποιαδήποτε επιπλέον συσκευασία 
προκύπτει, συσκευασία μεταφοράς και πώλησης στο σημείο 
παράδοσης ή να αναθέτει την εργασία συλλογής σε έναν τρίτο 
φορέα. 
7.8 Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει τη συσκευασία, σήμανση και 
αποστολή επικίνδυνων προϊόντων σύμφωνα με τις ισχύουσες 
εθνικές και διεθνείς διατάξεις. Ο Προμηθευτής συμμορφώνεται με 
όλες τις υποχρεώσεις για τους προμηθευτές (σύμφωνα με το 
άρθρο 3 (32) του Κανονισμού (EC) 1907/2006/ΕΚ (εφεξής 
«REACH») επονομαζόμενου REACH σχετικά με την παράδοση 
των αγαθών. Ο Προμηθευτής θα πρέπει συγκεκριμένα να 
παραδίδει στον Εντολοδόχο ένα δελτίο δεδομένων ασφαλείας, 
στην εθνική γλώσσα της χώρας αποδέκτη, σύμφωνα με το 
Άρθρο 31 του REACH σε όλες τις περιπτώσεις που προκύπτουν 
από το Άρθρο 31 (1) ως (3) του REACH. 
7.9 Μέχρι την κανονική παράδοση των αγαθών, όπως 
προσδιορίζεται στο συμβόλαιο, καθώς και των εγγράφων που 
αναφέρονται στα σημεία 7.1 και 7.2 στο σημείο αναφοράς, ο 
Προμηθευτής θα φέρει τον κίνδυνο απώλειας λόγω ατυχήματος 
ή αλλοίωσης. Αν έχει συμφωνηθεί μια παράδοση 
συμπεριλαμβανομένης συναρμολόγησης/ υπηρεσίας, ο κίνδυνος 
απώλειας μετατίθεται στον Εντολοδόχο μετά την ολοκλήρωση 
της συναρμολόγησης/ υπηρεσίας στην κατάλληλη μορφή και 
ακολούθως της παράδοσης των αγαθών. 
7.10 Αν η επίσημη αποδοχή ορίζεται από τη νομοθεσία ή από 
συμβόλαιο, η μετάθεση κινδύνου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί 
με την αποδοχή του Εντολοδόχου. Αν έχει συμφωνηθεί η 
επίσημη αποδοχή, ο κίνδυνος δεν θα πρέπει να μετατεθεί 
προτού μια επιτυχημένη αποδοχή έχει επιβεβαιωθεί από τον 
Εντολοδόχο στο πιστοποιητικό αποδοχής. Η εξόφληση των 
τιμολογίων δεν είναι ένδειξη αποδοχής. 
 

8. Προέλευση Αγαθών 
8.1 Ο Προμηθευτής θα πρέπει να εκδώσει ένα πιστοποιητικό 
προέλευσης σχετικό με την πηγή των αγαθών κατά την απαίτηση 
του Εντολοδόχου. 
8.2 Τα αγαθά πρέπει να είναι σε συμμόρφωση με τους 
κανονισμούς περί της προέλευσης των αγαθών σύμφωνα με τις 
συμφωνίες προτίμησης της ΕΚ, στον βαθμό που η παράδοση 
είναι στα πλαίσια του εμπορίου προτίμησης. 
 
9. Συνθήκες Παράδοσης/ Υπηρεσιών, Ενστάσεις 
Ποιότητας, Δικαιώματα στην Περίπτωση Ελαττωμάτων 
9.1 Ο Προμηθευτής είναι υπεύθυνος να παραδώσει αγαθά και 
υπηρεσίες χωρίς ελαττώματα, συγκεκριμένα σύμφωνα με τις 
συμφωνημένες προδιαγραφές των αγαθών και υπηρεσιών και, 
επιπλέον, να διασφαλίσει ότι τα εγγυημένα χαρακτηριστικά 
υφίστανται. Συγκεκριμένα, ο Προμηθευτής εγγυάται ότι τα αγαθά 
και οι υπηρεσίες πληρούν τα τρέχοντα τεχνικά πρότυπα και –αν 
είναι απαραίτητο– τα γενικώς αναγνωρισμένα πρότυπα για την 
ασφάλεια, ιατρική και υγιεινή κατά την εργασία. Παραδίδονται 
από εξειδικευμένο προσωπικό και σύμφωνα με όλους τους 
ισχύοντες νόμιμους κανονισμούς στο σημείο παράδοσης. Αν τα 
μηχανήματα, ο εξοπλισμός και οι εργοστασιακές εγκαταστάσεις 
αποτελούν είδη προς παράδοση, αυτά θα πρέπει να συμφωνούν 
με τις ειδικές συνθήκες ασφαλείας που ισχύουν για τα 
μηχανήματα, τον εξοπλισμό και τις εργοστασιακές εγκαταστάσεις 
κατά την διάρκεια ισχύος του συμβολαίου και θα πρέπει να 
φέρουν σήμανση CE. 
9.2 Ο Προμηθευτής θα πρέπει να εγγυηθεί ότι όλα τα υλικά που 
τα αγαθά περιέχουν έχουν προ-καταχωρηθεί, καταχωρηθεί (ή 
εξαιρεθεί από την υποχρέωση καταχώρησης) και –αν είναι 
απαραίτητο- εγκριθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες προϋποθέσεις 
των κανονισμών REACH για τις χρήσεις που αφορούν στον 
Εντολοδόχο. Αν τα αγαθά ταξινομούνται σαν αντικείμενα του 
Άρθρου 7 του REACH, η προηγούμενη πρόταση ισχύει για τις 
ουσίες που εκλύονται από τα αγαθά αυτά.  
9.3 Ο Προμηθευτής θα πρέπει να ενημερώνει προηγουμένως 
τον Εντολοδόχο αν ένα συστατικό του προϊόντος περιέχει μια 
ουσία σε συγκέντρωση υψηλότερη του βάρους επί τοις εκατό 
(β/β), αν η ουσία αυτή πληροί τις προϋποθέσεις των Άρθρων 57 
και 59 του REACH (επονομαζόμενες ουσίες υψηλής ανησυχίας). 
Αυτό αφορά και τα συσκευασμένα προϊόντα. 
9.4 O Εντολοδόχος θα πρέπει να αναφέρει οποιοδήποτε 
εμφανές ελάττωμα στον Προμηθευτή εντός δέκα (10) ημερών 
από την μεταφορά των αγαθών. Οποιαδήποτε ελαττώματα που 
είναι αναγνωρίσιμα σε ύστερο χρόνο θα πρέπει να αναφέρονται 
από τον Εντολοδόχο εντός δέκα (10) ημερών από την 
ταυτοποίησή τους. 
9.5 Στην περίπτωση ελαττωμάτων, ο Εντολοδόχος έχει το 
δικαίωμα να απαιτήσει αποκατάσταση σύμφωνα με τις νομικές 
διατάξεις. Το σημείο που θα γίνει η αποκατάσταση θα είναι, 
σύμφωνα με την προτίμηση του Εντολοδόχου, είτε το επίσημο 
σημείο παράδοσης είτε το σημείο αποδοχής, εφόσον η αποδοχή 
απαιτείται από τον νόμο ή έχει συμφωνηθεί μέσω σύμβασης, ή 
άλλο σημείο παράδοσης εφόσον αυτό έχει κοινοποιηθεί στον 
Προμηθευτή όταν συνάφθηκε η σύμβαση. Ο Προμηθευτής θα 
πρέπει να φέρει το κόστος που προκύπτει από την 
αποκατάσταση. Κατά την αποκατάσταση, ο Προμηθευτής έχει 
την υποχρέωση να τηρήσει τις οδηγίες και προϋποθέσεις της 
εταιρίας του Εντολοδόχου. Αν (i) η αποκατάσταση δεν 
πραγματοποιηθεί σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, (ii) η 
αποκατάσταση απέτυχε, ή (iii) δεν ήταν απαραίτητο να δοθεί μία 
περίοδος χάριτος για την αποκατάσταση, ο Εντολοδόχος θα 
δικαιούται να εγείρει απαίτηση για περαιτέρω νόμιμα δικαιώματα 
στην περίπτωση ελαττωμάτων.  
9.6 Αν η αποκατάσταση δεν γίνει μέσα σε ένα εύλογο χρονικό 
διάστημα, αν αποτύχει, ή αν δεν είναι απαραίτητο να δοθεί μία 
περίοδος χάριτος για την αποκατάσταση, τότε ο Εντολοδόχος 
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έχει το δικαίωμα, εκτός από τα δικαιώματα που αναφέρονται 
στην παράγραφο 10.5, να διορθώσει τα ελαττώματα ο ίδιος με 
κόστος και ευθύνη που βαραίνει τον Προμηθευτή, ή να επιτρέψει 
αυτές οι εργασίες να ανατεθούν σε τρίτους φορείς. Ο 
Εντολοδόχος διατηρεί το δικαίωμα, σε αυτήν την περίπτωση, να 
απαιτήσει αποζημίωση από τον Προμηθευτή για τα απαιτούμενα 
μέτρα. Η περίοδος χάριτος για αποκατάσταση είναι ιδιαίτερα μη 
αναγκαία σε περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος αδικαιολόγητα 
υψηλών ζημιών και αν δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με τον 
Προμηθευτή. Τυχόν πρόσθετα δικαιώματα του Εντολοδόχου που 
προκύπτουν από τη νόμιμη ευθύνη του Προμηθευτή για 
ελαττώματα ή οποιεσδήποτε εγγυήσεις παραμένουν ως έχουν.  
9.7 Οι απαιτήσεις που εμπίπτουν στην εγγύηση έχουν χρονικό 
όριο τριάντα (30) μηνών από την μετάθεση του κινδύνου, εκτός 
αν ορίζεται ένα μακρύτερο χρονικό διάστημα ισχύος από την 
νομοθεσία. Η διατήρηση του δικαιώματος έγερσης απαιτήσεων 
υπό εγγύηση από τον Εντολοδόχο τίθεται σε ισχύ μόνο αν αυτές 
ρητώς υποβληθούν γραπτά.  
 
10.  Παραβίαση Δικαιωμάτων Ιδιοκτησίας 
Είναι ευθύνη του Προμηθευτή να διασφαλίσει ότι η παράδοση 
και/ ή οι παρεχόμενες υπηρεσίες και η περαιτέρω χρήση 
σύμφωνα με το συμβόλαιο, δεν παραβιάζει κανένα νόμο σχετικό 
με την πατέντα, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα 
δικαιώματα ιδιοκτησίας τρίτων φορέων. Με την επιφύλαξη άλλων 
νομικών απαιτήσεων, ο Προμηθευτής θα πρέπει να αποζημιώσει 
τον Εντολοδόχο από τις απαιτήσεις τρίτων φορέων στις οποίες ο 
Εντολοδόχος θα θεωρηθεί υπόλογος για παραβίαση 
δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, αν βασίζονται σε υπαίτια παράβαση 
των υποχρεώσεων του Προμηθευτή. Σε αυτήν την περίπτωση, ο 
Προμηθευτής θα φέρει το κόστος των οποιωνδήποτε 
παραβόλων αδειοδότησης, των εξόδων και των παραβόλων που 
προκύπτουν από τον Εντολοδόχο κατά την πρόληψη ή την 
αποζημίωση παραβιάσεων σε ιδιοκτησιακά δικαιώματα. 
 
11.  Κυρώσεις Συμβολαίου 
Αν έχουν συμφωνηθεί κυρώσεις συμβολαίου, ο Εντολοδόχος 
δικαιούται να το απαιτήσει μέχρι να καταβληθεί η τελευταία 
πληρωμή. 
  
12.  Γενική Αστική Ευθύνη, Ασφάλεια 
12.1 Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε αυτούς τους γενικούς 
όρους αγοράς, ο Προμηθευτής έχει την ευθύνη που ορίζουν οι 
νομικές διατάξεις. 
12.2 Ο Προμηθευτής θα πρέπει να διατηρήσει επαρκή ασφάλεια 
ευθύνης για ζημιές για τις οποίες αυτός/ αυτή ή οι υπάλληλοι του/ 
της ή εκπρόσωποί του/ της για θέματα ευθύνης είναι υπόλογοι. 
Τα αποδεικτικά στοιχεία περί του ύψους της ασφάλειας για κάθε 
περιστατικό ζημιάς πρέπει να προσδιοριστούν και να 
παραδοθούν στον Εντολοδόχο κατά την απαίτησή του. Η ευθύνη 
του Προμηθευτή, βάσει συμβολαίου και νομοθεσίας, δεν 
επηρεάζεται από την έκταση και το ύψος που καλύπτει η 
ασφάλειά του. 
 
13.  Τιμολόγηση, Πληρωμή 
13.1 Οι συμφωνηθείσες τιμές είναι καθαρές από οποιαδήποτε 
νόμιμα ποσά προκύπτουν από τον φόρο προστιθέμενης αξίας. 
Πρέπει να εκδίδονται τιμολόγια για πραγματοποιηθείσες 
παραδόσεις και παρεχόμενες υπηρεσίες. Αυτά τα τιμολόγια θα 
πρέπει να είναι σε συμμόρφωση προς τις σχετικές νομικές 
διατάξεις περί τιμολόγησης σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία 
του φόρου προστιθέμενης αξίας στην οποία υπόκεινται οι 
τιμολογούμενες παραδόσεις/ υπηρεσίες.  
13.2 Ο Προμηθευτής θα πρέπει να παραδίδει ένα διαφορετικό 
τιμολόγιο για κάθε παραγγελία αγοράς, το οποίο θα πρέπει να 
περιλαμβάνει όλα τις πληροφορίες που απαιτούνται από τον 
ελληνικό νόμο. Το τιμολόγιο πρέπει να περιλαμβάνει τον πλήρη 

αριθμό παραγγελίας του Εντολοδόχου και, εφόσον εφαρμόζεται, 
τον Αριθμό του δελτίου παράδοσης του Προμηθευτή. Τα 
συμπληρωμένα πιστοποιητικά εργασιών και τα οποιαδήποτε 
άλλα αρχεία πρέπει να υποβάλονται μαζί με το τιμολόγιο. Τα 
τιμολόγια θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις πληροφορίες της 
παραγγελίας αγοράς όσον αφορά στα περιγραφόμενα αγαθά, 
την τιμή, την ποσότητα, τη σειρά των αντικειμένων και τους 
αριθμούς των αντικειμένων. Τα τιμολόγια θα πρέπει να 
στέλνονται στη διεύθυνση χρέωσης που ορίζεται από τον 
Εντολοδόχο στην παραγγελία αγοράς. 
13.3 Εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, η περίοδος 
εξόφλησης ξεκινά με την έκδοση του τιμολογίου, το οποίο τηρεί 
τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις, έχει παραληφθεί στην 
διεύθυνση χρέωσης που έχει δοθεί από τον Εντολοδόχο στην 
παραγγελία αγοράς. Στην περίπτωση αυτο-χρέωσης, η περίοδος 
πληρωμής ξεκινά την ημέρα που εκδίδεται το υπόμνημα 
πίστωσης. Η πληρωμή υπόκειται σε επαλήθευση σχετικά με τη 
συμμόρφωση στο συμβόλαιο και την αρτιότητα της παρεχόμενης 
παράδοσης/ υπηρεσίας. 
13.4 Η πληρωμή δεν είναι ένδειξη αποδοχής των συνθηκών ή 
των τιμών και έτσι δεν έχει καμία επίπτωση στα δικαιώματα του 
Εντολοδόχου όσον αφορά σε πραγματοποιηθείσες παραδόσεις/ 
παρεχόμενες υπηρεσίες που ήταν διαφορετικές από τις 
συμφωνηθείσες, στα δικαιώματα του Εντολοδόχου για 
επιθεώρηση και στο δικαίωμα να βρεθεί λάθος σε ένα τιμολόγιο 
για άλλους λόγους. 
 
14.  Εντολή Παραγγελιών Αγοράς, Μεταφορά, Αλλαγή 
Επωνυμίας Εταιρίας, Offsetting, Παρακράτηση 
14.1 Ο Προμηθευτής μπορεί να μεταφέρει τα δικαιώματα και τις 
ευθύνες που ορίζονται από το συμβόλαιο με τον Εντολοδόχο σε 
τρίτους φορείς μόνο με την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση 
του Εντολοδόχου. 
14.2 Ο Προμηθευτής υποχρεούται να ενημερώσει τον 
Εντολοδόχο γραπτώς για τη μεταφορά του συμβολαίου βάσει του 
νόμου και οποιαδήποτε μεταβολή της επωνυμίας της εταιρίας 
του/ της χωρίς περαιτέρω αναβολή. 
14.3 Ο Εντολοδόχος μπορεί να μεταφέρει τα δικαιώματά και τις 
υποχρεώσεις που ορίζονται από το συμβόλαιο με τον 
Προμηθευτή στην εταιρία BASF SE, Ludwigshafen (Rhine), 
Γερμανία ή σε οποιαδήποτε θυγατρική εταιρία που ελέγχεται 
άμεσα ή έμμεσα ή με κοινό έλεγχο της BASF SE, Ludwigshafen 
(Rhine), Γερμανίας, ή σε οποιαδήποτε θυγατρική εταιρεία, 
σύμφωνα με το άρθρο 15 του γερμανικού νόμου περί Ανωνύμων 
Εταιρειών, ανά πάσα στιγμή χωρίς την προηγούμενη συμφωνία 
του Προμηθευτή. 
14.4 Ο Προμηθευτής έχει το μοναδικό δικαίωμα να εγείρει 
απαιτήσεις που είναι αδιαπραγμάτευτες ή έχουν επικυρωθεί από 
δικαστικές αποφάσεις. Ο Προμηθευτής διατηρεί μόνο το 
δικαίωμα παρακράτησης, αν η απαίτηση, σύμφωνα με την οποία 
το δικαίωμα παρακράτησης θεωρείται έγκυρο, προκύπτει από 
την ίδια συμβατική σχέση.  
 
15.  Ακύρωση, Κατάργηση 
15.1 Σε περίπτωση συμβολαίου για την εκτέλεση μίας 
συνεχιζόμενης υποχρέωσης, το συμβόλαιο μπορεί να ακυρωθεί 
χωρίς ειδοποίηση για δίκαιους λόγους. Οι βάσεις για δίκαιους 
λόγους είναι, συγκεκριμένα:  
- Μια παραβίαση των συμβατικών υποχρεώσεων από τον 
Προμηθευτή που δεν έχει αποκατασταθεί εντός κατάλληλου 
χρονικού διαστήματος που καθορίζεται από τον Εντολοδόχο και 
σε συνδυασμό με την απειλή ακύρωσης, ή μετά την ανεπιτυχή  
προειδοποίηση από τον Εντολοδόχο, ή 
- Ένας σημαντικός περιορισμός στην οικονομική κατάσταση ενός 
συμβαλλόμενου που απειλεί με επιπτώσεις στη δυνατότητα του 
συμβαλλόμενου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σύμφωνα 
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με το συμβόλαιο και/ ή να αποδώσει τους φόρους και/ ή να έχει 
κοινωνικές ευθύνες, ή  
- Η περαιτέρω εκτέλεση της σύμβασης είναι ή θα γίνει είτε 
εντελώς είτε μερικώς ανεπίτρεπτη λόγω νομικών ή επίσημων 
διατάξεων. 
Περαιτέρω νομικά δικαιώματα που παρέχονται στον Εντολοδόχο 
που αφορούν στην ακύρωση, στην ακύρωση για δίκαιο λόγο και 
την κατάργηση δεν θίγονται από την παρούσα διάταξη. 
15.2 Αν ο Προμηθευτής έχει στη διάθεσή του από τον 
Εντολοδόχο οποιαδήποτε έγγραφα, αρχεία, σχέδια ή προσχέδια 
που απέκτησε στα πλαίσια της συμβατικής συνεργασίας ή για την 
εκπλήρωση της σύμβασης, ο Προμηθευτής θα πρέπει να τα 
επιστρέψει στον Εντολοδόχο χωρίς περαιτέρω αναβολή στην 
περίπτωση της ακύρωσης της σύμβασης από κάποιο 
συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης. Αυτές οι απαιτήσεις 
ισχύουν ομοίως για την περίπτωση της κατάργησης.  
 
16.  Απαλλαγή του Καθήκοντος του Προμηθευτή σε 
Περίπτωση Ακύρωσης Συμβολαίου 
Στην περίπτωση ακύρωσης του συμβολαίου, ο Προμηθευτής 
πρέπει να παραστεί στην αποσυναρμολόγηση και την 
απομάκρυνση των εγκαταστάσεών του, των εργαλείων και του 
εξοπλισμού του που χρησιμοποιούνται ή είναι αποθηκευμένα 
στις εγκαταστάσεις του Εντολοδόχου, χωρίς αναβολή και με δικά 
του έξοδα άσχετα από τους λόγους της ακύρωσης. Οποιαδήποτε 
απόβλητα ή υπολείμματα παραχθούν από τις εργασίες του 
Προμηθευτή πρέπει να απομακρυνθούν άμεσα και να 
απορριφθούν με κατάλληλο τρόπο από τον Προμηθευτή με δικά 
του έξοδα. Αν ο Προμηθευτής δεν εκπληρώσει τα καθήκοντά του, 
ο Εντολοδόχος μπορεί να αναλάβει τις εργασίες ή να το αναθέσει 
σε τρίτο φορέα και να χρεώσει τα έξοδα που προκύψουν στον 
Προμηθευτή αν οι εργασίες δεν έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία 
ακόμη και μετά την πάροδο ενός εύλογου χρονικού διαστήματος. 
 
17.  Έγγραφα, Εμπιστευτικότητα, Δικαιώματα Χρήσης 
17.1 Είναι ευθύνη του Προμηθευτή να παρέχει στον Εντολοδόχο 
οποιαδήποτε σχέδια, υπολογισμούς ή άλλα έγγραφα που του 
οφείλει στις συμφωνηθείσες ποσότητες σε εύλογο χρόνο, έτσι 
ώστε να μην ξεπεράσει τον χρόνο ολοκλήρωσης του συμβολαίου.  
17.2 Η αξιολόγηση των εγγράφων από τον Εντολοδόχο δεν 
απαλλάσσει τον Προμηθευτή από οποιαδήποτε από τις ευθύνες 
που προκύπτουν από το συμβόλαιο. 
17.3 Οποιαδήποτε μοντέλα, σχέδια, δεδομένα, υλικά και άλλα 
έγγραφα που παρέχονται στον Προμηθευτή από τον Εντολοδόχο 
(από εδώ και στο εξής «Δεδομένα Εντολοδόχου») παραμένουν 
στην ιδιοκτησία του Εντολοδόχου και πρέπει να επιστραφούν 
στον Εντολοδόχο κατά την απαίτησή του σε οποιαδήποτε 
χρονική στιγμή. Ο Προμηθευτής δεν έχει το δικαίωμα να 
παρακρατήσει τα Δεδομένα Εντολοδόχου. Ο Προμηθευτής 
πρέπει να αναγνωρίσει τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα του 
Εντολοδόχου στα Δεδομένα Εντολοδόχου. 
17.4 Ο Προμηθευτής υποχρεώνεται να διατηρήσει την 
εμπιστευτικότητα σχετικά με όλες τις τεχνικές, επιστημονικές, 
εμπορικές και άλλες πληροφορίες που θα λάβει είτε άμεσα είτε 
έμμεσα στα πλαίσια του συμβολαίου, ιδιαιτέρως τις πληροφορίες 
που δίνονται στα Δεδομένα Εντολοδόχου (από εδώ και στο εξής 
«Εμπιστευτικές Πληροφορίες»). Ο Προμηθευτής δεν μπορεί να 
χρησιμοποιήσει τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες για εμπορικούς 
σκοπούς, να τις μετατρέψει σε αντικείμενο δικαιωμάτων 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας, να τις μεταφέρει ή να τις καταστήσει 
προσβάσιμες σε τρίτους φορείς με οποιονδήποτε τρόπο. Ο 
Προμηθευτής δικαιούται να μοιραστεί εμπιστευτικές 
πληροφορίες με τους υπεργολάβους που έχουν εγκριθεί από τον 
Εντολοδόχο, αν ο υπεργολάβος χρειάζεται αυτές τις 
πληροφορίες για να υλοποιήσει το έργο της σύμβασης. 
Εμπιστευτικές πληροφορίες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για κανέναν άλλο σκοπό εκτός από την υλοποίηση του έργου της 

σύμβασης.Η προαναφερόμενη υποχρέωση εμπιστευτικότητας 
βρίσκει επίσης εφαρμογή για δέκα (10) χρόνια μετά τη λήξη του 
συμβολαίου. 
17.5 Αυτή η απαίτηση για εμπιστευτικότητα δεν θα περιλαμβάνει 
οποιεσδήποτε πληροφορίες που ο Προμηθευτής απέκτησε 
νόμιμα πριν την γνωστοποίηση των πληροφοριών αυτών από 
πλευράς του Εντολοδόχου, ή που είναι νόμιμα γνωστές στο κοινό 
ή που έχουν αποκτηθεί νόμιμα από έναν τρίτο φορέα. Επίσης, 
εξαιρούνται από αυτήν την απαίτηση για εμπιστευτικότητα 
οποιεσδήποτε πληροφορίες που γνωστοποιούνται σε πρόσωπα 
που δεσμεύονται με νομικές υποχρεώσεις για εμπιστευτικότητα, 
καθώς ο Προμηθευτής δεν θα αποδεσμεύσει τέτοια πρόσωπα 
από την υποχρέωση τους για εμπιστευτικότητα. Το βάρος της 
απόδειξης τέτοιας εξαίρεσης αφορά στον Προμηθευτή. 
17.6 Ο Προμηθευτής θα πρέπει να διασφαλίσει ότι οι υπάλληλοι 
του και οι αντιπρόσωποί του, τους οποίους αφορά αυτή η 
συμφωνία εμπιστευτικότητας, δεσμεύονται για αυτήν την 
εμπιστευτικότητα σύμφωνα με τους όρους που τίθενται σε 
αυτούς τους Όρους Αγορών μέσω κατάλληλων έγγραφων 
συμφωνιών, επίσης. Κατ’ απαίτηση, ο Προμηθευτής θα πρέπει 
να επιδεικνύει γραπτώς στον Εντολοδόχο την συμμόρφωση με 
αυτές τις υποχρεώσεις. 
17.7 Ο Προμηθευτής θα πρέπει να λάβει όλα τα απαιτούμενα και 
κατάλληλα μέτρα και προφυλάξεις να προστατεύσει 
αποτελεσματικά τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες που απέκτησε 
οποιαδήποτε χρονική στιγμή από απώλεια ή από μη 
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση τους. Αυτό συμπεριλαμβάνει 
συγκεκριμένα την δημιουργία και διατήρηση κατάλληλων 
απαιτούμενων προφυλάξεων πρόσβασης και εισόδου σε 
εγκαταστάσεις, αποθήκες, συστήματα IT, συσκευές 
αποθήκευσης δεδομένων και άλλων πληροφοριών, ειδικά αυτών 
που φέρουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες. Αυτό συμπεριλαμβάνει 
επίσης να πληροφορηθούν και να λάβουν οδηγίες τα πρόσωπα 
αυτά που έχουν πρόσβαση σε Εμπιστευτικές Πληροφορίες, 
όπως αυτές ορίζονται σε αυτήν την παράγραφο. Ο Προμηθευτής 
πρέπει να ενημερώσει αμέσως και γραπτώς τον Εντολοδόχο, 
στην περίπτωση που έχουν χαθεί Εμπιστευτικές Πληροφορίες 
και/ ή αν απέκτησαν πρόσβαση σε αυτές μη εξουσιοδοτημένοι 
φορείς. 
17.8 Ο Προμηθευτής θα πρέπει να παραχωρήσει στον 
Εντολοδόχο δικαιώματα χρήσης για τα οποία δεν θα υπάρχει 
κανένας περιορισμός στον χώρο, το περιεχόμενο και τον χρόνο 
για όλα τα σχέδια, σχεδιαγράμματα, γραφήματα, υπολογισμούς 
και άλλα έγγραφα που είναι σχετικά με το συμβόλαιο σε όλες τις 
γνωστές μορφές δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων 
ηλεκτρονικών μέσων και μέσων Διαδικτύου που έχουν 
αποθηκευτεί σε συσκευές αποθήκευσης δεδομένων, εικόνας και 
ήχου, για τους συμβατικά συμφωνηθέντες σκοπούς ή για τους 
σκοπούς που συνεπάγονται από τη σύμβαση. Αυτές οι 
πληροφορίες μπορεί να έχουν παραχθεί από τον ίδιο τον 
Προμηθευτή ή από τρίτους φορείς. 
17.9 Επιπλέον, ο Προμηθευτής θα χορηγεί στον Εντολοδόχο το 
αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης των  
αποτελεσμάτων του έργου που ο Προμηθευτής έχει 
δημιουργήσει ειδικά για τον Εντολοδόχο ή που τρίτοι 
δημιούργησαν για τον Εντολοδόχο, και πρέπει να λάβει όλα τα 
απαραίτητα δικαιώματα από τους τρίτους. Προϋπάρχοντα 
δικαιώματα του Προμηθευτή ή των τρίτων δεν θίγονται από την 
παρούσα διάταξη.  
17.10 Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης της αντίστοιχης σύμβασης λάβει από τον Εντολέα ή με 
άλλο τρόπο προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με τους 
εργαζόμενους του Εντολέα (στο εξής αναφέρονται ως 
«Προσωπικά Δεδομένα») εφαρμόζονται οι παρακάτω διατάξεις. 
Εάν η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων που 
γνωστοποιούνται με τον προαναφερθέντα τρόπο δεν διενεργείται 
από τον Εντολέα, ο Ανάδοχος δικαιούται να επεξεργαστεί τα 
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Προσωπικά Δεδομένα παρά μόνο για την εκτέλεση της 
αντίστοιχης σύμβασης. Ο Ανάδοχος δεν πρέπει, εκτός και αν 
επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, να επεξεργάζεται 
Προσωπικά Δεδομένα, ειδικότερα να γνωστοποιεί Προσωπικά 
Δεδομένα σε τρίτους και/ή να αναλύει αυτά τα δεδομένα για 
δικούς του σκοπούς και/ή να διαμορφώσει ένα προφίλ. Εάν και 
στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ο 
Ανάδοχος δικαιούται να επεξεργαστεί τα Προσωπικά Δεδομένα, 
ειδικότερα να μεταφέρει τα Προσωπικά Δεδομένα σε θυγατρικές 
εταιρείες του με σκοπό την εκτέλεση της αντίστοιχης σύμβασης. 
Ο Ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίσει ότι τα Προσωπικά Δεδομένα 
είναι προσβάσιμα μόνο από τους εργαζόμενούς του, εάν και στο 
βαθμό που απαιτείται οι εν λόγω εργαζόμενοι να έχουν 
πρόσβαση σε αυτά για την εκτέλεση της αντίστοιχης σύμβασης 
(αρχή της «αναγκαίας γνώσης»). Ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
οργανώσει την εσωτερική του δομή με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να 
εξασφαλίζει ότι τηρούνται οι απαιτήσεις των νόμων προστασίας 
δεδομένων. Συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος πρέπει να λάβει τεχνικά 
και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει το 
απαιτούμενο επίπεδο προστασίας από τον κίνδυνο κατάχρησης 
και απώλειας των Προσωπικών Δεδομένων. Ο Ανάδοχος δεν θα 
αποκτήσει ιδιοκτησία ή άλλο δικαίωμα κυριότητας επί των 
Προσωπικών Δεδομένων και υποχρεούται, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία να διορθώνει, να διαγράφει και/ή να περιορίζει 
την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων. Οποιοδήποτε 
δικαίωμα του Αναδόχου να διατηρεί τα Προσωπικά Δεδομένα 
αποκλείεται. Εκτός από τις νομικές του υποχρεώσεις, ο 
Ανάδοχος πρέπει να ενημερώνει τον Εντολέα σε περίπτωση 
παραβίασης των Προσωπικών Δεδομένων, και ειδικότερα σε 
περίπτωση απώλειας, αμελλητί και όχι αργότερα από 24 από τη 
στιγμή που θα το αντιληφθεί. Κατά τη διακοπή ή τη λήξη της 
αντίστοιχης σύμβασης, ο Ανάδοχος οφείλει, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία, να διαγράψει τα Προσωπικά Δεδομένα 
καθώς και οποιοδήποτε αντίγραφο αυτών. 
 
18.  Απαγόρευση Δημοσιοποίησης, Διαχωρισιμότητα,  
Ισχύουσα Νομοθεσία , Πλαίσιο Δικαιοδοσίας 
18.1 Ο Προμηθευτής μπορεί να αναφέρεται στην επιχειρηματική 
του σχέση με τον Εντολοδόχο μόνο με την προηγούμενη γραπτή 
συγκατάθεση του Εντολοδόχου ή όπου αυτό είναι αναπόφευκτο 
στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου της σύμβασης. 
18.2 Η ακύρωση ή η μη εκτέλεση οποιουδήποτε όρου ή 
τμήματος ενός όρου αυτού του συμβολαίου δεν θα έχει επίπτωση 
στην συνέχιση της ισχύος ολόκληρου του συμβολαίου.  
18.3 Το συμβόλαιο πρέπει να καταρτίζεται και να υπόκειται 
στους ουσιαστικούς νόμους της Ελλάδας, με εξαίρεση (i) τη 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Συμβόλαια των Διεθνών 
Πωλήσεων των Αγαθών (CISG) της 11ης Απριλίου 1980, και (ii) 
το εφαρμοστέο δίκαιο στην Ελλάδα σχετικά με τη σύγκρουση 
νόμων. 
18.4 Κατά την επιλογή του Εντολοδόχου, η θέση της 
δικαιοδοσίας είναι είτε το δικαστήριο που είναι αρμόδιο για την 
έδρα του Εντολοδόχου ή το αρμόδιο δικαστήριο, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία. 


