
Γενικοί Όροι Αγοράς της 
BASF Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε. 

Σελίδα 1 από 8 

 

 

1. Γενικά 
1.1 Οι παρόντες γενικοί όροι αγοράς της BASF Ελλάς 
Μονοπρόσωπη ΑΕ (εφεξής «Γενικοί Όροι Αγοράς») 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συμβάσεων για 
παραδόσεις και υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων 
συμφωνιών πωλήσεων ή προμηθειών ή συμβάσεων 
για συγκεκριμένο έργο), μεταξύ του προμηθευτή 
αγαθών ή του παρόχου υπηρεσιών, αντίστοιχα, 
(εφεξής «Εργολάβος») και της BASF Ελλάς 
Μονοπρόσωπη ΑΕ, αντίστοιχα, (εφεξής «Εντολέας»). 
1.2 Οι γενικοί όροι των συναλλαγών του Εργολάβου θα 
ισχύουν μόνο εάν και στον βαθμό που ο Εντολέας τους 
έχει ρητά αποδεχθεί εγγράφως. Τυχόν αναφορές του 
Εντολέα σε αλληλογραφία από τον Εργολάβο που 
περιέχει ή αναφέρεται στους γενικούς όρους 
επιχειρηματικής δραστηριότητας του Εργολάβου δεν 
θα συνιστά την αποδοχή από τον Εντολέα σχετικά με 
τη δυνατότητα εφαρμογής των παρόντων γενικών 
όρων συναλλαγών στην παρούσα σύμβαση. Οι γενικοί 
όροι συναλλαγών του Εργολάβου δεν θα ισχύουν 
επίσης εάν ο Εντολέας αποδεχθεί οποιαδήποτε 
αγαθά/υπηρεσίες γνωρίζοντας ότι ο Εργολάβος 
προτίθεται να τα παραδίδει με τους γενικούς όρους 
συναλλαγών του Εργολάβου που αποκλίνουν ή 
έρχονται σε αντίθεση με τους παρόντες Γενικούς 
Όρους Αγοράς. 

 
2. Προσφορά 
2.1 Οι προσφορές και οι προσφορές τιμών δεν θα 
αμείβονται και δεν θα δημιουργούν καμία υποχρέωση 
εκ μέρους του Εντολέα. 
2.2 Στην προσφορά του ο Εργολάβος θα αποκαλύψει 
ρητά τυχόν αποκλίσεις μεταξύ της προσφοράς του και 
του αιτήματος προσφοράς του Εντολέα. Εάν ο 
Εργολάβος έχει εναλλακτικές για κάποιο αίτημα 
προσφοράς που είναι τεχνολογικά ή οικονομικά 
ανώτερο, θα παρουσιάσει επιπλέον τη σχετική 
προσφορά στον Εντολέα. 

 
3. Ημερομηνία Παράδοσης, Αλλαγές στην 
Παράδοση Αγαθών / Παροχή Υπηρεσιών 

3.1 Ο Εργολάβος πρέπει να συμμορφώνεται με τις 
συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης ή τις 
ημερομηνίες παροχής των υπηρεσιών, αντίστοιχα. Σε 
περίπτωση παράδοσης αγαθών, η σχετική 
συμμόρφωση απαιτεί την παράδοση χωρίς 
ελαττώματα στον Εντολέα εντός των κανονικών ωρών 
λειτουργίας του, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα 
έγγραφα αποστολής στη διεύθυνση που καθορίζεται 
στην παραγγελία αγοράς (εφεξής «Τόπος 
Προορισμού»). Εάν έχει συμφωνηθεί παράδοση, 
συμπεριλαμβανομένης της 
συναρμολόγησης/συντήρησης, η παράδοση των 
αγαθών χωρίς ελαττώματα δεν θα θεωρείται έγκαιρη 
εκτός εάν η συναρμολόγηση/συντήρηση έχει 
πραγματοποιηθεί δεόντως όπως ορίζεται στη 
σύμβαση. Εάν μια επίσημη διαδικασία αποδοχής 
ορίζεται από το νόμο ή ορίζεται στη σύμβαση, ο 

χρόνος που ορίζεται για την αποδοχή αυτή θα πρέπει 
να τηρείται από αμφότερα τα μέρη. Για προκαταβολές 
αγαθών / παροχή υπηρεσιών ή μερική παράδοση / 

μερική παροχή υπηρεσιών απαιτείται προηγούμενη 
έγγραφη συμφωνία του Εντολέα. 
3.2 Εάν ο Εργολάβος αναγνωρίσει ότι δεν θα είναι σε 
θέση να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις 
είτε εν όλω είτε εν μέρει, είτε εκτός της προβλεπόμενης 
προθεσμίας, πρέπει να το ανακοινώσει αμέσως 
εγγράφως στον Εντολέα. Η ανακοίνωση πρέπει να 
αναφέρει και τους λόγους για την καθυστέρηση καθώς 
και την προβλεπόμενη καθυστέρηση στον χρόνο 
παράδοσης. Τυχόν αποδοχή από τον Εντολέα μιας 
καθυστερημένης ή μερικής παράδοσης αγαθών / 
παροχής υπηρεσιών σε καμία περίπτωση δεν συνιστά 
παραίτηση από οποιαδήποτε δικαιώματα ή αξιώσεις 
του Εντολέα λόγω καθυστερημένης ή μερικής 
παράδοσης αγαθών / παροχής υπηρεσιών. 
3.3 Τυχόν αλλαγές στα προς παράδοση αγαθά ή στις 
υπηρεσίες που θα παρασχεθούν απαιτούν την 
προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Εντολέα. 
3.4 Ο Ανάδοχος θα ζητήσει τα έγγραφα που 
απαιτούνται για την εκτέλεση της σύμβασης από τον 
Εντολέα εγκαίρως και θα τα ελέγξει για πληρότητα και 
συμμόρφωση αμέσως μετά την παραλαβή τους. Ο 
Εργολάβος θα ενημερώνει εγγράφως τον Εντολέα 
χωρίς καθυστέρηση για τυχόν ασυνέπειες που είναι 
προφανείς στον Εργολάβο. 

 
4. Βιωσιμότητα 
4.1 Ο Εντολέας ασκεί τις δραστηριότητές του σύμφωνα 
με την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης και τηρεί τα 
διεθνώς αναγνωρισμένα θεμελιώδη πρότυπα για την 
υγεία και ασφάλεια στην εργασία, την προστασία του 
περιβάλλοντος, την εργασία και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα καθώς και την υπεύθυνη εταιρική 
διακυβέρνηση (εφεξής «Πρότυπα ΠΚΔ»). Ο Εντολέας 
έχει περιγράψει ότι κατανοεί τα Πρότυπα ΠΚΔ στον 
Κώδικα Δεοντολογίας του Προμηθευτή 
(http://www.basf.com/suppliercodeofconduct). Ο 
Εντολέας αναμένει από τον Ανάδοχο να τηρεί τα 
Πρότυπα ΠΚΔ. Επιπλέον, ο Εντολέας ζητά από τον 
Εργολάβο να διασφαλίσει ότι όλοι οι υπεργολάβοι του 
οποιασδήποτε βαθμίδας τηρούν ομοίως τα Πρότυπα 
ΠΚΔ. Ο Εντολέας θα έχει το δικαίωμα να ελέγχει την 
τήρηση των Προτύπων ΠΚΔ εκ μέρους του 
Εργολάβου, είτε ο ίδιος είτε μέσω τρίτων στους οποίους 
θα το αναθέτει, με προηγούμενη ανακοίνωση. 
4.2 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο Εργολάβος 
πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις υγείας και 
ασφάλειας στην εργασία και προστασίας του 
περιβάλλοντος του Εντολέα που καθορίζονται στη 
σύμβαση. 

 
5. Νομοθετικές υποχρεώσεις σύμφωνα με τον 
γερμανικό νόμο περί δέουσας επιμέλειας της 
αλυσίδας εφοδιασμού 

 
Ο Εντολέας πρέπει να συμμορφώνεται με ορισμένες 

http://www.basf.com/supplier-code-of-conduct)
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υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας που σχετίζονται με 
τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον στις 
αλυσίδες εφοδιασμού του, προκειμένου να 
προλαμβάνει ή να ελαχιστοποιεί τυχόν κινδύνους που 
συνδέονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα ή το 
περιβάλλον ή να παύσει την παραβίαση των 
υποχρεώσεων που σχετίζονται με τα ανθρώπινα 
δικαιώματα ή το περιβάλλον. Οι όροι "Κίνδυνοι για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα", "Κίνδυνοι που σχετίζονται με 
το περιβάλλον" (από κοινού "Κίνδυνοι"), "Παραβίαση 
υποχρεώσεων που σχετίζονται με τα ανθρώπινα 
δικαιώματα" και "Παραβίαση υποχρεώσεων που 
σχετίζονται με το περιβάλλον" (από κοινού 
"Υποχρεώσεις") έχουν την έννοια που ορίζεται στον 
γερμανικό νόμο περί δέουσας επιμέλειας της 
εφοδιαστικής αλυσίδας (εφεξής "Νόμος") 
(Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz), όπως αυτός 
εκάστοτε τροποποιείται (η τρέχουσα αγγλική έκδοση 
του Nόμου μπορεί να ληφθεί από τον ακόλουθο 
σύνδεσμο: 
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Int
ernationales/actcorporateduediligenceobligationssup
plychains.pdf;jsessionid=4A2F3D30F171DA0D751E
EC4B1B9A5111.delivery1master?__blob=publicatio
nFile&v=3). 
 
Ο Εργολάβος θα συμμορφώνεται με τις Υποχρεώσεις 
όπως περιγράφονται στον Νόμο και θα 
ανταποκρίνεται κατάλληλα στις προσδοκίες αυτές 
έναντι των προμηθευτών του κατά μήκος της 
αλυσίδας εφοδιασμού του (εφεξής "Προσδοκίες"). 
Ειδικότερα, ο Εργολάβος συμφωνεί να αποτρέψει ή 
να ελαχιστοποιήσει κάθε τέτοιο Κίνδυνο και να παύσει 
κάθε παραβίαση των Υποχρεώσεων. Επιπλέον, ο 
Εργολάβος συμφωνεί να δώσει εντολή στα στελέχη 
και τους υπαλλήλους του να συμμορφώνονται με τις 
Προσδοκίες και να παρέχει εκπαίδευση στα στελέχη 
και τους υπαλλήλους του σχετικά με τη συμμόρφωση 
με τις Προσδοκίες. Κατόπιν αιτήματος του Εντολέα, ο 
Εργολάβος θα παρακολουθεί αντίστοιχες 
εκπαιδεύσεις που διοργανώνει ο Εντολέας. 
 
Ο Εντολέας έχει το δικαίωμα να διενεργεί ελέγχους με 
προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση για να διασφαλίσει 
τη συμμόρφωση του Εργολάβου με τις υποχρεώσεις 
του βάσει της παρούσας παραγράφου (εφεξής 
"Έλεγχος") είτε ο ίδιος και/ή μέσω εντεταλμένων 
τρίτων (εφεξής "Ελεγκτής"). Ο Εργολάβος θα παρέχει 
στον Εντολέα και/ή τον Ελεγκτή όλα τα δεδομένα, 
έγγραφα και άλλες πληροφορίες, είτε σε γραπτή, 
προφορική ή/και ηλεκτρονική μορφή, όπως εύλογα 
ζητούνται από τον Εντολέα και/ή τον Ελεγκτή για τον 
'Ελεγχο. 
 
Σε περίπτωση που ο Εντολέας διαπιστώσει υποψίες 
ή ενδείξεις παραβίασης των Υποχρεώσεων από τον 
Εργολάβο ή οποιονδήποτε από τους εργολάβους ή 
προμηθευτές του Εργολάβου οποιασδήποτε 
βαθμίδας, ο Εργολάβος υποχρεούται να εφαρμόσει 

και να εκτελέσει ή να αναγκάσει τους αντίστοιχους 
εργολάβους ή προμηθευτές να εφαρμόσουν και να 
εκτελέσουν τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα, όπως 
εύλογα ζητείται εγγράφως από τον Εντολέα. 
 
Κατόπιν αιτήματος του Εντολέα και χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση, ο Εργολάβος (i) θα 
καταρτίζει από κοινού με τον Εντολέα ένα σχέδιο 
διορθωτικών ενεργειών για την παύση οποιασδήποτε 
παραβίασης των Υποχρεώσεων (εφεξής "Διορθωτικό 
Σχέδιο"), συμπεριλαμβανομένου ενός συγκεκριμένου 
χρονοδιαγράμματος για το εν λόγω σχέδιο, και (ii) θα 
εφαρμόζει μέτρα που ζητούνται από τον Εντολέα κατά 
την εύλογη και αποκλειστική διακριτική του ευχέρεια 
για την υλοποίηση του εν λόγω Διορθωτικού  Σχεδίου. 
 
 
6. Ποιότητα 
Ο Εργολάβος θα πραγματοποιεί και θα διατηρεί σε ισχύ 
τη διασφάλιση ποιότητας και, εάν του ζητηθεί, θα 
παράσχει σχετική απόδειξη στον Εντολέα. Για το 
σκοπό αυτό, ο Εργολάβος θα χρησιμοποιεί σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας με στοιχεία σύμφωνα με το 
πρότυπο ISO 9000 επ. ή παρόμοιο σύστημα 
ισοδύναμου προτύπου. Ο Εντολέας θα έχει το 
δικαίωμα να επιθεωρήσει το σύστημα διασφάλισης 
ποιότητας του Εργολάβου με προηγούμενη 
ανακοίνωση, είτε ο ίδιος είτε μέσω τρίτων στους 
οποίους θα το αναθέτει ο Εντολέας. 

 
7. Χρήση Υπεργολάβων 
Τρίτα μέρη (ιδιαίτερα κάθε υπεργολάβος) μπορούν να 
προσληφθούν ή να αντικατασταθούν από τον Εργολάβο 
για την εκτέλεση της σύμβασης στον τόπο του Εντολέα 
μόνο με την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του 
Εντολέα. Ο Εντολέας δεν θα αρνείται να δώσει τη 
συγκατάθεσή του χωρίς αιτιολόγηση. Εάν ο Εργολάβος 
σκοπεύει να χρησιμοποιήσει υπεργολάβους για την 
εκτέλεση της σύμβασης από την αρχή, ο Εργολάβος 
πρέπει να ενημερώσει σχετικά τον Εντολέα κατά την 
υποβολή της προσφοράς του. 

 
8. Παράδοση, Αποστολή, Συσκευασία, Μετάθεση 
Κινδύνου, Μεταβίβαση Κυριότητας 
8.1 Εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, η 
παράδοση των αγαθών θα γίνεται με «Παράδοση στον 
Τόπο Προορισμού (Incoterms 2020)». Εκτός εάν 
συμφωνηθεί διαφορετικά, η παράδοση θα συνοδεύεται 
από δύο αντίγραφα του δελτίου αποστολής, τη λίστα 
συσκευασίας, τα πιστοποιητικά καθαρισμού και 
επιθεώρησης σύμφωνα με τις συμφωνημένες 
προδιαγραφές και όλα τα άλλα απαραίτητα έγγραφα. 
Εάν είναι γνωστά, τα ακόλουθα στοιχεία πρέπει να 
αναφέρονται σε όλα τα έγγραφα αποστολής και – για συ 
σκευασμένα εμπορεύματα – και στην εξωτερική 
συσκευασία: αριθμός παραγγελίας αγοράς, μεικτό και 
καθαρό βάρος, αριθμός συσκευασιών και τύπος 
συσκευασίας (μιας χρήσης / επαναχρησιμοποιήσιμη), 
ημερομηνία ολοκλήρωσης ως καθώς και τον τόπο 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bmas.de%2FSharedDocs%2FDownloads%2FDE%2FInternationales%2Fact-corporate-due-diligence-obligations-supply-chains.pdf%3Bjsessionid%3D4A2F3D30F171DA0D751EEC4B1B9A5111.delivery1-master%3F__blob%3DpublicationFile%26v%3D3&data=05%7C01%7Ccostas.tzavellas%40basf.com%7C4078793229a64d8532ca08dac702f572%7Cecaa386bc8df4ce0ad01740cbdb5ba55%7C0%7C0%7C638041112762922422%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9vqZBq2tIrMb%2BlrDVBN%2BXghrpuLTMj9QErcTHXGi7EY%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bmas.de%2FSharedDocs%2FDownloads%2FDE%2FInternationales%2Fact-corporate-due-diligence-obligations-supply-chains.pdf%3Bjsessionid%3D4A2F3D30F171DA0D751EEC4B1B9A5111.delivery1-master%3F__blob%3DpublicationFile%26v%3D3&data=05%7C01%7Ccostas.tzavellas%40basf.com%7C4078793229a64d8532ca08dac702f572%7Cecaa386bc8df4ce0ad01740cbdb5ba55%7C0%7C0%7C638041112762922422%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9vqZBq2tIrMb%2BlrDVBN%2BXghrpuLTMj9QErcTHXGi7EY%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bmas.de%2FSharedDocs%2FDownloads%2FDE%2FInternationales%2Fact-corporate-due-diligence-obligations-supply-chains.pdf%3Bjsessionid%3D4A2F3D30F171DA0D751EEC4B1B9A5111.delivery1-master%3F__blob%3DpublicationFile%26v%3D3&data=05%7C01%7Ccostas.tzavellas%40basf.com%7C4078793229a64d8532ca08dac702f572%7Cecaa386bc8df4ce0ad01740cbdb5ba55%7C0%7C0%7C638041112762922422%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9vqZBq2tIrMb%2BlrDVBN%2BXghrpuLTMj9QErcTHXGi7EY%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bmas.de%2FSharedDocs%2FDownloads%2FDE%2FInternationales%2Fact-corporate-due-diligence-obligations-supply-chains.pdf%3Bjsessionid%3D4A2F3D30F171DA0D751EEC4B1B9A5111.delivery1-master%3F__blob%3DpublicationFile%26v%3D3&data=05%7C01%7Ccostas.tzavellas%40basf.com%7C4078793229a64d8532ca08dac702f572%7Cecaa386bc8df4ce0ad01740cbdb5ba55%7C0%7C0%7C638041112762922422%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9vqZBq2tIrMb%2BlrDVBN%2BXghrpuLTMj9QErcTHXGi7EY%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bmas.de%2FSharedDocs%2FDownloads%2FDE%2FInternationales%2Fact-corporate-due-diligence-obligations-supply-chains.pdf%3Bjsessionid%3D4A2F3D30F171DA0D751EEC4B1B9A5111.delivery1-master%3F__blob%3DpublicationFile%26v%3D3&data=05%7C01%7Ccostas.tzavellas%40basf.com%7C4078793229a64d8532ca08dac702f572%7Cecaa386bc8df4ce0ad01740cbdb5ba55%7C0%7C0%7C638041112762922422%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9vqZBq2tIrMb%2BlrDVBN%2BXghrpuLTMj9QErcTHXGi7EY%3D&reserved=0
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προορισμού (σημείο εκφόρτωσης) και τον παραλήπτη. 
Για έργα, πρέπει επίσης να δίνεται ο πλήρης αριθμός 
εργασίας και το κτίριο συναρμολόγησης. 
8.2 Για παραδόσεις τρίτων χωρών (εισαγωγές), ο 
Εντολέας θα γίνεται ο καταχωρισμένος εισαγωγέας και 
ο Εργολάβος θα τον υποβοηθά με όλα τα έγγραφα και 
τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη συμπλήρωση 
και την κατάθεση μιας ακριβούς δήλωσης περί 
εισαγωγής στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές, όπως 
απαιτείται από την τελωνειακή νομοθεσία της χώρας 
εισαγωγής. 
8.3 Ο Εργολάβος θα υποστηρίζει τα συμφέροντα του 
Εντολέα κατά την παράδοση. Τα αγαθά πρέπει να 
συσκευάζονται με υλικά συσκευασίας εγκεκριμένα για 
τον Τόπο Προορισμού, ώστε να αποφεύγεται η ζημιά 
κατά τη μεταφορά. Ο Εργολάβος ευθύνεται σύμφωνα 
με τις διατάξεις της νομοθεσίας για οποιαδήποτε ζημία 
προκληθεί από ακατάλληλη συσκευασία. 
8.4 Για παραδόσεις εσωτερικού, κατόπιν αιτήματος του 
Εντολέα, ο Εργολάβος θα συλλέξει τυχόν 
συσσωρευμένες εξωτερικές συσκευασίες, συσκευασίες 
μεταφοράς και πώλησης από τον Τόπο Προορισμού 
μετά την παράδοση και θα τις απορρίψει ή θα ζητήσει 
αυτό να γίνει από ένα τρίτο μέρος. 

8.5 Ο Εργολάβος θα συσκευάζει, θα επισημαίνει με 
ετικέτες και θα αποστέλλει επικίνδυνα προϊόντα  
σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς και διεθνείς 
νόμους και κανονισμούς. Ο Εργολάβος θα 
συμμορφώνεται με όλες τις υποχρεώσεις των 
προμηθευτών (σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 
32 του κανονισμού (ΕΚ) με αριθ. 1907/2006/ΕΚ 
(εφεξής «REACH»)) βάσει του REACH όσον αφορά 
την παράδοση αγαθών. Ο Εργολάβος θα παρέχει 
συγκεκριμένα στον Εντολέα ένα δελτίο δεδομένων 
ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 31 REACH στην 
εθνική γλώσσα της χώρας παραλαβής σε όλες τις 
περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 31 
παράγραφοι 1 έως 3 του REACH. 
8.6 Μέχρι και την άφιξη των αγαθών που καθορίζονται 
στη σύμβαση με τα έγγραφα που αναφέρονται στις 
παραγράφους 7.1 και 7.2 στον Τόπο Προορισμού, ο 
Εργολάβος θα φέρει τον κίνδυνο απώλειας ή ζημιάς. 
Εάν τα μέρη έχουν συμφωνήσει μια παράδοση 
συμπεριλαμβανομένης της συναρμολόγησης / 
συντήρησης, ο κίνδυνος απώλειας ή ζημιάς θα 
μετατεθεί στον Εντολέα αφού ολοκληρωθεί δεόντως η 
συναρμολόγηση/συντήρηση σύμφωνα με τη 
σύμβαση, μετά την παράδοση των αγαθών. 
8.7 Εάν ο νόμος ή η σύμβαση ορίζει επίσημη 
αποδοχή, η μετάθεση του κινδύνου θα 
πραγματοποιείται μετά την αποδοχή από τον Εντολέα. 
Εάν συμφωνηθεί επίσημη αποδοχή, ο κίνδυνος 
απώλειας δεν μετατίθεται από τον Εργολάβο στον 
Εντολέα πριν επιβεβαιωθεί η επιτυχής αποδοχή από 
τον Εντολέα στο πιστοποιητικό αποδοχής. Η 
πληρωμή των εκκρεμών τιμολογίων δεν αντικαθιστά 
την επίσημη αποδοχή. 
8.8 Η μεταβίβαση του τίτλου και της κυριότητας στον 
Εντολέα θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

νόμου. 
 
9. Προέλευση και κατάσταση των αγαθών 
9.1 Ο Εργολάβος δηλώνει τη μη προτιμησιακή 
καταγωγή των εμπορευμάτων (χώρα προέλευσης) στα 
εμπορικά έγγραφα. Επιπλέον, ο Εργολάβος θα 
παράσχει το πιστοποιητικό κυκλοφορίας A.TR, εάν 
υπάρχει. Κατόπιν αιτήματος του Εντολέα, θα 
προσκομίσει απόδειξη / πιστοποιητικό καταγωγής που 
θα προσδιορίζει την προέλευση των εμπορευμάτων. 
9.2 Τα εμπορεύματα πρέπει να συμμορφώνονται με 
τους κανονισμούς για την προτιμησιακή καταγωγή 
εμπορευμάτων σύμφωνα με τις διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες ή τους μονομερείς κανονισμούς για την 
καταγωγή των εμπορευμάτων σύμφωνα με τα 
Συστήματα Γενικευμένων Προτιμήσεων (ΣΓΠ), στο 
βαθμό που η παράδοση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής 
των προτιμησιακών συναλλαγών. 

 
10. Όροι παράδοσης / υπηρεσίας, παράπονα, 
δικαιώματα σε περίπτωση ελαττωμάτων 

10.1 Ο Εργολάβος είναι υπεύθυνος για την παράδοση 
αγαθών και την παροχή υπηρεσιών χωρίς ελαττώματα, 
ιδιαίτερα τη συμμόρφωση με τις συμφωνημένες 
προδιαγραφές αγαθών και υπηρεσιών, και, επιπλέον, 
για τη διασφάλιση της ύπαρξης εγγυημένων ιδιοτήτων 
και χαρακτηριστικών. Επιπλέον, ο Εργολάβος εγγυάται 
ότι τα αγαθά και οι υπηρεσίες πληρούν τα ισχύοντα 
τεχνικά πρότυπα και – κατά περίπτωση – τα γενικά 
αναγνωρισμένα πρότυπα για την ασφάλεια των φυτών, 
την ιατρική της εργασίας και την υγιεινή, ότι 
παραδίδονται από εξειδικευμένο προσωπικό και είναι 
σύμφωνα με όλες τις σχετικές νομικές διατάξεις στον 
Τόπο Προορισμού. Εάν τα μηχανήματα, ο εξοπλισμός ή 
οι εγκαταστάσεις αποτελούν αντικείμενα παράδοσης, 
πρέπει να πληρούν τις ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας 
που ισχύουν για τα μηχανήματα, τον εξοπλισμό και τις 
εγκαταστάσεις κατά τη στιγμή της εκπλήρωσης της 
σύμβασης και θα φέρουν τη σήμανση CE. 
10.2 Ο Εργολάβος θα διασφαλίζει ότι όλα τα υλικά 
που περιέχονται στα εμπορεύματα έχουν όντως 
προκαταχωριστεί, καταχωριστεί (ή εξαιρεθεί από την 
υποχρέωση καταχώρισης) και – κατά περίπτωση – 
έχουν αδειοδοτηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες 
απαιτήσεις του REACH για τις χρήσεις που γνωστοποιεί 
ο Εντολέας. Εάν τα εμπορεύματα ταξινομούνται ως 
αντικείμενο σύμφωνα με το άρθρο 7 REACH, το 
προηγούμενο εδάφιο ισχύει επίσης για ουσίες που 
απελευθερώνονται από τα εμπορεύματα αυτά. 
10.3 Ο Εργολάβος θα ενημερώνει αμέσως τον 
Εντολέα εάν ένα συστατικό του προϊόντος περιέχει 
ουσία σε συγκέντρωση που υπερβαίνει το 0,1 τοις εκατό 
της μάζας (W/W), εάν αυτή η ουσία πληροί τα κριτήρια 
των άρθρων 57 και 59 του REACH (οι λεγόμενες ουσίες 
που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία). Το ίδιο ισχύει 
και για τα προϊόντα συσκευασίας. 
10.4 Εάν ισχύει ή/και έχει συμφωνηθεί η υποχρέωση 
εμπορικής επιθεώρησης και γνωστοποίησης, ο 
Εντολέας θα ανακοινώσει τυχόν εμφανή ελαττώματα 
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στον Εργολάβο εντός δέκα (10) ημερών από την 
παράδοση των εμπορευμάτων. Τυχόν ελαττώματα που 
θα γίνουν εμφανή μόνο σε μεταγενέστερο χρονικό 
σημείο πρέπει να γνωστοποιούνται από τον Εντολέα 
εντός δέκα 
(10) ημερών από τη διαπίστωσή τους. 
10.5 Εάν η αποδοχή από τον Εντολέα ορίζεται από 
το νόμο ή συμφωνείται συμβατικά, ο Εντολέας μπορεί 
να αρνηθεί να δηλώσει την αποδοχή και να 
παρακρατήσει την πληρωμή τυχόν δόσης που 
σχετίζεται με την αποδοχή εάν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες 
δεν παρέχονται πλήρως ή είναι ελαττωματικά. Το ίδιο 
ισχύει επίσης και στην περίπτωση μιας συμφωνημένης 
ημερομηνίας παραλαβής ή μιας προθεσμίας αποδοχής 
που έχει οριστεί για τον Εντολέα από τον Εργολάβο. 

10.6 Σε περίπτωση τυχόν ελαττωμάτων, ο Εντολέας 
έχει το δικαίωμα να απαιτήσει την αποκατάσταση των 
ελαττωμάτων αυτών σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία. Ο τρόπος αποκατάστασης θα έγκειται στη 
διακριτική ευχέρεια του Εντολέα. Ο τόπος 
αποκατάστασης, κατ' επιλογή του Εντολέα, θα είναι 
είτε ο τόπος προορισμού είτε ο τόπος αποδοχής, εάν 
η αποδοχή απαιτείται εκ του νόμου ή συμβατικά, ή 
άλλος τόπος παράδοσης των αγαθών, εάν αυτός ήταν 
γνωστός στον Ανάδοχο κατά τη σύναψη της 
σύμβασης. Ο Εργολάβος θα βαρύνεται με το κόστος 
της αποκατάστασης εντός του πλαισίου των 
διατάξεων του νόμου και πρέπει να εκτελέσει την 
αποκατάσταση από κάθε άποψη σύμφωνα με τις 
οδηγίες και τις απαιτήσεις του Εντολέα. Εάν (i) η 
αποκατάσταση δεν πραγματοποιηθεί εντός εύλογης 
χρονικής περιόδου, 
(ii) η αποκατάσταση έχει αποτύχει ή (iii) δεν είναι 
απαραίτητο να καθοριστεί περίοδος χάριτος για την 
αποκατάσταση, ο Εντολέας δικαιούται να εγείρει 
περαιτέρω νόμιμα δικαιώματα σε περίπτωση 
ελαττωμάτων. 
10.7 Εάν η αποκατάσταση δεν πραγματοποιηθεί 
εντός εύλογης χρονικής περιόδου, εάν έχει αποτύχει ή 
εάν δεν είναι απαραίτητο να καθοριστεί περίοδος 
χάριτος για την αποκατάσταση, ο Εντολέας έχει το 
δικαίωμα, πέρα από τα δικαιώματα που αναφέρονται 
στην παράγραφο 9.5, να αποκαταστήσει ο ίδιος τα 
ελαττώματα με έξοδα και υπ' ευθύνη του Εργολάβου 
ή να επιτρέψει την ανάληψη της εργασίας αυτής από 
τρίτους. Ο Εντολέας δικαιούται στην περίπτωση αυτή 
να απαιτήσει αποζημίωση από τον Εργολάβο για τα 
μέτρα που απαιτήθηκαν. Η περίοδος χάριτος για την 
αποκατάσταση δεν είναι απαραίτητη ιδίως εάν 
υπάρχει κίνδυνος αδικαιολόγητα μεγάλων ζημιών και 
δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με τον Εργολάβο. 
Επιπλέον, εφαρμογής θα τυγχάνει το ισχύον δίκαιο. 
Τυχόν πρόσθετα δικαιώματα του Εντολέα σχετικά με 
την εκ του νόμου ευθύνη του Εργολάβου για 
ελαττώματα ή από τυχόν εγγυήσεις θα θίγονται από τα 
παραπάνω. 
10.8 Οι απαιτήσεις από εγγύηση θα παραγράφονται 
τριάντα (30) μήνες μετά την παρέλευση του κινδύνου, 
εκτός εάν ο νόμος ορίζει μεγαλύτερη προθεσμία 

παραγραφής. Ο Εντολέας δεν θα θεωρείται ότι έχει 
παραιτηθεί από κανένα από τα δικαιώματά του να 
εγείρει αξιώσεις βάσει της εγγύησης εφόσον δεν 
υπάρχει ρητή γραπτή παραίτηση. 

 
11. Παραβίαση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας 
Ο Εργολάβος θα είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι η 
παράδοση των αγαθών ή/και η παροχή των υπηρεσιών 
από τον ίδιο και η χρήση αυτών από τον Εντολέα 
σύμφωνα με τη σύμβαση δεν θα παραβιάζουν νόμους 
περί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, πνευματικά 
δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας τρίτων. Με 
την επιφύλαξη τυχόν άλλων έννομων αξιώσεων, ο 
Εργολάβος θα αποζημιώσει τον Εντολέα λόγω τυχόν 
αξιώσεων τρίτων για τις οποίες ενδέχεται να κριθεί 
υπεύθυνος ο Εντολέας λόγω της παραβίασης 
οποιουδήποτε από τα προαναφερθέντα δικαιώματα 
ιδιοκτησίας, εάν αυτά στηρίζονται σε υπαίτια 
παραβίαση υποχρεώσεων από τον Εργολάβο. Στην 
περίπτωση αυτή, ο Εργολάβος θα βαρύνεται με το 
κόστος τυχόν τελών αδειοδότησης, εξόδων και 
αμοιβών που δαπανά ο Εντολέας για την πρόληψη 
ή/και την αποκατάσταση τυχόν παραβιάσεων των 
δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. 

 
12. Ποινική ρήτρα 
Εάν έχει συμφωνηθεί και επέλθει περίπτωση 
εφαρμογής της ποινικής ρήτρας, ο Εντολέας δικαιούται 
να απαιτήσει τη σχετική ποινική ρήτρα σύμφωνα με τις 
αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 404 επ. του 
Ελληνικού Αστικού Κώδικα. 
  
13. Γενική Αστική Ευθύνη, Ασφάλεια 
13.1 Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στους παρόντες 
Γενικούς Όρους Αγοράς, ο Εργολάβος θα ευθύνεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου. 
13.2 Ο Εργολάβος θα διατηρεί επαρκή ασφάλιση 
αστικής ευθύνης με δικά του έξοδα για ζημιές για τις 
οποίες ευθύνονται ο ίδιος ή οι υπεργολάβοι ή οι 
αντιπρόσωποί του οι οποίοι ευθύνονται ως βοηθοί 
εκπλήρωσης (ευθύνη εξ αλλοτρίας πράξεως). Κατόπιν 
σχετικού αιτήματος θα παρέχονται στον Εντολέα 
αποδεικτικά στοιχεία για το ποσό της ασφαλιστικής 
κάλυψης για την επέλευση της εκάστοτε ζημιάς. Η 
συμβατική και εκ του νόμου ευθύνη του Εργολάβου δεν 
επηρεάζεται από την έκταση και το ύψος της 
ασφαλιστικής του κάλυψης. 

 
14. Τιμολόγηση, πληρωμή 
14.1 Οι συμφωνημένες τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν 
τον τυχόν ισχύοντα φόρο προστιθέμενης αξίας. Πρέπει 
να εκδίδονται τιμολόγια για τις παραδόσεις που 
πραγματοποιούνται και τις υπηρεσίες που παρέχονται. 
Τα τιμολόγια αυτά πρέπει να συμμορφώνονται με τις 
σχετικές νομοθετικές απαιτήσεις τιμολόγησης σύμφωνα 
με την εθνική νομοθεσία περί φόρου προστιθέμενης 
αξίας στην οποία υπόκεινται οι παραδόσεις/υπηρεσίες 
που τιμολογούνται. Εάν συμφωνηθεί η αυτοτιμολόγηση 
(εξόφληση εκκαθαρισμένης απόδειξης), ο Εργολάβος 
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πρέπει να διαβιβάσει στον Εντολέα όλα τα δεδομένα 
που απαιτούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 
περί φόρου προστιθέμενης αξίας που καθορίζεται εκ 
των προτέρων. 
14.2 Ο Εργολάβος πρέπει να παράσχει ξεχωριστό, 
ελέγξιμο τιμολόγιο για κάθε παραγγελία αγοράς, το 
οποίο πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις εκ του νόμου 
απαιτούμενες πληροφορίες σύμφωνα με την ελληνική 
νομοθεσία. Το τιμολόγιο πρέπει να περιλαμβάνει τον 
πλήρη αριθμό παραγγελίας του Εντολέα και, κατά 
περίπτωση, τον αριθμό του δελτίου παράδοσης του 
Εργολάβου. Μαζί με το τιμολόγιο θα πρέπει να 
υποβάλλονται οι βεβαιώσεις ολοκλήρωσης των 
εργασιών και τυχόν άλλα στοιχεία. Τα τιμολόγια πρέπει 
να αντιστοιχούν στις πληροφορίες της παραγγελίας 
αγοράς σχετικά με τα περιγραφόμενα αγαθά, την τιμή, 
την ποσότητα, τη σειρά των ειδών και τους αριθμούς 
ειδών. Τα τιμολόγια πρέπει να αποστέλλονται στη 
διεύθυνση χρέωσης που καθορίζεται από τον Εντολέα 
στην παραγγελία αγοράς. 
14.3 Ο Εντολέας θα πραγματοποιεί πληρωμές με 
δόσεις μόνο όταν αυτές έχουν συμφωνηθεί συμβατικά 
και πληρούνται οι προϋποθέσεις για να καταστεί 
απαιτητή η πληρωμή. 

14.4 Εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, η 
προθεσμία πληρωμής αρχίζει μόλις παραληφθεί στη 
διεύθυνση χρέωσης το τιμολόγιο που θα πληροί τις 
ισχύουσες απαιτήσεις περί φόρου προστιθέμενης 
αξίας. Στην περίπτωση αυτοτιμολόγησης, η 
προθεσμία πληρωμής αρχίζει την ημέρα έκδοσης του 
πιστωτικού σημειώματος. Η πληρωμή θα υπόκειται 
στη διαπίστωση της συμβατικής συμμόρφωσης και της 
πληρότητας της παράδοσης/υπηρεσίας που 
παρέχεται. 
14.5 Οι πληρωμές από τον Εντολέα δεν αποτελούν 
αποδοχή των όρων και των τιμών που αναφέρονται 
στο τιμολόγιο και δεν συνιστούν παραίτηση από τα 
δικαιώματα του Εντολέα σχετικά με τις 
παραδόσεις/υπηρεσίες που παρασχέθηκαν και που 
διαφέρουν από εκείνες που έχουν συμφωνηθεί, τα 
δικαιώματα του Εντολέα για επιθεώρηση και το 
δικαίωμα διαπίστωσης σφάλματος σε τιμολόγιο για 
άλλους λόγους. 
13.5 Εάν ο ισχύων κανονισμός για τον φόρο 
εισοδήματος νομικών προσώπων απαιτεί από τον 
Εντολέα να εισπράξει εφάπαξ ποσό φόρου από τις 
πληρωμές του Εντολέα προς τον Εργολάβο, λόγω του 
φόρου εισοδήματος στην επικράτεια της Ελλάδας, το 
ποσό θα αφαιρεθεί από την πληρωμή προς τον 
Εργολάβο. 

 
15. Εκχώρηση Σύμβασης, Μεταβίβαση, Αλλαγή 
Επωνυμίας Εταιρείας, Συμψηφισμός, 
Παρακράτηση 
15.1 Ο Εργολάβος μπορεί να εκχωρήσει τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από 
τη σύμβαση με τον Εντολέα σε τρίτους μόνο με την 
προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Εντολέα. 
15.2 Ο Εργολάβος υποχρεούται να ειδοποιεί αμέσως 

εγγράφως τον Εντολέα για οποιαδήποτε εκχώρηση της 
σύμβασης δυνάμει του νόμου και για οποιαδήποτε 
αλλαγή της εμπορικής επωνυμίας του. 
15.3 Ο Εντολέας μπορεί να εκχωρήσει τα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση 
με τον Εργολάβο στην BASF SE, Ludwigshafen 
(Rhine) ή σε οποιαδήποτε συνδεδεμένη εταιρεία, 
σύμφωνα με το άρθρο 15 του γερμανικού νόμου περί 
ανωνύμων εταιρειών, οποτεδήποτε χωρίς 
προηγούμενη συγκατάθεση του Εργολάβου, υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο η εκτέλεση της 
σύμβασης. 
15.4 Ο Εργολάβος δικαιούται να προβεί σε 
συμψηφισμούς μόνο με αμοιβαίες αξιώσεις που 
προκύπτουν από αυτή τη συμβατική σχέση και με 
αδιαμφισβήτητες αξιώσεις ή αξιώσεις που στηρίζονται 
σε δικαστική απόφαση. Ο Εργολάβος έχει δικαίωμα 
παρακράτησης μόνο εάν η απαίτηση, για την οποία 
θεωρείται ότι υφίσταται το δικαίωμα παρακράτησης, 
έχει την προέλευσή της στην ίδια συμβατική σχέση. 

 
16. Τερματισμός, Υπαναχώρηση 
16.1 Το δικαίωμα του Εντολέα για τακτική καταγγελία 
της σύμβασης με σχετική ανακοίνωση ή για 
υπαναχώρηση από τη σύμβαση θα διέπεται από τις 
διατάξεις του νόμου, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε 
ξεχωριστή σύμβαση. 

- Κάθε συμβαλλόμενο μέρος δικαιούται να 
καταγγείλει τη συμφωνία για σπουδαίο λόγο, υπό την 
προϋπόθεση ότι πληρούνται οι αντίστοιχες 
προϋποθέσεις του νόμου προς τούτο. Σπουδαίος λόγος 
καταγγελίας για τον Εντολέα συντρέχει ιδιαίτερα εάν: Ο 
Εργολάβος διαπράττει παράβαση καθήκοντος, η οποία 
δεν διορθώνεται εντός ευλόγου προθεσμίας που ορίζει 
ο Εντολέας και μετά από ανακοίνωση καταγγελίας ή 
άκαρπη προειδοποίηση και επομένως, λαμβάνοντας 
υπόψη όλες τις περιστάσεις της μεμονωμένης 
περίπτωσης και σταθμίζοντας τα αμοιβαία συμφέροντα, 
η συνέχιση της συμβατικής σχέσης δεν μπορεί εύλογα 
να αναμένεται από το συμβαλλόμενο μέρος που 
προβαίνει στην καταγγελία, ή 
- Η σχέση εμπιστοσύνης διαταράσσεται σημαντικά και 
διαρκώς λόγω περιστάσεων που προκύπτουν μετά τη 
σύναψη της σύμβασης, π.χ. λόγω παραβίασης 
ποινικών νόμων ή λόγω διάπραξης διοικητικών 
παραβάσεων κατά την εκτέλεση της σύμβασης από τον 
Εργολάβο ή από τρίτο που απασχολείται από τον 
Εργολάβο για την εκτέλεση της σύμβασης, και 
επομένως, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις περιστάσεις 
της μεμονωμένης περίπτωσης και σταθμίζοντας τα 
αμοιβαία συμφέροντα, η συνέχιση της συμβατικής 
σχέσης δεν μπορεί εύλογα να αναμένεται από το 
συμβαλλόμενο μέρος που προβαίνει στην καταγγελία, ή 
- Έχει επέλθει σημαντική μείωση της περιουσιακής 
κατάστασης του Εργολάβου, η οποία θέτει σε κίνδυνο 
την εκπλήρωση της σύμβασης, ή 
- Ο Εργολάβος δεν συμμορφώνεται με την υποχρέωσή 
του να καταβάλει φόρους ή εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης ή 
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- Συντρέχουν και άλλες περιστάσεις που καθιστούν μη 
εύλογη για τον Εντολέα τη συνέχιση της σύμβασης με 
τον Εργολάβο. 
16.2 Σε περιπτώσεις καταγγελίας για σπουδαίο λόγο 
σύμφωνα με το σημείο 15.2, οι υπηρεσίες που έχουν 
επαληθευμένα εκτελεστεί από τον Εργολάβο σύμφωνα 
με τη σύμβαση μέχρι τη στιγμή της καταγγελίας θα 
αμείβονται με την υποβολή των σχετικών αποδείξεων. 
Οι πληρωμές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από τον 
Εντολέα θα συμψηφίζονται με την πληρωμή ή θα 
επιστρέφονται σε περιπτώσεις υπερβάλλουσας 
πληρωμής. Τα περαιτέρω εκ του νόμου δικαιώματα και 
αξιώσεις του Εντολέα, ιδίως όσον αφορά στην αξίωση 
αποζημίωσης, δεν θα επηρεάζονται. 
16.3 Εάν ο Εργολάβος έχει αποκτήσει από τον Εντολέα 
οποιαδήποτε έγγραφα, αρχεία, σχεδιαγράμματα ή 
σχέδια στο πλαίσιο της συμβατικής συνεργασίας ή για 
τους σκοπούς της εκπλήρωσης της σύμβασης, ο 
Εργολάβος πρέπει να τα παραδώσει αμέσως στον 
Εντολέα σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης από 
ένα συμβαλλόμενο μέρος. Οι εν λόγω απαιτήσεις 
ισχύουν επίσης σε περίπτωση υπαναχώρησης. 

 
17. Καθήκον απομάκρυνσης του Εργολάβου σε 
περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης 
Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης, ο 
Εργολάβος οφείλει, με δικά του έξοδα και ανεξάρτητα 
από τους λόγους καταγγελίας, να αποσυναρμολογήσει 
και να απομακρύνει αμέσως κάθε εγκατάσταση, 
εργαλεία και εξοπλισμό που χρησιμοποιούνται ή/και 
αποθηκεύονται στους χώρους του Εντολέα. Τυχόν 
απόβλητα ή υπολείμματα που παράγονται από το 
έργο του Εργολάβου πρέπει να απομακρύνονται 
αμέσως και να απορρίπτονται κατάλληλα από τον 
Εργολάβο με δικά του έξοδα. Εάν ο Ανάδοχος δεν 
εκπληρώσει τα καθήκοντά του ως προς αυτό, ο 
Εντολέας μπορεί να αναλάβει την εργασία ο ίδιος ή να 
την αναθέσει σε τρίτο και να χρεώσει τις δαπάνες που 
πραγματοποίησε ο Εργολάβος, εάν η εργασία δεν έχει 
ακόμη ολοκληρωθεί μετά την πάροδο εύλογης 
προθεσμίας. Οι εν λόγω απαιτήσεις ισχύουν επίσης σε 
περίπτωση υπαναχώρησης. 

 
18. Έγγραφα, Εμπιστευτικότητα, 
Δικαιώματα Χρήσης, Προστασία Δεδομένων 
18.1 Ο Εργολάβος πρέπει να παράσχει στον Εντολέα 
τη συμφωνηθείσα ποσότητα τυχόν σχεδίων, 
υπολογισμών ή άλλων εγγράφων προκειμένου να μην 
υπερβεί τη συμβατικά προβλεπόμενη προθεσμία 
εκτέλεσης. 
18.2 Η εξέταση και/ή η δημοσιοποίηση τυχόν 
εγγράφων του Εργολάβου από τον Εντολέα δεν 
απαλλάσσει τον Εργολάβο από καμία από τις ευθύνες 
του για τα έγγραφα αυτά βάσει της σύμβασης. 
18.3 Τυχόν υποδείγματα, δείγματα, σχέδια, 
δεδομένα, υλικά και άλλα έγγραφα που παρέχονται 
στον Εργολάβο από τον Εντολέα (εφεξής «Έγγραφα 
Τεκμηρίωσης Εντολέα») θα παραμένουν στην 
ιδιοκτησία του Εντολέα και θα πρέπει να επιστραφούν 

στον Εντολέα αμέσως μετά από σχετικό αίτημά του 
οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Ο Εργολάβος δεν θα έχει 
δικαίωμα να διατηρεί οποιαδήποτε Έγγραφα 
Τεκμηρίωσης του Εντολέα. Ο Εργολάβος πρέπει να 
σέβεται τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα του Εντολέα επί 
όλων των Εγγράφων Τεκμηρίωσης του Εντολέα. 
18.4 Ο Εργολάβος υποχρεούται να διατηρεί 
εμπιστευτικές όλες τις τεχνικές, επιστημονικές, 
εμπορικές και άλλες πληροφορίες που αποκτά είτε 
άμεσα είτε έμμεσα στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής 
της σύμβασης, ιδίως τις πληροφορίες που παρέχονται 
στα Έγγραφα Τεκμηρίωσης του Εντολέα (εφεξής 
«Εμπιστευτικές Πληροφορίες»). Ο Εργολάβος δεν 
μπορεί να εκμεταλλευτεί τις Εμπιστευτικές 
Πληροφορίες για εμπορικούς σκοπούς, να τις 
καταστήσει αντικείμενο δικαιωμάτων βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας, να τις μεταβιβάσει ή να τις καταστήσει 
προσβάσιμες σε τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο. Ο 
Εργολάβος δικαιούται να κοινοποιεί εμπιστευτικές 
πληροφορίες σε υπεργολάβους μετά από έγκριση από 
τον Εντολέα εάν ο υπεργολάβος χρειάζεται τις 
πληροφορίες αυτές για να εκπληρώσει τη σύμβαση. 
Οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες δεν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για άλλο σκοπό εκτός από την 
εκπλήρωση της σύμβασης. Η ως άνω υποχρέωση 
εμπιστευτικότητας θα συνεχίσει να ισχύει για περίοδο 
δέκα (10) ετών από τη λήξη της σύμβασης. 

18.5 Η εν λόγω απαίτηση εμπιστευτικότητας δεν 
περιλαμβάνει πληροφορίες που ο Ανάδοχος κατείχε 
νόμιμα πριν από τη γνωστοποίηση των σχετικών 
πληροφοριών από τον Εντολέα ή έχουν καταστεί 
δημόσια γνωστές με νόμιμο τρόπο ή έχουν ληφθεί 
νόμιμα από τρίτο μέρος. Επίσης, από την εν λόγω 
απαίτηση εμπιστευτικότητας εξαιρούνται οι 
πληροφορίες που αποκαλύπτονται σε πρόσωπα που 
υπόκεινται σε νομική υποχρέωση εμπιστευτικότητας, 
ενώ ο Εργολάβος δεν θα απαλλάσσει τα πρόσωπα αυτά 
από την υποχρέωση εμπιστευτικότητας. Ο Εργολάβος 
θα φέρει το βάρος της απόδειξης για τυχόν σχετική 
εξαίρεση. 
18.6 Ο Εργολάβος θα διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοί του 
και οι λοιποί βοηθοί εκπλήρωσης στους οποίους 
αναθέτει την εκπλήρωση της σύμβασης υποχρεούνται 
να τηρούν επίσης το απόρρητο σύμφωνα με τις 
παραπάνω διατάξεις περί εμπιστευτικότητας μέσω 
κατάλληλων συμβατικών συμφωνιών. Κατόπιν 
αιτήματος, ο Εργολάβος θα επιβεβαιώνει γραπτώς στον 
Εντολέα τη συμμόρφωση με τις εν λόγω υποχρεώσεις. 
18.7 Ο Εργολάβος θα λάβει συγκεκριμένα όλες τις 
απαιτούμενες, κατάλληλες προφυλάξεις και μέτρα για 
την ανά πάσα στιγμή αποτελεσματική προστασία των 
αποκτώμενων Εμπιστευτικών Πληροφοριών από 
απώλεια ή από παράνομη πρόσβαση. Αυτό 
περιλαμβάνει ιδίως τη δημιουργία και τη διατήρηση 
κατάλληλων, απαιτούμενων προφυλάξεων πρόσβασης 
και εισόδου για εγκαταστάσεις, χώρους αποθήκευσης, 
συστήματα πληροφορικής, συσκευές αποθήκευσης 
δεδομένων και άλλες συσκευές αποθήκευσης 
πληροφοριών, ιδίως εκείνες που περιέχουν 
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Εμπιστευτικές Πληροφορίες. Σε αυτό περιλαμβάνεται 
επίσης η ενημέρωση και η παροχή οδηγιών στα 
πρόσωπα που έχουν πρόσβαση σε Εμπιστευτικές 
Πληροφορίες σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο. 
Ο Εργολάβος υποχρεούται να ειδοποιήσει έγκαιρα 
εγγράφως τον Εντολέα σε περίπτωση απώλειας 
εμπιστευτικών πληροφοριών ή/και πρόσβασης από μη 
εξουσιοδοτημένα άτομα. 
18.8 «Αποτελέσματα Εργασιών» είναι όλα τα 
αποτελέσματα της εργασίας του Εργολάβου που 
προκύπτουν σε σχέση με την παραγγελία, καθώς και 
τα αποτελέσματα της εργασίας τρίτων που έχουν 
προσληφθεί από τον Εργολάβο για την εκτέλεση της 
σύμβασης σε σχέση με την παραγωγή των 
αποτελεσμάτων της εργασίας καθώς και όλα τα 
στοιχεία και υπηρεσίες του Εργολάβου που 
προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα που 
ενδέχεται να προκύψουν κατά την εκτέλεση της 
Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, όλων 
των σχεδιαγραμμάτων, σχεδίων, γραφικών, 
υπολογισμών και άλλων εγγράφων. 

18.9 Ο Εργολάβος θα παραχωρήσει στον Εντολέα 
το δικαίωμα, ελεύθερα μεταβιβάσιμο και/ή με 
δυνατότητα χορήγησης περαιτέρω άδειας σε τρίτους, 
χωρίς κανέναν περιορισμό ως προς την περιοχή, το 
περιεχόμενο ή το χρόνο, για τη χρήση των 
αποτελεσμάτων εργασίας σε όλες τις γνωστές μορφές 
πολυμέσων, συμπεριλαμβανομένων των 
ηλεκτρονικών μέσων, του Διαδικτύου και των μέσων 
άμεσης επικοινωνίας που είναι αποθηκευμένα σε όλες 
τις συσκευές αποθήκευσης εικόνας, ήχου και 
δεδομένων, για τους συμβατικά συμφωνημένους 
σκοπούς ή σκοπούς που απορρέουν από τη 
Σύμβαση. Οι σκοποί που απορρέουν από τη Σύμβαση 
περιλαμβάνουν, ειδικότερα, το δικαίωμα 
διαμόρφωσης και επεξεργασίας, αποθήκευσης σε όλα 
τα μέσα, και αναπαραγωγής. Ο Εργολάβος θα 
αποκτήσει κάθε αναγκαία παραχώρηση σχετικού 
δικαιώματος από τρίτους για το σκοπό αυτό. Ο 
Εντολέας αποδέχεται την παραχώρηση του 
δικαιώματος. 

 
18.10 Επιπλέον, ο Εργολάβος θα παραχωρήσει στον 
Εντολέα το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης των 
Αποτελεσμάτων Εργασιών που ο Εργολάβος 
δημιούργησε ειδικά για τον Εντολέα ή που 
δημιούργησαν οι τρίτοι που αυτός όρισε για τον 
Εντολέα, και θα αποκτήσει τα απαραίτητα δικαιώματα 
από τρίτους. Ο Εντολέας αποδέχεται την 
παραχώρηση του δικαιώματος. Τα προϋπάρχοντα 
δικαιώματα του Εργολάβου ή τρίτων δεν θίγονται από 
το παρόν. 
18.11 Τα αναπαλλοτρίωτα ηθικά δικαιώματα βάσει 
της νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων δεν 
επηρεάζονται από τις παραπάνω διατάξεις. 
18.12 Η παραχώρηση των δικαιωμάτων που 
ορίζονται στις παραγράφους 17.9 και 17.10 
καλύπτεται από τη συμφωνημένη αμοιβή. 

18.13 Σε περίπτωση που ο Εργολάβος, κατά την 
εκτέλεση της αντίστοιχης σύμβασης, λάβει από τον 
Εντολέα ή με άλλο τρόπο προσωπικά δεδομένα που 
σχετίζονται με υπαλλήλους του  Εντολέα (εφεξής 
«Προσωπικά Δεδομένα») θα ισχύουν οι ακόλουθες 
διατάξεις. 
Εάν η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων που 
αποκαλύπτονται με τον προαναφερθέντα τρόπο δεν 
πραγματοποιείται για λογαριασμό του Εντολέα, ο 
Εργολάβος δικαιούται να επεξεργάζεται Προσωπικά 
Δεδομένα μόνο για την εκτέλεση της αντίστοιχης 
σύμβασης. Ο Εργολάβος δεν πρέπει, εκτός εάν 
επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, να 
επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα με άλλο τρόπο, 
ιδίως να γνωστοποιεί Προσωπικά Δεδομένα σε τρίτους 
και/ή να αναλύει τα δεδομένα αυτά για δικούς του 
σκοπούς ή/και να δημιουργεί προφίλ. 
Εάν και στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα 
νομοθεσία, ο Εργολάβος δικαιούται να επεξεργάζεται 
περαιτέρω τα Προσωπικά Δεδομένα, ιδίως να 
διαβιβάζει Προσωπικά Δεδομένα στις συνδεδεμένες 
εταιρείες του για τους σκοπούς της εκτέλεσης της 
αντίστοιχης σύμβασης. 
Ο Εργολάβος θα διασφαλίζει ότι τα Προσωπικά 
Δεδομένα είναι προσβάσιμα μόνο από τους 
υπαλλήλους του, εάν και στον βαθμό που οι υπάλληλοι 
αυτοί χρειάζεται να έχουν πρόσβαση για την εκτέλεση 
της αντίστοιχης σύμβασης (αρχή της «αναγκαίας 
γνώσης»). Ο Εργολάβος θα διαμορφώνει τη δομή της 
εσωτερικής του οργάνωσης κατά τρόπο που να 
διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της 
νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων. Ειδικότερα, ο 
Εργολάβος θα λαμβάνει τα τεχνικά και οργανωτικά 
μέτρα για να διασφαλίσει ένα κατάλληλο επίπεδο 
ασφάλειας έναντι του κινδύνου κακής χρήσης και 
απώλειας Προσωπικών Δεδομένων. Ο Εργολάβος δεν 
θα αποκτήσει την κυριότητα ή άλλα δικαιώματα 
ιδιοκτησίας επί των Προσωπικών Δεδομένων και είναι 
υποχρεωμένος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, 
να διορθώσει, να διαγράψει τα Προσωπικά Δεδομένα 
ή/και να περιορίσει την επεξεργασία τους. 
Οποιοδήποτε δικαίωμα διατήρησης του Εργολάβου σε 
σχέση με Προσωπικά Δεδομένα θα αποκλείεται Σε κάθε 
περίπτωση, ο Εργολάβος πρέπει να συμμορφώνεται και 
να τηρεί τις διατάξεις του ΓΚΠΔ 2016/679. 
 
19. Απαγόρευση δημοσιότητας, Ρήτρα ισχύος 
επί ακυρότητας επιμέρους διατάξεων, Εφαρμοστέο 
Δίκαιο, Αρμόδια Δικαστήρια 
19.1 Ο Εργολάβος μπορεί να αναφερθεί ή με άλλο 
τρόπο να γνωστοποιήσει δημοσίως την επιχειρηματική 
του σχέση με τον Εντολέα μόνο με την προηγούμενη 
γραπτή συγκατάθεση του Εντολέα ή όταν αυτό είναι 
αναπόφευκτο για την εκπλήρωση της σύμβασης. 
19.2 Η ακυρότητα ή η μη εκτελεστότητα 
οποιασδήποτε διάταξης ή μέρους διάταξης της 
σύμβασης δεν θα επηρεάζει την εγκυρότητα του 
συνόλου της σύμβασης. 
19.3 Η σύμβαση θα ερμηνεύεται και θα διέπεται από 



Γενικοί Όροι Αγοράς της 
BASF Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε. 

Σελίδα 8 από 8 

 

 

το ουσιαστικό δίκαιο της Δημοκρατίας της Ελλάδας, με 
εξαίρεση (i) τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις 
Συμβάσεις για τη Διεθνή Πώληση Αγαθών («CISG») 
της 11ης Απριλίου 1980 και (ii) τους εφαρμοστέους 
κανόνες δικαίου στην Ελλάδα που διέπουν τις 
συγκρούσεις νόμων. 
19.4 Κατ' επιλογή του Εντολέα, θα ισχύει η δωσιδικία 
είτε του αρμόδιου δικαστήριο της έδρας του Εντολέα 
είτε του αρμόδιου δικαστηρίου σύμφωνα με το 
εφαρμοστέο δίκαιο. 


