
ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ της ΑΓΟΡΑΣ  

1. ΟΡΙΣΜΟΙ: Ως «Πωλητής» νοείται το συμβαλλόμενο μέρος της συναλλαγής που κατασκευάζει, εκτελεί, παραδίδει και προμηθεύει (ανάλογα με την 

περίπτωση) και ως «Αγοραστής» νοείται κάθε οντότητα ή/και θυγατρική της VIATRIS που αγοράζει, παραλαμβάνει και πληρώνει τα αγαθά ή/και τις 

υπηρεσίες («Αγαθά» ή/και«Υπηρεσίες») βάσει της παρούσας Εντολής Αγοράς («ΕΑ»), ή/και οποιασδήποτε Σύμβασης, ή/και  Ανάθεσης Έργου 

(«ΑΕ»),που σχετίζεται με την εν λόγω ΕΑ.  

2. ΑΓΟΡΑ: Η παρούσα αγορά υπόκειται σε όλους τους Όρους και τις Προϋποθέσεις που περιέχονται στην παρούσα ΕΑ με τους οποίους και ο Πωλητής 

ρητά και ανεπιφύλακτα συμφωνεί, και οι οποίοι υπερισχύουν εκείνων που αναφέρονται στα έγγραφα της προσφοράς του Πωλητή ή/και στις σχετικές 

επικοινωνίες, ή/και στο τιμολόγιο ή/και στο δελτίο παράδοσης. Οποιαδήποτε απόπειρα του Πωλητή να παρεμβάλει διαφορετικούς ή πρόσθετους όρους 

ή προϋποθέσεις ή να τροποποιήσει ή καταργήσει τους Όρους και τις Προϋποθέσεις του Αγοραστή, απορρίπτεται από τον Αγοραστή και δεν θα καταστεί 

μέρος της συναλλαγής μεταξύ του Αγοραστή και του Πωλητή.  

3. ΕΓΓΥΗΣΗ: Ο Πωλητής ρητώς εγγυάται ότι όλα τα αγαθά ή/και οι υπηρεσίες (ανάλογα με την περίπτωση) πληρούν τις προδιαγραφές του Αγοραστή από 

κάθε άποψη, είναι κατάλληλα(-ες) για τον συγκεκριμένο σκοπό για τον οποίο ο Αγοραστής προτίθεται να χρησιμοποιήσει τα εν λόγω Αγαθά ή/και τις 

Υπηρεσίες και είναι απαλλαγμένα(-ες) από ελαττώματα. Διαφορετικά, ο Αγοραστής θα έχει το δικαίωμα να αντικαταστήσει τα ελαττωματικά προϊόντα και 

να ζητήσει την προσήκουσα παροχή των Υπηρεσιών από τον Πωλητή εντός πέντε (5) ημερών. Τυχόν απόπειρα του Πωλητή να μην συμμορφωθεί σε 

οποιαδήποτε εγγύηση, ρητά ή σιωπηρά, δεν δύναται να παράγει έννομα αποτελέσματα, και κάθε τέτοια απόπειρα απορρίπτεται ρητά από τον Αγοραστή.  

4. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ: Ο Πωλητής πρέπει να προστατεύει, να υπερασπίζεται, να αποζημιώνει και να απαλλάσσει τον Αγοραστή από και έναντι όλων και κάθε 

είδους δαπανών, αξιώσεων ζημιών, απαιτήσεων ή νομικών ενεργειών κάθε είδους και φύσης, συμπεριλαμβανομένων εύλογων νομικών εξόδων που 

προκύπτουν από οποιαδήποτε παραβίαση νόμου ή κανονισμού σχετικά με τα αγαθά που πωλούνται, παρέχονται ή παραδίδονται ή τις υπηρεσίες που 

εκτελούνται δυνάμει της παρούσας, από και έναντι οποιασδήποτε αξίωσης τρίτου μέρους για σωματική βλάβη, θάνατο ή υλική ζημία που προκλήθηκε 

από ελάττωμα των μη συμμορφούμενων αγαθών ή/και υπηρεσιών, αμέλεια του Πωλητή ή δόλο του Πωλητή και αθέτηση της εγγύησης από μέρους του 

Πωλητή.  

5. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ: Ο Πωλητής διαβεβαιώνει, εγγυάται, και πιστοποιεί ότι συμμορφώνεται και θα συνεχίσει να συμμορφώνεται με όλους τους σχετικούς 

νόμους, κανονισμούς και αποφάσεις, καθώς και με τα πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές που ισχύουν για την κατασκευή, την απόδοση, την 

εκτέλεση, την παράδοση και την προμήθεια των Αγαθών ή/και Υπηρεσιών δυνάμει της παρούσας ΕΑ και με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς και 

κατευθυντήριες γραμμές οιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή τους νόμους και κανονισμούς που αφορούν τους μισθούς, τις ώρες εργασίας και άλλους όρους 

απασχόλησης, όπως τροποποιούνται τακτικά. Ο Πωλητής διαβεβαιώνει, εγγυάται, και πιστοποιεί ότι δεν παραβιάζει ούτε προβαίνει σε μη 

εξουσιοδοτημένη χρήση οποιασδήποτε διανοητικής ιδιοκτησίας ή εμπορικού σήματος κατά την κατασκευή ή παράδοση Αγαθών ή/και Υπηρεσιών που 

παρέχονται δυνάμει της παρούσας ΕΑ. 

6. ΠΑΡΑΔΟΣΗ: Ο χρόνος είναι ουσιώδους σημασίας. Ο Αγοραστής δύναται, πλέον των λοιπών δικαιωμάτων και διορθωτικών μέτρων, να καταγγείλει την 

παρούσα ΕΑ και να αγοράσει/αποκτήσει υποκατάστατα Αγαθά ή/και Υπηρεσίες από αλλού. Ο δε Πωλητής θα είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημία 

υφίσταται ο Αγοραστής, εάν η παράδοση από τον Πωλητή δεν ολοκληρωθεί εντός της καθορισμένης προθεσμίας. Ο Αγοραστής διατηρεί το δικαίωμα να 

ακυρώσει οποιοδήποτε μη παραδοθέν ή/και μη αποδεκτό τμήμα των Αγαθών ή/και Υπηρεσιών, εάν οποιαδήποτε αποστολή/παράδοση δεν 

συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές ή για την οποία δεν παρέχεται καμία εγγύηση ή αυτή δεν πραγματοποιείται κατά την ημερομηνία παράδοσης που 

ορίζεται από τον Αγοραστή ή δεν παρέχεται στη συμφωνημένη ποσότητα και ποιότητα. Ο Αγοραστής επιφυλάσσεται του δικαιώματος να  ακυρώσει 

ολόκληρη την ΕΑ, εφόσον μετά την παραλαβή και την αποδοχή των Αγαθών ή/και Υπηρεσιών εν αναμονή μελλοντικών Αγαθών ή/και Υπηρεσιών που 

παραγγέλλονται βάσει της παρούσας ΕΑ, οποιοδήποτε μέρος τους δεν συμμορφώνεται, κατά τα ανωτέρω, με οποιονδήποτε όρο της παρούσας ΕΑ. Ο 

Αγοραστής διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε αλλαγές στις ποσότητες, προδιαγραφές ή/και στα χρονοδιαγράμματα παράδοσης. Ο Πωλητής δεν θα 

παραδίδει κανένα υλικό πριν από την ημερομηνία παράδοσης χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Αγοραστή. Ο Πωλητής θα επιβεβαιώνει την 

παραλαβή της Εντολής Αγοράς (μέσω ταχυδρομικής ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή τηλεομοιοτυπίας), επιβεβαιώνοντας τις ποσότητες ή/και τις 

προδιαγραφές, ή/και τα παραδοτέα και την ημερομηνία παράδοσης που αναφέρεται στην ΕΑ εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της 

εν λόγω παραγγελίας. Σε περίπτωση που ο Αγοραστής δεν λάβει απάντηση από τον Πωλητή εντός του διαστήματος των πέντε (5) ημερών, η Εντολή 

Αγοράς θα θεωρείται ότι έχει επιβεβαιωθεί από τον Πωλητή. 

7. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ: Ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα να επιθεωρεί τα Αγαθά και να ελέγχει τη συμμόρφωση των Υπηρεσιών πριν από την αποδοχή τους. Όλες 

οι αποστολές υπόκεινται στην επιθεώρηση, την καταμέτρηση και την έγκριση του Αγοραστή. Εάν κατά την επιθεώρηση ή/και τον έλεγχο, διαπιστωθεί ότι 

υπάρχουν Αγαθά ή/και Υπηρεσίες που δεν συμμορφώνονται με τις εγγυήσεις που παρέχονται ρητώς στην παρούσα ή προκύπτουν από τον νόμο, 

περιέχουν ελαττώματα στα υλικά ή στην κατασκευή τους ή άλλως δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της παρούσας ΕΑ, ο Αγοραστής, πλέον 

οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων, θα έχει το δικαίωμα να απορρίψει και να επιστρέψει τα εν λόγω Αγαθά με έξοδα του Πωλητή. Ο Πωλητής δεν θα 

μεταπωλεί τα Αγαθά που περιλαμβάνονται σε παρτίδες που έχουν καταστραφεί. Οι κατεστραμμένες παρτίδες θα διατηρούνται από τον Αγοραστή με 

κίνδυνο και έξοδα του Πωλητή. Ο Αγοραστής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την απόρριψη των κατεστραμμένων παρτίδων, η οποία θα 

πραγματοποιείται με έξοδα του Πωλητή. Ο Αγοραστής μπορεί, κατά τη διάρκεια του κανονικού ωραρίου, να επιθεωρεί τις εγκαταστάσεις του Πωλητή ή 

του υπεργολάβου του. 

8. ΠΛΗΡΩΜΗ: Με την επιφύλαξη των όρων που περιέχονται στην παρούσα και διαφορετικής έγγραφης συμφωνίας, ο Αγοραστής θα καταβάλει στον 

Πωλητή πληρωμή για τα Αγαθά ή/και τις Υπηρεσίες δυνάμει της παρούσας ΕΑ, εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία παρέλαβε 

το αντίστοιχο τιμολόγιο. Το τιμολόγιο πρέπει να περιλαμβάνει λεπτομερή περιγραφή των Αγαθών ή/και Υπηρεσιών που παραδόθηκαν, την περίοδο 

τιμολόγησης, τα τεμάχια ή/και τα παραδοτέα που χρεώθηκαν, την τιμή, την ΕΑ / τη Σύμβαση / την Έκθεση της Εκτελεσθείσας Εργασίας (ανάλογα με την 

περίπτωση) και τους υπεύθυνους επικοινωνίας. Ο Αγοραστής θα καταβάλλει όλες τις πληρωμές με τραπεζικό έμβασμα στον αριθμό λογαριασμού που 

αναγράφεται στα τιμολόγια που εκδίδει ο Πωλητής. 

9. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ: Εάν ο Πωλητής αθετήσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του ή/και παραβιάσει οποιονδήποτε από τους όρους της ΕΑ 

ή/και καταστεί αφερέγγυος, ορίσει διαχειριστή πτώχευσης της επιχείρησής του ή τεθεί σε αναγκαστική ή εθελούσια εκκαθάριση,τότε ο Αγοραστής θα 

δικαιούται, κατά την κρίση του, με την επιφύλαξη οποιουδήποτε άλλου μέτρου, να αναστείλει την εκτέλεση της ΕΑ ή να καταγγείλει την ΕΑ με άμεση ισχύ, 

κατόπιν προειδοποίησης προς τον Πωλητή, και ο Πωλητής πρέπει να επιστρέψει στον Αγοραστή τις πληρωμές που έχουν ήδη καταβληθεί για 

Αγαθά/Υπηρεσίες που δεν έχουν παραδοθεί ή έχουν απορριφθεί. Σε αυτή την περίπτωση, ο Αγοραστής δικαιούται να διατηρήσει στην κατοχή του 

οποιαδήποτε Αγαθά ή είδη που ανήκουν στον Αγοραστή. Σε κάθε περίπτωση, ο Αγοραστής μπορεί να καταγγείλει την ΕΑ ανά πάσα στιγμή, χωρίς να 

απαιτείται συγκεκριμένος λόγος και χωρίς να προκληθεί οποιαδήποτε ευθύνη και ζημία, ειδοποιώντας εγγράφως τον Πωλητή τριάντα (30) ημέρες 



νωρίτερα. Εάν ο Αγοραστής καταγγείλει την ΕΑ και επιλέξει να διατηρήσει ή να παραλάβει οποιαδήποτε Αγαθά και να αποδεχτεί Υπηρεσίες πριν από 

την ημερομηνία έναρξης ισχύος της καταγγελίας, τότε ο Αγοραστής θα καταβάλει κατάλληλο ποσό που αντιστοιχεί στην αξία των Αγαθών ή των 

Υπηρεσιών που λαμβάνει. Ωστόσο δεν θα οφείλει άλλη αποζημίωση στον Πωλητή λόγω της καταγγελίας ή της απόρριψης.  

10. ΕΚΧΩΡΗΣΗ: Ο Πωλητής δεν πρέπει να εκχωρήσει την εν λόγω ΕΑ ή οποιοδήποτε δικαίωμα, υποχρέωση ή καθήκον που περιλαμβάνεται στην παρούσα, 

συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε πληρωμής που οφείλεται ήδη ή πρόκειται να καταστεί απαιτητή, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση 

του Αγοραστή. 

11. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ: Ο Πωλητής δεν πρέπει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Αγοραστή, να γνωστοποιεί ή να αποκαλύπτει σε 

οποιονδήποτε τρίτο προφορικά ή εγγράφως, ούτε να χρησιμοποιεί για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός αυτών που προβλέπονται στην Εντολή Αγοράς, 

οποιαδήποτε πληροφορία που αποκτά από ή που διαβιβάζεται σε αυτόν από τον Αγοραστή. 

12. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ: Η κατάρτιση, η εγκυρότητα και η εκτέλεση της ΕΑ διέπονται από την ελληνική νομοθεσία. Όλες οι διενέξεις 

ή διαφορές που σχετίζονται ή/και προκύπτουν από ή/και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της ΕΑ ή μετά την ολοκλήρωση της ΕΑ, θα διευθετούνται 

αποκλειστικά από τα δικαστήρια της Αθήνας. 

13. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ: Η εν λόγω ΕΑ δημιουργεί σχέση μεταξύ ανεξάρτητων εργολάβων και κανένας όρος αυτής δεν συντάσσεται με σκοπό να 

δημιουργήσει οποιαδήποτε σύμπραξη, σχέση αντιπροσώπευσης ή κοινοπραξία ή να εξουσιοδοτήσει οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος να δεσμευτεί 

για λογαριασμό του / εκ μέρους του έτερου μέρους, ούτε πρέπει να θεωρηθεί ότι δημιουργεί τις ανωτέρω σχέσεις ή ότι παρέχει την παραπάνω 

εξουσιοδότηση.  

14. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ: Ο Πωλητής δεν θα χρησιμοποιεί εν γνώσει του τις Υπηρεσίες οποιουδήποτε υπαλλήλου ή 

άλλου προσώπου το οποίο έχει αποκλειστεί από την Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων,(FDA) οποιαδήποτε άλλη ρυθμιστική αρχή ή 

οποιοδήποτε άλλο εφαρμοστέο δίκαιο ή στο οποίο έχει απαγορευτεί από κυβερνητική αρχή να συμμετέχει σε οποιοδήποτε κυβερνητικό πρόγραμμα 

υγείας. Ο Πωλητής θα συμμορφώνεται με τους σχετικούς κανόνες, και δεν θα ενεργεί με τρόπους που ενδέχεται να προκαλέσουν, από μέρους του 

Αγοραστή, των Συνδεδεμένων Εταιρειών, των συνεργατών, των διευθυντών, των στελεχών, των μετόχων, των υπαλλήλων, των εκπροσώπων, ή των 

αντιπροσώπων του παγκοσμίως, παραβίαση των κανονισμών που ισχύουν για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Η ανωτέρω υποχρέωση δεν 

περιορίζεται μόνο στη συμμόρφωση με τις διατάξεις του Νόμου των ΗΠΑ για τις Πρακτικές Διαφθοράς στο Εξωτερικό («FCPA») και του Νόμου του 

Ηνωμένου Βασιλείου περί δωροδοκίας του 2010. 


