
 
       

 
Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Αγοράς 

του ομίλου «The Linde Group»  
 

1. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ, ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 
 

1.1. Οι παρόντες Γενικοί Όροι Αγοράς («Όροι») ισχύουν για την αγορά (i) 
αγαθών και υλικών συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ειδικά 
ανεπτυγμένων ή προσαρμοσμένων προϊόντων, ανταλλακτικών ή 
εξαρτημάτων, καθώς και παραδοτέων που προκύπτουν από την 
εξυπηρέτηση («Αγαθά») και (ii) υπηρεσιών («Υπηρεσίες») από τη LINDE. 
Ως «LINDE» νοείται το νομικό πρόσωπο του ομίλου «The Linde Group» 
που παραγγέλλει τα Αγαθά ή τις Υπηρεσίες από τον προμηθευτή αυτών 
των Αγαθών και Υπηρεσιών («ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ»). Ο όμιλος «The Linde 
Group» είναι διεθνής όμιλος εταιρειών με επικεφαλής την εταιρεία Linde 
AG, Germany (www.linde.com).  

1.2. Οι Όροι ισχύουν για όλες τις τρέχουσες και μελλοντικές επιχειρηματικές 
σχέσεις που αφορούν την αγορά Αγαθών και Υπηρεσιών από τη LINDE, 
ακόμα και στην περίπτωση που δεν αναφέρονται ρητά. Οι τυποποιημένοι 
όροι του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ δεν ισχύουν εκτός εάν η LINDE συναινέσει ρητά 
σε αυτούς εγγράφως. Οι Όροι ισχύουν επίσης στις περιπτώσεις που η 
LINDE, έχοντας επίγνωση συγκρουόμενων ή αποκλινόντων όρων του 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, παραλαμβάνει τα Αγαθά ή τις Υπηρεσίες χωρίς 
επιφύλαξη.  

1.3. Ως «Παραγγελία» νοείται το αίτημα (σε οποιαδήποτε μορφή) προς τον 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για την προμήθεια Αγαθών ή Υπηρεσιών, καθώς και 
σχεδιαγράμματα, προδιαγραφές και άλλα συνημμένα έγγραφα. Το αίτημα 
θεωρείται πάντοτε ότι περιλαμβάνει τους Όρους. Οι Όροι συμπληρώνουν 
την Παραγγελία και σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ της Παραγγελίας και 
των Όρων, υπερισχύουν οι όροι της Παραγγελίας. 

1.4. Εάν μία Παραγγελία δεν γίνει αποδεκτή από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ εντός 14 
ημερών από τη λήψη ή εντός οποιασδήποτε άλλης περιόδου ορίζεται στην 
Παραγγελία («Περίοδος Αποδοχής»), η Παραγγελία θεωρείται 
ανακληθείσα. Έως ότου ο Προμηθευτής αποδεχθεί εγγράφως μια 
Παραγγελία, η LINDE δεν δεσμεύεται από την εν λόγω Παραγγελία και ανά 
πάσα στιγμή μπορεί να την ανακαλέσει, να την τροποποιήσει ή να την 
αλλάξει.  

1.5. Κάθε (i) Παραγγελία που γίνεται αποδεκτή από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ χωρίς 
επιφύλαξη ή τροποποίηση εντός της Περιόδου Αποδοχής, (ii) Παραγγελία 
που γίνεται αποδεκτή από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ με επιφύλαξη ή 
τροποποίηση ή που παραλαμβάνεται από τη LINDE μετά την Περίοδο 
Αποδοχής, αλλά γίνεται αποδεκτή από τη LINDE (σε οποιαδήποτε μορφή) 
ή (iii) άλλη συμφωνία μεταξύ του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και της LINDE που 
παραπέμπει στους παρόντες Όρους αποτελεί «Σύμβαση». Οι 
προδιαγραφές για τα Αγαθά ή/και τις Υπηρεσίες που περιέχονται ή 
ενσωματώνονται στη Σύμβαση διά της παραπομπής ή κάθε άλλη 
προδιαγραφή που συμφωνείται κατά καιρούς εγγράφως μεταξύ της LINDE 
και του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ αναφέρονται ως «Προδιαγραφές».  

1.6. Ως «Εφαρμοστέο Δίκαιο» νοείται το δίκαιο που ισχύει στη χώρα σύμφωνα 
με το εδάφιο 19.1, πλην διαφορετικής διάταξης της Σύμβασης. 

1.7. Εάν χρησιμοποιείται ο όρος «εγγράφως» στους παρόντες Όρους, θα 
περιλαμβάνει την επικοινωνία μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
(e-mail) ή τηλεομοιοτυπίας (fax). 

2. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

2.1. Ο χρόνος έχει ουσιώδη σημασία για την εκτέλεση της Σύμβασης από τον 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. Με την επιφύλαξη των άλλων δικαιωμάτων που μπορεί να 
έχει η LINDE βάσει της Σύμβασης ή βάσει νόμου, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα 
ενημερώσει εγγράφως τη LINDE αμελλητί εάν ανακύψουν συνθήκες που 
υποδηλώνουν ότι δεν θα τηρηθεί ο συμφωνημένος χρόνος παράδοσης 
Αγαθών ή εκτέλεσης Υπηρεσιών.  

2.2. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα παραδίδει τα Αγαθά και θα εκτελεί τις Υπηρεσίες 
στη διάρκεια του κανονικού ωραρίου εργασίας (όπως ισχύει στον τόπο 
παράδοσης/ εκτέλεσης) σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της Σύμβασης 
(«Ημερομηνίες Παράδοσης»). Εάν δεν έχουν δηλωθεί Ημερομηνίες 
Παράδοσης, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα παραδώσει τα Αγαθά και θα εκτελέσει 
τις Υπηρεσίες το ταχύτερο δυνατόν και ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα ενημερώσει 
εγγράφως τη LINDE για την ημερομηνία παράδοσης σε εύλογο πρότερο 
χρόνο. Εκτός εάν συνομολογείται διαφορετικά στη Σύμβαση, ο 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα παραδίδει τα Αγαθά σύμφωνα με τους Διεθνείς 
Εμπορικούς Όρους (Incoterms) του 2010 με δασμούς πληρωμένους (DDP) 
και σύμφωνα με τη Σύμβαση στον προορισμό που ορίζεται στην 
Παραγγελία ή τη Σύμβαση («Τοποθεσία  Παραλαβής»).  

2.3. Εάν ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν παραδώσει τα Αγαθά ή δεν εκτελέσει τις 
Υπηρεσίες έως τις Ημερομηνίες Παράδοσης ή, εφόσον δεν έχουν οριστεί 
Ημερομηνίες Παράδοσης, έως τον χρόνο που έχει ευλόγως τεθεί από τη 
LINDE, τότε, με την επιφύλαξη των άλλων δικαιωμάτων ή ενδίκων 
βοηθημάτων που μπορεί να έχει η LINDE βάσει της Σύμβασης ή βάσει 
νόμου και χωρίς να υπέχει ευθύνη έναντι του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, η LINDE 
μπορεί να υπαναχωρήσει  από  τη Σύμβαση δίνοντας έγγραφη ειδοποίηση 
στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. Σε αυτήν την περίπτωση, η LINDE μπορεί να 
ζητήσει επιστροφή του τιμήματος αγοράς, εάν έχει ήδη καταβληθεί, και να 
απαιτήσει αποζημίωση για το σύνολο των εξόδων, δαπανών, ζημιών και 
άλλων απωλειών που θα υποστεί με υπαιτιότητα του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 
Επιπλέον, όσον αφορά τις Υπηρεσίες, η LINDE θα έχει τα δικαιώματα που 
παρατίθενται στο εδάφιο 8.3.  

2.4. Για κάθε παράδοση Αγαθών, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ είναι υπεύθυνος να 
διασφαλίζει τη συνεχή συμμόρφωση με όλους τους νόμους και τους 
κανονισμούς που ισχύουν για τη μεταφορά και την παράδοση των Αγαθών. 

2.5. Κάθε παράδοση Αγαθών πρέπει να περιλαμβάνει έγγραφα που θα 
περιέχουν τις ακόλουθες ελάχιστες πληροφορίες και κάθε συμπληρωματική 
πληροφορία που έχει ζητήσει η LINDE: αριθμό παραγγελίας, περιγραφή 
Αγαθών και όνομα ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, μονάδα μέτρησης που προσδιορίζει 
τον όγκο, την ποσότητα ή το πλήθος και το σημείο παράδοσης για τα 
Αγαθά. 

2.6. Όλα τα Αγαθά πρέπει να συσκευάζονται (i) με ασφάλεια ώστε να 
αποτρέπεται κάθε ζημία κατά τη  διάρκεια της φόρτωσης, μεταφοράς και 
εκφόρτωσης, καθώς και (ii) σύμφωνα με τις προδιαγραφές συσκευασίας 
της LINDE, εφόσον έχουν δοθεί στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.  

2.7. Επιπλέον, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: 

2.7.1. θα παράσχει στη LINDE, κατόπιν αιτήματος, πιστοποιητικά 
προέλευσης, δηλώσεις, έγγραφα και στοιχεία που αφορούν τις 
εμπορικές απαιτήσεις και, κατόπιν αιτήματος, θα ενημερώσει τη 
LINDE λεπτομερώς και εγγράφως για κάθε ενδεχόμενο περιορισμό 
επί των εξαγωγών ή για τις υποχρεώσεις έγκρισης στη χώρα 
προέλευσης των Αγαθών ή Υπηρεσιών ή στη χώρα προορισμού 
τους· 

2.7.2. θα παράσχει πλήρη στοιχεία σχετικά με κάθε άμεσο και 
μακροπρόθεσμο δυνητικό κίνδυνο και επικινδυνότητα σε σχέση με 
τα Αγαθά. Περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, η τοξικότητα, η 
αναφλεξιμότητα, η επιβλαβής συνέπεια λόγω εισπνοής ή άμεσης 
επαφής καθώς και λόγω άμεσης ή έμμεσης χρήσης αυτών· 

2.7.3. θα παράσχει πλήρη στοιχεία σχετικά με τις καταλληλότερες 
προφυλάξεις ασφαλείας που πρέπει να ληφθούν σε σχέση με τη 
χρήση και τον χειρισμό των Αγαθών· και 

2.7.4. θα τοποθετεί ετικέτες, με τον δέοντα τρόπο και σε περίοπτη θέση, 
σε όλες τις συσκευασίες και τα εμπορευματοκιβώτια που 
περιέχουν επικίνδυνα, τοξικά ή άλλως επιβλαβή Αγαθά 
προκειμένου να προστατεύσει τα πρόσωπα που τα χειρίζονται ή 
είναι εκτεθειμένα σε αυτά. 

2.8. Τμηματικές αποστολές Αγαθών ή πρόωρες παραδόσεις μπορούν να 
πραγματοποιηθούν μόνο με την πρότερη έγγραφη έγκριση της LINDE. Σε 
περίπτωση παράδοσης νωρίτερα από τον συμφωνημένο χρόνο, η LINDE 
διατηρεί το δικαίωμα να επιστρέψει την αποστολή με έξοδα του 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. Εάν η LINDE δεν επιστρέψει κάποια πρόωρη παράδοση, 
μπορεί να αποθηκεύσει τα Αγαθά έως την ημερομηνία παράδοσης με 
ευθύνη και έξοδα του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.  

2.9. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, η LINDE δεν είναι σε θέση να αποδεχτεί την 
παράδοση των Αγαθών κατά τη χρονική στιγμή που ορίζεται στη Σύμβαση, 
ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, εφόσον ζητηθεί από τη LINDE, θα αποθηκεύσει τα 
Αγαθά και θα τα διατηρήσει σε εμπορεύσιμη κατάσταση. Υπό την 

 
  
  
Status: November 2015  
General Terms and Conditions of Purchase of The Linde Group_GRC_EL  1 of 6 

 

 
 



 
       

προϋπόθεση πρότερης έγγραφης συμφωνίας, η LINDE θα αποζημιώσει 
τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για τα εύλογα έξοδα αυτής της αποθήκευσης. 

2.10. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα εκτελεί Υπηρεσίες στις συμφωνημένες τοποθεσίες 
στις Ημερομηνίες Παράδοσης σύμφωνα με τις Προδιαγραφές και την ορθή 
πρακτική και τα πρότυπα του κλάδου. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα τεκμηριώνει 
την εκτέλεση Υπηρεσιών και θα παρέχει αυτά τα έγγραφα στη LINDE 
κατόπιν αιτήματος ή περάτωσης των Υπηρεσιών, το αργότερο μαζί με το 
τιμολόγιο του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. Εάν κάποιο παραδοτέο ή συγκεκριμένο 
αποτέλεσμα πρέπει να επιτευχθεί μέσω των Υπηρεσιών, θα ισχύουν 
ανάλογα οι διατάξεις των παρόντων Όρων αναφορικά με τα Αγαθά. 

2.11. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα εξασφαλίζει ότι το προσωπικό του που εκτελεί τις 
Υπηρεσίες, ειδικότερα όταν εργάζεται στις εγκαταστάσεις της LINDE ή 
πελατών της LINDE, δεν θα θεωρείται ότι έχει συνάψει ή ότι δικαιούται να 
συνάψει σχέση εργασίας με τη LINDE ή τον πελάτη της LINDE. Στην 
περίπτωση παράβασης, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα αποζημιώσει τη LINDE για 
το σύνολο των συναφών εξόδων, δαπανών, ζημιών ή άλλων απωλειών.  

2.12. Εάν ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ κληθεί να εργαστεί σε εγκαταστάσεις που ανήκουν 
ή διαχειρίζονται από τη LINDE ή για λογαριασμό της, τότε ο 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα συμμορφωθεί με όλους τους κανόνες και τις 
διαδικασίες ασφάλειας του εργοταξίου της LINDE με δικά του έξοδα. Στα 
μέτρα αυτά περιλαμβάνονται, χωρίς περιορισμό, τα κατάλληλα μέσα 
ατομικής προστασίας, η παροχή εισαγωγικής κατάρτισης για την 
εξοικείωση με τον χώρο καθώς και η απομάκρυνση όλων των 
απορριμμάτων, καταλοίπων, πλεοναζόντων υλικών και προσωρινών 
κατασκευών προκειμένου να παραδοθεί τακτοποιημένος ο χώρος. Ο 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ βαρύνεται με τον κίνδυνο απώλειας και ζημίας για όλα τα 
υλικά που χρησιμοποιούνται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθούν έως την 
ολοκλήρωση της Σύμβασης.  

3. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΥ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ 

3.1. Πλην διαφορετικής συμφωνίας των μερών, ο κίνδυνος απώλειας και ζημίας 
μεταβιβάζεται στη LINDE κατά τον χρόνο παραλαβής των Αγαθών στην 
Τοποθεσία Παραλαβής. Όποτε συμφωνείται ή απαιτείται Διαδικασία 
Αποδοχής (όπως ορίζεται στο εδάφιο 6.3), η ημερομηνία τελικής αποδοχής 
από τη LINDE θα καθορίζει τη μεταβίβαση κινδύνου. 

3.2. Ο τίτλος κυριότητας επί του συνόλου ή του σχετικού τμήματος των Αγαθών 
μεταβιβάζεται στη LINDE: (i) όταν πραγματοποιηθεί η πληρωμή για τα εν 
λόγω Αγαθά ή μέρος αυτών και (ii) όταν παραδοθούν αυτά τα Αγαθά στη 
συμφωνημένη Τοποθεσία Παραλαβής, όποιο εκ των δύο συμβεί νωρίτερα. 
Όποτε ο τίτλος κυριότητας επί του συνόλου ή μέρους των Αγαθών έχει 
μεταβιβαστεί στη LINDE αλλά τα Αγαθά παραμένουν υπό την κατοχή του 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα επισημαίνει με ευκρίνεια τα Αγαθά 
ως περιουσιακά στοιχεία της LINDE και θα τα αποθηκεύει ξεχωριστά από 
όλα τα άλλα αγαθά. 

4. ΤΙΜΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ  

4.1. Το τίμημα για τα Αγαθά ή/και τις Υπηρεσίες πρέπει να καθορίζεται στη 
Σύμβαση και να παραμένει σταθερό καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης. 

4.2. Πλην διαφορετικής διάταξης της Σύμβασης, το πληρωτέο τίμημα για τα 
Αγαθά ή/και τις Υπηρεσίες: 

4.2.1. δεν περιλαμβάνει φόρο προστιθέμενης αξίας («ΦΠΑ») ή άλλον 
φόρο πωλήσεων, και 

4.2.2. περιλαμβάνει όλες τις χρεώσεις συσκευασίας, αποστολής, 
μεταφοράς, ασφάλισης και παράδοσης των Αγαθών, όλα τα έξοδα 
ταξιδιού, τα έξοδα σίτισης, διαμονής και τα άλλα έξοδα που 
συνδέονται με τις Υπηρεσίες και όλους τους δασμούς, τις άδειες, 
τις εγκρίσεις και τους φόρους (πλην ΦΠΑ ή άλλου φόρου 
πωλήσεων) που μπορεί να είναι πληρωτέοι κατά καιρούς για τα 
Αγαθά ή/και τις Υπηρεσίες. 

4.3. Εάν η Σύμβαση ορίζει ότι είναι πληρωτέος ΦΠΑ ή άλλος φόρος πωλήσεων 
σε σχέση με τα Αγαθά ή τις Υπηρεσίες, η LINDE οφείλει να τον εξοφλήσει 
μόνον όταν λάβει ένα έγκυρο τιμολόγιο ΦΠΑ ή άλλου φόρου πωλήσεων. 

4.4. Πλην διαφορετικής πρόβλεψης της Σύμβασης και υπό τον όρο ότι ο 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του βάσει της 
Σύμβασης, η LINDE θα εξοφλεί τα Αγαθά ή/και τις Υπηρεσίες εντός πέντε 
εργάσιμων ημερών από το τέλος του μήνα που έπεται του μήνα παραλαβής 
του ακριβούς και δεόντως καταρτισμένου τιμολογίου του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 
Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ μπορεί να εκδώσει το τιμολόγιο μόνον αφού 
παραδοθούν τα σχετικά Αγαθά στη LINDE ή αφού ολοκληρωθούν οι 
σχετικές Υπηρεσίες. Τα τιμολόγια πρέπει πάντοτε να περιλαμβάνουν τον 

αριθμό επίσημης παραγγελίας και να συμμορφώνονται με όλους τους 
ισχύοντες νόμους και τις προδιαγραφές που ζητά η LINDE. 

4.5. Η LINDE μπορεί να παρακρατήσει την πληρωμή κάθε αμφισβητήσιμου ή 
ανεπαρκώς τεκμηριωμένου ποσού που περιλαμβάνεται σε κάποιο 
τιμολόγιο. Η LINDE μπορεί επίσης να συμψηφίσει κάθε ποσό που οφείλει ο 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ στη LINDE ή σε άλλο μέλος του ομίλου «The Linde 
Group», με κάθε ποσό που οφείλει η LINDE στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ βάσει 
της Σύμβασης, ή μπορεί να διεκδικήσει τα ποσά αυτά ως οφειλή. 

4.6. Η εξόφληση τιμολογίου από τη LINDE δεν αποτελεί αποδοχή των Αγαθών 
ή/και των Υπηρεσιών που καλύπτονται από το τιμολόγιο και δεν θίγει καμία 
απαίτηση που μπορεί να διατηρεί η LINDE εναντίον του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ σε 
σχέση με τη Σύμβαση. 

5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

5.1. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα παρέχει Αγαθά ανώτατης ποιότητας και σύμφωνα 
με τις Εγγυήσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, όπως ορίζονται στο εδάφιο 7.3. Ο 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα συμμορφώνεται με τις ισχύουσες νομοθετημένες 
διατάξεις καθώς και την ορθή πρακτική και τα πρότυπα του κλάδου και θα 
αναπτύσσει, θα κατασκευάζει και θα ελέγχει τα Αγαθά που πρόκειται να 
παραδοθούν προκειμένου να πληρούν  τις εν λόγω διατάξεις και τη 
Σύμβαση. 

5.2. Εάν ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ διαπιστώσει ότι τα Αγαθά ή οι Υπηρεσίες δεν 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ποιότητας και τις Εγγυήσεις του 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ όπως ορίζονται στο εδάφιο 7.3 ή/και εάν ο 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ έχει δικαιολογημένες αμφιβολίες σχετικά με τη 
συμμόρφωση των Αγαθών ή των Υπηρεσιών με αυτές τις απαιτήσεις, τότε ο 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα ειδοποιήσει αμέσως τη LINDE εγγράφως και θα 
συμβουλεύσει τη LINDE για τα περαιτέρω μέτρα που πρέπει να ληφθούν. 
Το ίδιο ισχύει εάν ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ πληροφορηθεί δικαιώματα 
ιδιοκτησίας τρίτων τα οποία έρχονται σε σύγκρουση με την απεριόριστη 
χρήση των Αγαθών ή των Υπηρεσιών από τη LINDE. Η παραλαβή και ο 
χειρισμός αυτών των πληροφοριών από τη LINDE δεν θίγει καμία απαίτηση 
που μπορεί να διατηρεί η LINDE εναντίον του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ λόγω αυτής 
της μη συμμόρφωσης. 

5.3. Η LINDE μπορεί να επιθεωρεί τα Αγαθά ή τις Υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή 
πριν από την παράδοση ή ολοκλήρωση των Αγαθών ή των Υπηρεσιών 
στις εγκαταστάσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ή σε οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία. 
Η επιθεώρηση από τη LINDE δεν απαλλάσσει τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ από τις 
υποχρεώσεις ή την ευθύνη του για τα Αγαθά ή τις Υπηρεσίες και δεν 
υποδηλώνει την αποδοχή των Αγαθών ή των Υπηρεσιών από τη LINDE. 
Το δικαίωμα της LINDE για επιθεώρηση πριν από την παράδοση δεν θίγει 
το δικαίωμα της LINDE να απορρίψει τα Αγαθά μετά την παράδοση. 

5.4. Η LINDE μπορεί να ζητήσει πιστοποιητικά πρώτων υλών και πιστοποιητικά 
δοκιμής για υλικά και είδη εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται για την 
προμήθεια υλικών και την κατασκευή των Αγαθών. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα 
παρέχει αυτά τα πιστοποιητικά στη LINDE εντός πέντε εργάσιμων ημερών 
από τη λήψη του εν λόγω αιτήματος. 

6. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΙ  

6.1. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα παρέχει όλα τα Αγαθά και τις Υπηρεσίες σύμφωνα 
με τη Σύμβαση και τις Προδιαγραφές. Η LINDE μπορεί να επιθεωρεί και να 
ελέγχει τα Αγαθά κατά ή μετά την παραλαβή των Αγαθών από την ίδια τη 
LINDE. Διά του παρόντος εγγράφου, στον βαθμό που επιτρέπεται από τον 
νόμο, αποκλείεται κάθε υποχρέωση της LINDE βάσει του Εφαρμοστέου 
Δικαίου να επιθεωρεί τα Αγαθά ή τις Υπηρεσίες ή να ειδοποιεί τον 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για τα ελαττώματα εντός ορισμένης χρονικής περιόδου. 
Εάν η υποχρέωση επιθεώρησης δεν μπορεί να αποκλειστεί, θα ισχύουν τα 
ακόλουθα: (i) η LINDE οφείλει μόνο να επιθεωρήσει τα Αγαθά σε σχέση με 
αποκλίσεις ως προς την ταυτότητα και την ποσότητα και για εμφανείς ζημίες 
λόγω μεταφοράς και (ii) η LINDE θα ειδοποιεί τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για 
αυτές τις αποκλίσεις και ζημίες εντός 14 ημερών από την παραλαβή των 
Αγαθών στην Τοποθεσία Παραλαβής. Για να τηρηθεί η απαίτηση της 
ειδοποίησης, η LINDE αρκεί μόνο να παράσχει στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
σύντομη περιγραφή της απόκλισης , της ζημίας ή του ελαττώματος. 

6.2. Πριν από την παράδοση ή την εκτέλεση και εντός 30 ημερών μετά την 
παράδοση ή την εκτέλεση, ή όποιο μεγαλύτερο διάστημα ορίζεται στο 
εδάφιο 6.3, και με την επιφύλαξη των άλλων δικαιωμάτων ή ενδίκων 
βοηθημάτων που μπορεί να έχει η LINDE βάσει της Σύμβασης ή βάσει 
νόμου, η LINDE μπορεί να απορρίψει εν όλω ή εν μέρει κάποια παράδοση 
Αγαθών ή εκτέλεση Υπηρεσιών που δεν συμμορφώνονται πλήρως με τη 
Σύμβαση. Εάν ορισμένα μέρη των Αγαθών ή των Υπηρεσιών δεν 
συμμορφώνονται με τη Σύμβαση, η LINDE μπορεί να απορρίψει συνολικά 
την παράδοση ή την εκτέλεση εκτός εάν ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ μπορεί να 
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αποδείξει ότι η υπόλοιπη παράδοση ή εκτέλεση συμμορφώνεται με τη 
Σύμβαση.  

6.3. Εάν, σύμφωνα με τη Σύμβαση ή υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες, η LINDE 
κληθεί να ελέγξει και να εγκρίνει τα Αγαθά ή τις Υπηρεσίες ως προς τη 
συμμόρφωσή τους με τη Σύμβαση, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα ζητήσει από τη 
LINDE να προχωρήσει στους ελέγχους και την αποδοχή μετά την 
ολοκλήρωση της παράδοσης των Αγαθών ή των Υπηρεσιών («Διαδικασία 
Αποδοχής»). Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα υποβάλει αυτό το αίτημα με βάση τις 
ημερομηνίες που αναγράφονται στη Σύμβαση ή, εάν δεν ορίζεται 
ημερομηνία, το ταχύτερο δυνατό. Κατόπιν εύλογου αιτήματος της LINDE, ο 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα παράσχει το κατάλληλο προσωπικό για να 
παρευρεθεί σε αυτούς τους ελέγχους με δικά του έξοδα. Η LINDE μπορεί 
να απορρίψει τα Αγαθά ή τις Υπηρεσίες εν όλω ή εν μέρει εάν ο 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν αποδείξει ότι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της 
Σύμβασης ή/και τα συμφωνημένα κριτήρια αποδοχής. Εάν η LINDE δεν 
δεχτεί τα Αγαθά ή τις Υπηρεσίες εν όλω ή εν μέρει, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα 
διερευνήσει αμέσως τη μη συμμόρφωση, θα την επανορθώσει και θα 
επαναλάβει τη Διαδικασία Αποδοχής. Μετά την αποτυχία της δεύτερης 
Διαδικασίας Αποδοχής, η LINDE μπορεί, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, 
να επιλέξει να επαναλάβει τη Διαδικασία Αποδοχής ή να ασκήσει τα 
δικαιώματα που παρατίθενται στο άρθρο 8. Δεν θα θεωρείται ότι η LINDE 
έχει αποδεχτεί τα Αγαθά ή τις Υπηρεσίες αποκλειστικά και μόνο επειδή τα 
χρησιμοποιεί εν όλω ή εν μέρει για λόγους κάλυψης επιχειρησιακών 
αναγκών. 

7. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ  

7.1. Με την επιφύλαξη των εγγυήσεων που παρέχονται βάσει της Σύμβασης ή 
βάσει νόμου, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ εγγυάται ότι τα Αγαθά και κάθε 
ανταλλακτικό ή υλικό που χρησιμοποιείται στην κατασκευή ή την εκτέλεση 
εργασιών που συνδέονται με τα Αγαθά: 

7.1.1. θα είναι κατάλληλα για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται· 

7.1.2. θα είναι κατάλληλα για κάθε ειδικό σκοπό που θέτει η LINDE στον 
Προμηθευτή· 

7.1.3. θα συμμορφώνονται, από κάθε άποψη, με τις Προδιαγραφές και, 
κατά περίπτωση, με δείγματα ή σχεδιαγράμματα. Ειδικότερα, τα 
μέτρα και τα σταθμά, τα σήματα, τα υπομνήματα, οι λέξεις, τα 
στοιχεία ή οι περιγραφές, εφόσον υπάρχουν, που σφραγίζονται, 
εκτυπώνονται ή άλλως επικολλώνται στα Αγαθά ή τα 
εμπορευματοκιβώτια (περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες σημάνσεις 
κάθε χώρας προέλευσης) ή παραπέμπουν στα Αγαθά που 
παραδίδονται βάσει του παρόντος είναι αληθή και ορθά και 
συμμορφώνονται με κάθε νομοθέτημα, κανονισμό και νόμο· 

7.1.4. θα είναι καινούργια και αχρησιμοποίητα, άρτια τεχνικά, από 
ανθεκτικά υλικά και απαλλαγμένα από ελαττώματα (λανθάνοντα ή 
άλλου είδους)· 

7.1.5. θα συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες διεθνείς και τοπικούς 
νόμους και κανονισμούς σε σχέση με τον σχεδιασμό, την 
κατασκευή, την πώληση, τη συσκευασία, τη σήμανση, τα πρότυπα 
ασφαλείας και τη χρήση των Αγαθών, οι οποίοι είναι σε ισχύ την 
ημερομηνία παράδοσης·  

7.1.6. θα συνοδεύονται από όλες τις πληροφορίες, τις προειδοποιήσεις, 
τις οδηγίες και την τεκμηρίωση που αφορούν τη χρήση, 
αποθήκευση, λειτουργία, κατανάλωση, μεταφορά και απόρριψη 
αυτών των Αγαθών· και  

7.1.7. πλην διαφορετικής συμφωνίας, θα συμμορφώνονται με τις 
δηλώσεις και εγγυήσεις των φυλλαδίων και του διαφημιστικού 
υλικού του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 

7.2. Παράλληλα με κάθε άλλη εγγύηση που μπορεί να έχει η LINDE βάσει της 
Σύμβασης ή βάσει νόμου, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ εγγυάται ότι όλες οι 
Υπηρεσίες θα εκτελεστούν (i) με την υψηλή επαγγελματική δεξιοτεχνία, τις 
ορθές πρακτικές και την ορθή κρίση που κατά κανόνα ασκούνται από 
αναγνωρισμένες επαγγελματικές εταιρείες που παρέχουν παρόμοιου είδους 
υπηρεσίες· (ii) τηρώντας πλήρως όλους τους ισχύοντες νόμους και (iii) κατά 
τρόπο που θα διασφαλίζει ότι οι Υπηρεσίες που ολοκληρώνονται βάσει της 
Σύμβασης είναι απαλλαγμένες από ελαττώματα υλικών, είναι τεχνικά άρτιες 
και κατάλληλες για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται. 

7.3. Κάθε εγγύηση που προβλέπεται στο παρόν άρθρο 7 ή υφίσταται βάσει της 
Σύμβασης ή βάσει νόμου («Εγγυήσεις ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ») ισχύει για 
διάστημα 24 μηνών μετά την αποδοχή των Αγαθών στην Τοποθεσία 
Παραλαβής, την έγκριση εκ μέρους της LINDE σύμφωνα με το εδάφιο 6.3 ή 
την ολοκλήρωση των Υπηρεσιών (όποιο εξ αυτών επέλθει τελευταίο), ή για 

κάθε μεγαλύτερο διάστημα που ορίζεται στο Εφαρμοστέο Δίκαιο ή στη 
Σύμβαση («Περίοδος Εγγύησης»).  

8. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  

8.1. Εάν τα παραδοθέντα Αγαθά δεν συμμορφώνονται με τις Εγγυήσεις του 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ («Ελαττωματικά Αγαθά»), τότε, με την επιφύλαξη των 
άλλων δικαιωμάτων ή ενδίκων βοηθημάτων που μπορεί να έχει η LINDE 
βάσει της Σύμβασης ή βάσει νόμου, η LINDE μπορεί, κατ’ επιλογή της, να 
επιλέξει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέσα αποκατάστασης:  

8.1.1. να αρνηθεί να τα παραλάβει·  

8.1.2. να απαιτήσει από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ να επισκευάσει ή να 
αντικαταστήσει τα Ελαττωματικά Αγαθά, αποκλειστικά με έξοδα 
του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, εντός της περιόδου που ευλόγως θα θέσει η 
LINDE αλλά το αργότερο εντός 21 ημερών από τη λήψη του 
αιτήματος της LINDE·  

8.1.3. να προχωρήσει στις επισκευές αντί για τον  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ή να 
μεριμνήσει για την εκτέλεση των επισκευών από τρίτους, 
αποκλειστικά με έξοδα του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ·  

8.1.4. να ζητήσει από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ να αποζημιώσει τη LINDE για 
το σύνολο των εξόδων, δαπανών, ζημιών και άλλων απωλειών 
που συνδέονται με την επισκευή ή την αντικατάσταση. 
Περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, τα έξοδα διερεύνησης και ανάλυσης 
του ελαττώματος, τα έξοδα εγκατάστασης/ απεγκατάστασης, τα 
έξοδα απασχόλησης ίδιου προσωπικού ή εξωτερικών 
συνεργατών, τα έξοδα ανταλλακτικών, οι αμοιβές δικηγόρων ή 
άλλα δικαστικά έξοδα, τα έξοδα διαμονής, ταξιδιού ή μεταφοράς·  

8.1.5. να απαιτήσει αποζημίωση από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για το σύνολο 
των εξόδων, δαπανών, ζημιών και άλλων απωλειών που θα 
υποστεί η LINDE λόγω των Ελαττωματικών Αγαθών.  

8.2. Εάν ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν αποκαταστήσει την παράβαση των 
Εγγυήσεων του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ σε σχέση με τα Ελαττωματικά Αγαθά 
εντός της περιόδου που ορίζεται στο εδάφιο 8.1.2 ή εάν ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
δεν είναι σε θέση να υλοποιήσει ή εάν απορρίψει την επισκευή ή την 
αντικατάσταση των Ελαττωματικών Αγαθών, τότε, με την επιφύλαξη των 
άλλων δικαιωμάτων ή ενδίκων βοηθημάτων που μπορεί να έχει η LINDE 
βάσει της Σύμβασης ή βάσει νόμου και παράλληλα με τα δικαιώματα που 
περιγράφονται στο εδάφιο 8.1, η LINDE μπορεί, κατ’ επιλογή της: 

8.2.1. να υπαναχωρήσει από  τη Σύμβαση και να ζητήσει την επιστροφή 
του τιμήματος αγοράς, εάν έχει ήδη καταβληθεί, οπότε σε αυτή την 
περίπτωση η LINDE θα επιστρέψει τα Ελαττωματικά Αγαθά στον 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, αποκλειστικά με έξοδα του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ· ή  

8.2.2. να απαιτήσει μείωση ή επιστροφή (κατά περίπτωση) του τιμήματος 
αγοράς κατά το ποσό της μειωμένης αξίας των Ελαττωματικών 
Αγαθών· ή  

8.2.3. να επιστρέψει τα Ελαττωματικά Αγαθά στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ με 
ευθύνη και έξοδα του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και να λάβει όμοια ή 
παρεμφερή αγαθά από εναλλακτικό προμηθευτή και να απαιτήσει 
αποζημίωση από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για τυχόν  συμπληρωματικά 
έξοδα και τις δαπάνες που ευλόγως θα υποστεί η LINDE·  

και  

8.2.4. να απαιτήσει αποζημίωση από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για το σύνολο 
των εξόδων, δαπανών, ζημιών και άλλων απωλειών που θα 
υποστεί η LINDE λόγω των Ελαττωματικών Αγαθών. 

8.3. Εάν οι εκτελεσθείσες Υπηρεσίες δεν συμμορφώνονται με τις Εγγυήσεις του 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ («Πλημμελείς Υπηρεσίες»), τότε, με την επιφύλαξη των 
άλλων δικαιωμάτων ή ενδίκων βοηθημάτων  που μπορεί να έχει η LINDE 
βάσει της Σύμβασης ή βάσει νόμου, η LINDE μπορεί, κατ’ επιλογή της, να 
επιλέξει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα δικαιώματα :  

8.3.1. να ζητήσει από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ να εκτελέσει ξανά τις 
Υπηρεσίες, χωρίς χρέωση, και το ταχύτερο δυνατό·  

8.3.2. να ζητήσει από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ να μειώσει αναλογικά την 
αποζημίωση που είναι αποδοτέα για τις Πλημμελείς Υπηρεσίες·  

8.3.3. να λάβει τις Υπηρεσίες από τρίτο μέρος και να ζητήσει από τον 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ να την αποζημιώσει για όλα τα εύλογα έξοδα και 
δαπάνες που θα υποβληθεί εκ της αιτίας αυτής.  
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8.3.4. να καταγγείλει τη Σύμβαση και να αρνηθεί να δεχθεί την περαιτέρω 
εκτέλεση των Υπηρεσιών βάσει της Σύμβασης·  

8.3.5. να απαιτήσει αποζημίωση από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για το σύνολο 
των εξόδων, δαπανών, ζημιών και άλλων απωλειών που θα 
υποστεί η LINDE λόγω των Πλημμελών Υπηρεσιών. 

9. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ  

9.1. Εάν εγερθεί απαίτηση κατά της LINDE λόγω παραβίασης κανονισμών 
περί δημόσιας ασφάλειας ή ευθύνης για προϊόντα σε σχέση με την 
παράδοση των Αγαθών ή την εκτέλεση των Υπηρεσιών από τον 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, τότε, στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπει το 
Εφαρμοστέο Δίκαιο, με την επιφύλαξη των άλλων δικαιωμάτων ή 
ενδίκων βοηθημάτων  που μπορεί να έχει η LINDE βάσει της 
Σύμβασης ή βάσει νόμου, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα αποζημιώσει τη 
LINDE καθώς και τους εργαζομένους, τα στελέχη, τους 
αντιπροσώπους, τους πελάτες της και τους διαδόχους και τους 
εκδοχείς («Δικαιούχοι Αποζημίωσης») για κάθε ευθύνη, απώλεια, 
δαπάνη, έξοδο (περιλαμβάνονται οι αμοιβές δικηγόρων ή άλλα 
δικαστικά έξοδα, τα έξοδα ανάκλησης προϊόντων και τα έξοδα για 
τους εργαζομένους της), ζημία ή τραυματισμό που προκύπτει από 
αυτή την παραβίαση, εκτός εάν ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ αποδείξει ότι δεν 
προκάλεσε την παραβίαση ο ίδιος.  

9.2. Με την επιφύλαξη των άλλων δικαιωμάτων ή ενδίκων βοηθημάτων που 
μπορεί να έχει η LINDE βάσει της Σύμβασης ή βάσει νόμου και στον 
μέγιστο βαθμό που επιτρέπει το Εφαρμοστέο Δίκαιο, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
θα αποζημιώσει τη LINDE και τους Δικαιούχους Αποζημίωσης για κάθε 
ευθύνη, απώλεια, δαπάνη, έξοδο (περιλαμβάνονται οι αμοιβές δικηγόρων ή 
άλλα δικαστικά έξοδα, τα έξοδα ανάκλησης προϊόντων και τα έξοδα για 
τους εργαζομένους της), ζημία ή τραυματισμό εξαιτίας (i) Ελαττωματικών 
Αγαθών ή/και Πλημμελών Υπηρεσιών ή (ii) παράβασης από τον 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ή των προμηθευτών του ή υπεργολάβων της Σύμβασης 
(περιλαμβάνεται κάθε εκπρόθεσμη παράδοση Αγαθών ή εκπρόθεσμη 
εκτέλεση των Υπηρεσιών) ή (iii) αμέλειας, σκόπιμης αθέτησης ή παράνομης 
πράξης ή παράλειψης του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ή των προμηθευτών ή των 
υπεργολάβων του.  

10. ΑΣΦΑΛΕΙΑ  

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα συνάπτει και θα διατηρεί, με δικά του έξοδα, κάθε 
καθιερωμένη ασφάλιση και με όρους που είναι συνήθεις στον κλάδο και 
κρίνονται ικανοποιητικοί από τη LINDE και ειδικότερα ασφάλιση 
επαγγελματικής ευθύνης, ασφάλιση αστικής ευθύνης και ασφάλιση ευθύνης 
για προϊόντα. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα προσκομίσει στη LINDE αποδεικτικά 
στοιχεία αυτών των ασφαλίσεων, κατόπιν αιτήματος. Προς αποφυγή 
αμφιβολιών, η ασφαλιστική κάλυψη δεν θα περιορίζει με κανένα τρόπο τις 
υποχρεώσεις και την ευθύνη του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για τα παραδοθέντα 
Αγαθά και τις εκτελεσθείσες Υπηρεσίες προς τη LINDE. 

11. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ, ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ.  

11.1. Κάθε δικαίωμα επί τεχνογνωσίας, εμπιστευτικής πληροφορίας και 
πνευματικής ιδιοκτησίας συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων, σημάτων επί υπηρεσιών, δικαιωμάτων 
επί σχεδίων (είτε καταχωρισμένα είτε όχι), πνευματικών δικαιωμάτων 
(περιλαμβάνονται μελλοντικά πνευματικά δικαιώματα), και κάθε αίτηση για 
οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα, τα οποία αναπτύσσονται από τον 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, ή για λογαριασμό του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, σε σχέση με (i) 
ειδικά συμφωνημένο προϊόν, (ii) τροποποίηση προϊόντος ειδικά για τη 
LINDE ή (iii) τμήμα ή  σχεδιασμό εργαλείου («Νέα Δικαιώματα ΠΙ»), θα 
καθίστανται περιουσιακό στοιχείο της LINDE και καλύπτονται από την 
καταβολή του τιμήματος για τα Αγαθά ή/και τις Υπηρεσίες. Ο 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα λαμβάνει όλα τα μέτρα που είναι ευλόγως απαραίτητα 
ώστε να εξασφαλίσει την εκχώρηση αυτών των δικαιωμάτων στη LINDE. 
Παρά την υποχρέωσή του να εκχωρήσει την κυριότητα, διά του παρόντος ο 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ παραχωρεί εκ των προτέρων στη LINDE ανεπιφύλακτη, 
ανέκκλητη, μεταβιβάσιμη, αποκλειστική και παγκόσμιας εμβέλειας άδεια επί 
κάθε Νέου Δικαιώματος ΠΙ, είτε στην πρωτότυπη είτε σε οποιαδήποτε  
τροποποιημένη μορφή, χωρίς χρέωση. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν θα 
χρησιμοποιεί κανένα Νέο Δικαίωμα ΠΙ για άλλους σκοπούς πλην αυτών της 
Σύμβασης.  

11.2. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα τηρεί εμπιστευτικές όλες τις πληροφορίες και τα 
έγγραφα που του διαθέτει η LINDE, ή τα οποία αποκτά με άλλον τρόπο και 
σχετίζονται με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της LINDE, ή τα οποία 
δημιουργεί ή παράγει  ή έχει δημιουργήσει ή έχει παράξει, ειδικότερα σε 
σχέση με την εκτέλεση της Σύμβασης για  τη LINDE. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
δεν θα χρησιμοποιεί ούτε θα επιτρέπει τη χρήση αυτών των πληροφοριών 
ή εγγράφων για άλλους σκοπούς πλην αυτών της Σύμβασης. Αυτή η 

υποχρέωση θα διατηρηθεί σε ισχύ παρά την καταγγελία ή ολοκλήρωση της 
Σύμβασης, ανεξαρτήτως αιτίας ,αν και  οι διατάξεις αυτές  δεν ισχύουν για 
πληροφορίες ή έγγραφα που είναι κοινό κτήμα ή καθίστανται κοινό κτήμα 
όχι όμως δια της παραβάσεως των υποχρεώσεων του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, 
ούτε ισχύουν για τις πληροφορίες που γνωστοποιούνται στους 
υπεργολάβους του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ στον βαθμό που απαιτείται για την 
εκτέλεση της Σύμβασης. 

11.3. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα χρησιμοποιεί αντικείμενα, έγγραφα και 
επικουρικούς πόρους κάθε είδους τους οποίους του παρέχει η LINDE με 
σκοπό την εκτέλεση των Υπηρεσιών ή την κατασκευή των Αγαθών, 
αποκλειστικά για την εκτέλεση των Υπηρεσιών ή την κατασκευή των 
Αγαθών και θα επιστρέψει αυτά τα είδη στη LINDE αμελλητί, μετά την 
εκτέλεση των Υπηρεσιών ή την κατασκευή των Αγαθών ή την καταγγελία ή 
τη λήξη της Σύμβασης. 

11.4. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ εγγυάται ότι η πώληση, κατοχή, μεταπώληση ή χρήση 
των Αγαθών ή/και η εκτέλεση των Υπηρεσιών που θα παρασχεθούν δεν 
παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ή την 
τεχνογνωσία τρίτων. Η LINDE θα έχει στη διάθεσή της τα δικαιώματα που 
προβλέπονται στο άρθρο 8. Εκτός από αυτά τα δικαιώματα , στον μέγιστο 
επιτρεπτό βαθμό βάσει του Εφαρμοστέου Δικαίου, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα 
αποζημιώνει τη LINDE και τους Δικαιούχους Αποζημίωσης για κάθε 
καταβολή ή απώλεια δικαιωμάτων εκμετάλλευσης αμοιβών χορήγησης 
άδειας, καθώς και για το σύνολο των εξόδων, ζημιών και δαπανών στα 
οποία θα υποβληθούν ή τα οποία ενδέχεται να τους καταλογιστούν σε 
σχέση με την παράβαση αυτής της εγγύησης, συμπεριλαμβανομένων των 
αμοιβών δικηγόρων ή άλλων δικαστικών εξόδων. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα 
παρέχει στη LINDE και τους Δικαιούχους Αποζημίωσης την υποστήριξη 
που είναι ευλόγως απαραίτητη για την απόκρουση κάθε απαίτησης εξαιτίας 
των ως άνω παραβάσεων. Εάν υποπέσει στην αντίληψη της LINDE ότι 
ενδέχεται να εγερθεί απαίτηση βάσει αυτής της εγγύησης, τότε η LINDE 
δικαιούται  να καταγγείλει  αμέσως τη Σύμβαση, χωρίς να υπέχει ευθύνη 
έναντι του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 

11.5. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν θα κάνει καμία μνεία στη LINDE στο διαφημιστικό 
υλικό, τα φυλλάδια ή την αλληλογραφία του χωρίς την προηγούμενη 
έγγραφη συναίνεση της LINDE. Κανένα σημείο της Σύμβασης δεν παρέχει 
το δικαίωμα στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ να χρησιμοποιεί επωνυμίες, εμπορικά 
σήματα ή λογότυπα  της LINDE. 

12. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  

Για διάστημα τουλάχιστον επτά ετών μετά τη διακοπή της παραγωγής των 
Αγαθών, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα έχει διαθέσιμα συμβατά ανταλλακτικά που 
θα είναι ουσιαστικά ισοδύναμα, από την άποψη της λειτουργίας και της 
ποιότητας, με τα ανταλλακτικά που περιέχονται στα Αγαθά ή θα παρέχει 
ισοδύναμες λύσεις με εμπορικά εύλογους όρους για τη LINDE. 

13. ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

Κάθε υλικό, λογισμικό, εξοπλισμός ή εργαλείο (i) που παρέχεται από τη 
LINDE στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, (ii) που αγοράζει η LINDE βάσει αυτής της 
Σύμβασης ή (iii) που αγοράζει ή χρησιμοποιεί ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ σε σχέση 
με αυτή τη Σύμβαση και εξοφλείται από τη LINDE («Εργαλεία») θα 
παραμένει περιουσιακό στοιχείο της LINDE και μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση των υποχρεώσεων του 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ βάσει αυτής της Σύμβασης. Η κυριότητα όλων των 
Εργαλείων μεταβιβάζεται στη LINDE από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ την 
ημερομηνία απόκτησης του Εργαλείου από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ή, στην 
περίπτωση Εργαλείων κατασκευαζόμενων από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, την 
ημερομηνία περάτωσης της κατασκευής από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. Δεν 
απαιτείται καμία περαιτέρω ενέργεια από κανένα μέρος προκειμένου να 
τεθεί σε ισχύ αυτή η μεταβίβαση. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα επισημαίνει αυτά 
τα Εργαλεία ως περιουσιακό στοιχείο της LINDE, αμέσως μετά την 
παραλαβή τους ή αμέσως μετά την απόκτησή τους ή την ολοκλήρωση της 
κατασκευής τους από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. Κατόπιν αιτήματος, ο 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα αποδεικνύει αυτή τη σήμανση με φωτογραφίες ή με 
άλλο τρόπο. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα χρησιμοποιεί τα Εργαλεία 
αποκλειστικά για την παροχή Υπηρεσιών στη LINDE ή για την κατασκευή 
των Αγαθών που παραγγέλλει η LINDE. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, με δικά του 
έξοδα, θα ασφαλίζει τα Εργαλεία που ανήκουν στη LINDE προς την αξία 
αντικατάστασης με κατάλληλους όρους. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα διεξάγει 
εγκαίρως εργασίες επιθεώρησης, τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης και 
επισκευής με δικά του έξοδα. Κατόπιν αιτήματος της LINDE, ο 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα παραδώσει τα Εργαλεία στη LINDE. 

14. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ 

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν θα προσλαμβάνει υπεργολάβους χωρίς την 
προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της LINDE. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα ζητά 
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από τους υπεργολάβους του να συμμορφώνονται με όλες τις υποχρεώσεις 
που απορρέουν από αυτή τη Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένης της τήρησης 
απορρήτου. Παρά τη συναίνεση που παρέχεται από τη LINDE, ο 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα παραμένει υπόλογος έναντι της LINDE για κάθε 
πράξη ή παράλειψη των υπεργολάβων του όπως εάν ήταν δικές του. Καμία 
υπεργολαβία δεν θα απαλλάσσει τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ από την υποχρέωση 
παροχής των Αγαθών ή εκτέλεσης των Υπηρεσιών ή από άλλη ευθύνη 
βάσει της Σύμβασης. 

15. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 

15.1. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ αναγνωρίζει ότι η LINDE διαθέτει έναν «Κώδικα 
Δεοντολογίας για τους Προμηθευτές του Ομίλου Linde» (ο «Κώδικας 
Δεοντολογίας Προμηθευτών»). Αντίγραφα του Κώδικα είναι διαθέσιμα στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.linde.com/supplier-coc και θα 
παρέχονται από τη LINDE κατόπιν αιτήματος. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών 
και θα διατηρεί σταθερά υψηλό επίπεδο ακεραιότητας σε όλες τις 
επιχειρηματικές σχέσεις του με τη LINDE και θα καλλιεργεί τα υψηλότερα 
δυνατά πρότυπα επαγγελματικής επάρκειας σε όλες τις δραστηριότητές 
του. Για τον σκοπό αυτό, κατά την προμήθεια Αγαθών στη LINDE ή/και την 
εκτέλεση Υπηρεσιών, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν θα προβαίνει σε καμία 
ενέργεια που παραβιάζει τον Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών. 
Επιπλέον, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ αναγνωρίζει ότι κανένας εργαζόμενος της 
LINDE δεν είναι εξουσιοδοτημένος να προτείνει στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ή να 
εγκρίνει συμπεριφορά που δεν συνάδει με τον Κώδικα Δεοντολογίας 
Προμηθευτών. 

15.2. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα επιδεικνύει  τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του 
Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών κατόπιν αιτήματος της LINDE και κατά 
τρόπο ικανοποιητικό για τη LINDE, π.χ. παρέχοντας στοιχεία ή διεξάγοντας 
αυτοαξιολογήσεις. 

15.3. Εάν η LINDE πιθανολογεί ότι ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ενδέχεται να έχει 
διαπράξει ουσιώδη παράβαση των απαιτήσεων που παρατίθενται στον 
Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών, η LINDE ή τρίτος διορισμένος από τη 
LINDE μπορεί να διεξαγάγει επιθεωρήσεις στις εγκαταστάσεις του 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ προκειμένου να εξακριβώσει τη συμμόρφωση του 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ με τις απαιτήσεις του Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών. 
Η LINDE θα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια να εξασφαλίσει ότι όλες οι 
επιθεωρήσεις θα διεξάγονται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους 
προστασίας δεδομένων και δεν θα παρεμβαίνει αδικαιολόγητα στις 
επιχειρηματικές δραστηριότητες του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ούτε θα παραβαίνει τις 
συμφωνίες εμπιστευτικότητας του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ με τρίτους. Ο 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα προσφέρει εύλογη συνεργασία για τις διεξαγόμενες 
επιθεωρήσεις. Κάθε μέρος θα βαρύνεται με τα δικά του έξοδα σε σχέση με 
αυτές τις επιθεωρήσεις. 

15.4. Με την επιφύλαξη των άλλων δικαιωμάτων ή ενδίκων βοηθημάτων που 
μπορεί να έχει η LINDE βάσει της Σύμβασης ή βάσει νόμου, η LINDE 
μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση και κάθε εντολή αγοράς που έχει εκδοθεί 
βάσει του παρόντος χωρίς καμία ευθύνη, εάν ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ έχει 
διαπράξει ουσιώδη παράβαση του Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών ή 
δεν αποκαταστήσει κάποια παράβαση κατόπιν έγγραφης γνωστοποίησης 
της παράβασης από τη LINDE. 

15.5. Οι ουσιώδεις παραβάσεις περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, περιστατικά 
καταναγκαστικής ή παιδικής εργασίας, διαφθοράς και δωροδοκίας καθώς 
και την αδυναμία συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής 
προστασίας του Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών. 

15.6. Κάθε αναφορά στον Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών (πλην της 
περίπτωσης που επιβάλλουν διαφορετικά τα συμφραζόμενα) θα 
ερμηνεύεται ως αναφορά σε αυτόν τον Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών 
όπως κατά καιρούς τροποποιείται και είναι σε ισχύ.  

16. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ  

Με την επιφύλαξη των άλλων δικαιωμάτων ή ενδίκων βοηθημάτων που 
μπορεί να έχει η LINDE βάσει της Σύμβασης ή βάσει νόμου, εάν ο 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ συνήψε συμφωνία που αποτελεί αθέμιτο περιορισμό του 
ανταγωνισμού σε σχέση με τη σύναψη της Σύμβασης, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
θα καταβάλει στη LINDE το 15% του τιμήματος όλων των σχετικών 
παραδόσεων ή υπηρεσιών. Περαιτέρω απαιτήσεις της LINDE για την 
καταβολή αποζημίωσης που υπερβαίνει αυτή την κατ’ αποκοπήν 
αποζημίωση παραμένουν άθικτες . Ωστόσο, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ μπορεί να 
καταβάλει αποζημίωση μόνο για την πραγματική ζημία που προήλθε από 
τον αθέμιτο περιορισμό του ανταγωνισμού εκ μέρους του εάν αποδείξει ι ότι 
είναι κατώτερη από την κατ' αποκοπήν αποζημίωση που προβλέπεται στο 

παρόν άρθρο. Αυτή η διάταξη θα ισχύει ακόμη και εάν η Σύμβαση λήξει, 
καταγγελθεί ή έχει ήδη εκπληρωθεί.  

17. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

Εάν συμβεί κάποιο από τα ακόλουθα γεγονότα σε σχέση με τον 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα ενημερώσει πάραυτα τη LINDE για 
τις λεπτομέρειες που αφορούν το γεγονός και επιπλέον θα απαντήσει καλή 
τη πίστει σε κάθε ερώτηση της LINDE σχετικά με αυτές τις περιστάσεις  (i) 
αλλαγή στη νομική μορφή του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, (ii) διάθεση του συνόλου ή 
ουσιαστικά του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, 
(iii) κάποια οντότητα ή πρόσωπο αποκτά, άμεσα ή έμμεσα, την κυριότητα 
τίτλων με δικαιώματα ψήφου που αντιπροσωπεύουν ποσοστό ανώτερο του 
50% των τίτλων σε κυκλοφορία με δικαιώματα ψήφου στον 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, (iv) συγχώνευση του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ με άλλη οντότητα, 
(v) αλλαγή στην ανώτερη διοίκηση του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, ή (vi) κάθε άλλο 
γεγονός που επιφέρει την αλλαγή ελέγχου του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, ήτοι 
αλλαγή της οντότητας ή του προσώπου που διευθύνει τη διαχείριση ή/και 
τη χάραξη στρατηγικής του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.  

18. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

18.1. Η LINDE μπορεί, ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, να 
καταγγείλει τη Σύμβαση εν όλω ή εν μέρει δίνοντας  στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
έγγραφη ειδοποίηση βάσει της οποίας θα διακοπούν όλες οι εργασίες για 
τη Σύμβαση και η LINDE θα καταβάλει στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ εύλογο και 
δίκαιο αντίτιμο για τις εργασίες σε εξέλιξη κατά τη χρονική στιγμή της 
καταγγελίας αλλά αυτή η αποζημίωση δεν θα περιλαμβάνει την απώλεια 
αναμενόμενων κερδών ή αποθετική ζημία και ποτέ δεν θα είναι υψηλότερη 
από το τίμημα των Αγαθών ή Υπηρεσιών βάσει της καταγγελθείσας 
Σύμβασης. Η LINDE μπορεί να ζητήσει να της παραδοθούν, στην τρέχουσα 
κατάστασή τους, Αγαθά και Υπηρεσίες ή αποτελέσματα Υπηρεσιών, τα 
οποία καλύπτονται από την καταβολή αποζημίωσης από τη LINDE.  

18.2. Η LINDE μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση, χωρίς να υπέχει ευθύνη έναντι 
του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και διατηρώντας τυχόν ήδη γεννημένα δικαιώματα ή 
ένδικα βοηθήματα , επιδίδοντας έγγραφη ειδοποίηση στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
με ισχύ από την ημερομηνία που τίθεται στην ειδοποίηση καταγγελίας εάν: 

18.2.1. ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ διαπράξει ουσιώδη παράβαση κάποιας 
διάταξης της Σύμβασης και (στην περίπτωση παράβασης που 
μπορεί να αποκατασταθεί) δεν αποκαταστήσει την εν λόγω 
παράβαση εντός 21 ημερών από τη σχετική ειδοποίηση της LINDE 
(ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ αναγνωρίζει ότι μια σειρά επουσιωδών 
παραβάσεων ενδέχεται να αποτελεί συνολικά ουσιώδη 
παράβαση)· ή 

18.2.2. ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποβάλει αίτηση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί 
αίτηση πτώχευσης εναντίον του ή υπόκειται σε διαδικασία 
αμφισβήτησης της φερεγγυότητας του ή σε διαδικασία που 
παρέχει προστασία έναντι των πιστωτών ή εάν έχει εκδοθεί εντολή 
διορισμού συνδίκου ή επιτρόπου ή έχει εκδοθεί εντολή δέσμευσης 
ή κατάσχεσης ουσιαστικού τμήματος των περιουσιακών στοιχείων 
του ή εάν έχει πραγματοποιηθεί εκχώρηση υπέρ των πιστωτών 
του. 

18.3. Οι όροι οι οποίοι, ρητά ή σιωπηρά, παραμένουν σε ισχύ μετά την 
καταγγελία συνεχίζουν να είναι εκτελεστοί παρά την καταγγελία.  

19. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 

19.1. Η Σύμβαση και κάθε παροχή Αγαθών και Υπηρεσιών που ορίζεται βάσει 
αυτής θα διέπεται από τους νόμους που ισχύουν στη χώρα στην οποία έχει 
την έδρα της η LINDE, χωρίς να λαμβάνονται υπ’ όψιν αρχές περί 
σύγκρουσης κανόνων δικαίου και εξαιρουμένης της εφαρμογής της 
Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών 
πραγμάτων. 

19.2. Τα Μέρη θα παραπέμπουν κάθε διαφορά, διαφωνία ή απαίτηση που 
απορρέει ή συνδέεται με τη Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένης κάθε 
διαφοράς σε σχέση με την εγκυρότητα της Σύμβασης, αποκλειστικά στο 
αρμόδιο δικαστήριο στη χώρα ή τη δικαιοδοσία στην οποία η LINDE 
διατηρεί την έδρα της και στον τόπο αυτής της έδρας, με εξαίρεση το 
γεγονός ότι η LINDE μπορεί πάντα να εγείρει αγωγή εναντίον του 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ στο δικαστήριο της γενικής δωσιδικίας  της έδρας του 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.  

20. ΓΕΝΙΚΑ 

20.1. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν μπορεί να συμψηφίσει τις απαιτήσεις που 
ενδέχεται να έχει βάσει της Σύμβασης με απαιτήσεις της LINDE ούτε μπορεί 
να αρνηθεί να εκτελέσει κάποια υποχρέωσή του βάσει της Σύμβασης  
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επικαλούμενος ότι  έχει δικαίωμα επίσχεσης, εκτός εάν τα δικαιώματα ή οι 
απαιτήσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ δεν αμφισβητούνται από τη LINDE ή έχουν 
επικυρωθεί με τελεσίδικη απόφαση αρμόδιου δικαστηρίου. 

20.2. Η αδυναμία ή καθυστέρηση εκ μέρους της LINDE να ασκήσει κάποια 
εξουσία, δικαίωμα ή ένδικο βοήθημα βάσει της Σύμβασης δεν θα λειτουργεί 
ως παραίτηση από αυτά και η άπαξ ή τμηματική άσκηση από τη LINDE 
κάποιας εξουσίας, δικαιώματος ή ενδίκου βοηθήματος δεν θα αποκλείει 
άλλη ή περαιτέρω άσκησή τους ή την άσκηση άλλης εξουσίας, δικαιώματος 
ή ενδίκου βοηθήματος . Η παραίτηση της LINDE από παράβαση κάποιου 
όρου και προϋπόθεσης της Σύμβασης δεν θα ερμηνεύεται ως παραίτηση 
από μεταγενέστερη παράβαση του ίδιου ή άλλου όρου ή προϋπόθεσής της. 
Καμία παραίτηση εκ μέρους της LINDE δεν θα είναι έγκυρη εκτός εάν έχει 
πραγματοποιηθεί εγγράφως. 

20.3. Η Σύμβαση αποτελεί την πλήρη συμφωνία μεταξύ της LINDE και του 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ σχετικά με την πώληση και την αγορά Αγαθών ή/και 
Υπηρεσιών. Καμία τροποποίηση ή παραλλαγή της Σύμβασης δεν θα είναι 
σε ισχύ εκτός εάν συμφωνηθεί ρητά εγγράφως από τη LINDE. Οι 
προηγούμενες εμπορικές πρακτικές μεταξύ των μερών και τα εμπορικά 
έθιμα δεν λειτουργούν ως συμπλήρωμα ή ερμηνεία όρων της Σύμβασης. 

20.4. Πλην ρητών προβλέψεων της Σύμβασης, καμία διάταξη της Σύμβασης δεν 
είναι εκτελεστή από τρίτους. Η LINDE μπορεί να εκχωρήσει σε τρίτους τη 
Σύμβαση ή δικαιώματα ή απαιτήσεις βάσει της Σύμβασης, χωρίς την 
προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 

20.5. Εάν κάποιος όρος ή διάταξη της Σύμβασης είναι άκυρος ή μη εκτελεστός, οι 
εναπομείνασες διατάξεις της Σύμβασης θα παραμείνουν σε πλήρη και 
δεσμευτική ισχύ στον μέγιστο επιτρεπτό βαθμό βάσει του Εφαρμοστέου 
Δικαίου. Στη θέση της άκυρης ή μη εκτελεστής διάταξης, ή με σκοπό την 
κάλυψη συμβατικών κενών, θα ισχύει η έγκυρη και εκτελεστή διάταξη που 
αποτυπώνει όσο το δυνατόν περισσότερο τις εμπορικές προθέσεις των 
μερών όσον αφορά την άκυρη, μη εκτελεστή ή ελλιπή διάταξη. 
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