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1.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

1.1 Οι ακόλουθοι ορισμοί και κανόνες ερμηνείας
στην παρούσα Προϋπόθεση 1 ισχύουν για
τις παρούσες ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ: σε ό,τι αφορά κάθε ΜΕΡΟΣ,
οποιοδήποτε πρόσωπο ή οργανισμός ελέγχεται
αποκλειστικά ή από κοινού, άμεσα ή έμμεσα από
το εν λόγω ΜΕΡΟΣ.
ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ:
Πνευματική ιδιοκτησία που έχει δημιουργηθεί από
τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ σε σχέση με την παροχή
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ή
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
συμπεριλαμβανομένης
οποιασδήποτε
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ επί των ΥΛΙΚΩΝ.
ASTELLAS: Η Astellas Pharma AEBE με αριθμό
MAE 56740/04/B/04/165 (2008) και έδρα στην οδό
Θουκυδίδου 1, Άγιος Στέφανος, Αττική, Ελλάδα,
14565.
ΠΡΟΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ:
Πνευματική ιδιοκτησία που ελέγχει οποιοδήποτε
ΜΕΡΟΣ κατά την ημερομηνία που τίθεται σε ισχύ
η παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ.
ΧΡΕΩΣΕΙΣ: οι χρεώσεις που καταβάλλονται για
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ή/και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ όπως ορίζονται
στην ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ και περιγράφονται
περαιτέρω στην Προϋπόθεση 8.1.
ΚΩΔΙΚΟΙ: σημαίνει (i) όλους τους σχετικούς
κωδικούς προτύπων και δεοντολογίας προώθησης
που ισχύουν για την παροχή ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ή
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων
του ΕFPIA Code of Practice on the Promotion of
Medicines (Κώδικας Πρακτικής για την Προώθηση
των Φαρμάκων της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας
Φαρμακευτικών
Βιομηχανιών),
του
Κώδικα
Πρακτικής για τις Σχέσεις με τις Οργανώσεις
Ασθενών
της
Διεθνούς
Ομοσπονδίας
Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Ενώσεων (IFPMA)
και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών
Βιομηχανιών (EFPIA) (Code of Practice on
Relationships with Patient Organizations) και των
αντίστοιχων κωδίκων ανά χώρα, του κώδικα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης Γνωμοδότησης και Έρευνας
Αγοράς (ESOMAR) για την εμπορία φαρμάκων, του
κώδικα του EphMRA, του κώδικα περί αποκάλυψης
EFPIA HCP/HCO του 2014, του Κώδικα
Δεοντολογίας
της
Ελληνικής
Ένωσης
Φαρμακοβιομηχανίας
και
(ii)
οποιασδήποτε
κατευθυντήριας
γραμμής
και
κανόνα

αυτορυθμιζόμενου φορέα αναφορικά με το (i)
παραπάνω.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: η προγενέστερη εκ
των ακόλουθων: (i) η ημερομηνία αποδοχής της
σχετικής
ΕΝΤΟΛΗΣ
ΑΓΟΡΑΣ
από
τον
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ή (ii) η ημερομηνία που δύναται
να συμφωνήσει εγγράφως η ASTELLAS με τον
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: οι παρόντες γενικοί όροι και
προϋποθέσεις
(συμπεριλαμβανομένων
οποιονδήποτε πολιτικών αναφέρονται σε αυτές).
ΣΥΜΒΑΣΗ: οποιαδήποτε σύμβαση μεταξύ του
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και της ASTELLAS για την αγορά
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ εκ μέρους της
ASTELLAS που θα διαμορφώνεται σύμφωνα με
την Προϋπόθεση 2.3. ΕΛΕΓΧΟΣ: σε ό,τι αφορά
οποιοδήποτε Πρόσωπο, (α) άμεση ή έμμεση
κατοχή τουλάχιστον του πενήντα τοις εκατό (50%)
σε βάση πλήρους ρευστοποίησης της ψήφου ή/και
των οικονομικών συμφερόντων του εν λόγω
Προσώπου ή (β) άμεση ή έμμεση κατοχή της
εξουσίας διοίκησης ή της κατεύθυνσης της
διοίκησης της διαχείρισης ή των πολιτικών του εν
λόγω Προσώπου (είτε ασκείται είτε όχι μέσω της
ιδιοκτησίας ασφαλειών ή άλλων ιδιοκτησιακών
συμφερόντων, μέσω σύμβασης ή διαφορετικά).
ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: οποιαδήποτε μη
εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία,
τυχαία απώλεια, μεταβολή, μη εξουσιοδοτημένη
αποκάλυψη ή πρόσβαση, καταστροφή ή βλάβη
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: έχει την
έννοια που δίδεται στον οδηγία 95/46/EΚ σε
οποιοδήποτε μελλοντικό ευρωπαϊκό έγγραφο για
την κατάργηση της εν λόγω οδηγίας.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:
έχει την έννοια που δίδεται στον οδηγία 95/46/EΚ
σε οποιοδήποτε μελλοντικό ευρωπαϊκό έγγραφο
για την κατάργηση της εν λόγω οδηγίας.
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: οποιαδήποτε νομοθεσία σε ισχύ
από καιρού εις καιρόν που ρυθμίζει την
επεξεργασία ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ και
ισχύει για την παροχή ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ή
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ σύμφωνα με τη ΣΥΜΒΑΣΗ.
ΠΡΟΪΟΝΤΑ:
οποιοδήποτε
προϊόν
(συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε μέρους ή
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μερών αυτών) που θα προμηθευτεί η ASTELLAS
από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ σύμφωνα με τις
παρούσες ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, όπως ορίζεται σε
ΕΝΤΟΛΗ ΑΓΟΡΑΣ.
ΚΑΛΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ: σε σχέση με
την παροχή των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και οποιωνδήποτε
υποχρεώσεων επικουρικής δραστηριότητας, η
παροχή των εν λόγω ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ με τη χρήση
του βαθμού ικανότητας, φροντίδας, προσοχής,
επιτήρησης, επιμέλειας, πρόβλεψης, ποιοτικού
ελέγχου
και
διαχείρισης
ποιότητας
χρησιμοποιώντας (κατά τον αντίστοιχο χρόνο) ό,τι
θα θεωρείτο στον κλάδο ως οι βέλτιστες ευρέως
αποδεκτές διαδικασίες, τεχνικές και υλικά.
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: όλα τα διπλώματα
ευρεσιτεχνίας,
εφαρμογές
διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας,
σχέδια,
δικαιώματα
βάσης
δεδομένων, δικαιώματα δημιουργού, εμπορικά
σήματα, τεχνογνωσία, ονόματα τομέα, ηθικά
δικαιώματα,
δικαιώματα
σε
εμπιστευτικές
πληροφορίες και όλες οι άλλες μορφές των
δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής
ιδιοκτησίας είτε είναι καταχωρημένα είτε όχι ή
επιδέχονται
καταχώρησης και όπου είναι
εφαρμοστέα ανά την υφήλιο.
ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ:
όλες οι γνώσεις, οι
πληροφορίες, τα δεδομένα, οι εφευρέσεις, οι
βελτιώσεις και τα αποτελέσματα.
ΝΟΜΟΙ: όλοι οι νόμοι, οι κανονισμοί, οι
κανονιστικές απαιτήσεις, οι οδηγίες, οι εντολές και
οι κώδικες πρακτικής της Ελλάδας για την παροχή
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, και η νομοθεσία
σχετικά με τα φαρμακευτικά προϊόντα στην ΕΕ, και
οποιαδήποτε δικαστική απόφαση αρμόδιου
δικαστηρίου ή κατευθυντήρια γραμμή ή απόφαση
κρατικής αρχής ή ρυθμιστικού φορέα σχετικά με τα
παραπάνω.
ΥΛΙΚΟ: όλα τα έγγραφα, τα προϊόντα, τα υλικά
ή/και το προϊόν εργασίας που θα ετοιμαστεί ή/και
θα παραδοθεί από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για την/
στην ASTELLAS σύμφωνα με την ΕΝΤΟΛΗ
ΑΓΟΡΑΣ.
ΜΕΡΟΣ: η ASTELLAS ή ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
(αναλόγως) ενώ ΜΕΡΗ σημαίνει αμφότερους την
ASTELLAS και τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: έχει την έννοια που
δίδεται στον οδηγία 95/46/EΚ σε οποιοδήποτε

μελλοντικό ευρωπαϊκό έγγραφο
κατάργηση της εν λόγω οδηγίας.

για

την

ΠΟΛΙΤΙΚΗ: μια κατευθυντήρια γραμμή, ένας
κώδικας ή πολιτικής της Astellas όπως αναφέρεται
στις παρούσες ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΙΕΣ ή τη ΣΥΜΒΑΣΗ
και όπως τροποποιείται από καιρού εις καιρόν,
ενώ ως
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ θα νοούνται όλα τα
παραπάνω.
ΕΝΤΟΛΗ ΑΓΟΡΑΣ: Η έγγραφη εντολή της
ASTELLAS που περιλαμβάνει και διέπεται από τις
παρούσες ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ για την αγορά
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ή/και ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ από τον
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ: σημαίνει τους διευθυντές, τα
στελέχη, του υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους,
τους ελεγκτές, του επαγγελματίες συμβούλους και
τους υπεργολάβους του αντίστοιχου ΜΕΡΟΥΣ.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ:
οι
έγγραφες
τεχνικές
προδιαγραφές των ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ που ορίζονται
στον ιστότοπο του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ή στον
εμπορικό του κατάλογο, την προσφορά ή σε άλλα
έγγραφα που αποστέλλονται στην ASTELLAS
πριν από την αποδοχή της ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ή
η προδιαγραφή που ορίζεται από την ASTELLAS
εγγράφως.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: οποιαδήποτε υπηρεσία παρέχεται
από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ στην ASTELLAS
σύμφωνα με τις παρούσες ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ,
όπως ορίζονται σε μια ΕΝΤΟΛΗ ΑΓΟΡΑΣ.
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: το άτομο, η οργάνωση, η
εταιρεία ή επιχείρηση που συνάπτει τη ΣΥΜΒΑΣΗ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ: το χρονικό διάστημα που
ορίζεται στην αντίστοιχη ΣΥΜΒΑΣΗ, ή όπου δεν
ορίζεται κάποιο χρονικό διάστημα, μέχρι την
ημερομηνία που ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ έχει
ολοκληρώσει την προμήθεια των ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ή/και των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της εν λόγω ΣΥΜΒΑΣΗΣ κατά
ικανοποιητικό τρόπο προς την ASTELLAS,
ενεργώντας σύμφωνα με τη διακριτική της
ευχέρεια.
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ: τα εμπορικά σήματα, οι
λογότυποι ή οι εμπορικές ονομασίες που κατέχει ή
χρησιμοποιεί
η
ASTELLAS
συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων όσων
χρησιμοποιούνται επί των φαρμακευτικών
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προϊόντων της ASTELLAS ή σε σχέση με αυτά
καθώς και η ονομασία ASTELLAS.

και οποιαδήποτε
τροποποίηση.

εκ

νέου

ρύθμιση

ή

2.

ΣΥΜΒΑΣΗ

3.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

2.1

Η ΕΝΤΟΛΗ ΑΓΟΡΑΣ αποτελεί μια προσφορά
της ASTELLAS για την αγορά ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ή/και ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ από ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
σύμφωνα με τις παρούσες ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ.

3.1

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δηλώνει και εγγυάται
στην ASTELLAS ότι τα ΠΡΟΪΟΝΤΑ:

2.2

2.3

2.4

3.1.1 είναι σύμμορφα σε ό,τι αφορά την
ποσότητα, ποιότητα, τον σχεδιασμό, την
περιγραφή, τα σχέδια, τα φυσικά
δείγματα, τις προδιαγραφές (και
οποιαδήποτε τροποποίηση αυτών)
όπως ορίζεται στη ΣΥΜΒΑΣΗ ή/και
παρατίθεται ή προτείνεται από την
ASTELLAS στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ,

Στο βαθμό που επιτρέπεται από τις
υποχρεωτικές
διατάξεις
οποιουδήποτε
ελληνικού
νόμου,
οι
παρούσες
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, μαζί με τους όρους κάθε
ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΓΟΡΑΣ και οποιασδήποτε άλλης
γραπτής ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που
έχει λάβει η ASTELLAS από τον
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ πριν από την αποστολή της
ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΓΟΡΑΣ στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, θα
ισχύει για κάθε ΣΥΜΒΑΣΗ εξαιρώντας όλους
τους λοιπούς όρους και τις προϋποθέσεις,
συμπεριλαμβανομένων οποιονδήποτε όρων ή
προϋποθέσεων συνεπάγονται από το
εμπόριο, τα έθιμα, την πρακτική ή την
εφαρμοζόμενη διαδικασία ή τους οποίους ο
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
ίσως
σκοπεύει
να
εφαρμόσει ή που έχουν εγκριθεί με
οποιαδήποτε αλληλογραφία ή έγγραφα που
έχουν εκδοθεί από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ,
συμπεριλαμβανομένων
μεταξύ
άλλων
οποιονδήποτε όρων και προϋποθέσεων που
ίσως περιέχονται σε οποιαδήποτε έγγραφη
αποδοχή της ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΓΟΡΑΣ που έχει
εκδοθεί από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.

3.1.2 δεν
έχουν
δυσλειτουργίες
και
ελαττώματα και έχουν καλό σχεδιασμό,
υλικά και εργασία και πληρούν
οποιοδήποτε
πρότυπο
ποιότητας
ορίζεται στη ΣΥΜΒΑΣΗ,
3.1.3 είναι σύμμορφα με όλες τις καταστατικές
απαιτήσεις, τους κανονισμούς και όλους
τους
ισχύοντες
ΝΟΜΟΥΣ
που
σχετίζονται
με
την
παρασκευή,
σήμανση, συσκευασία, αποθήκευση,
τον χειρισμό, την παράδοση και την
πώληση των ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ κατά τον
χρόνο
παράδοσής
τους
συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων,
των απαιτήσεων να έχουν τα
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ικανοποιητική ποιότητα και
είναι κατάλληλα για τον σκοπό για τον
οποίο προορίζονται,

ΜΙΑ ΕΝΤΟΛΗ ΑΓΟΡΑΣ θα θεωρείται ότι έχει
γίνει δεκτή από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και μια
ΣΥΜΒΑΣΗ για την παροχή ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ή/και
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ σύμφωνα με τις παρούσες
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ κατά το προγενέστερο εκ
των ακόλουθων γεγονότων: (i) την έκδοση εκ
μέρους του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ έγγραφης
αποδοχής της ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΓΟΡΑΣ προς την
ASTELLAS ή (ii) οποιαδήποτε πράξη του
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ που να συνάδει με την
εκπλήρωση της ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΓΟΡΑΣ.
Τα δικαιώματα της ASTELLAS δυνάμει των
παρόντων
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ
είναι
επιπρόσθετα
προς
τις
καταστατικές
προϋποθέσεις, τις εγγυήσεις και τους όρους
που συνεπάγονται υπέρ της ASTELLAS από
τον ελληνικό Αστικό Κώδικα, οποιοδήποτε
σχετικό καταστατικό της ελληνικής νομοθεσίας

3.1.4 είναι σύμμορφα με την ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
και
3.1.5 έχουν
διαμορφωθεί,
σχεδιαστεί,
κατασκευαστεί,
ολοκληρωθεί
και
συσκευαστεί έτσι ώστε να είναι ασφαλή
και να μην παρουσιάζουν κίνδυνο για
την υγεία.
3.2
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Τα ΠΡΟΪΟΝΤΑ πρέπει να παρέχονται με
επαρκείς οδηγίες σε ό,τι αφορά τη χρήση και
την ημερομηνία λήξης τους και αν δεν έχει
συμφωνηθεί διαφορετικά από τα ΜΕΡΗ,
εφόσον είναι απαραίτητο, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
με δικό του κόστος θα παρέχει εκπαίδευση
στην ASTELLAS αν είναι απαραίτητη για την
ασφαλή
και
κατάλληλη
χρήση
των
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.
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3.3

3.4

Αν απαιτείται από τη ΣΥΜΒΑΣΗ, ο
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα εγκαταστήσει ή/και θα
θέσει σε λειτουργία τα ΠΡΟΪΟΝΤΑ στις
τοποθεσίες
που
ορίζονται
από
την
ASTELLAS.
Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα
διασφαλίσει ότι οι Εκπρόσωποί του
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ που εμπλέκονται στην
εγκατάσταση ή/και τη θέση σε λειτουργία των
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ είναι κατάλληλοι και δεόντως
ειδικευμένοι.

εκπαιδευμένο προσωπικό και τη
δεξιοτεχνία που απαιτείται για τη
δέουσα και κατάλληλη εκτέλεση των
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ σύμφωνα με την ΚΑΛΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ,
4.2.2 θα παρέχει όλα τα εργαλεία και τον
λοιπό εξοπλισμό που απαιτείται για την
ολοκλήρωση των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ;
4.2.3 θα συνεργάζεται καλή τη πίστει με
άλλους προμηθευτές που παρέχουν
στην ASTELLAS προϊόντα ή υπηρεσίες;

Με την επιφύλαξη οποιασδήποτε τέτοιας
επιθεώρησης ή δοκιμής, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
θα παραμείνει πλήρως υπεύθυνος για τα
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
και
οποιαδήποτε
τέτοια
επιθεώρηση ή δοκιμή δεν θα μειώνει ή θα
επηρεάζει διαφορετικά τις υποχρεώσεις του
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ σύμφωνα με τη ΣΥΜΒΑΣΗ.

4.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

4.1

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ εγγυάται και δηλώνει
στην ASTELLAS ότι οποιαδήποτε ΥΠΗΡΕΣΙΑ
πραγματοποιηθεί από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ή
τον δεόντως διορισμένο υπεργολάβο του:

4.2.4 θα συμμορφώνεται με τις πολιτικές της
ASTELLAS
και όλες τις εύλογες
επιχειρησιακές οδηγίες που συνάδουν
με τη ΣΥΜΒΑΣΗ όπως ορίζονται από
καιρού εις καιρόν από την ASTELLAS
και
4.2.5 θα
ενημερώνει
την
ASTELLAS
εγκαίρως όταν ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
λαμβάνει
γνώση
οποιουδήποτε
ζητήματος δύναται να επηρεάσει τη
δυνατότητα του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ να
παρέχει τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ σύμφωνα με τη
ΣΥΜΒΑΣΗ.

4.1.1 θα είναι σύμμορφη με όλες τις
περιγραφές και τις προδιαγραφές που
ορίζονται στη ΣΥΜΒΑΣΗ,
4.1.2 θα πραγματοποιείται με καλό και
επαγγελματικό τρόπο και με τη δέουσα
ταχύτητα, φροντίδα, δεξιότητα και
επιμέλεια,

5.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

5.1

Τα ΠΡΟΪΟΝΤΑ πρέπει να παραδίδονται, με τη
μεταφορά και τους δασμούς να έχουν
πληρωθεί από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, στην
έδρα της ASTELLAS ή στην τοποθεσία
παράδοσης που ορίζεται από την ASTELLAS
εγγράφως στην ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ πριν
από την παράδοση των ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ και όλες
οι ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ πρέπει να πραγματοποιούνται
στον χρόνο και τόπο που ορίζονται στη
ΣΥΜΒΑΣΗ. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ πρέπει να
εκφορτώνει και να στοιβάζει τα ΠΡΟΪΟΝΤΑ με
δικό του κίνδυνο όπως ορίζει η ASTELLAS.

5.2

Η ημερομηνία παράδοσης πρέπει να ορίζεται
στη ΣΥΜΒΑΣΗ ή αν δεν ορίζεται αυτή η
ημερομηνία
τότε
η
παράδοση
θα
πραγματοποιείται εντός 28 ημερών από την
ημερομηνία της ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ή την
προγενέστερη εύλογη ημερομηνία που μπορεί
να ζητήσει εγγράφως η ASTELLAS. Ο χρόνος
παράδοσης είναι ουσιαστικός.

4.1.3 θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τη
ΣΥΜΒΑΣΗ, τις ευρέως αναγνωρισμένες
εμπορικές πρακτικές, τους τρέχοντες
κώδικες πρακτικής του κλάδου και
ΚΑΛΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ και
4.1.4 θα είναι σύμμορφη με όλους τους
σχετικούς ισχύοντες ΝΟΜΟΥΣ, τα
Ελληνικά Πρότυπα, τις απαιτήσεις
οποιουδήποτε σχετικού καταστατικού
και των ρυθμιστικών φορέων και των
πολιτικών ασφάλειας και προστασίας
και θα τηρεί όλες τις νόμιμες και εύλογες
οδηγίες της ASTELLAS.
4.2

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, χωρίς
χρέωση της ASTELLAS:

επιπρόσθετη

4.2.1 θα διαθέτει τον απαραίτητο χρόνο, την
προσοχή,
τους
πόρους,
το
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5.3

5.4

5.5

Αν δεν ορίζεται διαφορετικά από την
ASTELLAS στη ΣΥΜΒΑΣΗ, οι παραδόσεις θα
γίνονται δεκτές από την ASTELLAS μόνο σε
κανονικές ώρες εργασίας, ήτοι 09:00 έως
17:00 ώρα Ελλάδος.
Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ πρέπει να διασφαλίζει ότι
κάθε
παράδοση
των
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
συνοδεύεται με δελτίο παράδοσης το οποίο
περιέχει, μεταξύ άλλων, τον αριθμό της
ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, την ημερομηνία της
ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, τον αριθμό των
συσκευασιών και το περιεχόμενο και σε
περίπτωση παράδοσης σε δόσεις όπως
ορίζεται στην Προϋπόθεση 5.5 παρακάτω, το
υπόλοιπο που πρόκειται να παραδοθεί.
Στην περίπτωση που η ASTELLAS
συμφωνήσει εγγράφως ότι δέχεται παράδοση
σε δόσεις η ΣΥΜΒΑΣΗ θα θεωρείται ως μία
ΣΥΜΒΑΣΗ για κάθε ξεχωριστή δόση. Ωστόσο
η αδυναμία του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ να
παραδώσει οποιαδήποτε δόση θα δίνει στην
ASTELLAS τη δυνατότητα να θεωρήσει
ολόκληρη τη ΣΥΜΒΑΣΗ ως απορριπτέα, με
την εξαίρεση της περίπτωσης που η αδυναμία
παράδοσης οποιασδήποτε δόσης προκαλέσει
ανεπανόρθωτη ζημιά στην ASTELLAS, το
παραπάνω δικαίωμα απόρριψης δύναται να
μην
θεωρηθεί
ως
παραίτηση
από
οποιαδήποτε υποχρέωση της ASTELLAS
προς τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ που να προκύπτει
από την δέουσα εκτέλεση του συνόλου της
ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

5.6

Αν τα ΠΡΟΪΟΝΤΑ παραδοθούν στην
ASTELLAS σε μεγαλύτερη ποσότητα από
αυτή που έχει ζητηθεί, η ASTELLAS δεν
δεσμεύεται να πληρώσει για το πλεόνασμα και
η ευθύνη του κινδύνου για οποιοδήποτε
πλεόνασμα θα βαραίνει
όπως και η
επιστροφή του τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.

5.7

Η ASTELLAS θα θεωρείται ότι έχει αποδεκτεί
τα ΠΡΟΪΟΝΤΑ εφόσον έχουν περάσει 7
ημέρες από τη διάθεση των ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
προς επιθεώρηση κατόπιν την παράδοσης. Η
έκδοση εκ μέρους της ASTELLAS δελτίου
παραλαβής για τα ΠΡΟΪΟΝΤΑ δεν θα
αποτελεί καμία αναγνώριση της κατάστασης ή
φύσης των εν λόγω ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.
Η
ASTELLAS επίσης έχει το δικαίωμα να
απορρίψει τα ΠΡΟΪΟΝΤΑ ως αν δεν είχαν γίνει
αποδεκτά εντός 28 ημερών από την εμφάνιση

οποιουδήποτε λανθάνοντος ελαττώματος των
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.
6.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

6.1

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα εξακολουθήσει να έχει
την ευθύνη του κινδύνου των ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
έως ότου η ASTELLAS κάνει δεκτά τα
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
κατόπιν
της
παράδοσης
σύμφωνα με την Προϋπόθεση 5.7 παραπάνω.

6.2

Σύμφωνα με την Προϋπόθεση 5.7, ο τίτλος
ιδιοκτησίας των ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ περνάει στην
ASTELLAS κατά το γεγονός που είναι
προγενέστερο: είτε την πληρωμή είτε την
παράδοση, με την επιφύλαξη οποιασδήποτε
επί τούτου παρακράτησης του τίτλου
ιδιοκτησίας από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.

7.

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ASTELLAS

7.1

Τα υλικά, ο εξοπλισμός, τα εργαλεία, οι μήτρες
και τα καλούπια που:
7.1.1 παρέχονται στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ από
την ASTELLAS ή
7.1.2 δεν παρέχονται αλλά χρησιμοποιούνται
από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ συγκεκριμένα
για την παροχή των ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ και
των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
θα αποτελούν πάντα και θα παραμένουν σε
αποκλειστική ιδιοκτησία της ASTELLAS
ωστόσο
θα
φυλάσσονται
από
τον
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ με ασφάλεια με δική του
ευθύνη κινδύνου και θα διατηρούνται και
φυλάσσονται σε καλή κατάσταση από τον
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ έως ότου επιστραφούν στην
ASTELLAS (ο οποίος ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
πρέπει να τα επιστρέψει εφόσον το ζητήσει η
ASTELLAS) και δεν θα διατίθενται με
διαφορετικό τρόπο
από αυτόν που
προβλέπεται στις έγγραφες οδηγίες της
ASTELLAS, ενώ τα εν λόγω αντικείμενα θα
χρησιμοποιούνται με διαφορετικό τρόπο από
αυτόν που επιτρέπει γραπτώς η ASTELLAS.

8.

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ

8.1

Οι χρεώσεις για τα ΠΡΟΪΟΝΤΑ ή τις
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ορίζονται στη ΣΥΜΒΑΣΗ και δεν
περιλαμβάνουν τον φόρο προστιθέμενης
αξίας ωστόσο περιλαμβάνουν όλες τις
υπόλοιπες χρεώσεις, τους δασμούς, τους

-.5.-

ASTELLAS PHARMA AEBE - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ – 13 Δεκεμβρίου 2021
φόρους ή τα τέλη, με την εξαίρεση της
περίπτωσης που συμφωνηθεί διαφορετικά
εγγράφως από τα ΜΕΡΗ («ΧΡΕΩΣΕΙΣ»).
8.2

8.3

Οποιαδήποτε μεταβολή της τιμής ή
επιπρόσθετη ΧΡΕΩΣΗ θα υπόκειται στην
προηγούμενη ρητή έγγραφη συγκατάθεση της
ASTELLAS.

8.5.3

κατά περίπτωση, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
έχει επιβαρυνθεί με αυτά σύμφωνα με
την ΠΟΛΙΤΙΚΗ της Astellas σχετικά με
τις Κατευθυντήριες Γραμμές των
Εξόδων των Προμηθευτών,

8.5.4

τα έξοδα ή/και οι δαπάνες δεν
σχετίζονται με κόστη με τα οποία δεν
έχει
ακόμη
επιβαρυνθεί
ο
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ και

8.5.5

ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ προσκομίζει
έγκυρες αποδείξεις ΦΠΑ για κάθε
έξοδο
ή
δαπάνη
που
έχει
επιβαρυνθεί.

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα αποστέλλει τιμολόγιο
στην ASTELLAS:
8.3.1

8.3.2

για τα ΠΡΟΪΟΝΤΑ, κατά την
παράδοση
ωστόσο
σε
κάθε
περίπτωση εντός τριών μηνών
κατόπιν
της
παράδοσης
των
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ στην ASTELLAS και

8.6

για τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ κατά την
ολοκλήρωση των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ με την
εξαίρεση των περιπτώσεων που η
ASTELLAS
έχει
ζητήσει
συγκεκριμένα
διαστήματα
ή
συγκεκριμένους
χρόνους
στην
ΕΝΤΟΛΗ ΑΓΟΡΑΣ .

Η ASTELLAS έχει τη δυνατότητα να αναλάβει
τη διοργάνωση της μετακίνησης του
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για λογαριασμό του.
Η
ASTELLAS δεν θα πληρώσει οποιαδήποτε
ασφάλεια
σχετίζεται
με
έξοδα
που
προκύπτουν από έξοδα μετακίνησης του
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.

8.7

Σε κάθε τιμολόγιο θα περιλαμβάνονται όλες οι
δαπάνες και οι ισχύουσες τραπεζικές
χρεώσεις πρέπει να ορίζονται ως ξεχωριστά
ποσά. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ πρέπει να
φυλάσσει έγκυρες αποδείξεις που να
αναγράφουν την τοποθεσία, την ημερομηνία
και το ποσό όλων των δαπανών και να τις
προσκομίζει στην ASTELLAS κατόπιν
σχετικού αιτήματος ανά πάσα στιγμή. Όλες οι
δαπάνες αποζημιώνονται κατόπιν αυστηρής
εξέτασης και ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν πρέπει
να χρεώνει οποιοδήποτε περιθώριο ή/και
ΦΠΑ σε οποιαδήποτε δαπάνη.

8.4

Ο αριθμός της ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΓΟΡΑΣ πρέπει να
αναφέρεται σε όλα τα τιμολόγια και ο
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ συμφωνεί ότι η ASTELLAS
δεν θα δεχτεί καμία ευθύνη και υποχρέωση
πληρωμής για τιμολόγια που δεν φέρουν τον
εν λόγω αριθμό ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, εκτός
της περίπτωσης που έχει συμφωνηθεί
διαφορετικά εγγράφως από την ASTELLAS.

8.5

Αν η ASTELLAS συμφωνήσει εκ των
προτέρων εγγράφως να πληρώσει τα έξοδα
του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ή/και τις δαπάνες, θα το
κάνει στον βαθμό που:

9.

ΠΛΗΡΩΜΗ

8.5.1

τα έξοδα ή/και οι δαπάνες είναι σε
εύλογο
επίπεδο
και
ο
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
έχει
πραγματοποιήσει εμπορικά εύλογες
προσπάθειες για να περιορίσει
οποιαδήποτε έκθεση σε έξοδα ή/και
δαπάνες,

9.1

8.5.2

ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ έχει επιβαρυνθεί
με αυτά άμεσα, πλήρως και
αποκλειστικά κατά την παροχή των
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ή την εκτέλεση των
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ή την παροχή του
ΥΛΙΚΟΥ,

Εφόσον ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ παρέχει τα
ΠΡΟΪΟΝΤΑ και τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ σύμφωνα με
τη ΣΥΜΒΑΣΗ, η ASTELLAS πρέπει να
πληρώσει τις ΧΡΕΩΣΕΙΣ για τα ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ή/και τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ όπως ορίζονται στη
ΣΥΜΒΑΣΗ, εντός 60 ημερών από την
παραλαβή του τιμολογίου, με την εξαίρεση της
περίπτωσης που συμφωνείται διαφορετικά
στη ΣΥΜΒΑΣΗ.

9.2

Αν οποιοδήποτε οφειλόμενο ποσό δυνάμει
της ΣΥΜΒΑΣΗΣ δεν πληρωθεί κατά την
ημερομηνία λήξης, με την επιφύλαξη των
λοιπών δικαιωμάτων αμφότερων των ΜΕΡΩΝ
δυνάμει της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, το εν λόγω ποσό θα
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επιβαρυνθεί με τόκο από την ημερομηνία
λήξης έως την πλήρη πληρωμή, τόσο πριν
όσο και μετά από οποιαδήποτε απόφαση, με
επιτόκιο 2% ετησίως πλέον του εκάστοτε
βασικού επιτοκίου της Τράπεζας της Ελλάδος.
Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν δικαιούται να
αναστείλει τις παραδόσεις των ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ή
των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ως αποτέλεσμα της οφειλής
οποιουδήποτε εκκρεμούς ποσού.
9.3

9.4

9.5

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν θα παραδίδει
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ πριν από την
παραλαβή ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΓΟΡΑΣ από την
ASTELLAS και η ASTELLAS δεν θα
υποχρεούται
να
πληρώσει
τον
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για την παροχή ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
και ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ πριν από την παραλαβή
ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, η οποία δεν θα πρέπει
να μη δίδεται ή να καθυστερείται χωρίς εύλογη
αιτία από την ASTELLAS.

10.

10.1 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα διατηρεί πλήρη,
ακριβή και επίκαιρα αρχεία και τα
δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται
σύμφωνα με τους ισχύοντες ΝΟΜΟΥΣ ή σε
σχέση με κάθε ΣΥΜΒΑΣΗ για το μέγιστο
διάστημα δέκα (10) ετών κατόπιν της τελικής
πληρωμής ή για το χρονικό διάστημα που
ορίζεται από τους ισχύοντες ΝΟΜΟΥΣ.
10.2 Εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών κατόπιν
παραλαβής της ειδοποίησης από τον
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, η ASTELLAS (ή ο
εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός της) πρέπει
να έχει δικαίωμα πρόσβασης ώστε να
εξετάσει, ελέγξει και αντιγράψει οποιοδήποτε
αρχείο ή διαδικασία παραγωγής προκειμένου:
10.2.1 να επαληθεύσει τη συμμόρφωση με
τους ισχύοντες ΝΟΜΟΥΣ, τους
ΚΩΔΙΚΕΣ και τις ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ,

Με την επιφύλαξη οποιουδήποτε άλλου
δικαιώματος ή αποκατάστασης, η ASTELLAS
διατηρεί το δικαίωμα να αντισταθμίσει
οποιαδήποτε οφειλή χρηματικού ποσού ανά
πάσα στιγμή από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ προς
την ASTELLAS ή τις ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ της με
οποιοδήποτε ποσό που οφείλεται από την
ASTELLAS ή τις ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ της προς
τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ δυνάμει οποιασδήποτε
ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
Η ΑSTELLAS δύναται να χρησιμοποιήσει
τρίτο προμηθευτή, την Ιnfosys BPO Limited,
με έδρα στην Ινδία (ή οποιαδήποτε οντότητα
δύναται η Astellas να ορίζει από καιρού εις
καιρόν), για την επεξεργασία των τιμολογίων
που αποστέλλονται από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
στην ASTELLAS.
Τα τιμολόγια του
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ θα σαρώνονται ηλεκτρονικά
και θα ελέγχονται από τους υπαλλήλους του
εν λόγω τρίτου προμηθευτή, αποκλειστικά για
τον σκοπό της επεξεργασίας των εν λόγω
τιμολογίων. Με την αποστολή των τιμολογίων
στην ASTELLAS, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ συναινεί
στην επεξεργασία των τιμολογίων του
(συμπεριλαμβανομένων
οποιονδήποτε
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
περιλαμβάνονται σε αυτά), κατ' αυτόν τον
τρόπο.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

10.2.2 να επαληθεύσει τη συμμόρφωση με
τη ΣΥΜΒΑΣΗ,
10.2.3 να ελέγξει οποιαδήποτε υποψία
παραβίασης της Προϋπόθεσης 21 και
της Προϋπόθεσης 22 ή/και
10.2.4 να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε
έρευνα εκ μέρους του κράτους.
10.3 Ο
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
και
οι
ΣΥΝΕΝΔΕΟΜΕΝΕΣ
του
πρέπει
να
συνεργάζονται πλήρως σε ό,τι αφορά
οποιονδήποτε τέτοιο έλεγχο.
11.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ

11.1 Όλη η ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ και τα δικαιώματα επί αυτής
παραμένουν στην κατοχή του ΜΕΡΟΥΣ που
την κατέχει.
11.2 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ με το παρόν παραχωρεί
στην ASTELLAS μη αποκλειστική, διαρκή,
ατελή, παγκόσμια άδεια, με πλήρες δικαίωμα
χορήγησης υπεργολαβιών, για τη χρήση της
ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΑΣ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ προκειμένου να μπορέσει η
ASTELLAS και οι ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ της να
επωφεληθούν πλήρως από τη Σύμβαση
(συμπεριλαμβανομένης της χρήσης και

-.7.-

ASTELLAS PHARMA AEBE - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ – 13 Δεκεμβρίου 2021
πώλησης των ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και
ΥΛΙΚΩΝ).
11.3 Όλη η ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ και το ΥΛΙΚΟ και τα δικαιώματα
επί αυτών θα κατοχυρώνονται αυτομάτως
στην ASTELLAS και ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ με το
παρόν εκχωρεί (και θα διασφαλίσει ότι οι
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ του εκχωρούν) με εγγύηση
πλήρους τίτλου ιδιοκτησίας χωρίς καμία
χρέωση, προνόμιο, άδεια, επιβάρυνση και
υποθήκη,
όλη
την
ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΑ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ και τον ΥΛΙΚΟ
και τα δικαιώματα επί αυτών.
11.4 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ εγκαίρως και με δικά του
έξοδα:
11.4.1 προβαίνει
σε
(ή
φροντίζει
προκειμένου να πραγματοποιηθούν)
όλες
οι
περαιτέρω
ενέργειες
συμπεριλαμβανομένων
των
καταχωρήσεων των εκχωρήσεων και
των αδειών της ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ σε όλα τα οικεία
μητρώα και την έκδοση όλων των
εγγράφων που από καιρού εις καιρόν
δύναται να απαιτήσει η ASTELLAS
για τον σκοπό της διασφάλισης για
την
ASTELLAS
της
πλήρους
ωφέλειάς της από τη ΣΥΜΒΑΣΗ,
συμπεριλαμβανομένου
κάθε
δικαιώματος, τίτλου και συμφέροντος
επί
της
ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΑΣ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ και
του ΥΛΙΚΟΥ και
11.4.2 προβαίνει
στην
αμετάκλητη
παραίτηση ή συγκατάθεση να ασκήσει
όλα της τα ηθικά δικαιώματα (και
οποιοδήποτε
ευρέως αντίστοιχα
δικαιώματα
που
ενδέχεται
να
υφίστανται ανά την υφήλιο) ως προς
τα ΠΡΟΪΟΝΤΑ ή/και τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
προκειμένου να εξασφαλίσει ότι η
ASTELLAS θα επωφεληθεί πλήρως
από τη ΣΥΜΒΑΣΗ.
11.5 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δηλώνει και εγγυάται ότι
τα ΠΡΟΪΟΝΤΑ, η παροχή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η
εκχώρηση
της
ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΑΣ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ και του
ΥΛΙΚΟΥ στην ASTELLAS (κατά περίπτωση)
και η αδειοδότηση της ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΑΣ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
ΤΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
προς την ASTELLAS δεν παραβιάζει την
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ οποιουδήποτε
τρίτου μέρους.
11.6 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ εγγυάται και δηλώνει
επίσης ότι η χρήση ή πώληση των
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ και η λήψη των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
από την ASTELLAS δεν παραβιάζει τα
δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου μέρους.
12.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ
ASTELLAS

12.1 Όποτε τα ΜΕΡΗ συμφωνούν ότι τα
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ της ASTELLAS θα
χρησιμοποιούνται στο ΥΛΙΚΟ, η ASTELLAS
(για λογαριασμό της και ως αδειοδόχος εκ
μέρους
οποιασδήποτε
εκ
των
ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ
της)
εκχωρεί
μη
αποκλειστική, ατελή άδεια προς τον
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ να εφαρμόσει τα ΕΜΠΟΡΙΚΑ
ΣΗΜΑΤΑ στο ΥΛΙΚΟ στον βαθμό που είναι
αυστηρώς απαραίτητο για την εκπλήρωση
των υποχρεώσεων του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
δυνάμει της ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
12.2 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ πρέπει να χρησιμοποιεί
τα ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ και οποιαδήποτε
εταιρική επωνυμία της ASTELLAS μόνο σε
σχέση με το ΥΛΙΚΟ κατά τη μορφή και τον
τρόπο που ορίζεται από την ASTELLAS από
καιρού εις καιρόν και όχι με άλλο τρόπο.
13.

ΑΠΟΡΡΗΤΟ

13.1 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ πρέπει κατά τη ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΙΣΧΥΟΣ της ΣΥΜΒΑΣΗΣ και για διάστημα
δέκα ετών κατόπιν αυτής, να τηρεί αυστηρό
απόρρητο σε ό,τι αφορά το σύνολο της
τεχνικής ή εμπορικής τεχνογνωσίας, τις
προδιαγραφές, τις εφευρέσεις, τις διαδικασίες
ή τις πρωτοβουλίες που είναι εμπιστευτικές
και έχουν αποκαλυφθεί στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
από την ASTELLAS ή τους ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ
της και οποιαδήποτε άλλη εμπιστευτική
πληροφορία αφορά την επιχειρηματική
δραστηριότητα της ASTELLAS ή των
ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ της ή τα προϊόντα της που ο
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δύναται να λάβει και ο
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν πρέπει να αποκαλύψει
τις εν λόγω πληροφορίες σε οποιοδήποτε
τρίτο μέρος ούτε να χρησιμοποιήσει τις εν
λόγω εμπιστευτικές πληροφορίες παρά μόνο
εφόσον είναι απαραίτητο σύμφωνα με τη
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ΣΥΜΒΑΣΗ χωρίς την προηγούμενη έγγραφη
συγκατάθεση
της
ASTELLAS.
Ο
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ πρέπει να περιορίζει την
αποκάλυψη του εν λόγω εμπιστευτικού υλικού
στους υπαλλήλους, αντιπροσώπους ή
υπεργολάβους του εφόσον είναι απαραίτητο
να το γνωρίζουν για τον σκοπό της
εκπλήρωσης
των
υποχρεώσεων
του
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ προς την ASTELLAS και
πρέπει να διασφαλίζει ότι οι εν λόγω
υπάλληλοι, αντιπρόσωποι ή υπεργολάβοι
υπόκεινται στις ίδιες υποχρεώσεις τήρησης
απορρήτου
που
δεσμεύουν
τον
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.

τον οποίο πραγματοποιείται η
επεξεργασία των ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ και του τρόπου που
αυτή πραγματοποιείται ή
14.3.2

14.4

13.2 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ κατά τη ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΙΣΧΥΟΣ της ΣΥΜΒΑΣΗΣ και για διάστημα
δέκα ετών κατόπιν της λήξης της δεν πρέπει
να αποκαλύπτει την ύπαρξη των παρόντων
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ,
οποιασδήποτε
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ή/και το γεγονός ότι παρέχει
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ή/και
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
στην
ASTELLAS σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος
χωρίς προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση
της ASTELLAS.
14.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

14.1 ΤΑ ΜΕΡΗ πρέπει να συμμορφώνονται και να
διασφαλίζουν ότι οι ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ τους
συμμορφώνονται με τις εν λόγω διατάξεις της
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΠΕΡΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ όπως ισχύει σε οποιοδήποτε
και όλα τα προσωπικά δεδομένα που δύνανται
να αποκαλυφθούν σε αυτά ή να περιέλθουν
στη γνώση τους ως απόρροια της παροχής
των ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ή των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
14.2 Στον βαθμό που ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
επεξεργάζεται τα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
κατά την παροχή των ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ή των
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, θα το κάνει ως ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ που ενεργεί
για λογαριασμό της ASTELLAS ως
ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ και
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας
ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
14.3

τα
για

Η
ΑSTELLAS
εξουσιοδοτεί
τον
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
να
αναθέσει
την
επεξεργασία
των
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ σύμφωνα με την παρούσα
ΣΥΜΒΑΣΗ σε ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ του εφόσον:
14.4.1

ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ έχει λάβει
προηγούμενη συγκατάθεση από
την ASTELLAS για την ανάθεση,

14.4.2

ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ μεταθέτει
πλήρως τις υποχρεώσεις του
δυνάμει της παρούσας Ρήτρας για
την προστασία των ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ σε οποιονδήποτε
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ορίσει, έτσι ώστε οι
όροι
για
την
επεξεργασία
δεδομένων
της
σύμβασης
υπεργολαβίας δεν είναι λιγότερο
αυστηροί από τους όρους περί
επεξεργασίας
προσωπικών
δεδομένων που ορίζονται στην
παρούσα Ρήτρα και

14.4.3 ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα παραμείνει
πλήρως υπεύθυνος προς την
ASTELLAS για τις ενέργειες, τα
σφάλματα και τις παραλείψεις
οποιουδήποτε
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
ορίσει για την επεξεργασία των
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.
14.5

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα επεξεργάζεται τα
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ μόνο σύμφωνα
με τις νόμιμες οδηγίες της ASTELLAS και
δεν θα:
14.3.1

δεν
θα
επεξεργάζεται
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
δικούς του σκοπούς.

αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη
για τον καθορισμό των σκοπών για
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Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ πρέπει να διασφαλίσει
ότι
δεν
μεταφέρει
οποιοδήποτε
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΕΔΟΜΕΝΟ εκτός του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου εκτός
εάν και μέχρι να έχει λάβει όλα τα μέτρα και
έχει προβεί σε όλες τις ενέργειες που η
ASTELLAS θεωρεί απαραίτητες για να
διασφαλίσει
ένα
επαρκές
επίπεδο
προστασίας
των
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ
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ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ που θα μεταφέρει (γεγονός
που ίσως απαιτεί μεταξύ άλλων τη σύναψη
συμφωνίας μεταφοράς δεδομένων με την
ASTELLAS βάσει των υποδειγμάτων
συμβατικών ρητρών που έχουν θεσπιστεί
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή).
14.6

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ πρέπει να παρέχει όλη
τη βοήθεια που απαιτείται εύλογα από την
ASTELLAS προκειμένου η ASTELLAS να
δύναται να αποκριθεί, να συμμορφωθεί ή
να λύσει με άλλο τρόπο οποιαδήποτε
απαίτηση, ερώτημα ή καταγγελία έχει λάβει
η ASTELLAS:
14.6.1 από οποιοδήποτε άτομο εν ζωή
του οποίου τα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ
ΔΕΔΟΜΕΝΑ επεξεργάζεται ο
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ εκ μέρους της
ASTELLAS ή
14.6.2 οποιαδήποτε
αρμόδια
προστασίας δεδομένων.

14.7

αρχή

Ο
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
πρέπει
να
χρησιμοποιεί προσωπικό και γενικότερα
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ που έχουν τα αντίστοιχα
επαγγελματικά διαπιστευτήρια τα οποία
παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις αναφορικά
με την τεχνική εμπειρογνωμοσύνη και
προσωπική ακεραιότητα προκειμένου να
διασφαλιστεί
το
απόρρητο
των
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

14.8

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ πρέπει να διαθέτει και
να διατηρεί καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της
παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ κατάλληλα τεχνικά
και οργανωτικά μέτρα για την προστασία
των ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ από
ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

14.9

Στην περίπτωση της ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα
ενημερώσει αμέσως την ASTELLAS και θα
προβεί σε όλες τις πράξεις και τις ενέργειες
που η ASTELLAS θεωρεί απαραίτητες
προκειμένου να επανορθώσει ή περιορίσει
τα
αποτέλεσμα
της
ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ και θα ενημερώνει συνεχώς
την ASTELLAS αναφορικά με τις εξελίξεις

που
αφορούν
την
ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.
Στην
περίπτωση
απώλειας,
βλάβης
ή
καταστροφής
οποιουδήποτε
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ πρέπει
εγκαίρως να αποκαταστήσει το εν λόγω
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΕΔΟΜΕΝΟ σύμφωνα με το
τελευταίο διαθέσιμο αντίγραφο ασφαλείας.
15.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Ανά πάσα στιγμή κατά τη ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ της
ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα διατηρεί σε ισχύ
ασφάλεια σε έγκριτη ασφαλιστική εταιρεία επαρκή
ώστε να πληροί τις υποχρεώσεις του δυνάμει της
παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ, η οποία δεν θα είναι
μικρότερη του £1.000.000, ή του ισόποσου σε Ευρώ
ανά απαίτηση ή σειρά συνδεδεμένων απαιτήσεων ή
γεγονότων και συνολικό όριο ευθύνης σε
ανανεώσιμο διάστημα δώδεκα μηνών πέντε
εκατομμυρίων λιρών (£5.000.000) ή το ισόποσο σε
Ευρώ και αν απαιτείται ανά πάσα στιγμή πρέπει να
προσκομίζει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και την
απόδειξη του τρέχοντος ασφαλίστρου στην
ASTELLAS προς επιθεώρηση.
16.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

16.1 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ πρέπει να αποζημιώνει
την ASTELLAS και τις ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ της
πλήρως για κάθε άμεση, έμμεση ή
συνακόλουθη υποχρέωση (και οι τρεις όροι
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, απώλεια
κέρδους, επιχειρηματική ζημιά, απώλεια της
υπεραξίας και παρόμοιες ζημιές), απώλεια,
ζημιά,
βλάβη,
κόστη
και
δαπάνες
(συμπεριλαμβανομένης
της
εύλογης
διαχείρισης, των νομικών και άλλων
επαγγελματικών αμοιβών και εξόδων και των
προστίμων ρυθμιστικών αρχών), κυρώσεων,
τόκου,
υποχρεώσεων,
αποζημιώσεων,
αποφάσεων,
διακανονισμών ή άλλων
απωλειών που έχουν αποφασιστεί κατά της
ASTELLAS ή που έχει υποστεί ή πληρώσει η
ίδια ή οι ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ της ως αποτέλεσμα
ή σε σχέση με:
16.1.1 οποιαδήποτε παραβίαση από τον
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
ή
τους
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ
του
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
οποιασδήποτε
δήλωσης ή εγγύησης που έχουν δοθεί
δυνάμει των Προϋποθέσεων 3.1, 4.1,
11.5 και 22.4;
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16.1.2 οποιαδήποτε παραβίαση από τον
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
ή
τους
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ του ως προς τις
υποχρεώσεις του δυνάμει της Ρήτρας
14,
16.1.3 την αθέμιτη πρακτική, απάτη ή
εσκεμμένη αθέτηση υποχρέωσης του
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
ή
των
ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ του,
16.1.4 ζημιά εμπράγματης ή προσωπικής
περιουσίας που έχει προκληθεί από
τον
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
ή
τους
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ του,
16.1.5 τραυματισμό
προσώπου,
συμπεριλαμβανομένου
του
τραυματισμού
που
έχει
ως
αποτέλεσμα
θάνατο
που
έχει
προκληθεί από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ή
τους ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ του,
16.1.6 οποιαδήποτε παραβίαση ή φερόμενη
παραβίαση
οποιουδήποτε
δικαιώματος
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ που προκαλείται από
τη χρήση, παρασκευή ή προμήθεια
των ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ή τη χρήση ή
προμήθεια των προϊόντων ή των
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(συμπεριλαμβανομένων
των
ΥΛΙΚΩΝ) και
16.1.7 οποιαδήποτε απαίτηση υποβληθεί
κατά της ASTELLAS αναφορικά με
υποχρέωση,
απώλεια,
ζημιά,
τραυματισμό, κόστος ή δαπάνη που
έχουν υποστεί οι υπάλληλοι ή
αντιπρόσωποι
ή
οποιοσδήποτε
πελάτης της ASTELLAS ή τρίτο μέρος
στο βαθμό που η εν λόγω
υποχρέωση,
απώλεια,
ζημιά,
τραυματισμός, κόστος ή δαπάνη έχει
προκληθεί, σχετίζεται ή προκύπτει
από τα ΠΡΟΪΟΝΤΑ ή την παροχή των
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ή των ΥΛΙΚΩΝ, ως
συνέπεια
άμεσης
ή
έμμεσης
παραβίασης ή αμελούς εκτέλεσης ή
αδυναμίας ή καθυστέρησης εκτέλεσης
των όρων της ΣΥΜΒΑΣΗΣ από τον
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.

17.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ
ASTELLAS

ΤΗΣ

ΕΥΘΥΝΗΣ

ΤΗΣ

ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΩΝ
ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΟΜΩΝ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ASTELLAS Ή ΟΙ
ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΚΟΛΟΥΘΕΣ,
ΑΜΕΣΕΣ,
ΕΙΔΙΚΕΣ,
ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ
Ή
ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ
ΚΕΡΔΩΝ, ΕΙΤΕ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ ΕΙΤΕ ΟΧΙ,
ΒΑΣΕΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Ή
ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ
ΑΛΛΟΥ
ΜΕΡΟΥΣ
ΠΟΥ
ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ Ή
ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΡΗΤΗΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ,
ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ,
ΣΤΡΕΒΛΩΣΗΣ,
ΑΜΕΛΕΙΑΣ, ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ, ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ
ΕΠΙΔΟΡΘΩΣΗΣ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΕΙ ΤΟΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ
ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ. ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ (π.χ. ΣΥΜΒΑΣΗ,
ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ Ή ΑΛΛΟ) ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΙΝΗΘΕΙ ΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ Ή
ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ASTELLAS Ή ΟΙ
ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Ή ΖΗΜΙΕΣ
ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ASTELLAS
ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ
ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΤΙΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΠΟΛΕΙΕΣ Ή
ΖΗΜΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ Ή
ΣΕΙΡΑ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΝ. ΑΥΤΗ Η
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΕ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ Ή ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ASTELLAS, ΤΗ ΣΟΒΑΡΗ ΑΜΕΛΕΙΑ
ΤΗΣ
ASTELLAS
Ή
ΕΣΚΕΜΜΕΝΟΥ
ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ, ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ Ή ΔΟΛΙΑΣ
ΣΤΡΕΒΛΩΣΗΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ASTELLAS Ή
ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ Η ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΑΠΑΙΤΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΥΘΥΝΗ ΠΑΡΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΤΗΝ
ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ.
18.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ

18.1 Η ισχύς της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ξεκινά κατά την
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ και με την
εξαίρεση της περίπτωσης που τερματιστεί
νωρίτερα σύμφωνα με τις παρούσες
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, θα συνεχίσει για όλη τη
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ.
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19.

ΛΗΞΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
να
εκπληρώσει
επαρκώς τις υποχρεώσεις του
δυνάμει της ΣΥΜΒΑΣΗΣ έχει τεθεί σε
κίνδυνο,

19.1 Η ASTELLAS θα έχει το δικαίωμα ανά πάσα
στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο να
καταγγείλει τη ΣΥΜΒΑΣΗ στο σύνολό της ή
μέρος αυτής δίνοντας στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση 30
ημερών, οπότε και όλες οι εργασίες της
ΣΥΜΒΑΣΗΣ θα παύσουν και σε ό,τι αφορά
οποιαδήποτε ΥΠΗΡΕΣΙΑ παρέχεται, η
ASTELLAS πρέπει να καταβάλει στον
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
δίκαιη
και
εύλογη
αποζημίωση για τις εργασίες που είναι σε
εκτέλεση κατά τον χρόνο της καταγγελίας
ωστόσο η εν λόγω αποζημίωση δεν θα
περιλαμβάνει την απώλεια των αναμενόμενων
κερδών ή οποιαδήποτε συνεπακόλουθη
ζημιά.

19.2.6 ο
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
διαπράξει
ουσιαστική
παραβίαση
της
ΣΥΜΒΑΣΗΣ,
19.2.7 επιβληθεί οποιαδήποτε αναγκαστική
πώληση, εκτέλεση ή άλλη διαδικασία
για
οποιοδήποτε
εκ
των
περιουσιακών
στοιχείων
του
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ή
19.2.8 ο
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
κριθεί
αφερέγγυος, δεν είναι σε θέση να
πληρώσει τις οφειλές του, καθώς
καθίστανται πληρωτέες, του έχει
ανατεθεί
σύνδικος
πτώχευσης,
αναγκαστικός
διαχειριστής,
εκκαθαριστής ή διοικητής για το
σύνολο ή οποιοδήποτε μέρος των
περιουσιακών του στοιχείων ή της
επιχείρησή του, έχει προβεί σε
οποιονδήποτε
πτωχευτικό
συμβιβασμό ή συμφωνία με τους
πιστωτές του ή έχει αποτελέσει
αντικείμενο εντολής ή απόφασης
διάλυσης ή ρευστοποίησης (για
σκοπό
πέραν
της
φερέγγυας
συγχώνευσης εξυγίανσης) σε σχέση
με οποιαδήποτε έννομη τάξη.

19.2 Η ASTELLAS έχει το δικαίωμα ανά πάσα
στιγμή με έγγραφη ειδοποίηση προς τον
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ να καταγγείλει τη ΣΥΜΒΑΣΗ
αμέσως χωρίς κόστος ή κύρωση αν:
19.2.1 ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ έχει διαπράξει
οποιαδήποτε
παραβίαση
των
Προϋποθέσεων
11 (Δικαιώματα
Πνευματικής Ιδιοκτησίας), 12 (τα
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ και η επωνυμία
της Astellas), 13 (Απόρρητο), 14
(Προστασία
Δεδομένων),
15
(Ασφάλιση), 22 (Πολιτική κατά της
Διαφθοράς) και 23 (Ασφάλεια και
Περιβαλλοντικές Απαιτήσεις),
19.2.2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ έχει
μεταβολή του ΕΛΕΓΧΟΥ,

υποστεί

19.2.3 ο
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ προβεί σε
οποιαδήποτε ενέργεια ή παραλείψει
οποιαδήποτε ενέργεια που σύμφωνα
με την εύλογη άποψη της ASTELLAS
δύναται να βλάψει ουσιαστικά ή να
θέσει εν αμφιβόλω την φήμη της
ASTELLAS,
19.2.4 ο
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
παύσει
ή
απειλήσει
να
παύσει
τη
δραστηριότητά του (συνολικά ή εν
μέρει),
19.2.5 η
οικονομική
θέση
του
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ επιδεινωθεί σε τέτοιο
βαθμό που σύμφωνα με την
ASTELLAS,
η
ικανότητα
του

19.3 Η καταγγελία της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, όπως και να
προκύψει θα γίνεται με την επιφύλαξη των
δικαιωμάτων και των καθηκόντων της
ASTELLAS που έχουν σωρευτεί πριν από την
καταγγελία. Οι ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ που ρητά ή
σιωπηρά ισχύουν κατόπιν της καταγγελίας θα
συνεχίσουν να ισχύουν με την επιφύλαξη της
καταγγελίας.
19.4 Οι όροι των ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ 3 (Προϊόντα),
4 (Υπηρεσίες), 6 (Κίνδυνος και Τίτλος
Ιδιοκτησίας), 7 (Ιδιοκτησία της Astellas), 11
(Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας), 12
(ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ και επωνυμία της
Astellas), 13 (Απόρρητο), 14 (Προστασία
Δεδομένων),
15
(Ασφάλιση),
16
(Αποζημίωση), 17 (Περιορισμός της Ευθύνης
της Astellas), 18 (Διάρκεια Ισχύος), 19 (Λήξη),
27 (Αναφορά Ανεπιθύμητων Συμβάντων), 27
(Γενικά) και οι υποχρεώσεις των ΜΕΡΩΝ
δυνάμει αυτών, θα εξακολουθήσουν να
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ισχύουν και κατόπιν της καταγγελίας ή λήξης
της ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ και της ολοκλήρωσης
της παροχής των ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ή/και των
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.
20.

αντικατάσταση των ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ή
των
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
και
να
πραγματοποιήσει
όλες
τις
απαραίτητες εργασίες προκειμένου να
διασφαλίσει
ότι
οι
όροι
της
ΣΥΜΒΑΣΗΣ πληρούνται,

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

20.1.5 να αρνηθεί να δεχτεί οποιαδήποτε
περαιτέρω
παράδοση
των
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ή των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ωστόσο
χωρίς
οποιαδήποτε
υποχρέωση
προς
τον
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ,

20.1 Με την επιφύλαξη οποιουδήποτε άλλου
δικαιώματος ή αποκατάστασης που δύνανται
να έχει η ASTELLAS, αν οποιοδήποτε
ΠΡΟΪΟΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ και ΥΛΙΚΟ δεν
παρασχεθεί σύμφωνα με οποιαδήποτε
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ή ο
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν συμμορφωθεί με αυτές,
συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων των
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ 3 και 4, η ASTELLAS θα
έχει το δικαίωμα να επωφεληθεί μίας ή
περισσοτέρων
εκ
των
ακόλουθων
αποκαταστάσεων σύμφωνα με τη διακριτική
της ευχέρεια, είτε η ASTELLAS έχει κάνει
δεκτό κάποιο μέρος των ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ή των
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ είτε όχι:
20.1.1 το δικαίωμα που δύναται να ασκηθεί
κατά την εκτέλεση των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
για την αναστολή οποιασδήποτε
υποχρέωσης πληρωμής αναφορικά
με τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ αν η εκτέλεση δεν
είναι σύμμορφη με την ποιότητα που
ορίζεται στη ΣΥΜΒΑΣΗ ή αν η
εκτέλεση καθυστερήσει,
20.1.2 να ακυρώσει τη ΣΥΜΒΑΣΗ,
20.1.3 να απορρίψει τα ΠΡΟΪΟΝΤΑ ή τις
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (στο σύνολό τους ή
μέρος αυτών) και να τα επιστρέψει
στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ με ευθύνη
κινδύνου
και
έξοδα
του
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
και
ο
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
θα
καταβάλει
αμέσως πλήρη αποζημίωση για τα
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ή τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ που
επιστρέφονται,
20.1.4 κατόπιν επιλογής της ASTELLAS και
εντός του χρονικού πλαισίου που
ορίζεται από την ASTELLAS δύναται
να δώσει στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ την
ευκαιρία
με
επιβάρυνση
του
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
είτε
να
αποκαταστήσει
οποιοδήποτε
ελάττωμα των ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ή των
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, να εκτελέσει εκ νέου τις
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ή
να
παράσχει

20.1.6 να πραγματοποιήσει με επιβάρυνση
του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ οποιαδήποτε
εργασία
είναι
απαραίτητη
προκειμένου να συμμορφωθούν τα
ΠΡΟΪΟΝΤΑ και οι ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ με τη
ΣΥΜΒΑΣΗ και
20.1.7 να απαιτήσει την αποζημίωση για τις
ζημιές που ενδέχεται να έχει υποστεί
ως συνέπεια της παραβίασης ή των
παραβιάσεων της ΣΥΜΒΑΣΗΣ εκ
μέρους του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.
21.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
ΜΕ
ΟΛΟΥΣ
ΤΟΥΣ
ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
ΤΙΣ ASTELLAS

21.1 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ συμφωνεί να παρέχει τα
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ή/και να εκτελέσει τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
με δέουσα συμμόρφωση με όλους τους
ισχύοντες ΝΟΜΟΥΣ και τους ΚΩΔΙΚΕΣ, τη
δέουσα επιχειρηματική δεοντολογία, τους
τρέχοντες πρότυπους κώδικες πρακτικής του
κλάδου και τα ανώτατα πρότυπα που
επικρατούν στον κλάδο του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.
21.2 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα χρησιμοποιήσει τα
βέλτιστα μέσα του για να διασφαλίσει ότι οι
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ του δεν εμπλέκονται και δεν θα
εμπλακούν ποτέ σε οποιαδήποτε αθέμιτη
εργασιακή πρακτική ή δεν θα εφαρμόσουν ή
διατηρήσουν συνθήκες εργασίας κατά
παράβαση των ισχυόντων ΝΟΜΩΝ.
21.3 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ αναγνωρίζει ότι έχει
διαβάσει και συμφωνεί ότι συμμορφώνεται και
θα φροντίσει ώστε οι ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ του
συμμορφώνονται
με
τις
ακόλουθες
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ της Astellas που ορίζονται
παρακάτω και διατίθενται στον ιστότοπο της
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Astellas στους
παρακάτω:

αντίστοιχους

συνδέσμους

για τα ισχύοντα δεδομένα σε σχέση με τις
πληρωμές και τις μεταφορές αξιών,
προκειμένου να διασφαλίσει ότι η ASTELLAS
μπορεί να τηρήσει τις υποχρεώσεις
αποκάλυψης που απαιτούνται από τους
ΝΟΜΟΥΣ και τους ΚΩΔΙΚΕΣ περί διαφάνειας.
Η ASTELLAS θα αποκτά και θα ενοποιεί όλα
τα ισχύοντα δεδομένα για τις πληρωμές και τις
λοιπές
μεταφορές
αξιών
από
τους
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
που
πραγματοποιούν
πληρωμές ή άλλες μεταφορές αξιών για
λογαριασμό της ASTELLAS.

21.3.1 Πολιτική
για
την
παγκόσμια
καταπολέμηση της δωροδοκίας και
της διαφθοράς
21.3.2 Κώδικας
δεοντολογίας
Business Partner.

Astellas

21.4 Επίσης ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ συμφωνεί να
ενημερώνει την ASTELLAS στην περίπτωση
που οι επιχειρηματικές πρακτικές του
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
δεν
συνάδουν
με
οποιαδήποτε εκ των διατάξεων των κωδίκων
ή των ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ που αναφέρονται
παραπάνω στην Προϋπόθεση 21.3.

22.

21.5 Αν ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ πραγματοποιήσει
έρευνα αγοράς κατά τη διάρκεια της παροχής
των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, πρέπει να συμμορφώνεται
με τους σχετικούς Κώδικες και να διασφαλίζει
ότι έχει λάβει τη σχετική συγκατάθεση (ή
σημείωση συγκατάθεσης από άτομα στα
οποία
έχει
τηλεφωνήσει)
από
τους
συμμετέχοντες. Για τους σκοπούς αυτής της
ενότητας, ο όρος «συμμετέχων» σημαίνει
οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο παραχωρεί
συνέντευξη στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για τους
σκοπούς της έρευνας αγοράς όπως για
παράδειγμα, μεταξύ άλλων, συμβούλους,
υπεύθυνους φροντίδας, ασθενείς και τις
οικογένειές τους.

22.2 Ο
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
δεν πρέπει να
πραγματοποιήσει καμία ενέργεια ή παράλειψη
που να προκαλεί ή θα μπορούσε να
προκαλέσει την παραβίαση οποιουδήποτε
νόμου κατά της δωροδοκίας ή της διαφθοράς
ή τη διάπραξη οποιουδήποτε παραπτώματος
σύμφωνα με οποιονδήποτε νόμο κατά της
δωροδοκίας
ή
της
διαφθοράς
από
οποιοδήποτε ΜΕΡΟΣ.

21.6 Με την επιφύλαξη της Προϋπόθεσης 21.5, αν
ο
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
συνεργάζεται
με
επαγγελματίες της περίθαλψης ή οργανώσεις
ασθενών για λογαριασμό της ASTELLAS τότε
τη ASTELLAS πρέπει να συνάψει συμφωνία
άμεσα με τους επαγγελματίες της περίθαλψης
ή την οργάνωση των ασθενών και να
συμμορφώνεται με όλες τις λοιπές απαιτήσεις
που προβλέπονται από τον ΝΟΜΟ, με την
εξαίρεση της περίπτωσης που η ASTELLAS
εξουσιοδοτήσει
τον
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
εγγράφως, πριν από την εκτέλεση των
σχετικών συμφωνιών, να υπογράψει την εν
λόγω συμφωνίες άμεσα με τον επαγγελματία
περίθαλψης ή την οργάνωση ασθενών.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

22.1 Χωρίς να περιορίζεται ο γενικός χαρακτήρας
της Προϋπόθεσης 21, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
συμφωνεί να παρέχει τα ΠΡΟΪΟΝΤΑ ή/και να
εκτελέσει τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ με σύμφωνα με την
ΠΟΛΙΤΙΚΗ Κατά της Διαφθοράς της Astellas.

22.3 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν πρέπει να πληρώσει,
προσφερθεί ή υποσχεθεί να πληρώσει ή να
επιτρέψει την άμεση ή έμμεση πληρωμή
οποιουδήποτε χρηματικού ποσού ή οτιδήποτε
έχει αξία σε οποιονδήποτε αξιωματούχο ή
υπάλληλο της κυβέρνησης ή οποιοδήποτε
πολιτικό κόμμα ή υποψήφιο για πολιτικό
αξίωμα ή/και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο,
συμπεριλαμβανομένου
μεταξύ
άλλων
οποιουδήποτε αξιωματούχου, υπαλλήλου,
αντιπροσώπου ή/και εκπροσώπου άλλης
εταιρείας ή οργανισμού, για τον σκοπό της
επιρροής οποιασδήποτε πράξης ή απόφασης
οποιασδήποτε κυβέρνησης, εταιρείας ή
οργανισμού αναφορικά με τις δραστηριότητες
του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ δυνάμει της ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
22.4 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δηλώνει και εγγυάται ότι:

21.7 Αν ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ προβεί σε πληρωμή ή
άλλη μεταφορά αξιών σε επαγγελματίες της
περίθαλψης ή σε οργανώσεις περίθαλψης για
λογαριασμό της ASTELLAS, πρέπει επίσης να
συμμορφώνεται με την απαίτηση της Astellas

22.4.1 κανένας
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
του
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
ή
των
ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ
του
αποτελεί
αξιωματούχο ή υπάλληλο κρατικής
υπηρεσίας, φορέα ή εταιρείες σε θέση
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να επηρεάζει τις ενέργειες ή
αποφάσεις αναφορικά με την παροχή
των
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ή/και
των
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
από
τον
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ όπως ορίζονται στη
ΣΥΜΒΑΣΗ,
22.4.2 κατά την ημερομηνία αποδοχής της
ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΓΟΡΑΣ δεν είναι υπό
έλεγχο από οποιαδήποτε ρυθμιστική
αρχή ή επαγγελματικό φορέα και δεν
έχει πειθαρχικές κυρώσεις ούτε έχει
αποκλειστεί
από
οποιαδήποτε
ρυθμιστική αρχή ή επαγγελματικό
φορέα.
22.5 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ επιβεβαιώνει ότι οι
αμοιβές που θα καταβληθούν δυνάμει της
ΣΥΜΒΑΣΗΣ είναι εύλογες και ανάλογες με τα
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ή/και τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ που θα
παρασχεθούν.
23.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΚΑΙ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ πρέπει να λαμβάνει όλες τις
άδειες και να συμμορφώνεται με όλους τους
ισχύοντες κανονισμούς για το περιβάλλον και την
ασφάλεια όλων των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών.
Προκειμένου η ASTELLAS να εκφορτώσει,
χρησιμοποιήσει, αποθηκεύσει, χειριστεί, μεταφέρει
και διαθέσει τα ΠΡΟΪΟΝΤΑ και να συμμορφώνεται
με τους ισχύοντες ΝΟΜΟΥΣ, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
πρέπει να παρέχει στην ASTELLAS, κατόπιν
αίτησης, οποιαδήποτε πληροφορία σχετίζεται με τα
χαρακτηριστικά, τα μέρη ή τα περιεχόμενα των
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.
24.

ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

24.1 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν έχει το δικαίωμα να
εκχωρήσει,
μεταφέρει,
χρεώσει,
να
παρακρατήσει πίστη για οποιοδήποτε
πρόσωπο ή να χειριστεί με οποιονδήποτε
άλλο τρόπο οποιοδήποτε εκ των δικαιωμάτων
του δυνάμει οποιασδήποτε ΣΥΜΒΑΣΗΣ ή των
παρόντων
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ
ή
οποιουδήποτε μέρους αυτών ή να αναθέσει με
υπεργολαβία
οποιαδήποτε
εκ
των
υποχρεώσεών του δυνάμει οποιασδήποτε
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ή
των
παρόντων
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ή οποιουδήποτε μέρους
αυτών
χωρίς
προηγούμενη
γραπτή
συγκατάθεση της ΑSTELLAS.

24.2 Η ASTELLAS δύναται να εκχωρήσει,
μεταφέρει, χρεώσει, να παρακρατήσει πίστη
για οποιοδήποτε πρόσωπο ή να χειριστεί με
οποιονδήποτε άλλο τρόπο οποιοδήποτε εκ
των δικαιωμάτων του δυνάμει οποιασδήποτε
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ή
των
παρόντων
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ή οποιουδήποτε μέρους
αυτών ή να αναθέσει με υπεργολαβία
οποιαδήποτε εκ των υποχρεώσεών του
δυνάμει οποιασδήποτε ΣΥΜΒΑΣΗΣ ή των
παρόντων
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ
ή
οποιουδήποτε μέρους αυτών σε οποιοδήποτε
άτομο, οργανισμό, εταιρεία ή επιχείρηση
χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. Σε περίπτωση εκχώρησης η
ASTELLAS πρέπει να ενημερώνει τον
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ σχετικά με την εν λόγω
εκχώρηση.
24.3 Στην περίπτωση που η ASTELLAS ασκεί το
δικαίωμά της να αναθέσει με υπεργολαβία τις
υποχρεώσεις της δυνάμει της Προϋπόθεσης
24.2 παραπάνω, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ πρέπει
να
παρέχει
εύλογη
βοήθεια
(συμπεριλαμβανομένης μεταξύ άλλων της
έκδοσης οποιουδήποτε εγγράφου απαιτείται
από την ASTELLAS) στην ASTELLAS και το
άτομο, τον οργανισμό, την εταιρεία ή
επιχείρηση όπου αναθέτει ASTELLAS τα
δικαιώματα
25.

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Κάθε ΜΕΡΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να μεταθέσει την
ημερομηνία παράδοσης ή πληρωμής ή να ακυρώσει
τη ΣΥΜΒΑΣΗ ή να μειώσει τον όγκο των
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ της παραγγελίας αν εμποδιστεί ή
καθυστερήσει
η
πραγματοποίηση
των
επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων
του
λόγω
συνθηκών πέρα του εύλογου ελέγχου κάθε
ΜΕΡΟΥΣ
συμπεριλαμβανομένων
θεομηνιών,
ενεργειών της κυβέρνησης, πολέμου ή εθνικής
κατάστασης εκτάκτου ανάγκης, τρομοκρατικών
ενεργειών, διαμαρτυριών, ταραχών, εμφύλιων
διαταραχών, πυρκαγιάς, έκρηξης ή πλημμύρας,
επιδημίας.
26.

ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ

26.1 Στο πλαίσιο των παγκόσμιων κανονιστικών
απαιτήσεων της Astellas, η Astellas συλλέγει
πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια των
προϊόντων της που διατίθενται στην αγορά
από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένων
των συνεργατών και των προμηθευτών της.
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Τέτοιες
πληροφορίες
περιλαμβάνουν
πληροφορίες σχετικά με τα Ανεπιθύμητα
Συμβάντα ή/και τις Πληροφορίες Ασφαλείας
(και τα δύο όπως ορίζονται παρακάτω)
σχετικά με τα προϊόντα της Astellas. Σε
περίπτωση που ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ λάβει
Ανεπιθύμητα
Συμβάντα
ή/και
άλλες
Πληροφορίες Ασφαλείας σχετικά με ένα
προϊόν της Astellas, ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα
δηλώσει τις πληροφορίες αυτές στην Astellas
εντός μίας (1) εργάσιμη ημέρα από την
παραλαβή,
στο
GreeceDrugSafety@astellas.com
26.2 Για τους σκοπούς αυτής της ρήτρας, ως
“Ανεπιθύμητο
Συμβάν”
ορίζεται
οποιοδήποτε δυσμενές ιατρικό περιστατικό σε
ασθενή ή σε συμμετέχοντα σε κλινική μελέτη
που λαμβάνει ένα φαρμακευτικό προϊόν και το
οποίο δεν πρέπει απαραιτήτως να έχει αιτιώδη
σχέση με τη θεραπεία. Συνεπώς, ένα
Ανεπιθύμητο Συμβάν μπορεί να είναι
οποιοδήποτε δυσμενές και ακούσιο σημείο
(π.χ. μη φυσιολογικό εργαστηριακό εύρημα),
σύμπτωμα ή ασθένεια που συνδέεται χρονικά
με τη χρήση ενός φαρμακευτικού προϊόντος,
είτε θεωρείται ότι σχετίζεται με το
φαρμακευτικό προϊόν είτε όχι.
26.3 "Πληροφορίες Ασφαλείας" σημαίνει (α)
οποιοδήποτε
Ανεπιθύμητο
Συμβάν,
συμπεριλαμβανομένου
οποιουδήποτε
Ανεπιθύμητου Συμβάντος που σχετίζεται με
κάποιο ελάττωμα ποιότητας ή που λαμβάνεται
μέσω ερώτησης ιατρικών πληροφοριών ή (β)
οποιουδήποτε Ανεπιθύμητου Συμβάντος που
σχετίζεται με αναφορά ψευδεπίγραφου ή
παραποιημένου φαρμακευτικού προϊόντος ή
(γ) οποιοδήποτε από τα ακόλουθα με ή χωρίς
συναφές
Ανεπιθύμητο
Συμβάν:
(i)
οποιοδήποτε απροσδιόριστο περιστατικό
θανάτου, (ii) έκθεση στο φάρμακο κατά τη
διάρκεια της γαλουχίας, (iii) έκθεση στο
φάρμακο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή
κατά τη στιγμή της σύλληψης (μητρική ή
πατρική),
(iv)
έλλειψη
θεραπευτικής
αποτελεσματικότητας, (v) υπερδοσολογία, (vi)
λανθασμένη χρήση, (vii) κατάχρηση, (viii)
σφάλμα φαρμακευτικής αγωγής - δυνητικό,
που αποφεύχθηκε ή που πραγματοποιήθηκε,
(ix) απροσδόκητα ευεργετικά αποτελέσματα,
(x) επαγγελματική έκθεση, (xi) εκτός ενδείξεων
χρήση ή (xii) υποψία μετάδοσης ενός
μολυσματικού παράγοντα.

27.

ΓΕΝΙΚΑ

27.1 Κάθε
δικαίωμα
αποκατάστασης
της
ASTELLAS
δυνάμει
της
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
υφίσταται με την επιφύλαξη οποιουδήποτε
άλλου δικαιώματος ή αποκατάστασης της
ASTELLAS είτε δυνάμει της παρούσας
ΣΥΜΒΑΣΗΣ είτε όχι.
27.2 Αν οποιαδήποτε διάταξη της ΣΥΜΒΑΣΗΣ
θεωρηθεί
από
οποιοδήποτε
αρμόδιο
δικαστήριο, όργανο ή διοικητικό φορέα ως
πλήρως ή μερικώς παράνομη, ανίσχυρη,
άκυρη, ακυρώσιμη, μη εφαρμοστέα ή μη
εύλογη, θα θεωρηθεί στον βαθμό της εν λόγω
παράνομης, ανίσχυρης, άκυρης, ακυρώσιμης,
μη εφαρμοστέας ή μη εύλογης φύσης της
αποσπάσιμη και οι λοιπές διατάξεις της
ΣΥΜΒΑΣΗΣ και το λοιπό μέρος της εν λόγω
διάταξης θα εξακολουθήσουν να ισχύουν
πλήρως και να παράγουν αποτελέσματα.
27.3 Η αδυναμία ή καθυστέρηση εκ μέρους της
ASTELLAS να εφαρμόσει ή να εφαρμόσει
μερικώς
οποιαδήποτε
διάταξη
της
ΣΥΜΒΑΣΗΣ δεν θα θεωρείται παραίτηση
οποιουδήποτε εκ των δικαιωμάτων της
δυνάμει της ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
27.4 Οποιαδήποτε παραίτηση εκ μέρους της
ASTELLAS σε σχέση με οποιαδήποτε
παραβίαση ή οποιαδήποτε αφερεγγυότητα
δυνάμει
οποιασδήποτε
διάταξης
της
ΣΥΜΒΑΣΗΣ από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ δεν
θεωρείται παραίτηση από οποιαδήποτε
επακόλουθη παραβίαση ή αφερεγγυότητα και
με κανένα τρόπο δεν θα επηρεάζει τους
λοιπούς όρους της ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
27.5 Η σχέση του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ με την
ASTELLAS είναι αυτή του ανεξάρτητου
υπεργολάβου. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ και οι
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ του δεν μπορούν σε καμία
περίπτωση να θεωρήσουν εαυτούς ως
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ της ASTELLAS.
27.6 Κάθε αναφορά σε «πρόσωπο» περιλαμβάνει
οποιοδήποτε άτομο, εταιρικό φορέα, σύλλογο,
εταιρεία, επιχείρηση, ίδρυμα, οργανισμό,
κοινοπραξία, κρατική, τοπική ή δημοτική αρχή,
κρατική ή υπερ-κρατική υπηρεσία ή τμήμα,
κράτος ή υπηρεσία κράτους, ή οποιονδήποτε
άλλο φορέα (και σε κάθε περίπτωση είτε έχει
ξεχωριστή νομική προσωπικότητα είτε όχι).
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27.7 Η παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ και οποιαδήποτε
διαφορά ή απαίτηση προκύπτει από ή σε
σχέσει με αυτή ή το αντικείμενό της ή τη
σύνταξή της (συμπεριλαμβανομένων μη
συμβατικών διαφορών ή απαιτήσεων) πρέπει
να διέπεται από την ελληνική νομοθεσία και να
θεωρείται σύμφωνη με αυτή, και τα ΜΕΡΗ
υπόκεινται στην απολειστική δικαιοδοσία των
δικαστηρίων της Αθήνας.
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