ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΠΑΡΑΓΓΔΛΙΩΝ
Οι παοϊμςεπ Όοξι και Ποξωπξθέρειπ για ςημ αγξοά ποξψϊμςχμ και σπηοεριόμ, και ςη μίρθχρη πεοιξσριακόμ
ρςξιυείχμ (ετενήπ ξι «Όοξι» ή η «ϋμβαρη»), θα διέπξσμ και θα εταομϊζξμςαι για ςξ ρϋμξλξ ςχμ ποξμηθειόμ
και ςχμ μιρθόρεχμ, καςά πεοίπςχρη, πξσ παοέυξμςαι ρςημ Accenture απϊ ςξσπ ποξμηθεσςέπ ςηπ. Σα αιςήμαςα
ςηπ Accenture για ποξμήθειεπ θα διαςσπόμξμςαι χπ παοαγγελίεπ αγξοάπ ή μίρθχρηπ με ςξμ ςοϊπξ πξσ ξοίζεςαι
κάςχθι.
Ζ απξδξυή ασςόμ ςχμ Όοχμ θα θεχοείςαι έγκσοη και ιρυϋξσρα για ϊλεπ ςιπ μελλξμςικέπ παοαγγελίεπ, εάμ
σπάουξσμ, ςχμ ξπξίχμ ςξ αμςικείμεμξ είμαι η αγξοά ή η μίρθχρη ποξψϊμςχμ ή πεοιξσριακόμ ρςξιυείχμ.
Δάμ είμαι απαοαίςηςξ, ρςξ πλαίριξ ςηπ αγξοάπ ςχμ ποξψϊμςχμ, η Accenture δϋμαςαι επίρηπ μα απαιςήρει ςημ
παοξυή ρυεςικόμ με ασςά σπηοεριόμ, ϊπχπ για παοάδειγμα ςη ρσμςήοηρη ςχμ παοευϊμεμχμ ποξψϊμςχμ,
σπηοερίεπ σπξρςήοινηπ, κ.λπ..
Ζ επχμσμία «Accenture» αματέοεςαι ρςημ Accenture Αμόμσμη Δςαιοεία Οογάμχρηπ, Σευμξλξγίαπ
Πληοξτξοικήπ και Αμάπςσνηπ Δπιυειοήρεχμ με έδοα ρςημ Ιητιριά, ξδϊπ Αοκαδίαπ 1, 145 64, Αθήμα - Δλλάδα,
ΑΥΛ 094446009, ΔΟΤ ΛΔΓΑΚΩΜ ΔΠΘΦΔΘΡΖΔΩΜ, και ΑΡΛΑΔ 35761/01AT/B/96/122 ή ρε άλλξ μξμικϊ ποϊρχπξ
ςηπ Accenture πξσ ποξρδιξοίζεςαι ρςημ Παοαγγελία («Accenture»). Ο ϊοξπ «Accenture» θα αματέοεςαι ρε και
θα πεοιλαμβάμει ςξσπ καθξλικξϋπ διαδϊυξσπ και εκδξυείπ.
Ωπ «Αγαθά ή Ποξψϊμςα» μξξϋμςαι ςα ποξψϊμςα πξσ θα παοέυξμςαι απϊ ςξμ Ποξμηθεσςή σπϊ ςημ ιρυϋξσρα
Παοαγγελία.
Ωπ «Δικαιόμαςα Πμεσμαςικήπ Θδιξκςηρίαπ» μξξϋμςαι ϊλα ςα δικαιόμαςα και ρσμτέοξμςα πμεσμαςικήπ και
βιξμηυαμικήπ ιδιξκςηρίαπ ξπξσδήπξςε ρςξμ κϊρμξ και πεοιλαμβάμξσμ εμδεικςικά δικαιόμαςα ή ρσμτέοξμςα επί
ετεσοέρεχμ, διπλχμάςχμ εσοεριςευμίαπ, βάρεχμ δεδξμέμχμ, ςξπξγοατιόμ, ςευμξγμχρίαπ ή εμπξοικόμ
απξοοήςχμ και ξπξιχμδήπξςε άλλχμ δικαιχμάςχμ ή ρσμτεοϊμςχμ παοϊμξιαπ τϋρηπ είςε είμαι καςαυχοημέμα
και ποξρςαςεσμέμα είςε ϊυι, και πεοαιςέοχ ςξ δικαίχμα εταομξγήπ ασςόμ ςχμ καςαυχοίρεχμ ή
ποξρςαςεσςικόμ μέςοχμ.
Ωπ «Παοαγγελία ή Παοαγγελία Αγξοάπ» θα μξξϋμςαι ξι παοαγγελίεπ για αγξοά, έγγοατεπ ή ποξτξοικέπ (σπϊ
ςημ ποξωπϊθερη ϊςι ϊλεπ ξι ποξτξοικέπ Παοαγγελίεπ θα ακξλξσθξϋμςαι απϊ έγγοατη Παοαγγελία) πξσ
εκδίδξμςαι απϊ ςημ Accenture και ποξρδιξοίζξσμ λεπςξμεοόπ ςα ιρυϋξμςα/απαιςξϋμεμα Ποξψϊμςα ή Τπηοερίεπ.
Ωπ «Λέοη» μξείςαι η Accenture και ξ Ποξμηθεσςήπ.
Ωπ «Τπηοερίεπ» μξξϋμςαι ξι σπηοερίεπ πξσ θα παοέυξμςαι απϊ ςξμ Ποξμηθεσςή σπϊ ςημ ιρυϋξσρα Παοαγγελία.
Ωπ «Ποξδιαγοατέπ» μξξϋμςαι ξι ποξδιαγοατέπ ή ςα κοιςήοια πξσ εταομϊζξμςαι ρςα Ποξψϊμςα ή ςιπ Τπηοερίεπ.
Οι ποξδιαγοατέπ θα ξοίζξμςαι ρςημ Παοαγγελία ή άλλχπ θα παοέυξμςαι ή θα εγκοίμξμςαι απϊ ςημ Accenture
εγγοάτχπ, εμό θα πεοιλαμβάμξσμ εμδεικςικά, ξπξιαδήπξςε κοιςήοια πεοιγοατήπ, λειςξσογίαπ και εκςέλερηπ ρε
ρυέρη με ςα Ποξψϊμςα ή/και ςιπ Τπηοερίεπ.
Ωπ «Ποξμηθεσςήπ ή Πχληςήπ» μξείςαι ςξ ποϊρχπξ ή ξ τξοέαπ ρςξμ ξπξίξ απεσθϋμεςαι η παοαγγελία και θα
ρημαίμει και θα πεοιλαμβάμει ςξσπ καθξλικξϋπ διαδϊυξσπ και εκδξυείπ ασςξϋ ςξσ αςϊμξσ ή τξοέα.
Ωπ «Ποξωπξθέρειπ/ϋμβαρη» θα μξξϋμςαι ξι Όοξι και ξι Ποξωπξθέρειπ ςηπ Παοαγγελίαπ αγξοάπ.
Ζ Accenture και ξ Ποξμηθεσςήπ θα αματέοξμςαι μεμξμχμέμα χπ ςξ «Λέοξπ» και απϊ κξιμξϋ χπ ςα «Λέοη».
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1. Παοαγγελία : Ζ παοαγγελία θα ποξρδιξοίζει ςα Ποξψϊμςα ή/και ςιπ Τπηοερίεπ πξσ απαιςεί η Accenture, και
ξ Ποξμηθεσςήπ ρσμτχμεί ϊςι ϊλα ςα Ποξψϊμςα/ξι Τπηοερίεπ πξσ θα ποξμηθεϋξμςαι σπϊ ςημ Παοαγγελία θα
σπϊκειμςαι ρε ασςέπ ςιπ Ποξωπξθέρειπ. Σα Λέοη αμαλαμβάμξσμ ςημ εσθϋμη μα διαρταλίζξσμ ϊςι ξι
ρσμαλλαγέπ πξσ εκςελξϋμςαι ηλεκςοξμικά δεμ είμαι μξμικά άκσοεπ και μη ιρυϋξσρεπ απξκλειρςικά λϊγχ ςηπ
ηλεκςοξμικήπ ςξσπ μξοτήπ. Λε ςημ σπξγοατή ασςόμ ςχμ Ποξωπξθέρεχμ ςα Λέοη παοαιςξϋμςαι οηςά απϊ
κάθε δικαίχμα αμςιδικίαπ ϊρξμ ατξοά ρςημ εγκσοϊςηςα Παοαγγελίαπ ή ςημ απξδξυή Παοαγγελίαπ με
έοειρμα ςξ γεγξμϊπ ϊςι ασςή έυει απξρςαλεί ή λητθεί με ςη υοήρη ηλεκςοξμικόμ μέρχμ. Ποξπ απξτσγή
ςσυϊμ αμτιβξλίαπ, ςα Λέοη ρσμτχμξϋμ δια ςξσ παοϊμςξπ ϊςι ακϊμα και ξι Παοαγγελίεπ πξσ απξρςέλλξμςαι
ρε ηλεκςοξμική μξοτή θα ρσμιρςξϋμ μξμικά δερμεσςική ρσμτχμία. Δάμ η Accenture απαιςήρει ςημ
απξρςξλή μημϋμαςξπ επιβεβαίχρηπ πξσ θα ρσμιρςά απξδξυή ςηπ Παοαγγελίαπ ρε ρσγκεκοιμέμη καμξμική
διεϋθσμρη ηλεκςοξμικξϋ ςαυσδοξμείξσ, η Παοαγγελία δεμ θα θέςει ρε ιρυϋ ςιπ σπξυοεόρειπ ςηπ Accenture,
εάμ ξ Ποξμηθεσςήπ δεμ έυει απξρςείλει έγγοατη επιβεβαίχρη, η ξπξία μα πεοιλαμβάμει ςη ρελίδα ςηπ
παοαγγελίαπ δεϊμςχπ σπξγεγοαμμέμη απϊ ενξσριξδξςημέμξ αμςιποϊρχπξ ςξσ Ποξμηθεσςή, ακϊμα και αμ η
Παοαγγελία έυει λητθεί καμξμικά ρϋμτχμα με ςξσπ ϊοξσπ ςχμ αμχςέοχ παοαγοάτχμ. Σα Λέοη
ρσμτχμξϋμ ϊςι η Παοαγγελία ρε ρσμδσαρμϊ με ασςέπ ςιπ Ποξωπξθέρειπ ρσμιρςά ςη ρσμξλική και
απξκλειρςική ρσμτχμία πξσ ρυεςίζεςαι με ςα Ποξψϊμςα ή/και ςιπ Τπηοερίεπ πξσ ποξρδιξοίζξμςαι ρςημ
Παοαγγελία, εμό απξκλείει εμδευϊμεμεπ άλλεπ ρσμτχμίεπ πξσ ρυεςίζξμςαι με ςα εμ λϊγχ Ποξψϊμςα ή/και
ςιπ Τπηοερίεπ και πεοιλαμβάμει ξπξιαδήπξςε παοαγγελία αγξοάπ, επιβεβαίχρη, ςιμξλϊγιξ, απϊδεινη
πληοχμήπ ή λξιπά ρυεςικά έγγοατα πξσ εκδίδξμςαι απϊ ςξμ Ποξμηθεσςή.
ε ϊ,ςι ατξοά ρςημ απξδξυή ςχμ Παοαγγελιόμ, ξι Παοαγγελίεπ πξσ ποαγμαςξπξιξϋμςαι με ςα μέρα πξσ
ποξβλέπξμςαι ρςημ παοξϋρα ϋμβαρη θα θεχοξϋμςαι πλήοχπ έγκσοεπ και απξδεκςέπ απϊ ςξμ Ποξμηθεσςή
βάρει ςηπ αουήπ ςηπ ξοθήπ εκςέλερηπ, ή ρςημ πεοίπςχρη πξσ εμςϊπ 5 (πέμςε) εογάριμχμ ημεοόμ η
Accenture δεμ λάβει έγγοατη ειδξπξίηρη για ςξ αμςίθεςξ, εγγοάτχπ και ρσγκεκοιμέμα μεςαγεμέρςεοα ςηπ
ημεοξμημίαπ απξρςξλήπ ςηπ, η ξπξία μα απεσθϋμεςαι και μα απξρςέλλεςαι ρςξ ποϊρχπξ πξσ καςξμξμάζεςαι
χπ ξ «Αιςόμ» ή παοξμξίχπ ρςημ Παοαγγελία, ή εάμ ξ Ποξμηθεσςήπ δεμ λάβει κξιμξπξίηρη απϊ ςημ
Accenture εμςϊπ ςξσ ίδιξσ υοξμικξϋ διαρςήμαςξπ μέρχ ηλεκςοξμικξϋ ςαυσδοξμείξσ, ταν ή απλξϋ
ςαυσδοξμείξσ, ρυεςικά με ςημ ακϋοχρη ή ςημ ςοξπξπξίηρη παοαγγελίαπ πξσ έυει ποαγμαςξπξιηθεί.
Σα παοευϊμεμα απϊ ςξμ Πχληςή Ποξψϊμςα (ςα ξπξία πεοιλαμβάμξσμ εμδεικςικά, λξγιρμικϊ, σλικϊ,
ενξπλιρμϊ και λξιπά εναοςήμαςα, ρσρςαςικά και ανερξσάο) ή/και ξι Τπηοερίεπ πξσ ποξρδιξοίζξμςαι βάρει
ασςήπ ςηπ Παοαγγελίαπ Αγξοάπ θα αγξοάζξμςαι απϊ ςημ Accenture ρε ρσμδσαρμϊ με ςξσπ ερχςεοικξϋπ
επιυειοηριακξϋπ ρκξπξϋπ ςηπ Accenture και ςημ παοξυή σπηοεριόμ ρςξσπ πελάςεπ ςηπ. Δάμ η εμ λϊγχ
Δμςξλή Αγξοάπ έυει εκδξθεί απϊ ςημ Accenture χπ Αμξικςή Παοαγγελία, η Accenture θα σπξυοεξϋςαι μα
αγξοάρει ςιπ πξρϊςηςεπ ςχμ Ποξψϊμςχμ ή Τπηοεριόμ πξσ απαιςεί ρσγκεκοιμέμα σπϊ νευχοιρςέπ ακϊλξσθεπ
εμςξλέπ εκυόοηρηπ πξσ εκδίδξμςαι απϊ ςημ Accenture ποξπ ςξμ Πχληςή. Δάμ σπάουει νευχοιρςϊ ρσμβαςικϊ
έγγοατξ σπξγεγοαμμέμξ απϊ ςημ Accenture και ςξμ Πχληςή ρε ρυέρη με ςα Ποξψϊμςα ή/και ςιπ Τπηοερίεπ
πξσ καλϋπςξμςαι απϊ ασςή ςημ Παοαγγελία Αγξοάπ, ξι ϊοξι ασςξϋ ςξσ ρσμβαςικξϋ έγγοατξσ θα
σπεοιρυϋξσμ ςσυϊμ αμςίθεςχμ ϊοχμ πξσ πεοιέυξμςαι ρςξσπ Όοξσπ και Ποξωπξθέρειπ ςηπ εμ λϊγχ
Παοαγγελίαπ Αγξοάπ («Όοξι και Ποξωπξθέρειπ»). Ο Πχληςήπ αμαγμχοίζει και ρσμτχμεί ϊςι η εμ λϊγχ
Παοαγγελία ρσμιρςά μη απξκλειρςική ρσμτχμία και η Accenture διαςηοεί ςξ δικαίχμα μα απξκςήρει ςα ίδια
ή παοϊμξια Ποξψϊμςα ή Τπηοερίεπ μέρχ ςξσ ποξρχπικξϋ ςηπ ή λξιπόμ ςοίςχμ μεοόμ.
2. σμξλική σμτωμία, Απξκλειρςικξί Όοξι. Ζ Παοαγγελία Αγξοάπ παοαθέςει ςη ρσμξλική ρσμεμμϊηρη
μεςανϋ ςηπ Accenture και ςξσ Πχληςή πξσ αμαγοάτεςαι ρε ασςή ςημ Παοαγγελία Αγξοάπ («Πχληςήπ») και
σπεοιρυϋει ςσυϊμ ποξηγξϋμεμχμ ρσμτχμιόμ, ρσμεμμξήρεχμ και επικξιμχμιόμ, ποξτξοικόμ ή έγγοατχμ,
ρυεςικά με ςξ αμςικείμεμξ ασςήπ, εκςϊπ εάμ σπάουει νευχοιρςή έγγοατη ρσμτχμία σπξγεγοαμμέμη απϊ ςημ
Accenture και ςξμ Πχληςή ρε ρυέρη με ςα Ποξψϊμςα ή/και ςιπ Τπηοερίεπ πξσ καλϋπςει η παοξϋρα
Παοαγγελία Αγξοάπ, ξι ϊοξι ςηπ ξπξίαπ έγγοατηπ ρσμτχμίαπ θα σπεοιρυϋξσμ ςσυϊμ μη ρϋμτχμχμ ϊοχμ
πξσ πεοιλαμβάμξμςαι ρε ασςξϋπ ςξσπ Όοξσπ και Ποξωπξθέρειπ. Ζ απξδξυή ασςήπ ςηπ Παοαγγελίαπ Αγξοάπ
απϊ ςξμ Πχληςή πεοιξοίζεςαι απξκλειρςικά ρςξσπ ϊοξσπ και ςιπ ποξωπξθέρειπ πξσ πεοιλαμβάμξμςαι ρε ασςή
ςημ Παοαγγελία. Οι ϊοξι και ποξωπξθέρειπ πξσ διατέοξσμ απϊ ή ποξρςίθεμςαι ρε ασςξϋπ πξσ ξοίζξμςαι
ρςημ Παοαγγελία, ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ εμδεικςικά ςσυϊμ ϊοχμ και ποξωπξθέρεχμ πξσ πεοιέυει η τϊομα
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δήλχρηπ ςξσ Πχληςή, η ποξρτξοά, ςξ ςιμξλϊγιξ ή λξιπέπ επικξιμχμίεπ (ρσλλξγικά «Δπικξιμχμίεπ Πχληςή»)
δεμ θα είμαι δερμεσςικξί για ςημ Accenture εκςϊπ εάμ έυει ρσμαιμέρει ιδιαιςέοχπ εγγοάτχπ. Ζ Accenture
διατχμεί με και απξοοίπςει δια ςξσ παοϊμςξπ ξπξιξσρδήπξςε και ϊλξσπ ςξσπ ϊοξσπ και ςιπ ποξωπξθέρειπ
πξσ δεμ καθίρςαμςαι απξδεκςξί κας' ασςϊμ ςξμ ςοϊπξ. Δμδευϊμεμη αδσμαμία ςηπ Accenture μα αμςιςαυθεί ρε
ϊοξσπ πξσ πεοιλαμβάμξμςαι ρε Δπικξιμχμίεπ ςξσ Πχληςή δεμ θα ρσμιρςά παοαίςηρη απϊ ςξσπ ϊοξσπ πξσ
ξοίζξμςαι ρςξ παοϊμ. Ο Πχληςήπ δεμ θα ποξεςξιμάζει καμία παοάδξρη και δεμ θα νεκιμά ςημ εκςέλερη ρε
πεοίπςχρη αμάκληρηπ ή ςοξπξπξίηρηπ ςσυϊμ ϊοχμ και ποξωπξθέρεχμ πξσ πεοιλαμβάμξμςαι ρε ασςή ςημ
Παοαγγελία Αγξοάπ. Ζ ςιμξλϊγηρη ασςήπ ςηπ Παοαγγελίαπ Αγξοάπ θα πεοιλαμβάμει ϊλεπ ςιπ υοεόρειπ και
ςα ένξδα πξσ θα υοεόμξμςαι ρςημ Accenture. ΣΤΦΟΜ ΣΡΟΠΟΠΟΘΖΔΘ, ΠΡΟΗΖΙΔ, ΔΘΑΓΡΑΥΔ Ζ ΚΟΘΠΔ
ΑΚΚΑΓΔ ΣΩΜ ΟΡΩΜ ΙΑΘ ΠΡΟΫΠΟΗΔΔΩΜ ΠΟΤ ΠΔΡΘΚΑΛΒΑΜΟΜΣΑΘ Δ ΑΤΣΖ ΣΖΜ ΠΑΡΑΓΓΔΚΘΑ ΑΓΟΡΑ, ΦΩΡΘ
ΣΖΜ ΔΓΓΡΑΥΖ ΤΓΙΑΣΑΗΔΖ ΔΙΠΡΟΩΠΟΤ ΣΟΤ ΣΛΖΛΑΣΟ ΔΘΑΦΔΘΡΘΖ ΑΓΟΡΩΜ Ή ΠΑΡΑΓΓΔΚΘΩΜ ΣΖ
ACCENTURE ΗΑ ΗΔΩΡΟΤΜΣΑΘ ΛΖΔΔΜΘΙΔ ΙΑΘ ΑΙΤΡΔ.
3. Δικαιώμαςα επί Ποξϊόμςωμ Λξγιρμικξύ. Ο Πχληςήπ υξοηγεί ρςημ Accenture ςξ αμέκκληςξ, μη
απξκλειρςικϊ, καθξλικϊ, διαοκέπ και ξλξκληοχμέμξ δικαίχμα και ςημ άδεια μα εγκαθιρςά και μα
υοηριμξπξιεί αμςίγοατα ςξσ Κξγιρμικξϋ για ςξσπ επιυειοηριακξϋπ ρκξπξϋπ ςηπ Accenture και καςά ςημ
παοξυή σπηοεριόμ ρςξσπ πελάςεπ ςηπ. Σξ «Κξγιρμικϊ» θα αματέοεςαι ρςξ λξγιρμικϊ ή ςημ ςεκμηοίχρη πξσ
ποξρδιξοίζεςαι ρε ή ρυεςίζεςαι με ςα Ποξψϊμςα ή ςιπ Τπηοερίεπ πξσ πεοιγοάτξμςαι ρςξμ παοϊμ ή ρε
ξπξιξδήπξςε ρσμημμέμα απξςελξϋμ ςμήμα ασςήπ ςηπ Παοαγγελίαπ. Ζ Άδεια είμαι απεοιϊοιρςη ϊρξμ ατξοά:
ςα μξμςέλα ή ςημ υχοηςικϊςηςα ςχμ επενεογαρςόμ πξσ υοηριμξπξιξϋμ ςξ Κξγιρμικϊ, καθόπ και ςα ξμϊμαςα
ςχμ αςϊμχμ πξσ δϋμαμςαι μα υοηριμξπξιήρξσμ ασςϊ ςξ Κξγιρμικϊ. Ζ Accenture θα δικαιξϋςαι μα τιλξνεμεί
ή/και μα σπξρςηοίζει δεδξμέμα ςχμ πελαςόμ ςηπ με ςξ Κξγιρμικϊ (και ςσυϊμ ρυεςικά Ποξψϊμςα ή Τπηοερίεπ,
καςά πεοίπςχρη) ρςιπ ΖΠΑ. Ζ Accenture θα δικαιξϋςαι μα υοηριμξπξιεί ςξ λξγιρμικϊ (και ςσυϊμ ρυεςικά
Ποξψϊμςα ή Τπηοερίεπ, καςά πεοίπςχρη) για λξγαοιαρμϊ ςηπ ή για λξγαοιαρμϊ ςχμ πελαςόμ ςηπ (i) ρςιπ
εγκαςαρςάρειπ ςηπ και με ςξμ ενξπλιρμϊ ςηπ, (ii) ρςιπ εγκαςαρςάρειπ ςξσ πελάςη και με ςξμ ενξπλιρμϊ ςξσ, ή
(iii) ρςξ κέμςοξ δεδξμέμχμ ςοίςξσ ποξρόπξσ απξκλειρςικά για ςξ ρκξπϊ υειοιρμξϋ ςξσ Κξγιρμικξϋ
ρϋμτχμα με ςξσπ παοϊμςεπ Όοξσπ και Ποξωπξθέρειπ.
4 Ποξδιαγοατέπ:
4.1 ε πεοίπςχρη πξσ ξ Ποξμηθεσςήπ ποέπει μα ρυεδιάρει, μα αμαπςϋνει ή μα καςαρκεσάρει Ποξψϊμςα πξσ
ξοίζξμςαι ρςημ Παοαγγελία, ξ Ποξμηθεσςήπ θα σπξβάλλει ρςημ Accenture έμα ποϊςσπξ, δείγμα ή/και
ρυέδιξ ποξπ αουική έγκοιρη απϊ ςημ Accenture. Ποιμ ςημ έμαονη ςηπ απαιςξϋμεμηπ εογαρίαπ, ξ
Ποξμηθεσςήπ ποέπει μα λάβει έγγοατη επιβεβαίχρη απϊ ςημ Accenture ϊςι ςξ ποϊςσπξ, ςξ δείγμα ή/και ςξ
ρυέδιξ έυξσμ εγκοιθεί απϊ ςημ Accenture και είμαι δσμαςϊ μα νεκιμήρει η πλήοηπ παοαγχγή ςχμ Ποξψϊμςχμ.
Ζ Accenture δεμ θα ξτείλει απξζημίχρη ή ςσυϊμ άλλεπ υοεόρειπ, ένξδα και δαπάμεπ ή άλλα πξρά πξσ
δϋμαςαι μα ποξκϋφξσμ ή μα υοεχθξϋμ απϊ ςξμ Ποξμηθεσςή ποιμ ςημ παοαλαβή μιαπ ςέςξιαπ έγγοατηπ
ειδξπξίηρηπ.
4.2 Σα Ποξψϊμςα ή ξι Τπηοερίεπ θα ποέπει μα ρσμμξοτόμξμςαι πλήοχπ με ςιπ Ποξδιαγοατέπ. Όλα ςα Ποξψϊμςα
ή/και ξι Τπηοερίεπ θα ποέπει μα καςαρκεσάζξμςαι με καςάλληλα σλικά, δενιξςευμία και ρυεδιαρμϊ, εμό θα
είμαι παοϊμξια και θα ρσμμξοτόμξμςαι πλήοχπ με ςξ ποϊςσπξ, ςξ δείγμα ή/και ςξ ρυέδιξ πξσ παοέυεςαι
απϊ ή/και καθίρςαςαι απξδεκςϊ απϊ ςημ Accenture. Όλεπ ξι Τπηοερίεπ θα ποαγμαςξπξιξϋμςαι με
επαγγελμαςικϊ και έμςευμξ ςοϊπξ με ςη δέξσρα επιμέλεια και δενιϊςηςα. Σα Ποξψϊμςα ή/και ξι Τπηοερίεπ
δεμ θα ποέπει μα έυξσμ ελαςςόμαςα, ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ ελαςςχμάςχμ ρυεδιαρμξϋ ή εγκαςάρςαρηπ και
θα ρσμμξοτόμξμςαι με ϊλξσπ ςξσπ ιρυϋξμςεπ μϊμξσπ, καμϊμεπ και καμξμιρμξϋπ πξσ διέπξσμ ςημ παοξυή και
παοάδξρη ασςόμ ςχμ Ποξψϊμςχμ ή/και ςχμ Τπηοεριόμ.
4.3 Όλα ςα Ποξψϊμςα και ξι Τπηοερίεπ θα σπϊκειμςαι ρςημ απξδξυή ςηπ Accenture. Ζ Accenture θα διαςηοεί ςξ
δικαίχμα μα απξοοίφει ςσυϊμ Ποξψϊμςα ή Τπηοερίεπ πξσ δεμ πληοξϋμ ςιπ Ποξδιαγοατέπ ή λξιπέπ
απαιςήρειπ ασςόμ ςχμ Όοχμ ή δεμ πληοξϋμ ςιπ ποξδιαγοατέπ πξσ ξοίζξμςαι ρςξ ποϊςσπξ, ςξ δείγμα ή/και
ςξ ρυέδιξ πξσ έυει εγκοιθεί απϊ ςημ Accenture ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 4.1. Δάμ λϊγχ ςηπ τϋρηπ ςχμ
Ποξψϊμςχμ ή ςχμ Τπηοεριόμ ςσυϊμ ελαςςόμαςα ή αδσμαμία ρσμμϊοτχρηπ δεμ καθίρςαμςαι ή δεμ θα
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καθίρςαμςξ ταμεοά (παοά ςη διεναγχγή ενέςαρηπ) παοά μϊμξ μεςά ςη υοήρη ή ςημ παοαγχγή, η Accenture
δϋμαςαι μα ςα απξοοίφει εμςϊπ εμϊπ μήμα μεςά ςημ ημεοξμημία παοάδξρηπ ακϊμα και μεςά ςημ ξσριαρςική
υοήρη ή παοαγχγή ςχμ Ποξψϊμςχμ ή ςχμ Τπηοεριόμ.
4.4 Σσυϊμ Ποξψϊμςα ή Τπηοερίεπ πξσ απξοοίπςξμςαι απϊ ςημ Accenture θα αμςικαθίρςαμςαι ή θα
επαμακαςαρκεσάζξμςαι, καςά πεοίπςχρη, καςϊπιμ οηςξϋ αιςήμαςξπ ςηπ Accenture απϊ ςξμ Ποξμηθεσςή με
απξκλειρςική ξικξμξμική επιβάοσμρη ςξσ Ποξμηθεσςή. Δμαλλακςικά, η Accenture δϋμαςαι, καςά ςημ κοίρη
ςηπ, μα επιλένει ςημ ακϋοχρη ξλϊκληοηπ ςηπ Παοαγγελίαπ ϊρξμ ατξοά ρςα εμ λϊγχ Ποξψϊμςα ή/και
Τπηοερίεπ ή/και ςα σπϊλξιπα Ποξψϊμςα ή/και Τπηοερίεπ πξσ δϋμαςαι μα καλϋπςει η Παοαγγελία. Για μια
ςέςξια ποάνη λϋρηπ/ακϋοχρηπ δεμ θα εσθϋμεςαι ρε καμία πεοίπςχρη η Accenture. Όλα ςα απξοοιτθέμςα
Ποξψϊμςα ή/και ξι Τπηοερίεπ θα επιρςοέτξμςαι ρςξμ Ποξμηθεσςή εμςϊπ 15 (δεκαπέμςε) ημεοόμ μεςά ςημ
ημεοξμημία παοάδξρηπ με ξικξμξμική επιβάοσμρη ςξσ Ποξμηθεσςή. ε πεοίπςχρη μιαπ ςέςξιαπ επιρςοξτήπ
ή ακϋοχρηπ, ξ Ποξμηθεσςήπ θα ποέπει μα επιρςοέφει αμέρχπ ρςημ Accenture ϊλα ςα πξρά πξσ έυξσμ
καςαβληθεί απϊ ςημ Accenture για ςα επιρςοατέμςα ή απξοοιτθέμςα Ποξψϊμςα και Τπηοερίεπ με ςξ ιρυϋξμ
επιςϊκιξ. Ασςά ςα δικαιόμαςα και ξι δερμεϋρειπ θα ποξρςίθεμςαι ρε ςσυϊμ άλλα δικαιόμαςα και δερμεϋρειπ
πξσ διαθέςει η Accenture βάρει ρϋμβαρηπ ή μϊμξσ.
4.5 Δκςϊπ εάμ ξοίζεςαι άλλχπ εγγοάτχπ ρε ξπξιαδήπξςε Παοαγγελία, ξ Ποξμηθεσςήπ θα παοέυει εγγϋηρη δϋξ
εςόμ για ποξψϊμςα πξσ ποξμηθεϋει ρςημ Accenture. σγκεκοιμέμα, ξ Ποξμηθεσςήπ θα λαμβάμει μέςοα
υχοίπ υοέχρη ςξ ρσμςξμϊςεοξ δσμαςϊμ, ποξκειμέμξσ μα διξοθόρει ςσυϊμ λειςξσογικά
ελαςςόμαςα/ρτάλμαςα/κακξςευμίεπ/ελλείφειπ ή ρε πεοίπςχρη πξσ ςα Ποξψϊμςα/ξι Τπηοερίεπ απξδειυςξϋμ
ελαςςχμαςικά, μη ξλξκληοχμέμα ή δεμ λειςξσογξϋμ ρχρςά, ακϊμα και μεοικόπ, ή ρε πεοίπςχρη πξσ δεμ
αμςαπξκοίμξμςαι ρςιπ απαιςξϋμεμεπ ποξδιαγοατέπ. Ο Ποξμηθεσςήπ επίρηπ εγγσάςαι ϊςι ξι Τπηοερίεπ ςξσ θα
εκςελξϋμςαι με ρχρςϊ και έμςευμξ ςοϊπξ και ρσμτχμεί μα επαμεκςελεί ςσυϊμ έογα πξσ δεμ
ρσμμξοτόμξμςαι με ςημ εμ λϊγχ εγγϋηρη υχοίπ υοέχρη ςηπ Accenture.
5. Σιμέπ, Σιμξλόγηρη και Πληοωμή.
5.1 Όλεπ ξι αμξιβέπ, ξι υοεόρειπ, ςα ένξδα, ξι ςιμέπ και ξι τϊοξι για ςα Ποξψϊμςα και ςιπ Τπηοερίεπ θα
ρσμμξοτόμξμςαι με ασςά πξσ ξοίζξμςαι ρςημ Παοαγγελία. Δκςϊπ εάμ άλλχπ ξοίζεςαι ρςημ ιρυϋξσρα
Παοαγγελία, ασςά ςα πξρά θα θεχοείςαι ϊςι εκτοάζξμςαι ρε Δσοό.
5.2 Δεμ θα ποαγμαςξπξιείςαι καμία αϋνηρη ή ποξραομξγή με αϋνηρη ρςιπ ςιμέπ, ςιπ αμξιβέπ, ςιπ υοεόρειπ, ςα
ένξδα και ςξσπ τϊοξσπ, εκςϊπ εάμ ξοίζεςαι οηςά ρςημ Παοαγγελία.
5.3 Ο Ποξμηθεσςήπ θα σπξβάλλει ςα ςιμξλϊγια ρςξ ςμήμα ή ρςξ ποϊρχπξ ςηπ Accenture πξσ ξοίζεςαι ρςημ
Παοαγγελία. Σα ςιμξλϊγια θα ποέπει ςξσλάυιρςξμ μα πεοιλαμβάμξσμ ςξμ αοιθμϊ παοαγγελίαπ, ςξμ αοιθμϊ
ςεμαυίχμ και πλήοη πεοιγοατή ςχμ Ποξψϊμςχμ ή/και Τπηοεριόμ και θα ποέπει μα εκδίδξμςαι ετϊρξμ ςα
Ποξψϊμςα ή/και ξι Τπηοερίεπ έυξσμ παοαδξθεί και καςαρςεί απξδεκςά απϊ ςημ Accenture. Ο Ποξμηθεσςήπ
θα παοέυει ϊλα ςα έγγοατα και ςιπ απξδείνειπ πξσ απαιςξϋμςαι απϊ ςημ Accenture για ςημ επαλήθεσρη ςχμ
πξρόμ πξσ υοεόμξμςαι ρςξ ςιμξλϊγιξ. Ζ Accenture θα καςαβάλλει ςξ πξρϊ ςξσ ςιμξλξγίξσ ρςξμ
Ποξμηθεσςή εμςϊπ ςοιάμςα (30) ημεοόμ μεςά ςημ παοαλαβή εμϊπ ξοθξϋ και δεϊμςχπ απερςαλμέμξσ
ςιμξλξγίξσ και ςχμ απαοαίςηςχμ εγγοάτχμ πξσ αματέοξμςαι ρςξ παοϊμ.
5.4 Έλεγυξπ: Ο Ποξμηθεσςήπ θα επιςοέπει ρςημ Accenture εϋλξγη ποϊρβαρη ρςιπ εγκαςαρςάρειπ ςηπ και ρε
ασςέπ ςχμ αμαδϊυχμ ςηπ ξπξςεδήπξςε, καςϊπιμ εϋλξγηπ ποξειδξπξίηρηπ, με ρκξπϊ ςξμ έλεγυξ ςχμ
Ποξψϊμςχμ ή/και ςχμ Τπηοεριόμ καςά ςη διάοκεια ςηπ καςαρκεσήπ, ςηπ παοξυήπ, ςηπ απξθήκεσρηπ και
λξιπόμ διαδικαριόμ. Δάμ, χπ απξςέλερμα εμϊπ ςέςξιξσ ελέγυξσ, η Accenture δεμ μείμει ικαμξπξιημέμη
εσλϊγχπ, καςά ςημ κοίρη ςηπ, χπ ποξπ ςξ ϊςι ςα Ποξψϊμςα ή/και ξι Τπηοερίεπ ρσμμξοτόμξμςαι με ςημ
Παοαγγελία ή ςξσπ παοϊμςεπ Όοξσπ, θα ειδξπξιεί εγγοάτχπ ςξμ Ποξμηθεσςή και ξ ςελεσςαίξπ θα λαμβάμει
ςξ ρσμςξμϊςεοξ δσμαςϊ ϊλα ςα απαοαίςηςα μέςοα για ςημ εναρτάλιρη ςηπ απαιςξϋμεμηπ ρσμμϊοτχρηπ.
Σελίδα 4 από 12

Accenture Α.Ε. (Ελλάδα)

Ποξπ απξτσγή αμτιβξλίαπ, ρε κάθε πεοίπςχρη, ξ έλεγυξπ ή η ειδξπξίηρη ςηπ Accenture δεμ θα
απαλλάρρει ςξμ Ποξμηθεσςή απϊ ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ πξσ απξοοέξσμ απϊ ςημ Παοαγγελία.
6. Παοάδξρη και Ακύοωρη Ο Πχληςήπ θα παοαδίδει ςα Ποξψϊμςα ή θα παοέυει ςιπ Τπηοερίεπ ρςημ ιρυϋξσρα
ημεοξμημία πξσ ξοίζεςαι ρςημ Παοαγγελία, ή εάμ δεμ έυει ξοιρςεί ημεοξμημία, εμςϊπ 10 ημεοόμ μεςά ςημ
ημεοξμημία ςηπ παοαγγελίαπ. Ο υοϊμξπ ρσμιρςά ρημαμςικϊ παοάγξμςα βάρει ςηπ Παοαγγελίαπ. Ο Πχληςήπ
θα ειδξπξιεί ςημ Accenture αμέρχπ ρε ρυέρη με πιθαμέπ ελλείφειπ ή καθσρςεοήρειπ άμχ ςχμ 5 ημεοόμ,
ξπϊςε η Accenture διαςηοεί ςξ δικαίχμα μα ακσοόρει ςημ παοαγγελία ασςόμ ςχμ Ποξψϊμςχμ ή Τπηοεριόμ
υχοίπ μα σπξρςεί κάπξια κϋοχρη. Δάμ ξ Πχληςήπ δεμ καςατέοει μα ποαγμαςξπξιήρει ξλξκληοχμέμη
παοάδξρη ϊπχπ ξοίζεςαι ρςξ παοϊμ, η Accenture διαςηοεί ςξ δικαίχμα μα ακσοόρει ςημ Παοαγγελία, εμ
μέοει ή εμ ϊλχ, και μα υοεόρει ρςξμ Πχληςή επιποϊρθεςα ένξδα και δαπάμεπ πξσ απξοοέξσμ απϊ ςημ
αμςικαςάρςαρη ςχμ εμ λϊγχ Ποξψϊμςχμ ή Τπηοεριόμ. Ζ Accenture δϋμαςαι μα ςοξπξπξιήρει ασςή ςημ
Παοαγγελία αμά πάρα ρςιγμή (δεδξμέμξσ ϊςι δεμ έυει γίμει παοάδξρη ή εκςέλερη), εμ μέοει ή εμ ϊλχ, πξσ
θα ιρυϋει με ςημ παοαλαβή απϊ ςξμ Πχληςή έγγοατηπ ειδξπξίηρηπ ςηπ Accenture, υχοίπ κϋοχρη ή υοέχρη.
Δάμ ςσυϊμ ςοξπξπξιήρειπ επηοεάζξσμ ξσριαρςικά ςξ κϊρςξπ παοξυήπ ςχμ Ποξψϊμςχμ ή Τπηοεριόμ, ςημ ςιμή
ςχμ Ποξψϊμςχμ ή Τπηοεριόμ, ςξ υοξμξδιάγοαμμα παοάδξρηπ ςχμ Ποξψϊμςχμ ή Τπηοεριόμ, θα ποέπει η
Accenture μα ποαγμαςξπξιήρει αμάλξγη ποξραομξγή αμξιβαία απξδεκςή απϊ ςα Λέοη. Ο Πχληςήπ θα θέςει
ςιπ αμςιοοήρειπ ςξσ χπ ποξπ ςημ ποξραομξγή εγγοάτχπ εμςϊπ πέμςε (5) εογάριμχμ ημεοόμ (ή άλληπ
υοξμικήπ πεοιϊδξσ πξσ δϋμαςαι μα ρσμτχμηθεί εγγοάτχπ μεςανϋ ςχμ μεοόμ) καςϊπιμ παοαλαβήπ ςηπ
ειδξπξίηρηπ ςοξπξπξίηρηπ ςηπ Accenture, ειδάλλχπ θα θεχοείςαι ϊςι ξ Πχληςήπ έυει παοαιςηθεί απϊ ςιπ
αμςιοοήρειπ ςξσ χπ ποξπ ςημ ποξραομξγή. Οι ασνήρειπ ςχμ ςιμόμ ή ξι υοξμικέπ παοαςάρειπ παοάδξρηπ δεμ
θα είμαι δερμεσςικέπ για ςημ Accenture, εάμ δεμ απξδεικμϋξμςαι με καςάλληλη εμςξλή αλλαγήπ ςηπ
Παοαγγελίαπ εγκεκοιμέμη απϊ ςξμ ενξσριξδξςημέμξ αμςιποϊρχπξ αγξοόμ ςηπ Accenture. Πεοαιςέοχ, η
Accenture δϋμαςαι μα ποξβεί ρε ςακςική καςαγγελία ςηπ Παοαγγελίαπ αμά πάρα ρςιγμή, εμ μέοει ή εμ ϊλχ,
με έγγοατη, ηλεκςοξμική ή ςηλεγοατική ειδξπξίηρη. ε ασςήμ ςημ πεοίπςχρη, η εμ λϊγχ καςαγγελία θα
ιρυϋει για ςα Ποξψϊμςα πξσ δεμ έυξσμ ακϊμα παοαδξθεί ή/και ςιπ Τπηοερίεπ πξσ δεμ έυξσμ εκςελερςεί ποιμ
ςημ ημεοξμημία παοαλαβήπ ςηπ ρυεςικήπ ειδξπξίηρηπ καςαγγελίαπ απϊ ςξμ Πχληςή.
7. Πξρόςηςα. Ο Πχληςήπ δϋμαςαι μα παοέυει μϊμξ ςημ πξρϊςηςα πξσ δηλόμεςαι βάρει ςξσ παοϊμςξπ, με ςημ
επιτϋλανη διαςάνεχμ εμπξοικόμ ποακςικόμ πξσ ξοίζξσμ ςξ αμςίθεςξ. Σσυϊμ επιπλέξμ πξρϊςηςα θα
επιρςοέτεςαι με ένξδα ςξσ Πχληςή. Ζ Accenture δεμ είμαι σπεϋθσμη για ςη τοξμςίδα ςηπ επιπλέξμ
πξρϊςηςαπ ή για ςημ ανία και ςσυϊμ ζημία πξσ δϋμαςαι μα ποξκϋφει λϊγχ ασςήπ ςηπ σπέοβαρηπ. Ζ
καςαμέςοηρη ςηπ Accenture θα θεχοείςαι ξοθή χπ ποξπ ςημ πξρϊςηςα πξσ παοαλαμβάμει.
8. Σίςλξπ και Κίμδσμξπ Απώλειαπ. Δκςϊπ εάμ άλλχπ ξοίζεςαι ρε ασςή ςημ Παοαγγελία, ϊλα ςα Ποξψϊμςα θα
μεςατέοξμςαι Free On Board ρςξμ ποξξοιρμϊ ςξσπ ρςημ σπξδεικμσϊμεμη ςξπξθερία ή ςξπξθερίεπ απϊ ςημ
Accenture, με ϊλξσπ ςξσπ δαρμξϋπ, ςξσπ τϊοξσπ, ςξ τξοςίξ, ςημ αρτάλιρη και λξιπά ένξδα και δαπάμεπ
πξσ ρυεςίζξμςαι με ςημ μεςατξοά και ςημ παοάδξρη ςχμ Ποξψϊμςχμ καςαβληςέεπ απϊ ςξμ Πχληςή. Ο ςίςλξπ
επί ςχμ Ποξψϊμςχμ θα μεςατέοεςαι ρςημ Accenture με ςημ παοάδξρη. Ο Πχληςήπ θα επιβαοϋμεςαι με ςσυϊμ
κίμδσμξ απόλειαπ ή καςαρςοξτήπ ςχμ Ποξψϊμςχμ έχπ ςημ παοάδξρή ασςόμ. Ο Πχληςήπ ρσμτχμεί μα
παοάρυει αμςικαςάρςαρη ςχμ Ποξψϊμςχμ πξσ υάθηκαμ ή σπέρςηραμ καςαρςοξτέπ καςά ςη μεςατξοά, υχοίπ
ποϊρθεςη υοέχρη, εμςϊπ 3 εογάριμχμ ημεοόμ καςϊπιμ λήφηπ ςηπ ειδξπξίηρηπ ςηπ Accenture.
9. Φόοξι. Οι ιρυϋξμςεπ τϊοξι θα υοεόμξμςαι χπ νευχοιρςϊ ρςξιυείξ ή ρειοά ρςξιυείχμ. Ζ Accenture θα
καςαβάλλει τϊοξ επί ςχμ πχλήρεχμ, τϊοξ υοήρηπ και λξιπξϋπ παοϊμξιξσπ τϊοξσπ πξσ επιβάλλξμςαι απϊ
ξμξρπξμδιακξϋπ, κοαςικξϋπ ή ςξπικξϋπ κσβεομηςικξϋπ τξοείπ για ποξψϊμςα ή/και σπηοερίεπ πξσ
παοέυξμςαι σπϊ ςξσπ παοϊμςεπ Όοξσπ και Ποξωπξθέρειπ, εναιοξσμέμχμ ςχμ τϊοχμ πξσ βαρίζξμςαι ρςξ
ειρϊδημα ή ςημ πεοιξσρία ςξσ Πχληςή. Ζ Accenture θα καςαβάλλει ςξσπ τϊοξσπ ασςξϋπ επιποξρθέςχπ ςχμ
ξτειλϊμεμχμ πξρόμ σπϊ ςξσπ παοϊμςεπ Όοξσπ και Ποξωπξθέρειπ δεδξμέμξσ ϊςι ξ Πχληςήπ ςξσπ παοαθέςει
ρε έμα καςάλληλξ ςιμξλϊγιξ. Σσυϊμ τϊοξι πξσ καςαβάλλξμςαι για λξγαοιαρμϊ ςηπ Accenture απϊ ςξμ
Πχληςή θα ποξρδιξοίζξμςαι νευχοιρςά ρςξ ιρυϋξμ ςιμξλϊγιξ και ξ Πχληςήπ θα παοαδίδει ρςημ Accenture
ςιπ απξδείνειπ πληοχμήπ εάμ έυξσμ ποξηγξσμέμχπ καςαβληθεί απϊ ςξμ Πχληςή καςϊπιμ αιςήμαςξπ. Ο
Πχληςήπ θα απξζημιόμει και θα διαςηοεί αζήμια ςημ Accenture απϊ ξπξιαδήπξςε ρσμτέοξμςα ή πξιμέπ πξσ
επιβάλλξμςαι ρςημ Accenture λϊγχ ςηπ μη ρχρςήπ καςαβξλήπ τϊοχμ απϊ ςξμ Πχληςή για λξγαοιαρμϊ ςξσ.
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Σα μέοη θα ρσμεογάζξμςαι καλϊπιρςα με ρκξπϊ ςημ ελαυιρςξπξίηρη ςχμ επιβαλλϊμεμχμ τϊοχμ ρςξ βαθμϊ
πξσ είμαι μξμικά δσμαςϊ.
10. Δγγσήρειπ. Ο Πχληςήπ εγγσάςαι ϊςι διαςηοεί έγκσοξ ςίςλξ ιδιξκςηρίαπ επί ςχμ Ποξψϊμςχμ και ςχμ
Τπηοεριόμ, υχοίπ εμποάγμαςη αρτάλεια ή βάοξπ, εκςϊπ εάμ άλλχπ ξοιρςεί, και ϊςι ςα Ποξψϊμςα και ξι
Τπηοερίεπ δεμ τέοξσμ ελαςςόμαςα σλικά και καςαρκεσαρςικά, και ρσμμξοτόμξμςαι με ςιπ απαιςήρειπ ασςήπ
ςηπ Παοαγγελίαπ, πεοιλαμβάμξμςαπ ςσυϊμ ρυέδια ή ποξδιαγοατέπ πξσ εμρχμαςόμξμςαι ρςξ παοϊμ και
ςσυϊμ δείγμαςα πξσ παοέυξμςαι απϊ ςημ Accenture ή ςξμ Πχληςή. Ο Πχληςήπ εγγσάςαι πεοαιςέοχ ϊςι
διαςηοεί ϊλα ςα απαοαίςηςα δικαιόμαςα, ςίςλξσπ και ρσμτέοξμςα για μα ειρέλθει ρε ασςήμ ςημ παοαγγελία,
μα εκςελέρει ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ και μα υξοηγήρει ςα δικαιόμαςα και ςιπ άδειεπ πξσ ξοίζξμςαι ρςξ παοϊμ.
Λε ςημ επιτϋλανη ποξηγξϋμεμχμ ελέγυχμ ή πληοχμόμ δσμάμει ςξσ παοϊμςξπ, ϊλα ςα Ποξψϊμςα και ξι
Τπηοερίεπ θα σπϊκειμςαι ρε ςελικϊ έλεγυξ και απξδξυή ρςημ εμδεδειγμέμη ςξπξθερία ςηπ Accenture εμςϊπ
εϋλξγξσ διαρςήμαςξπ καςϊπιμ ςηπ παοάδξρηπ ή ςηπ εκςέλερήπ ςξσπ. Ο Πχληςήπ εγγσάςαι ρςημ Accenture
ϊςι εάμ κάπξιξ Ποξψϊμ ή Τπηοερία δεμ πληοξί ςιπ ποξδιαγοατέπ και ςιπ δσμαςϊςηςεπ υοήρηπ ςξσ Πχληςή ή
είμαι άλλχπ ελαςςχμαςικϊ ή μη ρσμβαςϊ, ςϊςε ξ Πχληςήπ εμςϊπ 30 ημεοόμ μεςά ςημ παοαλαβή έγγοατηπ
ειδξπξίηρηπ ρυεςικά με ςημ μη εκπλήοχρη, με δική ςξσ ξικξμξμική επιβάοσμρη, είςε θα διξοθόρει ασςή ςημ
αδσμαμία ή θα παοάρυει ρςημ Accenture έμα απξδεκςϊ πλάμξ για ςημ απξκαςάρςαρη ασςήπ ςηπ αδσμαμίαπ.
ε πεοίπςχρη Ποξψϊμςχμ, η σπξυοέχρη ςξσ Πχληςή δσμάμει ςξσ παοϊμςξπ, ιρυϋει μϊμξ ρςξ βαθμϊ πξσ η
αδσμαμία ποξωπήουε ρςημ ςϊςε ςοέυξσρα, αμεςάβληςη έκδξρη ςξσ Ποξψϊμςξπ. Δάμ η αδσμαμία δεμ
διξοθχθεί εμςϊπ ςχμ ποξαματεοθέμςχμ 30 ημεοόμ, ή εάμ δεμ έυει ξοιρςεί απξδεκςϊ πλάμξ για ςημ
απξκαςάρςαρη ασςήπ ςηπ αδσμαμίαπ καςά ςη διάοκεια ςηπ εμ λϊγχ πεοιϊδξσ, η Accenture δϋμαςαι μα
απαιςήρει επιρςοξτή ή αμςικαςάρςαρη ςξσ Ποξψϊμςξπ ασςξϋ ή επιρςοξτή ή αμςικαςάρςαρη ςηπ Τπηοερίαπ
ασςήπ. Όρξμ ατξοά ρςα Ποξψϊμςα Κξγιρμικξϋ ή ρε ασςά πξσ πεοιέυξσμ Κξγιρμικϊ, ξ Πχληςήπ εγγσάςαι ϊςι
καςά ςημ παοάδξρη ςξ Κξγιρμικϊ δεμ πεοιέυει κάπξιξμ κακϊβξσλξ κχδικϊ ή κχδικϊ πξσ μα παοεμπξδίζει ςη
λειςξσογία ςξσ και πξσ μα εμδέυεςαι μα ποξκαλέρει ζημία, μα καςαρςοέφει ή μα ςοξπξπξιήρει με
καςαρςοξτικϊ ςοϊπξ ςξ λξγιρμικϊ, ςξ σλικϊ, ςα ρσρςήμαςα ή ςα δεδξμέμα, ρσμπειολαμβαμξμέμχμ ιόμ,
Trojan horses, worms, time bombs, backdoors ή μηυαμιρμόμ ρυεδιαρμέμχμ όρςε μα επιςοέπξσμ ρςξμ
Πχληςή ή ρε ξπξιξμδήπξςε ςοίςξ μα διακϊφει ςη ή μα παοέμβει ρςη Κειςξσογία ςξσ Κξγιρμικξϋ. ΔΙΣΟ ΑΠΟ
ΣΘ ΔΓΓΤΖΔΘ ΠΟΤ ΟΡΘΕΟΜΣΑΘ Ή ΑΜΑΥΔΡΟΜΣΑΘ Δ ΑΤΣΖ ΣΖ ΠΑΡΑΓΓΔΚΘΑ, Ο ΠΩΚΖΣΖ ΔΔΜ ΠΑΡΔΦΔΘ
ΠΔΡΑΘΣΔΡΩ ΔΓΓΤΖΔΘ ΣΖΜ ACCENTURE ΓΘΑ ΠΡΟΪΟΜΣΑ Ή ΤΠΖΡΔΘΔ, ΡΖΣΔ Ή ΘΩΠΖΡΔ, ΙΑΘ ΘΔΘΑΘΣΔΡΩ
ΑΠΟΠΟΘΔΘΣΑΘ ΣΩΜ ΤΠΟΜΟΟΤΛΔΜΩΜ ΔΓΓΤΖΔΩΜ ΔΛΠΟΡΔΤΘΛΟΣΖΣΑ ΙΑΘ ΙΑΣΑΚΚΖΚΟΣΖΣΑ ΓΘΑ ΔΜΑ
ΤΓΙΔΙΡΘΛΔΜΟ ΙΟΠΟ.
11. Αρτάλιρη. Ο Ποξμηθεσςήπ θα ποέπει μα θέρει ρε ιρυϋ και μα διαςηοεί με δική ςξσ ξικξμξμική επιβάοσμρη,
αρταλιρςική κάλσφη ρε ρσμεογαρία με ανιϊπιρςξ και ενξσριξδξςημέμξ αρταλιρςικϊ τξοέα ρςξ πεδίξ πξσ
είμαι εϋλξγξ ρε ρυέρη με ςημ παοξυή ςηπ Παοαγγελίαπ ή άλλχπ ρε ρυέρη με ςιπ παοξϋρεπ Ποξωπξθέρειπ. Ο
Ποξμηθεσςήπ θα παοέυει απξδεικςικά ρςξιυεία ςηπ αρταλιρςικήπ κάλσφηπ πξσ διαςηοεί για ςξ ρκξπϊ ή ρε
ρυέρη με ςημ Παοαγγελία ή με ασςέπ ςιπ Ποξωπξθέρειπ καςϊπιμ αιςήμαςξπ ςηπ Accenture. Δάμ κάπξιξ απϊ ςα
ποξηγξϋμεμα αρταλιρςήοια ακσοχθεί ή ςοξπξπξιηθεί απϊ ςξμ Πχληςή ή ςξμ αρταλιρςή ςξσ με ςοϊπξ πξσ
μα επηοεάζει ςημ απαιςξϋμεμη κάλσφη βάρει ςχμ παοϊμςχμ Όοχμ και Ποξωπξθέρεχμ, ξ Πχληςήπ θα
ειδξπξιεί ςημ Accenture εγγοάτχπ ςξσλάυιρςξμ ςοιάμςα (30) ημέοεπ ποιμ ςημ ακϋοχρη ή ςημ αλλαγή. Ο
Πχληςήπ θα ποξςοέπει ςξσπ ενξσριξδξςημέμξσπ σπεογξλάβξσπ ή πληοενξσρίξσπ ςξσ μα διαςηοξϋμ ςημ ίδια
ή ξσριαρςικά παοϊμξια αρταλιρςική κάλσφη.
12. Απξζημίωρη. Ο Πχληςήπ θα σπεοαρπίζεςαι, θα απξζημιόμει και θα διαςηοεί αζήμια ςημ Accenture, ςξσπ
ρσμεογάςεπ ςηπ και ςξσπ αμςίρςξιυξσπ σπαλλήλξσπ, διεσθσμςέπ, εογαζϊμεμξσπ, αμαδϊυξσπ και
αμςιποξρόπξσπ αζήμιξσπ απϊ και έμαμςι ανιόρεχμ, αγχγόμ, δικαρςικήπ διαμάυηπ, απαιςήρεχμ, απόλειαπ,
εσθϋμηπ, ενϊδχμ, ζημιόμ και δαπαμόμ (ρσμπεοιλαμβαμξμέμηπ εμδεικςικά ςηπ εϋλξγηπ δικηγξοικήπ αμξιβήπ)
πξσ δϋμαςαι μα ποξκϋφξσμ απϊ (α) ςημ απϊδξρη ή ςη υοήρη ςχμ Ποξψϊμςχμ ή ςχμ Τπηοεριόμ, (β)
ςοασμαςιρμϊ ποξρόπξσ, θάμαςξ ή ζημία πεοιξσριακόμ ρςξιυείχμ πξσ ποξκαλείςαι λϊγχ ςχμ Ποξψϊμςχμ,
ςχμ Τπηοεριόμ ή ςχμ διεσθσμςόμ, ςχμ σπαλλήλχμ, ςχμ αμαδϊυχμ, ςχμ εογαζξμέμχμ ή ςχμ
αμςιποξρόπχμ ςξσ Πχληςή, (γ) παοαβίαρη ή αθέςηρη απϊ ςξμ Πχληςή ςχμ σπξυοεόρεόμ ςξσ ή
παοαβίαρηπ απϊ ςξμ Πχληςή ςχμ εγγσήρεόμ ςξσ δσμάμει ςξσ παοϊμςξπ, (δ) παοαβίαρη πμεσμαςικήπ
ιδιξκςηρίαπ, εμπξοικξϋ απξοοήςξσ, εσοεριςευμίαπ ή δικαιόμαςξπ πμεσμαςικήπ ιδιξκςηρίαπ ςοίςξσ, ή (ε)
ποάνη ή παοάλειφη πξσ ρσμιρςά αμέλεια ή ηθελημέμη κακή διαυείοιρη ή παοαβίαρη διαυειοιρςικξϋ
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καθήκξμςξπ απϊ κάπξιξμ σπάλληλξ, διεσθσμςή, αμςιποϊρχπξ, αμάδξυξ ή εογαζϊμεμξ ςξσ Πχληςή ρε ρυέρη
με ςημ εκςέλερη ςηπ Παοαγγελίαπ απϊ μέοξσπ ςξσ Πχληςή. Ωπ «σμεογάςηπ» θα μξείςαι ξπξιξρδήπξςε
τξοέαπ, εμρχμαςχμέμξπ ή ϊυι, πξσ ελέγυεςαι απϊ ή βοίρκεςαι σπϊ κξιμϊ έλεγυξ με ςημ Accenture plc,
Αμόμσμη Δςαιοεία, εγγεγοαμμέμη ρςημ Θολαμδία και ςξσπ διαδϊυξσπ ςηπ, εμό χπ «έλεγυξπ» (ή παοαλλαγέπ
ασςξϋ) θα μξείςαι η δσμαςϊςηςα διξίκηρηπ άμερα ή έμμερα ςχμ σπξθέρεχμ κάπξιξσ άλλξσ μέρχ ιδιξκςηρίαπ,
ρϋμβαρηπ ή άλλχπ.
13. Ποξρςαρία Δεδξμέμωμ: Δάμ ςσυϊμ ποξρχπικά δεδξμέμα ρσγκεμςοχθξϋμ, υοηριμξπξιηθξϋμ, μεςατεοθξϋμ ή
ςεθξϋμ σπϊ επενεογαρία με ξπξιξμδήπξςε ςοϊπξ για ςημ εκςέλερη ςχμ Τπηοεριόμ πξσ ξοίζξμςαι ρςημ
παοξϋρα ϋμβαρη, ξ Ποξμηθεσςήπ θα είμαι σπεϋθσμξπ για ςημ απϊκςηρη ποξηγξϋμεμηπ έγγοατηπ
ρσγκαςάθερηπ απϊ ςα εμδιατεοϊμεμα άςξμα χπ ποξπ ςη ρσλλξγή, ςημ επενεογαρία και ςη μεςατξοά ςχμ
ποξρχπικόμ ςξσπ δεδξμέμχμ. Δάμ η Accenture ποξκαλέρει απόλεια ή ζημία λϊγχ αδσμαμίαπ ςξσ
Ποξμηθεσςή μα απξκςήρει ασςή ςη ρσγκαςάθερη, ή παοαβίαρη ςχμ δικαιχμάςχμ ςχμ εμδιατεοϊμεμχμ
μεοόμ, ξ Ποξμηθεσςήπ θα απξζημιόμει ςημ Accenture έμαμςι απόλειαπ, πεοιλαμβαμξμέμχμ ςχμ ανιόρεχμ
απξζημίχρηπ ςοίςχμ.
14. Δικαιώμαςα πμεσμαςικήπ ιδιξκςηρίαπ: Όλα ςα εμρόμαςα ή άωλα ποξψϊμςα πξσ καςαρκεσάζει ξ
Ποξμηθεσςήπ για ςημ Accenture βάρει ςηπ Παοαγγελίαπ και ασςόμ ςχμ Ποξωπξθέρεχμ θα αμήκξσμ
απξκλειρςικά ρςημ Accenture, εμό ξ Ποξμηθεσςήπ εκυχοεί δια ςξσ παοϊμςξπ ρςημ Accenture ϊλα ςα
δικαιόμαςα επί ασςόμ ςχμ Ποξψϊμςχμ ή/και ςχμ Τπηοεριόμ (ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ εμδεικςικά ετεσοέρεχμ,
διπλχμάςχμ εσοεριςευμίαπ, δικαιχμάςχμ πμεσμαςικήπ ιδιξκςηρίαπ, ςξσ δικαίχμαςξπ επενεογαρίαπ,
αμαπαοαγχγήπ και διαμξμήπ, εμπξοικόμ απξοοήςχμ, εμπξοικόμ ρημάςχμ και ρυεδιαρςικόμ δικαιχμάςχμ
επί ασςόμ). Ο Ποξμηθεσςήπ αμαλαμβάμει ςημ εκςέλερη ςηπ έγγοατηπ ςεκμηοίχρηπ/ρϋμβαρηπ πξσ είμαι
δσμαςϊμ μα υοειάζεςαι για ςη μεςαβίβαρη ςχμ εμ λϊγχ δικαιχμάςχμ ρςημ Accenture. Ο Ποξμηθεσςήπ θα
απξκαλϋπςει πεοαιςέοχ ρςημ Accenture ϊλεπ ςιπ αμακαλϋφειπ, ετεσοέρειπ, ιδέεπ ή ςευμικέπ («ετεσοέρειπ»)
πξσ ποαγμαςξπξιξϋμςαι απϊ ςξμ Ποξμηθεσςή, ςξσπ εογαζϊμεμξσπ και ςξσπ αμςιποξρόπξσπ ασςξϋ καςά ςη
διεναγχγή ςηπ εογαρίαπ δσμάμει ςηπ Παοαγγελίαπ, δεδξμέμξσ ϊςι είςε η ρϋλληφη ή η σλξπξίηρη
ποαγμαςξπξιείςαι καςά ςη διάοκεια ςξσ παοϊμςξπ και καςά ςη διεναγχγή ςηπ εογαρίαπ δσμάμει ςξσ
παοϊμςξπ. Όλεπ ασςέπ ξι ετεσοέρειπ και η εογαρία θα απξςελξϋμ απξκλειρςική ιδιξκςηρία ςηπ Accenture. Ο
Ποξμηθεσςήπ θα απξκςά απϊ ςξσπ εογαζξμέμξσπ και ςξσπ αμςιποξρόπξσπ ςξσ πξσ δϋμαςαι μα διενάγξσμ
ςημ εογαρία πξσ ατξοά ρςημ Παοαγγελία, ϊλα ςα δικαιόμαςα πξσ κοίμξμςαι απαοαίςηςα όρςε η Accenture
μα λάβει ςα δικαιόμαςα πξσ έυξσμ ρσμτχμηθεί δσμάμει ςξσ παοϊμςξπ μα μεςατεοθξϋμ και μα εκυχοηθξϋμ
ρε ασςήμ, υχοίπ ανιόρειπ ςχμ εμ λϊγχ εογαζξμέμχμ και αμςιποξρόπχμ. Ο Ποξμηθεσςήπ θα σπξγοάτει
ασςά ςα έγγοατα ή θα ξοίζει δεϊμςχπ ςημ Accenture χπ εκποϊρχπξ και πληοενξϋριξ αμςιποϊρχπξ, όρςε
μα σπξγοάτει για λξγαοιαρμϊ ςξσ ςα εμ λϊγχ έγγοατα και μα παοέυει σπξρςήοινη ρε πεοίπςχρη πξσ ςξ
ζηςήρει εσλϊγχπ η Accenture για ςημ πλήοη θέρη ρε ιρυϋ ςχμ διαςάνεχμ ςηπ παοξϋραπ Δμϊςηςαπ. Ο
Ποξμηθεσςήπ δεμ διαςηοεί δικαιόμαςα υοήρηπ ςχμ Ποξψϊμςχμ ή/και Τπηοεριόμ πξσ παοέυξμςαι δσμάμει
ςξσ παοϊμςξπ ή ςχμ ετεσοέρεχμ και ρσμτχμεί μα μημ αμτιρβηςήρει ςημ ιρυϋ ςηπ ιδιξκςηρίαπ ςηπ Accenture
και ςχμ ρσμεογαςόμ ςηπ επί ασςόμ ςχμ εογαριόμ και ςχμ ετεσοέρεχμ. Ασςέπ ξι Ποξωπξθέρειπ δεμ
υξοηγξϋμ ή άλλχπ παοέυξσμ ρςα Λέοη ιδιξκςηρία ή λξιπά δικαιόμαςα κσοιϊςηςαπ ή άδεια υοήρηπ ςχμ
δικαιχμάςχμ πμεσμαςικήπ ιδιξκςηρίαπ ςξσ έςεοξσ μέοξσπ εκςϊπ εάμ ποξβλέπεςαι οηςά για ςξ παοϊμ. Σα
δικαιόμαςα και ξι σπξυοεόρειπ κάθε Λέοξσπ σπϊ ςημ παοξϋρα Δμϊςηςα θα παοαμέμξσμ ρε ιρυϋ και θα
ενακξλξσθξϋμ μα ιρυϋξσμ ρε πεοίπςχρη καςαγγελίαπ ή λήνηπ ςχμ παοϊμςχμ Ποξωπξθέρεχμ και ςηπ
ιρυϋξσραπ Παοαγγελίαπ.
15. Χοήρη Ομξμάςωμ και ημάςωμ Όλα ςα εμπξοικά ρήμαςα και εμπξοικέπ ξμξμαρίεπ κάθε μέοξσπ είμαι και θα
παοαμείμξσμ απξκλειρςική κσοιϊςηςα ςξσ εκάρςξςε μέοξσπ. Ιαμέμα εκ ςχμ μεοόμ δεμ θα απξκςά
δικαιόμαςα επί ςχμ εμπξοικόμ ρημάςχμ ή ξμξμαριόμ ςξσ έςεοξσ μέοξσπ. Ζ Accenture θα διαςηοεί ςξ
πεοιξοιρμέμξ δικαίχμα μα υοηριμξπξιεί ςημ εμπξοική ξμξμαρία ςξσ Πχληςή και ςα εμπξοικά ςξσ ρήμαςα ρε
ρυέρη με ςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ πεοιγοάτξμςαι ρε ασςή ςημ Παοαγγελία. Ο Πχληςήπ δεμ δϋμαςαι: (i) μα
Σελίδα 7 από 12

Accenture Α.Ε. (Ελλάδα)

δημξριξπξιεί ςημ Παοαγγελία ή ςξ αμςικείμεμξ ασςήπ, (ii) μα δηλόμει ϊςι ξπξιξδήπξςε Ποξψϊμ ή Τπηοερία
έυει εγκοιθεί ή σπξρςηοίζεςαι απϊ ςημ Accenture ή ςξσπ ρσμεογάςεπ ςηπ, ή (iii) μα υοηριμξπξιεί ςημ
επχμσμία, ςημ εμπξοική ξμξμαρία ή ρϋμβξλξ ςηπ Accenture ή ςχμ σμεογαςόμ ςηπ ρε καςάλξγξ ςχμ
πελαςόμ ςξσ Πχληςή, ή ρε ρυέρη με διατημιρςικϊ ή ποξχθηςικϊ σλικϊ ή δοαρςηοιϊςηςεπ, ή ρε ξπξιαδήπξςε
άλλη έγγοατη, ηλεκςοξμική, μαγμηςική ή μέρχ ςευμξλξγίαπ laser επικξιμχμία με ςοίςξσπ ή ρε σλικά και
ποξψϊμςα πξσ παοέυξμςαι ρε ςοίςξσπ.
16. Δμπιρςεσςικόςηςα. Ο Πχληςήπ δεμ θα απξκαλϋπςει ρε ξπξιξδήπξςε άςξμξ, ξϋςε θα τχςξςσπεί ή
αμςιγοάτει ςιπ πληοξτξοίεπ πξσ ρυεςίζξμςαι με ασςήμ ςημ Παοαγγελία, ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ εμδεικςικά
ςχμ πληοξτξοιόμ πξσ ατξοξϋμ ρςημ ςιμξλϊγηρη και ςιπ ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ πξσ παοέυξμςαι απϊ ςημ
Accenture, ποξτξοικά ή εγγοάτχπ, εκςϊπ εάμ απαιςείςαι βάρει μϊμξσ ή κοαςικόμ καμξμιρμόμ, απαιςήρεχμ
ή εμςξλόμ, ή κοιθεί απαοαίςηςξ για ςξμ ποξρδιξοιρμϊ ή ςη διεκδίκηρη ςχμ δικαιχμάςχμ ςξσ δσμάμει ςξσ
παοϊμςξπ. Ο Πχληςήπ επιπλέξμ ρσμτχμεί μα λάβει ςα απαοαίςηςα μέςοα για μα εναρταλίρει ϊςι καμέμα μη
ενξσριξδξςημέμξ άςξμξ δεμ θα έυει ποϊρβαρη ρςιπ εμ λϊγχ πληοξτξοίεπ. Οπξιαδήπξςε πληοξτξοία ή
λξιπά ρςξιυεία ιδιξκςηρίαπ πξσ παοέυξμςαι ρςξμ Πχληςή απϊ ςημ Accenture θα επιρςοέτξμςαι ρςημ
Accenture καςϊπιμ αιςήμαςϊπ ςηπ. Ιαμέμα ρημείξ ςηπ παοξϋραπ Παοαγγελίαπ δεμ θα απαγξοεϋει ή
πεοιξοίζει ςη υοήρη ςχμ πληοξτξοιόμ απϊ κάπξιξ μέοξπ (ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ εμδεικςικά ςχμ ιδεόμ,
ςχμ ρσλλήφεχμ, ςηπ ςευμξγμχρίαπ, ςχμ ςευμικόμ και ςηπ μεθξδξλξγίαπ) πξσ (i) ςξσ είυαμ καςαρςεί
γμχρςέπ εκ ςχμ ποξςέοχμ, (ii) πξσ έυξσμ αμαπςσυθεί απϊ ασςϊ ςξ μέοξπ αμενάοςηςα, (iii) έυει απξκςήρει
απϊ ςοίςξ μέοξπ υχοίπ σπξυοέχρη εμπιρςεσςικϊςηςαπ εμ γμόρη ςξσ για ςη μη απξκάλσφη ασςόμ ςχμ
πληοξτξοιόμ, ή (iv) πξσ είμαι ή καθίρςαμςαι δημξρίχπ γμχρςέπ υχοίπ ασςϊ μα απξςελεί παοαβίαρη ςηπ
Παοαγγελίαπ. Ο Ποξμηθεσςήπ δϋμαςαι μα έυει ποϊρβαρη ρε πληοξτξοίεπ πξσ είμαι δσμαςϊμ μα ρυεςίζξμςαι
με ποξηγξϋμεμη, παοξμςική ή μελλξμςική έοεσμα, αμάπςσνη ή επιυειοημαςικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ και ςσυϊμ
δικαιόμαςα ιδιξκςηρίαπ, σλικά, σπηοερίεπ ή ςευμξγμχρία και θεχοξϋμςαι εμπιρςεσςικέπ ή σπϊ ιδιξκςηρία
(«Δμπιρςεσςικέπ Πληοξτξοίεπ») ςηπ Accenture ή/και ςχμ ρσμεογαςόμ και ςχμ αμςιποξρόπχμ ςηπ, ςχμ
αμαδϊυχμ ή ςχμ πελαςόμ ςηπ. σμεπόπ, θα ιρυϋξσμ ςα ακϊλξσθα: (α) ξι Δμπιρςεσςικέπ Πληοξτξοίεπ θα
υοηριμξπξιξϋμςαι απϊ ςξμ Ποξμηθεσςή απξκλειρςικά για ςημ σπξρςήοινή ςξσ χπ ποξπ ςα Ποξψϊμςα ή ςιπ
Τπηοερίεπ, (β) ξ Ποξμηθεσςήπ θα ποξρςαςεϋει ςημ εμπιρςεσςικϊςηςα ςχμ Δμπιρςεσςικόμ Πληοξτξοιόμ με
ςξμ ίδιξ ςοϊπξ και ςημ ίδια επιμέλεια με ςημ ξπξία θα ποξρςάςεσε ςιπ δικέπ ςξσ εμπιρςεσςικέπ πληοξτξοίεπ
παοϊμξιξσ ςϋπξσ εμό η εμ λϊγχ επιμέλεια δεμ ποέπει μα είμαι καςόςεοη ςηπ εϋλξγηπ επιμέλειαπ ρε κάθε
πεοίπςχρη, (γ) η ποϊρβαρη ρςιπ Δμπιρςεσςικέπ Πληοξτξοίεπ θα πεοιξοίζεςαι ρςξμ Ποξμηθεσςή και ςξσπ
εογαζϊμεμξσπ ασςξϋ με βάρη ςημ ϋπαονη αμάγκηπ γμόρηπ και ξ Ποξμηθεσςήπ δεμ θα απξκαλϋπςει ςιπ
Δμπιρςεσςικέπ Πληοξτξοίεπ ρε καμέμαμ ςοίςξ, (δ) ξ Ποξμηθεσςήπ θα εμημεοόμει ςξσπ εογαζξμέμξσπ ςξσ
ρυεςικά με ςημ εμπιρςεσςική τϋρη ςχμ εμ λϊγχ πληοξτξοιόμ και ςιπ σπξυοεόρειπ εμπιρςεσςικϊςηςαπ ςξσπ
δσμάμει ςηπ ϋμβαρηπ, και (ε) ξι Δμπιρςεσςικέπ Πληοξτξοίεπ δεμ θα αμςιγοάτξμςαι ή αμαπαοάγξμςαι υχοίπ
ποξηγξϋμεμη έγγοατη ρσγκαςάθερη ςηπ Accenture. Ο Ποξμηθεσςήπ θα ειδξπξιεί αμέρχπ ςημ Accenture
ρυεςικά με ςσυϊμ μη ενξσριξδξςημέμη υοήρη ή απξκάλσφη ςχμ Δμπιρςεσςικόμ Πληοξτξοιόμ. Οι αμχςέοχ
πεοιξοιρμξί δεμ θα ιρυϋξσμ για πληοξτξοίεπ πξσ: (α) είμαι γμχρςέπ εκ ςχμ ποξςέοχμ ρςξμ Ποξμηθεσςή
υχοίπ σπξυοέχρη εμπιρςεσςικϊςηςαπ (ϊπχπ ξοίζεςαι βάρει έμςσπχμ αουείχμ ςξσ Ποξμηθεσςή), (β) έυει
απξκςήρει ξ Ποξμηθεσςήπ απϊ ςοίςξσπ πξσ δεμ έυει σπξυοέχρη μη απξκάλσφηπ ςχμ εμ λϊγχ πληοξτξοιόμ
ποξπ ςημ Accenture, ρςξ βαθμϊ πξσ δϋμαςαι μα γμχοίζει ξ Ποξμηθεσςήπ, (γ) απξκαλϋπςξμςαι απϊ ςξμ
Ποξμηθεσςή λϊγχ απϊταρηπ δικαρςηοίξσ αομϊδιαπ δικαιξδξρίαπ πξσ ςξμ σπξυοεόμει ρςημ απξκάλσφή
ςξσπ, ετϊρξμ ξ Ποξμηθεσςήπ έυει καςαβάλει εϋλξγεπ ποξρπάθειεπ μα εμημεοόρει ςημ Accenture εγγοάτχπ
ποιμ ςημ απξκάλσφη δσμάμει μιαπ ςέςξιαπ απϊταρηπ ή σπξυοέχρηπ, ή (δ) πξσ είμαι ή καθίρςαμςαι
δημξρίχπ γμχρςέπ παοά ςη μη παοαβίαρη ςχμ εμ λϊγχ Ποξωπξθέρεχμ απϊ ςξμ Ποξμηθεσςή. Δκςϊπ εάμ
άλλχπ ξοίζεςαι οηςά εγγοάτχπ απϊ ςημ Accenture, ϊλεπ ξι Δμπιρςεσςικέπ Πληοξτξοίεπ πξσ καθίρςαμςαι
γμχρςέπ ρςξμ Ποξμηθεσςή, πεοιλαμβαμξμέμχμ ςχμ εμ λϊγχ αμςιγοάτχμ ασςόμ, θα επιρςοέτξμςαι ρςημ
Accenture ρε πεοίπςχρη καςαγγελίαπ ςηπ Παοαγγελίαπ ή ασςόμ ςχμ Ποξωπξθέρεχμ ή αιςήμαςξπ ςηπ
Accenture. Οι σπξυοεόρειπ πξσ ξοίζξμςαι ρςξ παοϊμ θα ενακξλξσθξϋμ μα ιρυϋξσμ και μεςά ςημ καςαγγελία
ή ςη λήνη ασςόμ ςχμ Ποξωπξθέρεχμ και ςηπ Παοαγγελίαπ.
17. Αμωςέοα Βία. Ιαμέμα μέοξπ δεμ θα θεχοείςαι σπεϋθσμξ για ςσυϊμ καθσρςέοηρη ή αδσμαμία εκςέλερηπ ςχμ
σπξυοεόρεόμ ςξσ πξσ απξοοέξσμ απϊ ςξ παοϊμ λϊγχ αιςίαπ πέοαμ ςξσ εσλϊγξσ ελέγυξσ ςξσ, δεδξμέμξσ
ϊςι κάθε μέοξπ θα λαμβάμει εμπξοικά εϋλξγα μέρα για ςημ ελαυιρςξπξίηρη ςσυϊμ καθσρςεοήρεχμ ή
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αδσμαμιόμ εκςέλερηπ και ςξ επηοεαζϊμεμξ μέοξπ θα εμημεοόμει ςξ έςεοξ μέοξπ εγγοάτχπ ρυεςικά με ασςή
ςημ αδσμαμία εκςέλερηπ.
18. Μη εκυώοηρη. Σσυϊμ παοαίςηρη απϊ κάπξιξμ απϊ ςξσπ ϊοξσπ ή ςιπ ποξωπξθέρειπ ςηπ Παοαγγελίαπ απϊ ςημ
πλεσοά ξπξιξσδήπξςε εκ ςχμ μεοόμ δεμ θα ρσμιρςά παοαίςηρη απϊ ςξ ρσγκεκοιμέμξ ϊοξ ή ςημ ποξωπϊθερη
και απϊ ςξ έςεοξ μέοξπ.
19. Δάμ ξπξιαδήπξςε διάςανη ςηπ Παοαγγελίαπ θεχοηθεί άκσοη, παοάμξμη ή αμετάομξρςη απϊ δικαρςήοιξ
αομϊδιαπ δικαιξδξρίαπ, η εγκσοϊςηςα, η μξμιμϊςηςα και η εταομξριμϊςηςα ςχμ σπϊλξιπχμ διαςάνεχμ ςηπ
Παοαγγελίαπ θα ενακξλξσθεί μα είμαι ρε πλήοη ιρυϋ.
20. Αμενάοςηςξι Αμάδξυξι. Ωπ ποξπ ςημ εμ λϊγχ Παοαγγελία, ξ Πχληςήπ είμαι αμενάοςηςξπ αμάδξυξπ ρε
ρυέρη με ςημ Accenture. Ζ Παοαγγελία δεμ δημιξσογεί ρυέρη αμςιποξρχπείαπ μεςανϋ ςξσ Πχληςή και ςηπ
Accenture. Ιαμέμα ρημείξ ςξσ παοϊμςξπ δεμ θα θεχοείςαι ή εομημεϋεςαι χπ δημιξσογία κξιμξποανίαπ,
εςαιοείαπ, αμςιποξρχπείαπ ή ρυέρηπ εογαζϊμεμξσ/εογξδϊςη μεςανϋ ςχμ Λεοόμ για ξπξιξμδήπξςε λϊγξ,
ρσμπεοιλαμβαμξμέμηπ εμδεικςικά ςηπ τξοξλξγίαπ ή ςχμ παοξυόμ ςξσ εογαζξμέμξσ. Ο Ποξμηθεσςήπ θα
είμαι απξκλειρςικά σπεϋθσμξπ για ςημ πληοχμή ςσυϊμ και ϊλχμ ςχμ τϊοχμ και ςηπ αρτάλιρηπ. Ο
Ποξμηθεσςήπ θα σπξβάλλει ρςημ Accenture καςϊπιμ αιςήμαςξπ ρςξιυεία ρσμμϊοτχρηπ με ςιπ διαςάνειπ
ασςήπ ςηπ εμϊςηςαπ ρε μξοτή και με ςοϊπξ ικαμξπξιηςικϊ ποξπ ςημ Accenture. Ιαμέμα ρημείξ ςηπ
Παοαγγελίαπ δεμ θα ρσμιρςά δημιξσογία ρυέρηπ απαρυϊληρηπ μεςανϋ ςξσ εογαςικξϋ δσμαμικξϋ ςξσ
Ποξμηθεσςή και ςηπ Accenture. Σξ εογαςικϊ δσμαμικϊ ςξσ Ποξμηθεσςή ρε καμία πεοίπςχρη δεμ θα
θεχοείςαι «μιρθχμέμξ», «ποξρχοιμϊ», «επξυικϊ» ποξρχπικϊ ή άλλχπ εογαζϊμεμξι ςηπ Accenture για
ξπξιξμδήπξςε λϊγξ. Ο Ποξμηθεσςήπ θα είμαι απξκλειρςικά σπεϋθσμξπ για ςημ καςαβξλή απξζημίχρηπ ρςξ
εογαςικϊ δσμαμικϊ ςξσ, πεοιλαμβαμξμέμχμ ςχμ μιρθόμ, ςχμ ποξμηθειόμ, ςχμ επιδξμάςχμ και λξιπόμ
αμξιβόμ και ποξμξμίχμ, ειρτξοόμ κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ και παοακοαςήρεχμ ςχμ ιρυσϊμςχμ τϊοχμ επί
ασςόμ ποξπ ςιπ ξικξμξμικέπ σπηοερίεπ και ξ Ποξμηθεσςήπ θα εμημεοόμει ςξσπ εογαζξμέμξσπ ςξσ ϊςι δεμ
δικαιξϋμςαι ποξμϊμια απϊ ςημ Accenture. Ο Ποξμηθεσςήπ και ξι εογαζϊμεμξι ασςξϋ δεμ θα
ενξσριξδξςξϋμςαι και δεμ θα διαςηοξϋμ ςξ δικαίχμα ή ςημ ενξσρία δημιξσογίαπ σπξυοέχρηπ, οηςά ή
ριχπηοά, ή αμςιποξρόπεσρηπ για λξγαοιαρμϊ ςηπ Accenture.
21. Δκυώοηρη. Ζ Accenture δϋμαςαι μα εκυχοήρει ή μα μεςαβιβάρει ςημ παοξϋρα ϋμβαρη υχοίπ ςη
ρσγκαςάθερη ςξσ Πχληςή, ρε ξπξιξμδήπξςε διάδξυξ, σμεογάςη ή κξιμξποανία πξσ θα ρσμτχμήρει
εγγοάτχπ ϊςι δερμεϋεςαι απϊ ςξσπ ϊοξσπ και ςιπ ποξωπξθέρειπ ςηπ παοξϋραπ ϋμβαρηπ. Ο Πχληςήπ δεμ
δϋμαςαι μα εκυχοήρει ή μα μεςαβιβάρει ςημ παοξϋρα ϋμβαρη, ρσμπεοιλαμβαμξμέμηπ ςσυϊμ μεςαβίβαρηπ
βάρει μϊμξσ, αλλαγήπ ελέγυξσ ή ρσγυόμεσρηπ, υχοίπ ςημ ποξηγξϋμεμη έγγοατη ρσγκαςάθερη ςηπ
Accenture. Ο Ποξμηθεσςήπ απαγξοεϋεςαι οηςά μα εκυχοήρει πιρςόρειπ, μα υξοηγήρει ειδικέπ ενξσρίεπ
είρποανηπ υοεόμ ή μα αμαθέρει ςημ είρποανη πληοχμόμ με ξπξιξμδήπξςε άλλξ ςοϊπξ, εμ μέοει ή εμ ϊλχ
ςξσ πληοχςέξσ πξρξϋ.
22. σμμόοτωρη με ςημ μξμξθερία. Ο Πχληςήπ εγγσάςαι ϊςι ρσμμξοτόμεςαι με ϊλξσπ ςξσπ ιρυϋξμςεπ μϊμξσπ,
καμξμιρμξϋπ και ποϊςσπα, πεοιλαμβάμξμςαπ υχοίπ πεοιξοιρμϊ ασςξϋπ πξσ ρυεςίζξμςαι με ςξ ρυεδιαρμϊ, ςημ
καςαρκεσή, ςη δξκιμή, ςη ρήμαμρη, ςημ πόληρη και ςη μεςατξοά ςχμ Ποξψϊμςχμ και ςημ παοξυή ςχμ
Τπηοεριόμ. Ο Πχληςήπ και ξι εογαζϊμεμξι θα ποέπει πάμςξςε μα ρσμμξοτόμξμςαι με ϊλξσπ ςξσπ ιρυϋξμςεπ
μϊμξσπ και καμξμιρμξϋπ ξπξιαρδήπξςε δικαιξδξρίαπ ρςημ ξπξία δοαρςηοιξπξιείςαι ξ Πχληςήπ,
ρσμπεοιλαμβάμξμςαπ υχοίπ πεοιξοιρμϊ ςξμ Μϊμξ πεοί Ποακςικόμ Διεθμξϋπ Διατθξοάπ («FCPA») ςχμ ΖΠΑ
και κάθε άλληπ μξμξθερίαπ καςά ςηπ δχοξδξκίαπ.
23. Ποόςσπα σμπεοιτξοάπ Ποξμηθεσςή. Ζ Accenture δερμεϋεςαι μα διενάγει ςιπ δοαρςηοιϊςηςέπ ςηπ υχοίπ
παοάμξμη, αμήθικη ή πξιμικά κξλάριμη δοαρςηοιϊςηςα. Οι Ποξμηθεσςέπ αμαμέμεςαι μα εμεογξϋμ καςά
ςοϊπξ ρϋμτχμξ με ςα δεξμςξλξγικά και επαγγελμαςικά ποϊςσπα ςηπ Accenture ϊπχπ ασςά πεοιγοάτξμςαι
ρςα Ποϊςσπα σμπεοιτξοάπ Ποξμηθεσςόμ ςηπ Accenture, ρσμπεοιλαμβαμξμέμηπ ςηπ αματξοάπ παοάμξμηπ,
δϊλιαπ ή αμήθικηπ ρσμπεοιτξοάπ. Για μα δείςε αμςίγοατξ ςχμ Ποξςϋπχμ σμπεοιτξοάπ Ποξμηθεσςή
μπξοείςε μα αμαςοένεςε ρςη διεϋθσμρη accenture.com/SupplierStandardsOfConduct. Ο Αμάδξυξπ έυει
καθιεοόρει μηυαμιρμξϋπ σπξβξλήπ εκθέρεχμ και απαγξοεϋει ςα αμςίπξιμα ή άλλεπ αμεπιθϋμηςεπ εμέογειεπ
για ςημ αματξοά ςχμ εμ λϊγχ ρσμπεοιτξοόμ. Για ςημ αματξοά μιαπ ρξβαοήπ αμηρσυίαπ, καλέρςε ρςη
Σελίδα 9 από 12

Accenture Α.Ε. (Ελλάδα)

Γοαμμή Δπιυειοηριακήπ Δεξμςξλξγίαπ ςηπ Accenture ρςξ +1 312 737 8262, πξσ είμαι διαθέριμη είκξρι
ςέρρεοιπ (24) όοεπ ςξ εικξριςεςοάχοξ, επςά (7) ημέοεπ ςημ εβδξμάδα (ξι υοεόρειπ είμαι δσμαςϊμ μα
αλλάνξσμ)
ή
επιρκετθείςε
ςημ
κχδικξπξιημέμη
ιρςξρελίδα
ρςη
διεϋθσμρη
https://businessethicsline.com/accenture. Ο Πχληςήπ θα υοηριμξπξιεί ςη Γοαμμή Δεξμςξλξγίαπ
ποξκειμέμξσ μα ποξβεί ρε μια καλϊπιρςη καςαγγελία. Ζ Accenture λαμβάμει ρξβαοά σπϊφη ςηπ ϊλεπ ςιπ
καςαγγελίεπ.
24. σμμόοτωρη Δναγωγώμ. Ο Πχληςήπ θα ρσμμξοτόμεςαι με ϊλξσπ ςξσπ ιρυϋξμςεπ μϊμξσπ και καμξμιρμξϋπ
επιβξλήπ ελέγυξσ και ξικξμξμικόμ κσοόρεχμ ςχμ Ζμχμέμχμ Πξλιςειόμ και άλλχμ κοαςόμ καςά ςημ
εκςέλερη ςηπ παοξϋραπ ϋμβαρηπ και ςημ ειραγχγή, εναγχγή, επαμεναγχγή, απξρςξλή τξοςίξσ,
μεςατξοά, υοήρη, υειοιρμϊ, ρσμςήοηρη ή επιρκεσή ςχμ [Ποξψϊμςχμ] και ςσυϊμ ςευμικόμ δεδξμέμχμ και
σπηοεριόμ (ρσλλξγικά «Μϊμξι Δμπξοικξϋ Δλέγυξσ»). Ποιμ ςημ παοξυή ρςημ Accenture ποξψϊμςχμ,
λξγιρμικξϋ ή ςευμικόμ δεδξμέμχμ πξσ σπϊκειμςαι ρε ελέγυξσπ εναγχγόμ, ξ Πχληςήπ θα ειδξπξιεί
εγγοάτχπ ςημ Accenture ποξρδιξοίζξμςαπ ςη τϋρη ςχμ ελέγυχμ και ςσυϊμ ρυεςικξϋπ αοιθμξϋπ καςάςανηπ
ςχμ ελέγυχμ εναγχγόμ. Ζ Accenture δϋμαςαι μα απξοοίφει ςημ παοαλαβή ποξψϊμςχμ, λξγιρμικξϋ,
σπηοεριόμ ή/και ςευμικόμ δεδξμέμχμ πξσ σπϊκειμςαι ρε ελέγυξσπ εναγχγόμ επιπέδξσ διατξοεςικξϋ ςξσ
EAR99/AT ή μα λάβει άλλη απαλλαγή απϊ ςξμ Πχληςή. Λε ςημ επιτϋλανη ςχμ λξιπόμ διαςάνεχμ ςηπ
παοξϋραπ ϋμβαρηπ, η παοαβίαρη ςχμ Μϊμχμ Δμπξοικξϋ Δλέγυξσ απϊ ςξμ Πχληςή θα ρσμιρςά αμέρχπ
καςαγγελία ςηπ παοξϋραπ ϋμβαρηπ καςά ςημ κοίρη ςηπ Accenture με ειδξπξίηρη ςηπ Accenture.
25. Λξιπά:
25.1
Ζ Παοαγγελία και ξι παοξϋρεπ Ποξωπξθέρειπ απεσθϋμξμςαι ποξρχπικά ρςξμ Ποξμηθεσςή και ξ
Ποξμηθεσςήπ δεμ θα εκυχοεί, αμαθέςει δια σπεογξλαβίαπ ή μεςαβιβάζει ή τέοεςαι μα εκυχοεί ή μα
μεςαβιβάζει ςημ Παοαγγελία, ςιπ παοξϋρεπ Ποξωπξθέρειπ ή ςα δικαιόμαςα και ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ δσμάμει
ςξσ παοϊμςξπ, ρε ξπξιξδήπξςε άλλξ άςξμξ ή τξοέα υχοίπ ςημ ποξηγξϋμεμη έγγοατη ρσγκαςάθερη ςηπ
Accenture. ε πεοίπςχρη σπεογξλαβίαπ, ξ Ποξμηθεσςήπ δεμ θα απαλλάρρεςαι απϊ καμία απϊ ςιπ
σπξυοεόρειπ ςξσ έμαμςι ςηπ Accenture και θα παοαμέμει αμαλϊγχπ σπϊλξγξπ έμαμςι ςηπ Accenture για
ξπξιαδήπξςε ποάνη ή παοάλειφη απϊ ςημ πλεσοά ςξσ/ςχμ σπεογξλάβξσ(-χμ), ρσμπεοιλαμβαμξμέμηπ ςσυϊμ
μη εκπλήοχρηπ απϊ ςξμ σπεογξλάβξ ποξπ ςξσπ εογαζϊμεμξσπ ή/και ςξσπ ρσμεογάςεπ ςξσ και ςξσπ τξοείπ
εογαριακήπ και κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ. Ζ Accenture δϋμαςαι μα εκυχοήρει ςημ Παοαγγελία ή ςιπ παοξϋρεπ
Ποξωπξθέρειπ, εμ μέοει ή εμ ϊλχ, καςϊπιμ ποξηγξϋμεμηπ ειδξπξίηρηπ ςξσ Ποξμηθεσςή.
25.2
Ζ καθσρςέοηρη ή αδσμαμία ςχμ Λεοόμ μα αρκήρξσμ ςιπ ενξσρίεπ, ςα δικαιόμαςα ή ςιπ απξζημιόρειπ
ςξσπ σπϊ ασςέπ ςιπ Ποξωπξθέρειπ δεμ θα λαμβάμεςαι σπϊφη χπ παοαίςηρη απϊ ςιπ ενξσρίεπ, ςα δικαιόμαςα
ή ςιπ εμ λϊγχ απξζημιόρειπ.
25.3
Οι εμ λϊγχ Ποξωπξθέρειπ δεμ είμαι δσμαςϊμ μα ςοξπξπξιηθξϋμ ή μα μεςαβληθξϋμ με άλλξ ςοϊπξ πλημ
ςξσ αμξιβαίξσ ρσμβαςικξϋ έγγοατξσ ςχμ Λεοόμ. Δάμ ξπξιαδήπξςε διάςανη ςχμ εμ λϊγχ Ποξωπξθέρεχμ ή
μιαπ Παοαγγελίαπ θεχοηθεί απϊ κάπξια αομϊδια σπηοερία μη ιρυϋξσρα ή αμετάομξρςη, δεμ θα θίγεςαι
λϊγχ ασςξϋ η εγκσοϊςηςα και η ιρυϋπ ςχμ λξιπόμ διαςάνεχμ ςχμ Ποξωπξθέρεχμ και ςηπ Παοαγγελίαπ.
25.4
Ο Ποξμηθεσςήπ δεμ θα ποαγμαςξπξιεί καμία αμακξίμχρη ρε ρυέρη με ασςέπ ςιπ Ποξωπξθέρειπ ή ςα
Ποξψϊμςα ή/και ςιπ Τπηοερίεπ και ξ Ποξμηθεσςήπ δεμ θα υοηριμξπξιεί ή απξκαλϋπςει ςξ ϊμξμα, ςξ εμπξοικϊ
ρήμα, ςξ ϊμξμα υόοξσ, ςξ σπηοεριακϊ ρήμα, ςξ λξγϊςσπξ ή άλλη πμεσμαςική ιδιξκςηρία ςηπ Accenture
ή/και ςχμ ρσμεογαςόμ ή ςχμ αμςιποξρόπχμ, ςχμ εογαζξμέμχμ ή ςχμ πελαςόμ ασςήπ.
25.5
Ο Ποξμηθεσςήπ θα διαςηοεί εμημεοχμέμα και ακοιβή βιβλία και αουεία, ϊπχπ είμαι εϋλξγξ,
ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ κάθε εογαζϊμεμξσ ςξσ Ποξμηθεσςή πξσ εκςελεί ςιπ Τπηοερίεπ ή παοαδίδει ςα
Ποξψϊμςα, ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ τϋλλχμ καςαμξμήπ υοϊμξσ και ρςξιυείχμ ενϊδχμ πξσ ποξκαλξϋμςαι (ρε
ρσμδσαρμϊ με έγκσοεπ απξδείνειπ για ασςά), και θα διαθέςει ρςημ Accenture αμςίγοατα ασςόμ και
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ποϊρβαρη ρςα βιβλία και ςα εμ λϊγχ αουεία καςϊπιμ εϋλξγηπ ειδξπξίηρηπ καςά ςη διάοκεια ςξσ ςσπικξϋ
χοαοίξσ.
25.6
Οπξιαδήπξςε ειδξπξίηρη απαιςείςαι ή επιςοέπεςαι μα δίδεςαι απϊ ξπξιξδήπξςε Λέοξπ ρςξ έςεοξ θα
απεσθϋμεςαι ρςημ εγγεγοαμμέμη διεϋθσμρη ςχμ γοατείχμ ςξσ έςεοξσ Λέοξσπ, πξσ σπξδεικμϋεςαι ρςημ
ποόςη ρελίδα ςηπ παοξϋραπ ϋμβαρηπ. Ιάθε μέοξπ δϋμαςαι μα ξοίρει διατξοεςική διεϋθσμρη ειδξπξιόμςαπ
ςξ έςεοξ μέοξπ ρϋμτχμα με ςξ παοϊμ. Δκςϊπ εάμ κξιμξπξιηθεί εγγοάτχπ η αλλαγή ςηπ διεϋθσμρηπ ςξσ εμϊπ
Λέοξσπ ρςξ έςεοξ Λέοξπ, ξι ειδξπξιήρειπ θα απξρςέλλξμςαι ρςιπ διεσθϋμρειπ πξσ σπξδεικμϋξμςαι ρςημ
ποόςη ρελίδα ασςήπ ςηπ ϋμβαρηπ και θεχοξϋμςαι ιρυϋξσρεπ. Ζ ειδξπξίηρη θα λαμβάμει ιρυϋ: (α)
ποξρχπικά, ρςημ ξπξία πεοίπςχρη θα θεχοείςαι ιρυϋξσρα καςά ςημ παοάδξρη, (β) μέρχ ποξπληοχμέμηπ
ρσρςημέμηπ επιρςξλήπ, ρςημ ξπξία πεοίπςχρη η σπηοερία θα θεχοείςαι ιρυϋξσρα ςημ επϊμεμη ημέοα ςηπ
ςαυσδοϊμηρηπ.
25.7
Ζ Accenture δϋμαςαι μα καςαγγείλει μξμξμεοόπ ςημ παοξϋρα ϋμβαρη ή/και ςσυϊμ Παοαγγελία υχοίπ
αιςιξλϊγηρη απξρςέλλξμςαπ έγγοατη ειδξπξίηρη ρςξμ Ποξμηθεσςή ςξσλάυιρςξμ 1 (έμαμ) μήμα ποιμ. ε
πεοίπςχρη μξμξμεοξϋπ καςαγγελίαπ, η Accenture θα πληοόμει ρςξμ Ποξμηθεσςή ϊλα ςα Ποξψϊμςα και ςιπ
Τπηοερίεπ πξσ παοέυξμςαι απϊ ςξμ ςελεσςαίξ και έυξσμ καςαρςεί απξδεκςά απϊ ςημ Accenture έχπ ςημ
ημεοξμημία ςηπ καςαγγελίαπ.
Ζ Accenture επίρηπ διαςηοεί ςξ δικαίχμα καςαγγελίαπ ςξσ ρσμϊλξσ ή μέοξσπ μιαπ Παοαγγελίαπ ή
απξρςξλήπ βάρει Παοαγγελίαπ μέρχ απλήπ έγγοατηπ επικξιμχμίαπ, εάμ η Παοαγγελία δεμ έυει εκςελερςεί
πλήοχπ ρε ρσμμϊοτχρη με ςιπ ξδηγίεπ και ςιπ ποξδιαγοατέπ πξσ ξοίζξμςαι ρςημ Παοαγγελία και ρςημ
παοξϋρα ϋμβαρη.
Σξ δικαίχμα ςηπ Accenture μα καςαγγέλλει ςιπ Παοαγγελίεπ ρε κάθε πεοίπςχρη εάμ ξ Ποξμηθεσςήπ
διαποάνει παοαβίαρη, θα ενακξλξσθεί μα ιρυϋει ρε κάθε πεοίπςχρη δίυχπ μα θίγεςαι. Ζ καςαγγελία θα
διενάγεςαι με ςημ απξρςξλή έγγοατηπ ειδξπξίηρηπ καςαγγελίαπ 15 ημέοεπ ποιμ.
ε πεοίπςχρη πξσ η Accenture καςαγγείλει ςξ ρϋμξλξ ή μέοξπ μιαπ Παοαγγελίαπ, η Accenture θα
δικαιξϋςαι μα αγξοάρει ή μα μιρθόρει ρυεςικέπ σπηοερίεπ ή ποξψϊμςα απϊ ςοίςξσπ υχοίπ ϊμξια
υαοακςηοιρςικά και πξιϊςηςα, εμό ρε ασςήμ ςημ πεοίπςχρη ξ Ποξμηθεσςήπ, καςϊπιμ αιςήμαςξπ ςηπ
Accenture, θα απξζημιόρει ςημ Accenture έμαμςι ςσυϊμ ποϊρθεςχμ ενϊδχμ πξσ ποξκαλξϋμςαι με ασςϊμ ςξμ
ςοϊπξ χπ απξςέλερμα ςηπ καςαγγελίαπ ςηπ Παοαγγελίαπ, ρσμπεοιλαμβαμξμέμηπ ςσυϊμ διατξοάπ λϊγχ
αϋνηρηπ ςηπ ςιμήπ ρε ρϋγκοιρη με ασςήμ πξσ ξοιζϊςαμ ρςημ Παοαγγελία.
Αμαγμχοίζεςαι ιδιαιςέοχπ ϊςι η Accenture διαθέςει ςημ επιλξγή αμάκληρηπ ξπξιαρδήπξςε Παοαγγελίαπ σπϊ
ςξσπ ίδιξσπ ϊοξσπ και ποξωπξθέρειπ ϊπχπ ασςξί ξοίζξμςαι ρςημ ποξηγξϋμεμη παοάγοατξ (i) εάμ ξ
Ποξμηθεσςήπ σπϊκειςαι ρε εκςελερςικέπ διαδικαρίεπ ή έυξσμ λητθεί έμδικα μέρα εμαμςίξμ ςχμ
αμςιποξρόπχμ ή/και ςχμ διεσθσμςόμ ςξσ Ποξμηθεσςή, (ii) ρε πεοίπςχρη πξσ ξ έλεγυξπ ςξσ Ποξμηθεσςή
μεςαβιβαρςεί, ξ Ποξμηθεσςήπ αλλάνει μξμική μξοτή, απξρσγυχμεσθεί ή ρσγυχμεσθεί, ή η επιυείοηρη ςξσ
Ποξμηθεσςή ή ξ ςξμέαπ επιυείοηρηπ πξσ εμπλέκεςαι με ςημ εκςέλερη ςηπ Παοαγγελίαπ πχληθεί.
25.9
Οι εμ λϊγχ Ποξωπξθέρειπ και η Παοαγγελία ρσμιρςξϋμ ςη ρσμξλική και απξκλειρςική ρσμτχμία μεςανϋ
ςχμ Λεοόμ ϊρξμ ατξοά ρςξ αμςικείμεμϊ ςηπ και σπεοιρυϋει ϊλχμ ςχμ ποξηγξϋμεμχμ και ρϋγυοξμχμ
ρσζηςήρεχμ, διαποαγμαςεϋρεχμ, δηλόρεχμ και ποξςάρεχμ πξσ ατξοξϋμ ρςξ αμςικείμεμξ ςχμ εμ λϊγχ
Ποξωπξθέρεχμ.
25.10 Ο Ποξμηθεσςήπ αμαγμχοίζει ϊςι θέςει ρε ιρυϋ ασςέπ ςιπ Ποξωπξθέρειπ και ςημ Παοαγγελία για ςξσπ δικξϋπ
ςξσ ρκξπξϋπ και ϊυι ποξπ ϊτελξπ ςοίςξσ μέοξσπ. Ιάθε μέοξπ αμαγμχοίζει ϊςι ρσμιρςά ενειδικεσμέμξ
επιυειοηριακϊ τξοέα και χπ ποξπ ςημ ρϋμαφη ςχμ παοϊμςχμ Όοχμ και Ποξωπξθέρεχμ είυε ςη δσμαςϊςηςα
διαβξϋλεσρηπ με ςξμ ρϋμβξσλξ ςηπ επιλξγήπ ςξσ.
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26. Δταομξρςέξ Δίκαιξ. Ζ Παοαγγελία διέπεςαι απϊ και εομημεϋεςαι ρϋμτχμα με ςημ ελλημική μξμξθερία, εμό
αομϊδια δικαρςήοια ξοίζξμςαι ςα Δικαρςήοια ςηπ Αθήμαπ με απξκλειρςική δικαιξδξρία επί ςχμ εμεογειόμ
πξσ ατξοξϋμ ρςξ αμςικείμεμξ ςηπ Παοαγγελίαπ. Σα Λέοη θα επιδιόκξσμ μα επιλϋξσμ καλή ςη πίρςει ςσυϊμ
διατξοέπ πξσ δϋμαςαι μα ποξκϋφξσμ ρϋμτχμα με ςιπ Ποξωπξθέρειπ και ςιπ σπξυοεόρειπ δσμάμει ςξσ
παοϊμςξπ. Οι παοξϋρεπ Ποξωπξθέρειπ θα εομημεϋξμςαι ρϋμτχμα με ςημ ελλημική Μξμξθερία και θα
διέπξμςαι απϊ ασςή.
27. Ιρυύπ. Οι διαςάνειπ ςηπ Παοαγγελίαπ λϊγχ ςηπ τϋρηπ ςξσπ θα ενακξλξσθήρξσμ μα ιρυϋξσμ και ρε
πεοίπςχρη καςαγγελίαπ ή λήνηπ,ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ ςχμ διαςάνεχμ 1-5 και 10-15 ςηπ εμ λϊγχ
Παοαγγελίαπ.
Σα Λέοη ρσμτχμξϋμ δια ςξσ παοϊμςξπ επί ςχμ ϊοχμ και ςχμ ποξωπξθέρεχμ ςηπ παοξϋραπ ϋμβαρηπ.
Για λξγαοιαρμϊ ςηπ,

Για λξγαοιαρμϊ ςηπ/ςξσ,

Accenture SA

[-----------------]

Όμξμα:

Όμξμα:
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