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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ Νο 11o/2015

ΤΗΣ “ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ”
Στην Χίο, σήμερα, 07 Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00
στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Χίου, συνήλθε σε συνεδρίαση το
Δ.Σ. της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ»
που ορίσθηκε σύμφωνα με το άρθρου 23 του καταστατικού της.
Παρόντα ήταν οκτώ (8) μέλη από σύνολο εννέα (9). Αναλυτικά:
Παρόντα μέλη
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Απόντα μέλη

Γεωργούλης Γεώργιος
Καμπούρης Στυλιανός
Καράλης Δημήτριος
Καραμανής Γεώργιος
Καμπούρης Στυλιανός
Μωράκης Κων/νος
Ντούβλη Καλλιρρόη
Πιππίδη Λεονάρδα Μαρίνα
Πίττα Άρτεμις

1. Βολικάκης Θεόδωρος

Αφού διαπιστώθηκε οτι υφίσταται η νόμιμη απαρτία σύμφωνα με το
καταστατικό ο Πρόεδρος κ. Καραμανής Γεώργιος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.
Ημερήσια Διάταξη:
Α/Α Θέμα
1

Έγκριση Σύμβασης με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ

2

Τρέχοντα θέματα

………………………………………………………………………………………….
1ο Θέμα Ημερησίας Διάταξης: Έγκριση Σύμβασης με την Ύπατη
Αρμοστεία του ΟΗΕ
Ο Πρόεδρος του ΔΣ της εταιρείας κ. Καραμανής Γεώργιος λαμβάνοντας
τον λόγο ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την
Σύμβαση που προτείνεται να υπογράψει η Μονομετοχική Αξιοποίησης
Ακινήτων Δήμου Χίου με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες. Στην συνέχεια ξεκίνησε να διαβάζει το μεταφρασμένο
κείμενο των γενικών όρων που διέπουν τις συμβάσεις που υπογράφει η
Υπάτη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες:
UNHCR
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ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ: Το γραφείο της Ύπατης
Αρμοστείας των Ηνωμένων εθνών για τους πρόσφυγες και ο Ανάδοχος θα
αναφέρονται στο εξής ως μέρη και:
1.1. Ακολούθως προς τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και
τη Σύμβαση αναφορικά με τα Προνόμια και τις Ασυλίες των Ηνωμένων
Εθνών, η UNHCR , σαν Παράρτημα του ΟΗΕ έχει πλήρη νομική
προσωπικότητα και απολαμβάνει τα προνόμια και τις ασυλίες που είναι
απαραίτητες για την ανεξάρτητη εκπλήρωση των σκοπών της.
1.2. Ο Ανάδοχος θα θεωρείται ότι έχει το νομικό καθεστώς ανεξάρτητου
ανάδοχου έναντι της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους
Πρόσφυγες («UNHCR») και τίποτα που περιέχεται ή σχετίζεται με τη
Σύμβαση δεν θα θεωρηθεί ότι εγκαθιδρύει ή δημιουργεί μεταξύ των
μερών την σχέση εργοδότη-εργαζόμενου ή εντολέα και εντολοδόχου. Οι
αξιωματούχοι, οι εκπρόσωποι, οι υπάλληλοι ή υπεργολάβοι καθενός εκ
των μερών δεν θα θεωρούνται σε καμία περίπτωση οτι αποτελούν
υπαλλήλους ή εντολοδόχους του άλλου μέρους και κάθε μέρος θα είναι
αποκλειστικά υπεύθυνο για όλες τις απαιτήσεις που απορρέουν απο ή
σχετίζονται με την σχέση που έχει (το μέρος) με τα άτομα ή τις οντότητες
αυτές.
2. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ: Ο Ανάδοχος δεν πρόκειται να αναζητήσει
ούτε και να αποδεχθεί οδηγίες από καμία άλλη αρχή εκτός της UNHCR
σε σχέση με την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του στα πλαίσια της
παρούσας Σύμβασης. Σε περίπτωση όπου κάποια αρχή εκτός της
UNHCR επιχειρήσει να επιβάλει οποιεσδήποτε οδηγίες ή περιορισμούς
σχετικά με την εκτέλεση του έργου του Αναδόχου στα πλαίσια της
Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα ενημερώσει εγκαίρως την UNHCR και θα
παρέχει κάθε εύλογη συνδρομή που θα απαιτηθεί από την UNHCR. Ο
Ανάδοχος δεν θα προβεί σε καμία ενέργεια στα πλαίσια της εκπλήρωσης
των υποχρεώσεών του στα πλαίσια της Σύμβασης που δύναται να
επηρεάσει αρνητικά τα συμφέροντα της UNHCR και ο Ανάδοχος θα
εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του στα πλαίσια της παρούσας Σύμβασης
λαμβάνοντας πλήρως υπόψη του τα συμφέροντα της UNHCR.
3. ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ: Στο εύρος που η Σύμβαση
περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών απο οποιαδήποτε υπηρεσία προς
την UNHCR απο τους αξιωματούχος, υπαλλήλους, εντολοδόχους, δημ
υπαλλήλων, υπεργολάβων, και οποιονδήποτε άλλο εκπρόσωπο
(συλλογικά, το «προσωπικό» του αναδόχου), θα έχουν εφαρμογή οι
κάτωθι όροι:
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3.1. Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την επαγγελματική και τεχνική
ικανότητα των υπαλλήλων του και θα επιλέγει για τα έργα στα πλαίσια
της παρούσας Σύμβασης και θα επιλέγει άτομα αξιόπιστα και ικαννά, τα
οποία θα είναι σε θέση να εκτελέσουν αποτελεσματικά τις υποχρεώσεις
που απορρέουν απο τη Σύμβαση και τα οποία ταυτόχρονα θα σέβονται
τους τοπικούς νόμους και έθιμα και θα συμμορφώνονται σε υψηλό
επίπεδο ήθους και δεοντολογίας.
3.2. Το προσωπικό του αναδόχου θα πρέπει να είναι επαγγελματικά
κατηρτισμένο και εφόσον χρειαστεί να εργαστεί μαζί με αξιωματούχους ή
προσωπικό της UNHCR, θα το κάνει αυτό αποτελεσματικά. Τα προσόντα
του προσωπικού το οποίο μπορεί να απασχολήσει ή θα προτείνει προς
απασχόληση ο Ανάδοχος για να εκτελέσει τις υποχρεώσεις που
προβλέπονται απο τη Σύμβαση θα πρέπει να είναι τα ίδια ή καλύτερα,
όπως τα προσόντα οποιουδήποτε προσωπικού προτάθηκε αρχικά απο
τον Ανάδοχο.
3.3. Στην επιλογή και απόλυτη ευχέρεια της UNHCR:
3.3.1 τα προσόντα του προσωπικού που προτείνεται απο τον ανάδοχο
(πχ βιογραφικό σημείωμα) μπορούν να επιθεωρηθούν απο την UNHCR
πριν το προσωπικό αυτό αναλάβει οποιοδήποτε καθήκον υπο τη
Σύμβαση.
3.3.2 κάθε προσωπικό που προτείνεται απο τον Ανάδοχο να εκτελέσει
υποχρεώσεις υπο τη Σύμβαση μπορεί να περάσει απο συνέντευξη απο
εξειδικευμένο προσωπικό ή αξιωματούχους της UNHCR πριν το
προσωπικό αυτό αναλάβει οποιοδήποτε καθήκον υπο τη Σύμβαση.
3.3.3 σε περιπτώσεις στις οποίες, σύμφωνα με το Α. 3.3.1 ή 3.3.2
παραπάνω, όπου η UNHCR έχει επιθεωρήσει τα προσόντα του
προσωπικού του αναδόχου, η UNHCR μπορεί αιτιολογημένα να αρνηθεί
να δεχθεί το προσωπικό αυτό.
3.4. Οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στη Σύμβαση αναφορικά με τον
αριθμό των προσόντων του προσωπικού του αναδόχου μπορεί να
αλλάξουν κατα τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης. Οποιαδήποτε
τέτοια αλλαγή θα γίνει μόνο έπειτα απο γραπτή αναγγελία της
προτεινόμενης αλλαγής και κατόπιν γραπτής συμφωνίας μεταξύ των
μερών αναφορικά με την αλλαγή αυτή, υποκείμενη στα ακόλουθα:
3.4.1. Η UNHCR μπορεί να ζητήσει, σε οποιαδήποτε στιγμή, την
απόσυρση ή αντικατάσταση οποιουδήποτε απο το προσωπικό του
αναδόχου, και αυτή η απαίτηση δεν θα απορριφθεί αναιτιολόγητα απο
τον Ανάδοχο.
3.4.2. Οποιοδήποτε απο το προσωπικό του αναδόχου που έχει οριστεί να
εκτελέσει υποχρεώσεις υπο την Σύμβαση, δεν θα αποσυρθέι ή
αντικατασταθεί χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της UNHCR, η οποία
δεν θα αρνηθεί αδικαιολόγητα.

ΑΔΑ: 6Φ5ΟΟΞΞ1-ΞΛΜ

3.4.3. Η απόσυρση ή αντικατάσταση του προσωπικού του αναδόχου θα
εκτελεστεί το συντομότερο δυνατόν και με τρόπο που δεν θα προκαλέσει
αρνητικό αντίκτυπο στην εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύμβασης.
3.4.4. Όλα τα έξοδα που σχετίζονται με την απόσυρση ή αντικατάσταση
προσωπικού του Αναδόχου θα καλύπτονται σε όλες τις περιπτώσεις απο
τον ανάδοχο.
3.4.5. Οποιαδήποτε απαίτηση απο την UNHCR για την απόσυρση ή
αντικατάσταση του προσωπικού του αναδόχου δεν θα θεωρείται ως εν
μέρει ή εν όλω τερματισμός της Σύμβασης και η UNHCR δεν θα έχει
οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με μια τέτοια απόσυρση ή
αντικατάσταση.
3.4.6. Εαν η απαίτηση για απόσυρση ή αντικατάσταση προσωπικού του
αναδόχου δεν στηρίζεται σε σφάλμα ή αποτυχία απο την πλευρά του
αναδόχου αναφορικά με την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του σύμφωνα
με τη Σύμβαση, την κακή συμπεριφορά του προσωπικού ή την
ανικανότητα του προσωπικού να δουλέψει απο κοινού με τους
αξιωματούχους και το προσωπικό της UNHCR, τότε ο Ανάδοχος δεν
φέρει καμία ευθύνη εξαιτίας οποιασδήποτε τέτοιας αίτησης για την
απόσυρση ή αντικατάσταση προσωπικού του Αναδόχου για οποιαδήποτε
καθυστέρηση στην εκτέλεση από τον ανάδοχο των υποχρεώσεών του
βάσει της σύμβασης, που ουσιαστικά είναι αποτέλεσμα της απόσυρσης ή
αντικατάστασης αυτού του προσωπικού.
3.5. Τίποτε στα παραπάνω άρθρα 3.2, 3.3, 3.4 δεν λογίζεται οτι
δημιουργεί οποιαδήποτε υποχρέωση απο την πλευρά της UNHCR
αναφορικά με το προσωπικό στο οποίο ο ανάδοχος έχει αναθέσει την
εκτέλεση εργασιών βάσει της Σύμβασης και αυτό το προσωπικό
παραμένη αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου.
3.6. O Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος να απαιτήσει ότι όλο το προσωπικό
που έχει τοποθετηθεί από αυτόν να ενεργήσει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις
που προκύπτουν από τη σύμβαση ή έχει πρόσβαση στα κτίρια ή άλλη
περιουσία της UNHCR θα: 3.6.1. υφίσταται ή θα συμμορφώνεται με τις
απαιτήσεις ελέγχου ασφαλείας που θα έχουν γνωστοποιηθεί από την
UNHCR στον Ανάδοχο, συμπεριλαμβανομένου και όχι περιοριστικά,
ελέγχου του ποινικού μητρώου,
3.6.2. επιδεικνύει ταυτότητα κατασκευασμένη και πιστοποιημένη από
τους αξιωματούχους της UNHCR όταν βρίσκεται μέσα σε κτίρια ή
περιουσία της UNHCR, και ότι με την απόσυρση ή αντικατάσταση του
προσωπικού αυτού ή όταν τελειώσει ή ολοκληρωθεί η Σύμβαση, το
προσωπικό αυτό θα επιστρέψει άμεσα στην UNHCR κάθε τέτοια
ταυτότητα για ακύρωση. 3.7. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ενημερώνει με
έγγραφη γνωστοποίηση, το αργότερο εντός μιας ημερας, την UNHCR,
όταν πληροφορηθεί ότι μέλος του προσωπικού που έχει οποιαδήποτε
πρόσβαση στα κτίρια ή σε περιουσία της UNHCR κατηγορηθεί από τις
αρμόδιες αρχές για οποιοδήποτε έγκλημα, πλην μικρού τροχαίου
ατυχήματος, με λεπτομέρειες των κατηγοριών εφοσον τις γνωρίζει και θα
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συνεχίζει να ενημερώνει την UNHCR αναφορικά με όλες τις εξελίξεις της
συγκεκριμένης υπόθεσης.
3.8. Όλες οι δραστηριότητες του Αναδόχου, συμπεριλαμβανομένου μη
περιοριστικά της αποθήκευσης του εξοπλισμού, υλικών, προμηθειών και
ανταλλακτικών, εντός των κτιρίων ή της περιουσίας της UNHCR, θα
γίνονται αποκλειστικά σε μέρη εγκεκριμένα από την UNHCR. Το
προσωπικό του Αναδόχου δεν θα εισέρχεται ούτε θα περνάει και δεν θα
αποθηκεύει ούτε θα διαθέτει οποιοδήποτε από τον εξοπλισμό του ή τα
υλικά του σε μέρη εντός των κτιρίων ή της περιουσίας της UNHCR,
χωρίς κατάλληλη εξουσιοδότηση από την UNHCR.
4. ΑΝΑΘΕΣΗ:
4.1.Με εξαίρεση τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 4.2. παρακάτω, ο
Ανάδοχος δεν δύναται να εκχωρήσει, μεταβιβάσει, δεσμεύσει ή να
διαθέσει κατά άλλο τρόπο την παρούσα Σύμβαση ή οποιοδήποτε από τα
δικαιώματα, τις αξιώσεις ή τις υποχρεώσεις του Αναδόχου στα πλαίσια
της Σύμβασης παρά μόνο με την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση
της UNHCR. Οποιαδήποτε τέτοια μη εξουσιοδοτημένη εκχώρηση,
μεταβίβαση, δέσμευση, διάθεση ή οποιαδήποτε απόπειρα να γίνει τούτο,
δεν θα δεσμεύει την UNHCR. Εκτός από τις περιπτώσεις που επιτρέπεται
σε σχέση με οποιοδήποτε εγκεκριμένο υπεργολάβο, ο Ανάδοχος δεν θα
μεταθέτει παρακάτω οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του βάσει της
σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της UNHCR.
Οποιαδήποτε τέτοια μη εξουσιοδοτημένη μετάθεση ή απόπειρα να γίνει
αυτή, δεν θα δεσμεύει την UNHCR. 4.2.Ο Ανάδοχος μπορεί να
εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει την Σύμβαση στην οντότητα που θα
προκύψει από αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων του Αναδόχου με την
προϋπόθεση ότι: 4.2.1. αυτή η αναδιάρθρωση δεν θα είναι αποτέλεσμα
πτώχευσης, διαχείριση περιουσίας υπο χρεωκοπία ή διάφορες τέτοιες
ενέργειες,
4.2.2. η αναδιάρθρωση αυτή θα προκύψει από πώληση, συγχώνευση ή
προσθήκη όλων ή μερών των ιδιοκτησιών ή των περιουσιακών
συμφερόντων του Αναδόχου.
4.2.3. ο Ανάδοχος θα ειδοποιήσει την UNHCR αναφορικά
οποιαδήποτε τέτοια εκχώρηση ή μεταβίβαση, το ταχύτερο δυνατόν.

με

4.2.4. ο εντολοδόχος ή ο εκδοχέας συμφωνεί γραπτώς ότι δεσμεύεται
από όλους τους όρους και προϋποθέσεις από τη Σύμβαση και ότι το
έγγραφο αυτό θα προσκομιστεί στην UNHCR άμεσα μετά την εκχώρηση
ή μεταβίβαση.
5. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: Σε περίπτωση όπου ο Ανάδοχος χρειάζεται τις
υπηρεσίες υπεργολάβων, ο Ανάδοχος θα εξασφαλίζει την προηγούμενη
έγγραφη συγκατάθεση και έγκριση της UNHCR για όλους τους
υπεργολάβους. Η UNHCR έχει το δικαίωμα, κατά την απόλυτη
διακριτική της ευχέρεια, να επανεξετάσει τα προσόντα οποιουδήποτε
υπεργολάβου και να απορρίψει οποιονδήποτε υπεργολάβο προτείνεται,
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τον οποίο η UNHCR δικαιολογημένα θεωρεί ότι δεν διαθέτει τα
απαιτούμενα προσόντα για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της
Σύμβασης. Η UNHCR εχει το δικαίωμα να ζητήσει την απομάκρυνση
οποιουδήποτε υπεργολάβου από τα κτίρια της, χωρίς περαιτέρω
δικαιολόγηση.
Οποιαδήποτε τέτοια απόρριψη ή αίτημα για απομάκρυνση δεν θα δινει
από μόνο του το δικαίωμα στον ανάδοχο να ισχυριστεί οποιαδήποτε
καθυστέρηση στην αποδοτικότητα ή να προκαλέσει δικαιολογίες για την
ελλιπή απόδοση για οποιαδήποτε εκ των υποχρεώσεων της Σύμβασης
και ο ανάδοχος θα είναι μοναδικός υπεύθυνος για όλες τις υπηρεσίες
και υποχρεώσεις των υπεργολάβων του. Οι όροι οποιασδήποτε
υπεργολαβίας θα είναι υποκείμενοι και θα συνταχθούν κατά τρόπο
σύμφωνο προς όλους τους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης.
6. ΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΟΦΕΛΗ: Ο Ανάδοχος
εγγυάται ότι δεν έχει προσφέρει και ούτε πρόκειται να προσφέρει
οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο όφελος που να προκύπτει από ή να
σχετίζεται με την εκτέλεση της Σύμβασης ή τη σύναψή της σε
οποιονδήποτε αντιπρόσωπο, αξιωματούχο, υπάλληλο ή άλλο εντολοδόχο
της UNHCR. Ο Ανάδοχος αποδέχεται και συμφωνεί ότι η παραβίαση
αυτού του όρου αποτελεί παραβίαση βασικού όρου της παρούσας
Μίσθωσης.
7. ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: Στο εύρος που η Σύμβαση επιτρέπει την αγορά
αγαθών, είτε εν όλω ή εν μέρει και εκτός αν δεν αναφέρεται κάτι άλλο
συγκεκριμένο στη Σύμβαση, οι ακολουθοι κανόνες θα επιβάλλονται σε
οποιαδήποτε αγορά αγαθών υπο την Σύμβαση:
7.1. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ: Ο Ανάδοχος θα παραδίδει ή θα διαθέτει
τα αγαθά και η UNHCR θα τα λαμβάνει στο μέρος παράδοσης αγαθών
και εντός του χρονοδιαγράμματος που προβλέπεται από τη σύμβαση. Ο
Ανάδοχος θα προμηθεύει την UNHCR με δελτία αποστολής
(περιλαμβανομένων, όχι περιοριστικά, φορτωτικών, τιμολόγια κλπ) όπως
αυτά περιγράφονται στην Σύμβαση ή αλλιώς όπως κατά σύνηθη τρόπο
χρησιμοποιούνται στο εμπόριο. Όλα τα εγχειρίδια, οι οδηγίες, οι
αναφορές και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετική με τα αγαθά θα
είναι στην Αγγλική γλώσσα εκτός αν προβλέπεται κάτι διαφορετικό στη
Σύμβαση. Εκτός εάν προβλέπεται κάτι διαφορετικό στην Σύμβαση
(περιλαμβανομένου όχι περιοριστικά σε οποιονδήποτε όρο INCOTERM ή
παρεμφερή όρο εμπορίου), ο κίνδυνος της απώλειας, ζημιάς ή
καταστροφής των αγαθών θα βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο μέχρι
την φυσική παράδοση των αγαθών στην UNHCR, σύμφωνα με τους
όρους της Σύμβασης. Η παράδοση των αγαθών δεν θα θεωρείται
καθεαυτή σας αποδοχή των αγαθών αυτών από την UNHCR.
7.2. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ
γίνει επιθεώρηση πριν
ειδοποιήσει την UNHCR
παραδόσεως. Παρά τον

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: Εάν η σύμβαση προβλέπει ότι θα
την παραλαβή των αγαθών, ο ανάδοχος θα
όταν τα αγαθά είναι έτοιμα για έλεγχο προ της
έλεγχο πριν την παράδοση, η UNHCR ή ο
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εξουσιοδοτημένος προς τούτο ελεγκτής της μπορεί να ελέγξει τα αγαθά
κατά την παράδοση για να πιστοποιήσει ότι τα αγαθά συμμορφώνται
προς όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές ή άλλες απαιτήσεις της
Σύμβασης. Όλες οι λογικές διευκολύνσεις και η βοήθεια,
συμπεριλαμβανομένου όχι περιοριστικά, την πρόσβαση σε σχέδια και
δεδομένα παραγωγής,θα πρέπει να προσκομίζονται στην UNHCR ή στον
εξουσιοδοτημένο προς τούτο ελεγκτή της χωρίς καμία χρέωση. Ούτε η
διεξαγωγή ελέγχου στα αγαθά ούτε ή αποτυχία να γίνει τέτοιος έλεγχος
δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε από τις εγγυήσεις ή την
απόδοση αναφορικά με τις υποχρεώσεις της Σύμβασης.
7.3. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: Ο ανάδοχος θα συσκευάζει τα
αγαθά για παράδοση σύμφωνα με τα υψηλότερα στάνταρ συσκευασιών
εξαγωγής για τον τύπο και την ποσότητα και τον τρόπο μεταφοράς των
αγαθών. Τα αγαθά θα συσκευάζονται και θα σημειώνονται με ορθό τρόπο
και συμφωνα με τις οδηγίες που προβλέπονται στην Σύμβαση αλλιώς,
όπως εθιμικά συμβαίνει στο εμπόριο, και σύμφωνα με οποιεσδήποτε
απαιτήσεις επιβάλλονται με το εφαρμοστέο δίκαιο ή από τους
μεταφορείς και παραγωγούς των αγαθών. Η συσκευασία συγκεκριμένα
θα αναφέρει τον αριθμό Σύμβασης ή Αγοράς και οποιοδήποτε άλλο
τρόπο αναγνωρισης διατίθεται από την UNHCR όπως επίσης
οποιαδήποτε άλλη πληροφορία είναι απαραίτητη για το σωστό χειρισμό
και την ασφαλή παράδοση των αγαθών. Εκτός αν προβλέπεται
διαφορετικά στη Σύμβαση, ο Ανάδοχος δεν θα έχει δικαίωμα για την
επιστροφή του υλικού συσκευασίας. 7.4. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΝΑΥΛΑ:
Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στη Σύμβαση (περιλαμβανομένου όχι
περιοριστικά οποιουδήποτε όρου INCOTERM ή παρεμφερή όρο
εμπορίου), ο Ανάδοχος θα είναι μονος υπεύθυνος για να κάνει όλες τις
συνεννοήσεις για την μεταφορά και την πληρωμή των ναύλων και τα
κόστη για την ασφάλιση του φορτίου και την παράδοση των αγαθών σε
συμφωνία με τις απαιτήσεις της Σύμβασης. Ο Ανάδοχος θα διασφαλίσει
ότι η UNHCR θα λάβει όλα αναγκαία έγγραφα για τη μεταφορά εγκαίρως
ώστε να μπορέσει να παραλάβει η ίδια τα αγαθά συμφώνως προς τη
Σύμβαση.
7.5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στη Σύμβαση,
επιπροσθέτως και χωρίς δέσμευση από οποιεσδήποτε άλλες εγγυήσεις,
ένδικα μέσα ή δικαιώματα της UNHCR που αναφέρονται ή απορρέουν
από την παρούσα Συμβαση, ο Ανάδοχος εγγυάται ότι:
7.5.1.
Τα
αγαθά,
συμπεριλαμβανομένων
των
συσκευασιών,
ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της Σύμβασης και είναι έτοιμα για
τον σκοπό προς τον οποίο αυτά τα αγαθά συνήθως χρησιμοποιούνται και
για σκοπούς που ρητά αναφέρονται και γνωστοποιούνται στην Σύμβαση
και θα είναι αντίστοιχης ποιότητας, χωρίς ελαττώματα και ατέλειες στον
σχεδιασμό, στο υλικό, στον κατασκευαστή και στην εργασία.
7.5.2. Εάν ο Ανάδοχος δεν είναι ο κατασκευαστής των αγαθών, ο
Ανάδοχος θα προσκομίσει στην UNHCR τις παροχές εγγυήσεων όλων των
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κατασκευαστών, πλέον των εγγυήσεων που απαιτείται να προσκομιστούν
βάσει της σύμβασης.
7.5.3. Τα αγαθά είναι της ποιότητας, ποσότητας και περιγραφής που
απαιτούνται από τη Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων ακόμη και όταν
υποβάλλονται στους όρους που επικρατούν στον τόπο του τελικού
προορισμού.
7.5.4. Τα αγαθά είναι ελεύθερα από οποιαδήποτε απαίτηση από
οποιοδήποτε τρίτο μέρος, συμπεριλαμβανομένου και απαιτήσεις για
παράβαση πνευματικής ιδιοκτησίας, επίσης μη περιοριστικά
συμπεριλαμβανομένων και άδεια πατέντας, πνευματικής ιδιοκτησίας και
εμπορικά απόρρητα.
7.5.5. Τα αγαθά είναι καινούρια και αχρησιμοποίητα.
7.5.6. Όλες οι εγγυήσεις θα παραμένουν πλήρως εν ισχύ κατά την
παράδοση των αγαθών και για χρονική περίοδο ενός έτους μετά την
αποδοχή των αγαθών από την UNHCR, σύμφωνα με τη Σύμβαση.
7.5.7. Κατά την περίοδο που οι εγγυήσεις του Αναδόχου είναι ενεργές,
μετά από ειδοποίηση της UNHCR ότι τα αγαθά δεν ανταποκρίνονται στις
προδιαγραφές της Σύμβασης, ο Ανάδοχος οφείλει με δικά του έξοδα να
διορθώσει όλες αυτές τις περιπτώσεις ή σε περίπτωση που δεν μπορεί να
το κάνει, να αντικαταστήσει τα ελαττωματικά αγαθά με αγαθά της ίδιας ή
καλύτερης ποιότητας ή με δικά του έξοδα, να απομακρύνει τα
ελαττωματικά αγαθά και να αποζημιώσει την UNHCR με την αξία αγοράς
των αγαθών που αγοράστηκαν.
7.5.8. Ο Ανάδοχος θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της UNHCR για
οποιαδήποτε υπηρεσία χρειαστεί σχετικά με τις εγγυήσεις του Αναδόχου
σύμφωνα με τη Σύμβαση.
7.6. ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: Σε καμία περίπτωση η UNHCR δεν θα
αποδεχθεί αγαθά τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές ή τις
απαιτήσεις της Σύμβασης. Η UNHCR μπορεί να ρυθμίσει την αποδοχή
των αγαθών με την επιτυχή ολοκλήρωση των ελέγχων αποδοχής όπως
αυτοί προσδιορίζονται στην Σύμβαση ή που έχουν συμφωνηθεί γραπτώς
μεταξύ των μερών. Σε καμία περίπτωση η UNHCR δεν υποχρεώνεται να
δεχθεί αγαθά εκτός αν η ίδια έχει μια εύλογη ευκαιρία να εξετάσει τα
αγαθά μετά την παράδοσή τους. Εάν η Σύμβαση προσδιορίζει ότι η
UNHCR θα δίδει μια έγγραφη αποδοχή των αγαθών, τα αγαθά δεν θα
θεωρούνται αποδεκτά έως η UNHCR πράγματι δώσει την γραπτή αυτή
αποδοχή. Σε καμία περίπτωση η πληρωμή των αγαθών από την UNHCR
δεν αποτελεί και αποδοχή τους. 7.7. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: Παρά
τα άλλα δικαιώματα ή τα ένδικα μέσα που είναι διαθέσιμα στην UNHCR
σύμφωνα με τη σύμβαση, σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα αγαθά
είναι ελαττωματικό ή αλλιώς δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές ή
άλλες απαιτήσεις της Σύμβασης, είναι στην αποκλειστική ευχέρεια της
UNHCR να απορρίψει ή να αρνηθεί τα αγαθά και εντός τριαντα ημερών
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από την παραλαβή της απόδειξης τέτοιας άρνησης από την UNHCR προς
τον Ανάδοχο, αυτός θα πρέπει, με αποκλειστική ευχέρεια της UNHCR:
7.7.1. Να επιστρέψει πλήρως τα χρήματα με την επιστροφή των αγαθών
ή να επιστρέψει μερικών τα χρήματα με την επιστροφή μέρους των
αγαθών, ή 7.7.2. Να επισκευάσει τα αγαθά με τρόπο που θα κάνει τα
αγαθά να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές ή στις άλλες απαιτήσεις
της Σύμβασης, ή 7.7.3. Να αντικαταστήσει τα αγαθά με αγαθά
αντίστοιχης ή καλύτερης ποιότητας,
7.7.4. Να πληρώσει όλα τα έξοδα που σχετίζονται με την επισκευή ή
επιστροφή των ελαττωματικών αγαθών και επίσης τα έξοδα που
σχετίζονται με την αποθήκευση τέτοιων ελαττωματικών αγαθών και για
την παράδοση των νέων αγαθών στην UNHCR.
7.8. Στην περίπτωση που η UNHCR επιλέξει να επιστρέψει τα αγαθά για
τους λόγους που περιγράφονται στο άρθρο 7.7 παραπάνω, η UNHCR
μπορεί να προμηθευθεί τα αγαθά από άλλη πηγή. Πλέον οποιονδήποτε
δικαιωμάτων και ένδικων μέσων που είναι διαθέσιμα στην UNHCR
σύμφωνα με τη Σύμβαση, μη περιοριστικά περιλαμβανομένου του
δικαιώματος να τερματίσει την σύμβαση, ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος
για οποιοδήποτε επιπλέον κόστος πέραν του προϋπολογισμού της
Σύμβασης,
προκύψει
από
οποιαδήποτε
τέτοια
προμήθεια,
συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων των εξόδων της δέσμευσης σε μια
τέτοια προμήθεια, και η UNHCR θα έχει το δικαίωμα να αποζημιωθεί
από τον Ανάδοχο για τα επιπλέον έξοδα που προέκυψαν από την
διατήρηση και αποθήκευση των αγαθών για λογαριασμό του Αναδόχου.
7.9. ΤΙΤΛΟΣ: Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι τα παραδοθέντα αγαθά που
παραδίδονται σύμφωνα με τη Σύμβαση είναι ελεύθερα βαρών από
οποιοδήποτε τίτλο τρίτου μέρους ή από άλλα περιουσιακά δικαιώματα,
μη περιοριστικά περιλαμβανομένων επισχέσεων και άλλων ασφαλιστικών
συμφερόντων. Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στη Σύμβαση, ο τίτλος
επάνω και από τα αγαθά θα μεταβιβαστεί από τον Ανάδοχο στην UNHCR
σύμφωνα με τις προδιαγραφές της σύμβασης.
7.10. ΑΔΕΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ: Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την
απόκτηση οποιονδήποτε αδειών εξαγωγής που απαιτούνται αναφορικά
με τα αγαθά, προϊόντα ή τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων και
λογισμικών, που έχουν πωληθεί, παραδοθεί, αδειοδοτηθεί ή που έχουν
παραδοθεί στην UNHCR σύμφωνα με τη σύμβαση. Ο ανάδοχος θα
προμηθεύεται οποιαδήποτε τέτοια άδεια εξαγωγής γρήγορα. Με την
επιφύλαξη και χωρίς οποιαδήποτε παραίτηση από τα προνόμια και τις
ασυλίες της UNHCR, η UNHCR θα συνδράμει τον Ανάδοχο με όλη την
αναγκαία βοήθεια που απαιτείται για την απόκτηση μιας τέτοιας άδειας.
Σε περίπτωση που οποιοδήποτε Κυβερνητικό όργανο αρνηθεί,
καθυστερήσει ή εμποδίσει την ικανότητα του Αναδόχου να πάρει μια
τέτοια άδεια, ο Ανάδοχος θα ενημερώσει άμεσα την UNHCR γραπτώς και
θα συμβουλευθεί την UNHCR προκειμένου αυτή να λάβει τα αναγκαία
μέτρα για την διευθέτηση του ζητήματος.
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8. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
8.1. Ο Ανάδοχος θα αποζημιώνει, θα προφυλάσσει και θα υπερασπίζεται
με δικά του έξοδα την UNHCR, τους αξιωματούχους, τους εκπροσώπους,
τους πολιτικούς υπαλλήλους και το προσωπικό της από και έναντι κάθε
αγωγής, αξίωσης, απαίτησης και υπαιτιότητας κάθε είδους, που εγείρεται
από οποιοδήποτε τρίτο μέρος κατά της UNHCR, μη περιοριστικά
περιλαμβανομένων και όλων των δικαστικών εξόδων, τις αμοιβές των
δικηγόρων, την πληρωμή των επιλύσεων που βασίζονται ή απορρέουν
από:
8.1.1. Ισχυρισμούς ή απαιτήσεις ότι η κατοχή ή η χρήση από την
UNHCR οποιασδήποτε συσκευής ή υλικού που προστατεύεται από τα
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και οποιαδήποτε άλλα
αγαθά, περιουσία ή υπηρεσίες τα οποία έχουν χορηγηθεί στην UNHCR
υπο τους όρους της παρούσας Σύμβασης, εν όλω ή εν μέρει, ξεχωριστά
το καθένα ή σε συνδυασμό που προβλέπεται από τις δημοσιευμένες
προδιαγραφές του αναδόχου, ή όπως αλλιώς ειδικά έχει εγκριθεί από τον
Ανάδοχο, και συνιστούν παραβίαση ευρεσιτεχνίας, πνευματικής ή
βιομηχανικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου μέρους ή 8.1.2.
Οποιεσδήποτε πράξεις ή παραλείψεις του Αναδόχου ή οποιουδήποτε
από τους Υπεργολάβους ή οποιονδήποτε άμεσα ή έμμεσα προσληφθέντα
από αυτούς προκειμένου για τους σκοπούς της Σύμβασης, που θα δώσει
νομικό έρεισμα να εγείρουν αξιώσεις για απόδοση ευθύνων τρίτα μέρη
εκτός της Σύμβασης, περιλαμβανομένων και απαιτήσεων και ευθυνών
συναφών με απαιτήσεις για εργατικές αποζημιώσεις.
8.2. Η αποζημίωση που προσδιορίζεται στο άρθρο 8.1.1. παραπάνω δεν
θα εφαρμόζεται: 8.2.1. Σε απαίτηση παραβίασης που είναι αποτέλεσμα
της συμμόρφωσης του Αναδόχου με συγκεκριμένες γραπτές οδηγίες από
την UNHCR και με τις οποίες ορίζει αλλαγή στις προδιαγραφές των
αγαθών, της περιουσίας, των υλικών, του εξοπλισμού ή των προμηθειών
που χρησιμοποιούνται ή που ορίζει τρόπο εφαρμογής της Σύμβασης ή
απαιτεί τη χρήση προδιαγραφών που δεν χρησιμοποιεί συνήθως ο
Ανάδοχος, ή
8.2.2. Σε απαίτηση παραβίασης που είναι αποτέλεσμα της πρόσθεσης ή
αλλαγής σε αγαθά, ιδιοκτησία, υλικά, εξοπλισμό, προμήθειες ή
οποιοδήποτε άλλο συστατικό που πραγματοποιήθηκε προς εκτέλεση της
Σύμβασης αν η UNHCR ή άλλο μέρος που ενεργεί υπο την διεύθυνση
της UNHCR έκανε μια τέτοια αλλαγή.
8.3. Επιπλέον των υποχρεώσεων αποζημίωσης που προσδιορίζονται στο
άρθρο 8, ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος, με αποκλειστικά δικά του
έξοδα να υπερασπίζεται την UNHCR και τους αξιωματούχος,
εντολοδόχους και υπαλλήλους της, συμφωνα με το άρθρο 8,
ανεξαρτήτως του εάν οι μηνύσεις, οι αγωγές, οι απαιτήσεις και οι
αξιώσεις που εγείρονται πράγματι προκαλούν ή έχουν σαν αποτέλεσμα
την οποιαδήποτε απώλεια ή ευθύνη.
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8.4. Η UNHCR θα συμβουλεύει τον Ανάδοχο αναφορικά με τέτοιες
μηνύσεις, αγωγές, αξιώσεις, απαιτήσεις, απώλειες ή ευθύνες εντός
ευλόγου χρονικού διαστήματος, εντός του οποίου θα έχει λάβει
πραγματική ενημέρωση για αυτό. Ο Ανάδοχος θα έχει τον αποκλειστικό
έλεγχο για την άμυνα απέναντι σε τέτοιες μηνύσεις, αγωγές, αξιώσεις,
απαιτήσεις, και για όλες τις διαπραγματεύσεις σε σχέση με την επίλυση
ή τον συμβιβασμό, με εξαίρεση όσον αφορά τον ισχυρισμό ή την
υπεράσπιση των προνομίων και ασυλιών της UNHCR ή οποιουδήποτε
άλλου θέματος σχετίζεται με αυτό, το οποίο μόνο η UNHCR η ίδια είναι
εξουσιοδοτημένη να διεκδικήσει και να διατηρήσει. Η UNHCR έχει το
δικαίωμα, με δικά της έξοδα, να εκπροσωπείται σε οποιαδήποτε τέτοια
μήνυση, αγωγή ή απαίτηση με ανεξάρτητο σύμβουλο δικής της επιλογής.
8.5. σε περίπτωση που η χρήση από την UNHCR των οποιωνδήποτε
αγαθών που παρέχονται ή έχουν παραχωρηθεί στην UNHCR από τον
ανάδοχο, εν όλω ή εν μέρει, σε οποιαδήποτε αγωγή ή μήνυση,
διατάχθηκε για οποιονδήποτε λόγο, προσωρινό ή μόνιμο, ή βρεθεί να
παραβιάζει ευρεσιτεχνίες, πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία ή
οποιοδήποτε άλλο πνευματικό δικαίωμα ή σε περίπτωση που η διαφορά
οδηγείται σε επίλυση, περιορισμένη ή παρεμβατική, τότε ο Ανάδοχος, με
δικά του έξοδα θα προβεί στα ακόλουθα:
8.5.1. θα δίνει το απεριόριστο δικαίωμα στην UNHCR να συνεχίσει να
χρησιμοποιεί αγαθά και υπηρεσίες προς την UNHCR,
8.5.2. να αντικαταστήσει ή να τροποποιήσει τα αγαθά ή τις υπηρεσίες
που παρέχονται στην UNHCR ή μέρος αυτών με αγαθά ή υπηρεσίες
αντίστοιχης ή καλύτερης ποιότητας, ή μέρος αυτών, το οποίο είναι
απαραβίαστο, ή
8.5.3. να δώσει πίσω στην UNHCR τα χρήματα που πληρώθηκαν από
αυτήν για το δικαίωμα να έχει ή να χρησιμοποιεί τα αγαθά αυτά την
ιδιοκτησία και τις υπηρεσίες, ή μέρος αυτών.
9. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ
9.1. Ο Ανάδοχος θα πληρώνει την UNHCR για όλες τις απώλειες,
καταστροφή ή ζημία στην περιουσία της UNHCR που προκλήθηκε από
το προσωπικό του Αναδόχου ή από οποιονδήποτε Υπεργολάβο του ή
οποιονδήποτε άλλο άμεσα ή έμμεσα έχει προσληφθεί από τον Ανάδοχο ή
τους Υπεργολάβους του σύμφωνα με την Σύμβαση.
9.2. Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στη Σύμβαση, πριν την έναρξη
της υλοποίησης ή οποιασδήποτε υποχρέωσης υπο τη Σύμβαση, και
σύμφωνα με οποιαδήποτε όρια έχουν τεθεί από τη Σύμβαση, ο Ανάδοχος
προκειμένου να αντιμετωπίσει τυχόν απώλειες, θα κάνει και θα
διατηρήσει για όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ή οποιαδήποτε παράτασή
της, και για μια εύλογη περίοδο που θα ακολουθήσει το πέρας της
Σύμβασης, τα ακόλουθα: 9.2.1. Ασφάλεια έναντι όλων των κινδύνων
αναφορικά με την ιδιοκτησία του και του εξοπλισμού που
χρησιμοποιείται για την υλοποίηση της σύμβασης.
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9.2.2. Ασφαλεια για τις εργατικές αποζημιώσεις, ή αντίστοιχο αυτού,
ασφάλεια για τις ευθύνες του εργοδότη ή αντίστοιχο αυτού, για όλους
τους υπαλλήλους του προκειμένου να καλύπτει αξιώσεις για
τραυματισμό, θάνατο και ανικανότητα ή οποιαδήποτε άλλα προνόμια
απαιτείται να πληρώνονται σύμφωνα με το νόμο, συμφωνα πάντα με την
εκτέλεση της Σύμβασης.
9.2.3. Ασφάλιση αστικής ευθύνης για επαρκές ποσό ώστε να καλύψει
αξιώσεις τρίτων μερών λόγω θανάτου, σωματικής βλάβης, απώλειας ή
ζημιάς σε περιουσία που να προκύπτει από ή να σχετίζεται με την
παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια της παρούσας Σύμβασης ή τη χρήση
οχημάτων, σκαφών, αεροπλάνων και άλλου εξοπλισμού που είναι στην
ιδιοκτησία ή έχει μισθωθεί από τον Ανάδοχο ή τους εντολοδόχους,
υψηλόβαθμους υπαλλήλους, υπαλλήλους ή υπεργολάβους που εκτελούν
εργασίες ή υπηρεσίες στα πλαίσια της παρούσας Σύμβασης.
9.2.4. Οποιαδήποτε άλλη ασφάλιση συμφωνηθεί μεταξύ του Αναδόχου
και της UNHCR.
9.3. Η ασφαλιστική κάλυψη του αναδόχου θα καλύπτει τους
υπεργολάβους και όλα τα έξοδα άμυνας και θα περιέχει απαραίτητα την
ρήτρα «Σταυροειδούς υποχρέωσης».
9.4. Ο Ανάδοχος κατανοεί και συμφωνεί ότι η UNHCR δεν αποδέχεται
οποιαδήποτε ευθύνη για την κάλυψη ασφαλιστικής κάλυψης ζωής,
υγείας, ατυχήματος, ταξιδιού ή οποιαδήποτε άλλη η οποία μπορεί να
είναι αναγκαία ή επιθυμητή αναφορικά με τα καθήκοντα του
προσωπικού του Αναδόχου σε σχέση με τη σύμβαση.
9.5. Εκτός από την ασφάλιση αποζημίωσης εργατικών ατυχημάτων ή
οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα αυτασφάλισης που διατηρείται από τον
Ανάδοχο και έχει εγκριθεί από την UNHCR, κατά αποκλειστική
ευχέρεια, και για λόγους αναφορικά με την εκπλήρωση των απαιτήσεων
του Αναδόχου για να παρέχει ασφάλιση υπο τη Σύμβαση, οι
ασφαλιστικές καλύψεις που απαιτούνται από την παρούσα σύμβαση θα
πρέπει:
9.5.1. να να κατονομάζουν την UNHCR ως πρόσθετο ασφαλιζόμενο,
9.5.2. να περιλαμβάνουν παραίτηση της υπαγωγής των δικαιωμάτων του
Αναδόχου προς τον πάροχο ασφάλισης έναντι της UNHCR;
9.5.3. να εξασφαλίζουν ότι η UNHCR πρόκειται να λαμβάνει έγγραφη
ειδοποίηση από τους ασφαλιστές τριάντα (30) ημέρες πριν από τυχόν
ακύρωση ή αλλαγή της κάλυψης.
9.5.4. να περιλαμβάνει μια πρόβλεψη για απόκριση σε βασική η
συμβαλλόμενη βάση σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη ασφαλιστική
κάλυψη μπορεί να είναι διαθέσιμη στην UNHCR. 9.6. ο ανάδοχος είναι
υπεύθυνος για τη χρηματοδότηση όλων των ποσών, παρακρατήσεων και
αυτών που εκπίπτουν από οποιαδήποτε σύμβαση.
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9.7. Εκτός των αυτασφαλιστικών προγραμμάτων που διατηρούνται από
τον Ανάδοχο και έχουν εγκριθεί από την UNHCR για λόγους
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Αναδόχου προκειμένου να
διατηρήσει ασφάλιση στα πλαίσια της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα
διατηρεί την ασφαλιστική σύμβαση που έχει ληφθεί στα πλαίσια της
σύμβασης με γνωστούς ασφαλιστές που βρίσκονται σε καλή οικονομική
κατάσταση και οι οποίοι είναι αποδεκτοί από την UNHCR. Πρίν την
έναρξη οποιασδήποτε υποχρέωσης στα πλαίσια της σύμβασης, ο
ανάδοχος θα προμηθεύσει την UNHCR με στοιχεία, με τη μορφή
πιστοποιητικού ασφάλισης ή οποιαδήποτε ανάλογη μορφή που θα
ζητηθεί από την UNHCR, το οποίο θα αποδεικνύει ότι ο Ανάδοχος έχει
λάβει ασφάλιση συμφώνως με τις προδιαγραφές της Σύμβασης. Η
UNHCR έχει το δικαίωμα, κατόπιν γραπτής ειδοποίησης στον Ανάδοχο,
να αποκτήσει αντίγραφα από οποιαδήποτε
ασφάλιση ή ασφαλιστικό πρόγραμμα που απαιτείται να διατηρεί ο
ανάδοχος στα πλαίσια της Σύμβασης. Παρά τις προβλέψεις του άρθρου
9.5.3. παραπάνω, ο Ανάδοχος θα ειδοποιεί έγκαιρα την UNHCR
αναφορικά με οποιαδήποτε ακύρωση ή αλλαγή της ασφαλιστικής
κάλυψης στα πλαίσια της Σύμβασης.
9.8. Ο Ανάδοχος κατανοεί και συμφωνεί ότι ούτε η απαίτηση να προβεί
και να διατηρήσει ασφάλιση σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στη
Σύμβαση ούτε το κόστος μιας τέτοιας Σύμβασης, η οποία περιλαμβάνει
και παρακρατήσεις, δεν θα πρέπει καθ’ οιονδήποτε τρόπο να εκληφθεί
ως περιορισμός της ευθύνης του Αναδόχου που προκύπτει από τη
Σύμβαση.
10. ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ Ή ΑΛΛΑ ΒΑΡΗ: Ο Ανάδοχος δεν θα προκαλέσει
και δεν θα επιτρέψει να δημιουργηθεί οποιοδήποτε βάρος, κατάσχεση ή
άλλο εμπράγματο βάρος από οποιοδήποτε άτομο και να κατατεθεί ή να
παραμείνει σε φάκελο σε οποιοδήποτε δημόσιο φορέα ή στα Ηνωμένα
Έθνη έναντι οποιουδήποτε χρηματικού ποσού που οφείλεται στον
Ανάδοχο ή που μπορεί να καταστεί απαιτητό για εργασίες που έχουν
εκτελεστεί ή έναντι τυχόν αγαθών ή υλικών που έχουν παρασχεθεί στα
πλαίσια της παρούσας Σύμβασης ή εξαιτίας οποιασδήποτε άλλης
σύμβασης ή απαίτησης έναντι του Αναδόχου ή της UNHCR.
11. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ UNHCR ΣΤΟΝ
ΑΝΑΔΟΧΟ: Η κυριότητα τυχόν εξοπλισμού και προμηθειών που μπορεί
να παρέχει η UNHCR στον Ανάδοχο για την εκτέλεση τυχόν
υποχρεώσεων στα πλαίσια της παρούσας Σύμβασης, θα παραμένει στην
UNHCR και ο εν λόγω εξοπλισμός θα πρέπει να επιστρέφεται στην
UNHCR κατά τη λύση της Σύμβασης ή όταν δεν θα χρειάζεται πλέον
στον Ανάδοχο. Ο εν λόγω εξοπλισμός κατά την επιστροφή του στην
UNHCR θα πρέπει να είναι στην ίδια κατάσταση με αυτή που ήταν κατά
την παράδοσή του στον Ανάδοχο, δεδομένης της φυσιολογικής φθοράς,
και ο Ανάδοχος θα οφείλει να αποζημιώνει την UNHCR για το
πραγματικό κόστος που θα υποστεί σε περίπτωση απώλειας, ζημιάς ή
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άλλης υποβάθμισης του εξοπλισμού που είναι πέρα από τη φυσιολογική
φθορά.
12. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ,
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ:

ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΚΑΙ

ΑΛΛΑ

12.1 Εκτός αν ορίζεται ρητώς διαφορετικά στην παρούσα Σύμβαση, η
UNHCR θα κατέχει όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και
άλλα δικαιώματα κυριότητας, όπου συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά
διπλώματα ευρεσιτεχνίας, πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα
που αφορούν αγαθά, διεργασίες, εφευρέσεις, ιδέες, τεχνογνωσία ή
έγγραφα και άλλο υλικό που ο Ανάδοχος έχει αναπτύξει για λογαριασμό
της UNHCR στα πλαίσια της παρούσας Σύμβασης και που έχουν άμεση
σχέση με ή έχουν κατασκευαστεί, δημιουργηθεί ή συλλεγεί ως συνέπεια
ή κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης. Ο Ανάδοχος
αποδέχεται και συμφωνεί ότι τα εν λόγω αγαθά, έγγραφα και άλλο υλικό
αποτελούν έργα που έχουν γίνει για λογαριασμό της UNHCR.
12.2 Στο βαθμό που η εν λόγω πνευματική ιδιοκτησία ή άλλα
δικαιώματα κυριότητας περιλαμβάνουν πνευματική ιδιοκτησία ή άλλα
δικαιώματα κυριότητας του Αναδόχου: (i) που προϋπήρχαν της
εκτέλεσης από τον Ανάδοχο των υποχρεώσεων στα πλαίσια της Σύβασης
ή (ii) που ο Ανάδοχος δύναται να αναπτύξει ή να αποκτήσει ή μπορεί να
έχει αναπτύξει ή αποκτήσει ανεξάρτητα από την εκτέλεση των
υποχρεώσεών του στα πλαίσια της παρούσας Σύμβασης, η UNHCR δεν
έχει και δεν θα έχει καμία συμμετοχή ιδιοκτησίας σε αυτά και ο
Ανάδοχος παρέχει στην UNHCR μόνιμη άδεια για τη χρήση αυτής της
πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλων δικαιωμάτων κυριότητας αποκλειστικά
για τους σκοπούς και σύμφωνα με τις ανάγκες τις παρούσας Σύμβασης.
12.3 Κατόπιν αίτησης της UNHCR, ο Ανάδοχος θα προβεί σε όλα τα
απαραίτητα βήματα, θα εκτελέσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα και γενικά
θα βοηθήσει στην εξασφάλιση αυτών των δικαιωμάτων κυριότητας και
στη μεταφορά τους στην UNHCR ή στην αδειοδότησή της σε
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας και της
παρούσας Σύμβασης.
12.4 Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, όλοι οι χάρτες, σκίτσα,
φωτογραφίες, ψηφιδωτά, σχέδια, αναφορές, εκτιμήσεις, συστάσεις,
έγγραφα και όλα τα άλλα δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί ή ληφθεί
από τον Ανάδοχο στα πλαίσια της Σύμβασης, θα είναι στην κυριότητα
της UNHCR και θα είναι διαθέσιμα για χρήση ή έλεγχο από την UNHCR
κατά εύλογες χρονικές στιγμές και τοποθεσίες, θα αντιμετωπίζονται ως
εμπιστευτικά και θα παραδίδονται μόνο σε εξουσιοδοτημένους
αξιωματούχους της UNHCR μετά την ολοκλήρωση του έργου που αφορά
η παρούσα Σύμβαση.
13. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ, ΤΟΥ
ΕΜΒΛΗΜΑΤΟΣ Ή ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ Ή ΤΗΣ UNHCR: Ο Ανάδοχος δεν θα διαφημίζει ή
θα κοινοποιεί για τους σκοπούς της εμπορικής προώθησής του ή καλής
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πίστης το γεγονός ότι έχει συμβατική σχέση με τα Ηνωμένη Έθνη ή την
UNHCR και επίσης ο Ανάδοχος δεν θα χρησιμοποιεί κατά κανέναν
απολύτως τρόπο το όνομα, το έμβλημα ή την επίσημη σφραγίδα των
Ηνωμένων Εθνών ή της UNHCR ή οποιαδήποτε συντομογραφία του
ονόματος των Ηνωμένων Εθνών ή της UNHCR σε σχέση με την
επιχείρησή του ή άλλως, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση
της UNHCR.
14.
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ
ΦΥΣΗ
ΤΩΝ
ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΚΑΙ
ΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. Πληροφορίες και δεδομένα που θεωρούνται ιδιόκτητα
από οποιοδήποτε από τα δύο Μέρη ή που έχουν μεταφερθεί ή
αποκαλυφθεί από το ένα μέρος («Γνωστοποιών») στο άλλο Μέρος
(«Παραλήπτης») κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης και που
έχουν οριστεί ως εμπιστευτικά («Πληροφορίες») θα φυλάσσονται ως
απόρρητα από αυτό το Μέρος και θα αντιμετωπίζονται ως εξής:
14.1 Ο παραλήπτης («Παραλήπτης») των πληροφοριών αυτών θα πρέπει:
14.1.1 να χρησιμοποιεί την ίδια προσοχή και διακριτικότητα για την
αποφυγή της αποκάλυψης, δημοσίευσης ή διανομής των Πληροφοριών
του Γνωστοποιούντος που χρησιμοποιεί και με τις δικές του αντίστοιχες
Πληροφορίες που δεν επιθυμεί να αποκαλύψει, δημοσιεύσει ή διανέμει
και,
14.1.2 να χρησιμοποιεί τις Πληροφορίες του Γνωστοποιούντος
αποκλειστικά για το σκοπό για τον οποίο έχουν αποκαλυφθεί.
14.2 Δεδομένου ότι ο Παραλήπτης διαθέτει έγγραφή συμφωνία με τα
παρακάτω φυσικά ή νομικά πρόσωπα βάσει της οποίας απαιτείται να
αντιμετωπίζουν τις Πληροφορίες ως εμπιστευτικές σύμφωνα με την
παρούσα Σύμβαση και το Άρθρο 13, ο Παραλήπτης δύναται να
αποκαλύψει Πληροφορίες σε:
14.2.1 οποιοδήποτε τρίτο μέρος χωρίς την προηγούμενη έγγραφη
συγκατάθεση του Γνωστοποιούντος , και,
14.2.2 υπαλλήλους, αξιωματούχους, εκπροσώπους και εντολοδόχους
του Παραλήπτη που χρειάζεται να γνωρίζουν αυτές τις Πληροφορίες για
τους σκοπούς της εκτέλεσης υποχρεώσεων στα πλαίσια της παρούσας
Σύμβασης καθώς και οι υπάλληλοι, αξιωματούχοι, αντιπρόσωποι και
εντολοδόχοι οποιουδήποτε φυσικού προσώπου που ελέγχει ή που
βρίσκεται υπό τον έλεγχό του ή που βρίσκονται αμφότερα υπό κοινό
έλεγχο και υπάρχει ανάγκη να γνωρίζουν τις εν λόγω Πληροφορίες για
τους σκοπούς της εκτέλεσης υποχρεώσεων στα πλαίσια της παρούσας
Σύμβασης, δεδομένου ότι, για αυτούς τους σκοπούς ως ελεγχόμενο
φυσικό πρόσωπο νοείται:
14.2.2.1 μια εταιρική οντότητα που ανήκει στο Μέρος ή στην οποία το
Μέρος ελέγχει έμμεσα ή άμεσα πάνω από πενήντα τις εκατό (50%) των
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μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ή, 14.2.2.2 οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο
στο οποίο το Μέρος ασκεί ουσιαστικά τη διαχείριση, ή,
14.2.2.3 για την UNHCR, ένα κύριο ή επικουρικό όργανο των Ηνωμένων
Εθνών που έχει συσταθεί σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.
14.3 Ο Ανάδοχος δύναται να δημοσιοποιήσει πληροφορίες στο βαθμό
που απαιτείται από το νόμο, δεδομένου ότι, υπαγόμενος και χωρίς καμία
παραίτηση από τα δικαιώματα και τις ασυλίες της UNHCR, ο Ανάδοχος
θα παρέχει στην UNHCR επαρκή προηγούμενη ειδοποίηση για αίτηση
αποκάλυψης των Πληροφοριών προκειμένου να επιτρέψει στην UNHCR
επαρκή δυνατότητα να λάβει μέτρα προστασίας ή να πραγματοποιήσει
τις ενέργειες που μπορεί να απαιτούνται πριν από μια τέτοια
αποκάλυψη.
14.4 Η UNHCR δύναται να αποκαλύψει Πληροφορίες στο βαθμό που
απαιτείται σύμφωνα με το Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών ή σύμφωνα με τα
ψηφίσματα ή τους κανονισμούς της Γενικής Συνέλευσης ή τους κανόνες
που έχουν θεσπιστεί βάσει αυτών.
14.5 Ο Παραλήπτης δεν θα εμποδίζεται από την αποκάλυψη
Πληροφοριών που (i) έχουν ληφθεί από τον Παραλήπτη χωρίς
περιορισμό από ένα τρίτο μέρος που δεν διατελεί σε παραβίαση
οποιασδήποτε υποχρέωσης τήρησης απορρήτου στον κάτοχο αυτών των
πληροφοριών ή σε οποιοδήποτε άλλο άτομο ή (ii) έχουν αποκαλυφθεί
από τον Γνωστοποιούντα σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος χωρίς καμία
υποχρέωση τήρησης απορρήτου ή (iii) ήταν ήδη γνωστά στον Παραλήπτη
ή (iv) είχαν ήδη εξασφαλιστεί από τον Παραλήπτη απολύτως ανεξάρτητα
από οποιεσδήποτε αποκαλύψεις κατά την παρούσα.
14.6 Αυτές οι υποχρεώσεις και περιορισμοί της εμπιστευτικότητας θα
ισχύουν κατά τη διάρκεια της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης τυχόν
επέκτασής της και, εκτός εάν προβλέπεται κάτι διαφορετικό από τη
Σύμβαση, θα παραμείνουν σε ισχύ μετά τη λύση της Σύμβασης.
15. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ, ΑΛΛΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ:
15.1 Σε περίπτωση όπου και το συντομότερο μετά από την εκδήλωση
οποιασδήποτε κατάστασης που χαρακτηρίζεται ως ανωτέρα βία, το Μέρος
που επηρεάζεται θα πρέπει να παρέχει ειδοποίηση και πλήρη περιγραφή
γραπτώς στο έτερο Μέρος σχετικά με αυτό το συμβάν ή αιτία εφόσον το
επηρεαζόμενο Μέρος έχει καταστεί πλέον μη ικανό πλήρως ή εν μέρει να
ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις και στις ευθύνες του στα πλαίσια της
παρούσας Σύμβασης. Το επηρεαζόμενο Μέρος θα ειδοποιήσει επίσης το
έτερο Μέρος για τυχόν αλλαγές στην κατάσταση ή την εκδήλωση
οποιουδήποτε συμβάντος που επηρεάζει ή απειλή να επηρεάσει την
εκτέλεση της Σύμβασης. Το μέγιστο δεκαπέντε (15) ημέρες μετά από την
παροχή αυτής της ειδοποίησης περί ανωτέρας βίας ή οποιονδήποτε
άλλων αλλαγών στην κατάσταση ή την παρουσία του συμβάντος, το
επηρεαζόμενο Μέρος θα υποβάλει επίσης μια δήλωση στο έτερο Μέρος
σχετικά με τα υπολογιζόμενα έξοδα που είναι πιθανόν να προκύψουν
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κατά τη διάρκεια της αλλαγής των συνθηκών ή του συμβάντος που
απετέλεσε ανωτέρα βία. Κατόπιν λήψης της ειδοποίησης ή των
ειδοποιήσεων που απαιτούνται σύμφωνα με το παρόν, το Μέρος που δεν
επηρεάζεται από την παρουσία μιας αιτίας που αποτελεί ανωτέρα βία θα
προβεί στις ενέργειες που εύλογα κρίνει ως απαραίτητες υπό αυτές τις
συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης της παροχής στο επηρεαζόμενο Μέρος
μιας εύλογης παράτασης για την εκτέλεση των υποχρεώσεων που τυχόν
έχει βάσει της Σύμβασης.
15.2 Εάν ο Ανάδοχος καταστεί ανίκανος, πλήρως ή εν μέρει να εκτελέσει
τις υποχρεώσεις του και να ανταποκριθεί στις ευθύνες του στα πλαίσια
της παρούσας Σύμβασης λόγω ανωτέρας βίας, η UNHCR θα έχει το
δικαίωμα να αναστείλει ή να λύσει τη Σύμβαση με τους ίδιους όρους και
προϋποθέσεις με αυτούς που περιγράφονται στο Άρθρο 15, «Λύση» με
εξαίρεση ότι η περίοδος ειδοποίησης θα είναι επτά (7) ημέρες αντί για
τριάντα (30) ημέρες. Σε κάθε περίπτωση, η UNHCR θα έχει το δικαίωμα
να θεωρήσει ότι ένας Ανάδοχος είναι πλέον μόνιμα ανίκανος να εκτελέσει
τις υποχρεώσεις του στα πλαίσια της Σύμβασης σε περιπτώσεις όπου ο
Ανάδοχος δεν είναι σε θέση να εκτελέσει τις υποχρεώσεις του συνολικά ή
εν μέρει λόγω ανωτέρας βίας για μια περίοδο που υπερβαίνει τις
ενενήντα (90) ημέρες.
15.3 Για τους σκοπούς της παρούσας ως Ανωτέρα βία νοείται
οποιαδήποτε απρόβλεπτη και ακαταμάχητη δύναμη της φύσης,
οποιαδήποτε πολεμική ενέργεια (είτε έχει κηρυχθεί πόλεμος είτε όχι),
εισβολή, επανάσταση, εξέγερση, τρομοκρατική ενέργεια ή άλλες πράξεις
αντίστοιχης φύσης ή δριμύτητας δεδομένου ότι οι εν λόγω ενέργειες
έχουν προκύψει από αιτίες πέρα από τον έλεγχο και χωρίς υπαιτιότητα ή
αμέλεια του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος αποδέχεται και συμφωνεί ότι σε ό,τι
αφορά τυχόν υποχρεώσεις στα πλαίσια της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα
πρέπει να δραστηριοποιείται σε περιοχές όπου έχει εμπλακεί η UNHCR,
ετοιμάζεται να εμπλακεί ή είναι στη διαδικασία απόσυρσης από
ανθρωπιστικές ή αντίστοιχες επιχειρήσεις και τυχόν καθυστερήσεις ή μη
εκτέλεση υποχρεώσεων που σχετίζεται με αντίξοες συνθήκες σε αυτές τις
περιοχές ή με συμβάντα κοινωνικών αναταραχών στις περιοχές αυτές δεν
θα θεωρούνται αυτές καθαυτές ως ανωτέρα βία στα πλαίσια της
παρούσας Σύμβασης.
16. ΛΥΣΗ
16.1. Έκαστο των μερών δύναται να λύσει τη Σύμβαση επικαλούμενο
συγκεκριμένο λόγο, συνολικά, ή εν μέρει, με έγγραφη ειδοποίηση στο
έτερο μέρος τριάντα (30) ημέρες πριν. Η κίνηση διαιτητικών διαδικασιών
σε συμμόρφωση με το Άρθρο 19 («Διαιτησία») παρακάτω, δεν θα
θεωρείται ως αφορμή για λύση ή καθεαυτή λύση της παρούσας
Σύμβασης.
16.2. Η UNHCR δύναται να λύσει άμεσα την παρούσα Σύμβαση κατά
οποιαδήποτε στιγμή σε περίπτωση όπου η εντολή ή η χρηματοδότηση
της UNHCR περιοριστεί ή λήξει, ειτε εν όλω είτε εν μέρει. Επιπλέον,
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εκτός αν προβλέπεται κάτι διαφορετικό στη Σύμβαση, η UNHCR αφού
δώσει προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση εξήντα ημερών στον Ανάδοχο,
μπορεί να λύσει τη σύμβαση χωρίς οποιαδήποτε αιτιολογία.
16.3. Σε περίπτωση λύσης της Σύμβασης με τη λήψη ειδοποίησης λύσης
που εκδόθηκε από το UNHCR, εκτός αν υπάρχει άλλη οδηγία κατά την
ειδοποίηση ή άλλως γραπτώς, ο Ανάδοχος:
16.3.1. θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες να τελειώσει όλες τις
εκκρεμότητες βάσει Σύμβασης με ορθό και τυπικό τρόπο και να μειώσει
τα έξοδα προς τούτο στο ελάχιστο, 16.3.2. θα απέχει από το αναλάβει
επιπλέον καθήκοντα στα πλαίσια της σύμβασης μετά την ημερομηνία
λήψης της ειδοποίησης,
16.3.3. δεν θα θέσει οποιαδήποτε υπεργολαβία ή παραγγελία υλικών,
υπηρεσιών ή εγκαταστάσεων εκτός εάν η UNHCR και ο ανάδοχος
συμφωνήσουν γραπτώς ότι είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση
οποιουδήποτε σημείου της Σύμβασης δεν έχει ολοκληρωθεί.
16.3.4. να λύσει όλες τις υπεργολαβίες ή τις εντολές στο σημείο που
σχετίζονται με τα λυθέντα σημεία της Σύμβασης.
16.3.5. να μεταβιβάσει τα δικαιώματα και να παραδώσει στην UNHCR τα
παρασκευασμένα ή απαρασκεύαστα θέματα, την εργασία που βρίσκεται
σε εξέλιξη, την περατωμένη εργασία, τις προμήθειες και οποιοδήποτε
άλλο υλικό έχει παραχθεί ή αποκτηθεί για το μέρος της Συμβασης που
λύθηκε.
16.3.6. να παραδώσει όλα τα τελειωμένα ή μερικώς περατωμένα σχέδια,
θέματα, πληροφορίες, και οποιαδήποτε άλλη ιδιοκτησία που εάν η
Σύμβαση είχε ολοκληρωθεί, θα απαιτούνταν να προσκομισθεί στην
UNHCR.
16.3.7. να ολοκληρώσει την εργασία που δεν έχει λυθεί και
16.3.8. να λάβει οποιαδήποτε άλλη ενέργεια είναι απαραίτητη ή στην
οποία θα τον κατευθύνει η UNHCR γραπτώς, για την ελαχιστοποίηση των
απωλειών και για την προστασία και διατήρηση της περιουσίας, είτε
απτή είτε όχι, που σχετίζεται με τη Σύμβαση και που είναι στην κατοχή
του Αναδόχου και για την οποία η UNHCR έχει δικαιολογημένο
συμφέρον.
16.4. Στην περίπτωση λύσης της Σύμβασης, η UNHCR θα έχει το
δικαίωμα να αποκτήσει γραπτή αναφορά από τον Ανάδοχο αναφορικά
όλες τις υποχρεώσεις που εκπληρώθηκαν ή εκκρεμούν στα πλαίσια της
Σύμβασης. Επιπλέον, η UNHCR δεν θα είναι υπεύθυνη για να πληρώσει
τον Ανάδοχο με εξαίρεση τα αγαθά και τις υπηρεσίες που αυτός έχει ήδη
παραδώσει στην UNHCR, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Σύμβασης,
αλλά μόνο εφόσον αυτά τα αγαθά και οι υπηρεσίες είχαν διαταχθεί,
παραγγελθεί ή παρασχεθεί πριν την λήψη από τον Ανάδοχο της
ειδοποίησης για λύση της Σύμβασης ή πριν την υποβολή προτάσεων για
τη λύση από τον Ανάδοχο στην UNHCR.
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16.5. Η UNHCR δύναται να λύσει άμεσα την παρούσα Σύμβαση κατά
οποιαδήποτε στιγμή σε περίπτωση όπου:
16.5.1. ο Ανάδοχος κηρυχθεί σε πτώχευση ή σε εκκαθάριση ή καταστεί
αφερέγγυος ή αιτείται αναστολή ή παραμονή σε οποιαδήποτε πληρωμή ή
υποχρέωση αντικαταβολής, ή αιτείται να την λύση και εκκαθάριση,
16.5.2. εγκριθεί στον Ανάδοχο αναστολή ή παραμονή ή προβαίνει σε
λύση και εκκαθάριση. 16.5.3. ο Ανάδοχος κάνει ενέργειες προς όφελος
ενός ή περισσοτέρων πιστωτών του, 16.5.4. τοποθετείται υπεύθυνος για
τη λύση και εκκαθάριση του Αναδόχου,
16.5.5. ο ανάδοχος προσφέρει επίλυση αντί πτώχευσης ή λύσης ή
15.5.6. Η UNHCR καταλήγει ότι ο Ανάδοχο έχει υποστεί δυσμενή
αλλαγή στην οικονομική του κατάσταση, η οποία απειλεί την ικανότητα
του Αναδόχου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του στα πλαίσια της
Σύμβασης.
16.6. Με εξαίρεση όπου απαγορεύεται στο νόμο, ο Ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να αποζημιώσει την UNHCR για όλες τις ζημίες, έξοδα,
συμπεριλαμβανομένων και όλα τα έξοδα που προκλήθηκαν στην
UNHCR για δικαστικές και εξωδικαστικές ενέργειες, σαν αποτέλεσμα των
γεγονότων που περιγράφονται στο άρθρο
16.5. παραπάνω και απορρέουν από ή σχετίζονται με τη λύση της
Σύμβασης, ακόμα και αν ο Ανάδοχος έχει κριθεί σε πτώχευση ή του έχει
χορηγηθεί αναστολή η παραμονή ή έχει κριθεί αφερέγγυος. Ο Ανάδοχος
θα πρέπει να ενημερώσει άμεσα την UNHCR για την πραγματοποίηση
των γεγονότων που περιγράφονται στο άρθρο 16.5. παραπάνω και θα
δίδει στην UNHCR οποιαδήποτε σχετική πληροφορία.
16.7. Οι όροι του παρόντος Άρθρου 16 δεν επηρεάζουν κανένα άλλο
δικαίωμα και μέσο προστασίας της UNHCR υπό του όρους της παρούσας
Σύμβασης ή διαφορετικά
17. ΜΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Η μη εκτέλεση από έκαστο
των Μερών οποιουδήποτε δικαιώματος διαθέτει, είτε στα πλαίσια της
παρούσας Σύμβασης, είτε άλλως, δεν θα θεωρείται για κανένα σκοπό ως
παραίτηση από το έτερο μέρος από οποιοδήποτε τέτοιο δικαίωμα ή μέτρο
που σχετίζεται με το παρόν και δεν θα απαλλάσσει τα Μέρη από τις
υποχρεώσεις τους βάσει της παρούσας Σύμβασης.
18. ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην
παρούσα Σύμβαση, η UNHCR δεν θα έχει καμία υποχρέωση να
προμηθευτεί καμία ελάχιστη ποσότητα αγαθών ή υπηρεσιών από τον
Ανάδοχο και η UNHCR δεν θα έχει περιορισμό στο δικαίωμά της να
λαμβάνει αγαθά ή υπηρεσίες του ιδίου είδους, ποιότητας και ποσότητας
όπως περιγράφεται στη Σύμβαση από οποιαδήποτε άλλη πηγή και
οποιονδήποτε χρόνο.
19. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
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19.1 ΦΙΛΙΚΟΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ: Τα Μέρη θα καταβάλουν τις μέγιστες
δυνατές προσπάθειες προκειμένου να καταλήξουν σε φιλικό
διακανονισμό για κάθε διαφορά, διαφωνία ή αξίωση που τυχόν προκύψει
από την παρούσα Σύμβαση ή από την παραβίαση, λύση ή ακύρωσής
της. Εάν τα Μέρη επιθυμούν να φτάσουν σε έναν τέτοιο φιλικό
διακανονισμό μέσω συνδιαλλαγής, η συνδιαλλαγή θα πρέπει να γίνει
σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες Συνδιαλλαγής τους οποίους έχει
συντάξει η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορικού Δικαίου των Ηνωμένων Εθνών
(UNCITRAL) ή σύμφωνα με κάποια άλλη διαδικασία που θα έχει
συμφωνηθεί εγγράφως μεταξύ των Μερών.
19.2 ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ: Κάθε διαφορά, διαφωνία ή αξίωση μεταξύ των Μερών
που τυχόν προκύψει από τη Σύμβαση ή την παραβίαση, λύση ή μη
εγκυρότητά της, εφόσον δεν λυθεί με φιλικό διακανονισμό σύμφωνα με
το Άρθρο 18,1 παραπάνω, εντός εξήντα (60) ημερών μετά από τη λήψη
από το ένα Μέρος της έγγραφης αίτησης του άλλου Μέρους για έναν
τέτοιο φιλικό διακανονισμό, τότε θα παραπέμπεται από οποιοδήποτε από
τα δύο Μέρη προς διαιτησία σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες
Διαιτησίας της UNCITRAL. Οι αποφάσεις του διαιτητικού δικαστηρίου θα
βασίζονται σε γενικούς κανόνες του διεθνούς εμπορικού δικαίου. Το
διαιτητικό δικαστήριο θα έχει την εξουσιοδότηση να διατάξει την
επιστροφή ή την καταστροφή αγαθών ή οποιασδήποτε ιδιοκτησίας είτε
υλικής είτε άυλης, ή τυχόν εμπιστευτικών πληροφοριών που παρέχονται
στα πλαίσια της Σύμβασης, να αποφασίσει τη λύση της Σύμβασης ή να
αποφασίσει τη λήψη άλλων μέτρων προστασίας σχετικά με τα αγαθά, τις
υπηρεσίες ή οποιαδήποτε άλλη ιδιοκτησία υλική ή άυλη, ή για
οποιαδήποτε εμπιστευτική πληροφορία έχει παρασχεθεί στα πλαίσια της
Σύμβασης, όπως απαιτείται, συνολικά σύμφωνα με την εξουσία του
διαιτητικού δικαστηρίου κατά το Άρθρο 26 («Προσωρινά μέτρα
προστασίας») και το Άρθρο 32 («Μορφή και Αποτέλεσμα της Απόφασης»)
των Κανονισμών Διαιτησίας της UNCITRAL. Το διαιτητικό δικαστήριο δεν
θα έχει την εξουσία να επιδικάσει αποζημιώσεις. Επιπρόσθετα, εκτός αν
ορίζεται ρητώς διαφορετικά στην παρούσα Σύμβαση, το διαιτητικό
δικαστήριο δεν θα έχει την εξουσία να επιδικάσει τόκο μεγαλύτερο από
το τότε ισχύον Διατραπεζικό Επιτόκιο Λονδίνου (LIBOR) και
οποιοσδήποτε τέτοιος τόκος θα είναι μόνο απλός τόκος. Τα Μέρη θα
δεσμεύονται από την όποια διαιτητική απόφαση εκδοθεί ως αποτέλεσμα
αυτής της διαιτησίας και θα αποτελεί την τελική εκδίκαση για
οποιαδήποτε τέτοια διαφορά, διαφωνία ή αξίωση.
20. ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΕΣ: Τίποτα από όσα περιλαμβάνονται ή
σχετίζονται με την παρούσα Σύμβαση δεν δύναται να θεωρηθεί
παραίτηση, ρητή ή υπονοούμενη, από οποιαδήποτε από τα προνόμια και
ασυλίες των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένων των επικουρικών
οργάνων ή της UNHCR (ως επικουρικού οργάνου των Ηνωμένων Εθνών).
21. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΛΑΓΗ:
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21.1 Το Άρθρο ΙΙ, Ενότητα 7 της Σύμβασης περί Προνομίων και Ασυλιών
των Ηνωμένων Εθνών προβλέπει, μεταξύ άλλων ότι ο Οργανισμός
Ηνωμένων Εθνών και η UNHCR ως ένα από τα επικουρικά όργανά του,
εξαιρείται από κάθε άμεση φορολογία με εξαίρεση τις χρεώσεις για τις
υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και εξαιρείται επίσης από τελωνειακούς
περιορισμούς, δασμούς και χρεώσεις αντίστοιχης φύσης αναφορικά με
τα αντικείμενα που εισάγονται ή εξάγονται για την υπηρεσιακή χρήση
της. Σε περίπτωση όπου οποιαδήποτε κρατική αρχή αρνείται να
αναγνωρίσει τις απαλλαγές της UNHCR από αυτούς τους φόρους,
περιορισμούς, δασμούς ή χρεώσεις, ο Ανάδοχος οφείλει να
επικοινωνήσει αμέσως με την UNHCR για να προσδιοριστεί μια κοινά
αποδεκτή διαδικασία.
21.2 Ο Ανάδοχος εξουσιοδοτεί την UNHCR να παρακρατεί από τα
τιμολόγια του Αναδόχου οποιοδήποτε ποσό αντιστοιχεί στους εν λόγω
φόρους, δασμούς ή χρεώσεις, εκτός εάν ο Ανάδοχος έχει ενημερώσει την
UNHCR πριν την εν λόγω πληρωμή και η UNHCR έχει σε κάθε
περίπτωση εξουσιοδοτήσει συγκεκριμένα τον Ανάδοχο να καταβάλλει
αυτούς τους φόρους, δασμούς ή χρεώσεις με γραπτή διαμαρτυρία του.
Σε αυτήν την περίπτωση, ο Ανάδοχος θα παρέχει στην UNHCR γραπτές
αποδείξεις ότι έχει γίνει η πληρωμή αυτών των φόρων, δασμών ή τελών
κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης και η UNHCR θα επιστρέψει στον
Ανάδοχο τα ποσά για τους φόρους, δασμούς ή τέλη που έχουν
καταβληθεί από τον Ανάδοχο κατόπιν εξουσιοδότησης από την UNHCR
και με γραπτή διαμαρτυρία του.
22. ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ: Ο Ανάδοχος θα συμμορφώνεται με
το σύνολο της Νομοθεσίας, των αποφάσεων, των κανόνων και των
κανονισμών που αφορούν την εκτέλεση των υποχρεώσεών του υπό τους
όρους της παρούσας Σύμβασης. Επιπρόσθετα, ο Ανάδοχος θα παραμένει
σε συμμόρφωση με όλες τις υποχρεώσεις του που σχετίζονται με την
εγγραφή του ως εγκεκριμένου προμηθευτή αγαθών ή υπηρεσιών στην
UNHCR, όπως περιγράφονται οι υποχρεώσεις αυτές στις διαδικασίες
εγγραφής προμηθευτών.
23. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
23.1. Ο Διευθυντής του Τμήματος Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών και
Προμηθειών, ή οποιοσδήποτε άλλος με τέτοια συμβατική εξουσία ο
οποίος εχει γνωστοποιηθεί ως τέτοιος από την UNHCR στον Ανάδοχο,
διαθέτει την εξουσία να αποδέχεται για λογαριασμό της UNHCR
οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή στην παρούσα Σύμβαση, σε
παραίτηση από οποιαδήποτε από τις διατάξεις της ή σε οποιαδήποτε
περαιτέρω συμβατική σχέση οποιουδήποτε είδους με τον Ανάδοχο.
Αντίστοιχα, καμία τροποποίηση της παρούσας Σύμβασης δεν θα είναι
έγκυρη και εφαρμοστέα έναντι της UNHCR παρά μόνον εφόσον
προκύπτει από τροποποίηση της παρούσας Σύμβασης που φέρει την
υπογραφή του Αναδόχου και του Διευθυντή του Τμήματος Διαχείρισης
Εκτάκτων Αναγκών και Προμηθειών ή από άλλον με αντίστοιχη
συμβατική εξουσία.
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23.2. Εάν η σύμβαση παραταθεί για περαιτέρω περιόδους, σύμφωνα με
τους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης, οι όροι και προϋποθέσεις
της Σύμβασης που εφαρμόζονται σε τόσο μεγάλη χρονική περίοδο, θα
είναι οι ίδιοι με αυτούς της αρχικής σύμβασης, εκτός εάν τα μέρη έχουν
συμφωνήσει μια διαφορετική τροποποίηση, σύμφωνη με το άρθρο 23.1.
παραπάνω.
23.3. Οι όροι ή οι προϋποθέσεις τυχόν συμπληρωματικών επιχειρήσεων,
αδειών, ή άλλων μορφών συμφωνίας που αφορά τα αγαθά και τις
υπηρεσίες στα πλαίσια της σύμβασης δεν θα είναι έγκυρες και ισχυρές
έναντι της UNHCR ούτε θα θεωρούνται καθ’οιονδήποτε τρόπο συμφωνία
με την UNHCR εκτός εάν αυτές οι επιχειρήσεις, οι άδειες ή άλλες
μορφές υπόκεινται σε έγκυρη τροποποίηση σύμφωνη με το άρθρο 23.1.
παραπάνω.
24. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
24.1 Κάθε τιμολόγιο που πληρώνει η UNHCR θα υπόκειται σε έλεγχο
μετά την πληρωμή από λογιστές, εσωτερικού ή εξωτερικούς, της UNHCR
ή από άλλους εξουσιοδοτημένους και εξειδικευμένους εκπροσώπους της
UNHCR κατά οποιαδήποτε στιγμή στη διάρκεια της Σύμβασης και για
περίοδο δύο (2) ετών μετά τη λήξη ή προηγούμενη λύση της Σύμβασης.
Η UNHCR θα δικαιούται επιστροφή από τον Ανάδοχο για τυχόν ποσά
που προκύψει από αυτούς τους λογιστικούς ελέγχους ότι έχουν
πληρωθεί από την UNHCR χωρίς να προβλέπεται από τους όρους και
προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης.
24.2 Ο Ανάδοχος αποδέχεται και συμφωνεί ότι κατά καιρούς η UNHCR
δύναται να πραγματοποιεί έρευνες σχετικά με οποιαδήποτε πτυχή της
Σύμβασης ή της ανάθεσής της, των υποχρεώσεων που εκτελούνται στα
πλαίσια της παρούσας Σύμβασης και των ενεργειών του Αναδόχου
γενικότερα σε σχέση με την εκτέλεση της Σύμβασης. Το δικαίωμα της
UNHCR να διεξάγει έλεγχο και η υποχρέωση του Αναδόχου να
συμμορφωθεί με έναν τέτοιο έλεγχο δεν θα παύσει να ισχύει μετά τη
λήξη ή προηγούμενη λύση της Σύμβασης. Ο Ανάδοχος θα παρέχει την
πλήρη και έγκαιρη συνεργασία του με τέτοιες επιθεωρήσεις, λογιστικούς
ελέγχους μετά την πληρωμή ή έρευνες. Η συνεργασία αυτή θα
περιλαμβάνει ενδεικτικά την υποχρέωση του Αναδόχου να διαθέσει το
προσωπικό του και τυχόν σχετικά έγγραφα για αυτούς τους σκοπούς σε
λογικές ώρες και υπό λογικές συνθήκες και να παρέχει στην UNHCR
πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου κατά λογικές ώρες και υπό
λογικές συνθήκες σε σχέση με αυτήν την πρόσβαση στο προσωπικό και
τα σχετικά έγγραφα του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος θα απαιτεί από όλους
τους εκπροσώπους του, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των
δικηγόρων, λογιστών ή άλλων συμβούλων του Αναδόχου να
συνεργάζονται εντός λογικών πλαισίων με τυχόν επιθεωρήσεις,
λογιστικούς ελέγχους μετά την πληρωμή ή έρευνες που διεξάγονται από
την UNHCR στα πλαίσια της παρούσης.
25. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ:
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25.1 Με εξαίρεση όσα αφορούν τις υποχρεώσεις αποζημιώσεων κατά το
Άρθρο 7 ανωτέρω ή ό,τι διαφορετικό περιλαμβάνεται στην παρούσα
Σύμβαση, κάθε προσφυγή σε διαιτησία σύμφωνα με το Άρθρο 18.2
παραπάνω που προκύπτει από τη Σύμβαση θα πρέπει να γίνει εντός
τριών ετών από την ημερομηνία που στοιχειοθετήθηκε η αιτία της
προσφυγής.
25.2 Τα Μέρη αποδέχονται και συμφωνούν περαιτέρω ότι για τους
σκοπούς της παρούσης, θα στοιχειοθετείται αιτία προσφυγής το χρόνο
κατά τον οποίο σημειώθηκε η παραβίαση ή, σε περίπτωση λανθανόντων
ελαττωμάτων, όταν το πληγέν Μέρος έμαθε ή θα όφειλε να γνωρίζει όλα
τα βασικά στοιχεία της αιτίας προσφυγής, ή σε περίπτωση παραβίαση
εγγύησης, όταν έγινε η προσφορά για την παράδοση, με εξαίρεση
περιπτώσεις όπου μια εγγύηση υπερβαίνει τη φυσιολογική απόδοση των
αγαθών ή οποιασδήποτε διαδικασίας ή συστήματος και η ανακάλυψη
της παραβίασης στη συνέχεια θα πρέπει να περιμένουν μέχρι το χρόνο
που αυτά τα αγαθά ή άλλη διαδικασία ή σύστημα είναι έτοιμα να
αποδώσουν σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Σύμβασης, τότε η
αιτία της προσφυγής στοιχειοθετειται κατά τη χρονική στιγμή που
αρχίζει πραγματικά η μελλοντική απόδοση.
26. ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο Ανάδοχος δηλώνει και εγγυάται ότι ούτε
αυτός ούτε και οι μητρικές του οντότητες (εφόσον υπάρχουν) ούτε
κάποια από τις θυγατρικές ή συνεργαζόμενες με αυτόν οντότητες (εφόσον
υπάρχουν) δεν εμπλέκονται σε οποιαδήποτε πρακτική που δεν συνάδει
με τα δικαιώματα που έχουν οριστεί στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του
Παιδιού, συμπεριλαμβανομένου του Άρθρου 32 της σύμβασης αυτής
όπου μεταξύ άλλων ορίζεται ότι τα κάθε παιδί θα πρέπει να
προστατεύεται από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας που ενέχει
κινδύνους ή που μπορεί να εκθέσει σε κίνδυνο την εκπαίδευσή του ή να
βλάψει την υγεία του ή τη σωματική, πνευματική, ψυχική, ηθική ή
κοινωνική ανάπτυξή του. Ο Ανάδοχος αποδέχεται και συμφωνεί ότι οι
όροι αυτοί αποτελούν βασικό όρο της Σύμβασης και οποιαδήποτε
παραβίαση αυτής της βεβαίωσης και εγγύησης θα παρέχει στην UNHCR
το δικαίωμα να λύσει τη Σύμβαση αμέσως μετά τη λήψη ειδοποίησης
από τον Ανάδοχο, χωρίς καμία ευθύνη για χρεώσεις λήξης ή
οποιαδήποτε άλλη ευθύνη.
27. ΝΑΡΚΕΣ: Ο Ανάδοχος εγγυάται και δηλώνει ότι ούτε αυτός ούτε οι
μητρικές οντότητές του (εάν υπάρχουν) ούτε οποιαδήποτε από τις
θυγατρικές ή συνεργαζόμενες με αυτόν οντότητες (εάν υπάρχουν) δεν
ασχολείται με την πώληση ή κατασκευή ναρκών κατά προσωπικού ή
στοιχείων που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή ναρκών κατά
προσωπικού. Ο Ανάδοχος αποδέχεται και συμφωνεί ότι οι όροι αυτοί
αποτελούν βασικό όρο της Σύμβασης και οποιαδήποτε παραβίαση αυτής
της βεβαίωσης και εγγύησης θα παρέχει στην UNHCR το δικαίωμα να
λύσει τη Σύμβαση αμέσως μετά τη λήψη ειδοποίησης από τον Ανάδοχο,
χωρίς καμία ευθύνη για χρεώσεις λήξης ή οποιαδήποτε άλλη ευθύνη.
28. ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ:
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28.1 Ο Ανάδοχος θα λάβει κάθε εύλογο μέτρο για να αποτρέψει τη
σεξουαλική εκμετάλλευση ή κακοποίηση οποιουδήποτε ατόμου με
δράστες τους υπαλλήλους του ή οποιαδήποτε άτομο έχει προσληφθεί και
εκτελεί εντολές του Αναδόχου για την εκτέλεση οποιωνδήποτε υπηρεσιών
στα πλαίσια της παρούσας Σύμβασης. Για τους σκοπούς αυτούς, η
σεξουαλική δραστηριότητα με οποιοδήποτε άτομο κάτω των δεκαοκτώ
ετών, ασχέτως τυχόν νόμων σχετικά με τη συναίνεση, θα αποτελεί
σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση του εν λόγω ατόμου.
Επιπρόσθετα, ο Ανάδοχος δεν θα προβαίνει σε και θα λαμβάνει κάθε
εύλογο και κατάλληλο μέτρο για να μην επιτρέπει στους υπαλλήλους ή
άλλα άτομα που έχουν προσληφθεί και εκτελούν εντολές του, την
ανταλλαγή χρημάτων, αγαθών, υπηρεσιών ή άλλων πραγμάτων που
έχουν αξία με σεξουαλικές ανταλλάγματα ή δραστηριότητες καθώς και
από την άσκηση οποιασδήποτε σεξουαλικής δραστηριότητας που
εμπεριέχει την εκμετάλλευση ή εξευτελισμό οποιουδήποτε ατόμου. Ο
Ανάδοχος αποδέχεται και συμφωνεί ότι οι όροι αυτοί αποτελούν βασικό
όρο της Σύμβασης και οποιαδήποτε παραβίαση των όρων αυτών θα
παρέχει στην UNHCR το δικαίωμα να λύσει τη Σύμβαση αμέσως μετά τη
λήψη ειδοποίησης από τον Ανάδοχο, χωρίς καμία ευθύνη για χρεώσεις
λήξης ή οποιαδήποτε άλλη ευθύνη.
28.2 Η UNHCR δεν θα εφαρμόζει το παραπάνω περιορισμό που αφορά
την ηλικία σε περιπτώσεις υπαλλήλων του Αναδόχου ή οποιουδήποτε
άλλου ατόμου που ενδεχομένως έχει προσληφθεί από τον Ανάδοχο για
την εκτέλεση οποιωνδήποτε υπηρεσιών στα πλαίσια της Σύμβασης, που
έχουν συνάψει γάμο με άτομο κάτω των δεκαοκτώ ετών με το οποίο
υπήρξε σεξουαλική δραστηριότητα και ο γάμος αυτός είναι
αναγνωρισμένος και έγκυρος κατά τους νόμους της χώρας της οποίας
είναι υπήκοοι αυτοί οι υπάλληλοι ή τα άτομα που ενδεχομένως έχουν
προσληφθεί από τον Ανάδοχο για την εκτέλεση οποιωνδήποτε υπηρεσιών
στα πλαίσια της Σύμβασης.
29. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ
ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ UNHCR: Ο
Ανάδοχος εγγυάται ότι έχει δώσει οδηγίες στο προσωπικό του να
αποφεύγει οποιαδήποτε συμπεριφορά θα μπορούσε να έχει αρνητικό
αντίκτυπο στην UNHCR και τα Ηνωμένα Έθνη και από οποιαδήποτε
δραστηριότητα δεν συνάδει με τους σκοπούς και τους στόχους των
Ηνωμένων Εθνών ή την εντολή της UNHCR για να εξασφαλίζει την
προστασία των προσφύγων και άλλων ατόμων που υπάγονται στην
αρμοδιότητα της UNHCR. Ο Ανάδοχος βεβαιώνει δια της παρούσης ότι
θα λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο για να εμποδίσει το προσωπικό του από
την εκμετάλλευση και κακοποίηση προσφύγων και άλλων ατόμων που
υπάγονται στην αρμοδιότητα της UNHCR. Η παράλειψη του Αναδόχου
να ερευνήσει καταγγελίες εκμετάλλευσης και κακοποίησης από το
προσωπικό του ή που να σχετίζονται με τις δραστηριότητές του ή να
προχωρήσει σε διορθωτικές ενέργειες σε περιπτώσεις όπου έχουν
σημειωθεί περιστατικά εκμετάλλευσης ή κακοποίησης, θα δίνει το
δικαίωμα στην UNHCR να λύσει άμεσα τη Σύμβαση χωρίς προηγούμενη
ειδοποίηση του Αναδόχου και χωρίς κόστος για την UNHCR.
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30. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η UNHCR κατόπιν ικανοποίησης των όρων
παράδοσης, εκτός εάν ορίζεται κάτι διαφορετικό στη Σύμβαση ή την
εντολή αγοράς, θα πραγματοποιεί πληρωμές με τραπεζικό έμβασμα
εντός τριάντα ημερών αφού λάβει το τιμολόγιο του Αναδόχου για τα
αγαθά καθώς και αντίγραφα των άλλων εγγράφων που προσδιορίζονται
στη Σύμβαση. Η πληρωμή των τιμολογίων που προαναφέρονται θα
περιλαμβάνει κάθε έκπτωση που έχει συμφωνηθεί βάσει των όρων
πληρωμής μεταξύ των μερών, δεδομένου ότι η πληρωμή θα γίνεται εντός
της περιόδου που απαιτείται βάσει αυτών των όρων πληρωμής. Οι τιμές
που εμφανίζονται στη Σύμβαση ή στην εντολή αγοράς δεν είναι δυνατόν
να αυξηθούν παρά μόνο με τη ρητή έγγραφη συγκατάθεση της UNHCR.
Τα έγγραφα θα αποστέλλονται στη διεύθυνση που αναφέρεται στη
Σύμβαση ή στην εντολή αγοράς
Για την UNHCR

………………………………..
…………………………………..

Για την ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΧΙΟΥ
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Καραμανής Γεώργιος ανέγνωσε τους
ειδικούς όρους αναφοράς για το προσωπικό διαχείρισης της τοποθεσίας
“Σούδα”, Δήμου Χίου (Βόρειο τμήμα τάφρου του κάστρου της Χίου)
ΟΡΟΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ
ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΣΟΥΔΑ, ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ.
Όροι αναφοράς για τον συντονιστή της τοποθεσίας Σούδα (1)
1. Διασύνδεση και συντονισμός με αρχές και & UN/INGO
2. Να μεριμνά για την εβδομαδιαία συνάντηση συντονισμού με τους
UN/NGOs και με τους Εθελοντικούς οργανισμούς στην Σούδα. Να
διασφαλίσει με αυτούς τους οργανισμούς ότι υπάρχει και
διατηρείται καλή κάλυψη αναφορικά με τις υπηρεσίες και τα
προϊόντα που διανέμονται.
3. Να διασφαλίζει την 24/7 παρουσία στον τόπο δια της διαχείρισης
χρονοδιαγράμματος για τον ίδιο, τους Διαχειριστές του Τόπου,
τους Βοηθούς τους και του εργάτη και να συντονίζει τις εργασίες
των ανωτέρω.
4. Να διασφαλίζει ότι άνθρωποι με συγκεκριμένες αδυναμίες και
κινδύνους, όπως αυτοί έχουν υποδειχθεί απο τις τοπικές αρχές,
τον UNHCR και άλλους συνεργάτες, λαμβάνουν προτεραιότητα για
εγκατάσταση και φιλοξενία με σκοπό να επιτευχθεί η κατα το
δυνατόν ασφάλεια και αξιοπρέπειά τους.
5. Να εξηγεί τους κανόνες και κανονισμούς στους νεοεισερχόμενους
και να διασφαλίζει ότι είναι πάντα διαθέσιμοι σε διαφορετικές
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γλώσσες οι γραπτοί κανόνες στην τοποθεσία (σε πόστερ, πίνακες,
φυλλάδια).
6. Να ενεργεί ως ο αρμόδιος για την τοποθεσία με σκοπό να
εξασφαλίζει ότι η κάλυψη των βασικών αναγκών και άλλων
υπηρεσιών και δραστηριοτήτων για την προστασία των προσφύγων
παρέχεται στα καλύτερα δυνατά επίπεδα.
7. Να συντονίζει τις τυχαίες διανομές, τα ΜΜΕ και άλλους
επισκέπτες στον Τόπο.
8. Να υποστηρίξει την Εθελοντική διαχείριση, εφόσον χρειαστεί, με
το να λειτουργήσει ως σύνδεσμος μεταξύ εθελοντή και UN/NGO
αναφορικά με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα στην οποία θέλει
να συνδράμει ο εθελοντής.
9. Να επιβλέπει τους φρουρούς ασφαλείας που θα εγκατασταθούν
στην είσοδο και έξοδο της Σούδας, διασφαλίζοντας ότι είναι
επαρκώς εκπαιδευμένοι και ότι ενεργούν σαν επίκεντρα για τις
υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης (συμπεριλαμβανομένου Αστυνομίας
και ασθενοφόρου), να διατηρούν το νόμο και την τάξη και να
επικοινωνούν με τις αρμόδιες αρχές όπως απαιτείται για τυχόν
βοήθεια..
10.
Να διασφαλίζει ότι ο τόπος και οι εγκαταστάσεις του είναι
καθαρές και διατηρούνται σε καλή κατάσταση ανα πάσα στιγμή.
Να λειτουργεί ως σύνδεσμος με τις τοπικές αρχές, τον UNHCR και
τους συνεργάτες για την επαγγελματική συντήρηση και καθαρισμό
και την υποστήριξη στην κοινωνική συμμετοχή και κινητοποίηση.
11.
Να προετοιμάζει ημερήσιες αναφορές για τις αφίξεις και
αποχωρήσεις απο τον τόπο, με ξεχωριστή εγγραφή των
υποδεικνυόμενων (ως παραπάνω) ατόμων κατα φύλο, ηλικία,
εθνικότητα και λόγος υπόδειξης (πχ μονογονεϊκή οικογένεια,
μικρά παιδιά, με ειδικές ανάγκες, άρρωστοι κλπ).
12.
Διασύνδεση με το ΝGOS για τον συντονισμό μεταξύ των
διαφορετικών χαρτιών για την αποχώρηση τους
13.
Να διασφαλίσει ότι η κατάλληλη στρατηγικη εξόδου
εφαρμόζεται απο όλους τους οργανισμούς που προσφέρους
υπηρεσίες στον τόπο, λαμβάνοντας υπόψη το περιβάλλον και την
μελλοντική χρήση του χώρου.
14.
Άλλα καθήκοντα που θα απαιτηθούν..
15.
Απαραίτητα η καλή χρήση της Αγγλικής γλώσσας και των
Ελληνικών. Αραβικά και/ή Φαρσί είναι επιθυμητά.

Όροι αναφοράς για τον Διαχειριστή της Τοποθεσίας / Μηχανικό
(2)
1. Να διασφαλίζει την 24/7 παρουσία στον τόπο με το να βοηθά τον
συντονιστή της Σούδας να διαχειρίζεται το χρονοδιάγραμμα τψν
βοηθών διαχειριστώ τόπου και του εργάτη και να συντονίζει την
εργασία τους
2. Να διασφαλίζει ότι άνθρωποι με συγκεκριμένες αδυναμίες και
κινδύνους, όπως αυτοί έχουν υποδειχθεί απο τις τοπικές αρχές,
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τον UNHCR και άλλους συνεργάτες, λαμβάνουν προτεραιότητα για
εγκατάσταση και φιλοξενία με σκοπό να επιτευχθεί η κατα το
δυνατόν ασφάλεια και αξιοπρέπειά τους
3. Να εξηγεί τους κανόνες και κανονισμούς στους νεοεισερχόμενους
και να διασφαλίζει ότι είναι πάντα διαθέσιμοι σε διαφορετικές
γλώσσες οι γραπτοί κανόνες στην τοποθεσία (σε πόστερ, πίνακες,
φυλλάδια)
4. Να συντονίζει τις τυχαίες διανομές, τα ΜΜΕ και άλλους
επισκέπτες στον Τόπο
5. Να υποστηρίξει την Εθελοντική διαχείριση, εφόσον χρειαστεί, με
το να λειτουργήσει ως σύνδεσμος μεταξύ εθελοντή και UN/NGO
αναφορικά με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα στην οποία θέλει
να συνδράμει ο εθελοντής
6. Να επιβλέπει τους φρουρούς ασφαλείας που θα εγκατασταθούν
στην είσοδο και έξοδο της Σούδας, διασφαλίζοντας ότι είναι
επαρκώς εκπαιδευμένοι και ότι ενεργούν σαν επίκεντρα για τις
υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης (συμπεριλαμβανομένου Αστυνομίας
και ασθενοφόρου), να διατηρούν το νόμο και την τάξη και να
επικοινωνούν με τις αρμόδιες αρχές όπως απαιτείται για τυχόν
βοήθεια..
7. Να διασφαλίζει ότι ο τόπος και οι εγκαταστάσεις του είναι καθαρές
και διατηρούνται σε καλή κατάσταση ανα πάσα στιγμή. Να
λειτουργεί ως σύνδεσμος με τις τοπικές αρχές, τον UNHCR και
τους συνεργάτες για την επαγγελματική συντήρηση και καθαρισμό
και την υποστήριξη στην κοινωνική συμμετοχή και κινητοποίηση
8. Να προετοιμάζει ημερήσιες αναφορές για τις αφίξεις και
αποχωρήσεις από τον τόπο, με ξεχωριστή εγγραφή των
υποδεικνυόμενων (ως παραπάνω) ατόμων κατα φύλο, ηλικία,
εθνικότητα και λόγος υπόδειξης (πχ μονογονεϊκή οικογένεια,
μικρά παιδιά, με ειδικές ανάγκες, άρρωστοι κλπ).
9. Διασύνδεση με το ΝGOS για τον συντονισμό μεταξύ των
διαφορετικών χαρτιών για την αποχώρηση τους.
10.
Να διασφαλίσει ότι η κατάλληλη στρατηγικη εξόδου
εφαρμόζεται απο όλους τους οργανισμούς που προσφέρους
υπηρεσίες στον τόπο, λαμβάνοντας υπόψη το περιβάλλον και την
μελλοντική χρήση του χώρου.
11.
Άλλα καθήκοντα που θα απαιτηθούν.
12.
Απαραίτητα η καλή χρήση της Αγγλικής γλώσσας και των
Ελληνικών. Αραβικά και/ή Φαρσί είναι επιθυμητά.
Όροι Αναφοράς του Βοηθού Διαχειριστή της Σούδας
1. Ο Βοηθός Διαχειριστή της Σούδας θα αναφέρει στον Συντονιστή
άλλα θα δέχεται επίσης οδηγίες απο τον Διαχειριστή κατα τη
διάρκεια της υπηρεσίας του.
2. Να υποστηρίζει τον Διαχειριστή του Τόπου στα καθήκοντά του
όπως αναγράφονται παραπάνω και να εκτελεί και όποια
καθήκοντα του ζητηθούν.
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3. Να διευθετεί την διαμονή των πιο ευαίσθητων ατόμων συμφώνως
με τις συγκεκριμένες οδηγίες του Τόπου.
4. Να αναγνωρίζει και να αναφέρει κενά στην υπηρεσία, στην
προμήθεια και σε άλλα θέματα στον Διαχειριστή και στο
Συντονιστή του Τόπου.
5. Να αναφέρει άμεσα κάθε πρόβλημα που χρήζει άμεσης προσοχής
αναφορικά με τη λειτουργία του τόπου στο αρμόδιο όργανο.
6. Να εξηγεί τους κανόνες και κανονισμούς στους νεοεισερχόμενους
και να διασφαλίζει ότι είναι πάντα διαθέσιμοι σε διαφορετικές
γλώσσες οι γραπτοί κανόνες στην τοποθεσία (σε πόστερ, πίνακες,
φυλλάδια)
7. Να υποστηρίζει την ανάγκη των προσφύγων για ενημέρωση
αναφορικά με τις υπηρεσίες και την υποστήριξη που διατίθεται,
ειδικά όταν βρίσκεται σε υπηρεσία σε απογευματικές και
νυχτερινές βάρδιες.
8. Να υποστηρίζει τον συντονισμό και την αναλογική διανομή
βρώσιμων και μη ειδών που έχει οργανωθεί απο τις ομάδες που
ασχολούνται με το φαγητό και το NFI.
9. Να συμμετέχει σε συναντήσεις συντονισμού με τις τοπικές αρχές,
την UNHCR και τους συνεργάτες τους όπως ζητείται.
10.
Να εκτελεί συχνούς ελέγχους παρακολούθησης γύρω απο
όλο τον τόπο.
11.
Να εντοπίζει μικρές εργασίες ή επισκευές που πρέπει να
γίνουν και να το επισημαίνει στον Διαχειριστή του Τόπου ή το
Συντονιστή το δυνατόν γρηγορότερα.
12.
Οι ώρες εργασίες θα συγκεκριμενοποιηθούμ, όμως θα
περιληφθούν βραδινές βάρδες λόγω του ότι πρέπει να διασφαλιστεί
η 24/7 παρουσία διαχειριστή, επομένως ένας απο τους Βοηθούς
διαχειριστές ή ο διαχειριστής θα είναι πάντα σε ενεργή υπηρεσία
στον Τόπο.
13.
Απαραίτητα η καλή χρήση της Αγγλικής γλώσσας και των
Ελληνικών. Αραβικά και/ή Φαρσί είναι επιθυμητά.
Όροι Αναφοράς του Εργάτη στη Σούδα
1. Ο Εργάτης στη Σούδα θα αναφέρει στον Συντονιστή αλλά θα
δέχεται επίσης οδηγίες απο τον Διαχειριστή που θα βρίσκεται σε
υπηρεσία.
2. Να εντοπίζει προληπτικά και να φτιάχνει στοιχεία της υποδομής
της Σούδας πριν αυτά σπάσουν ή μόλις αυτά καταστραφούν,
προκειμένου να διασφαλίσει την ασφαλή λειτουργεία του τόπου,
όπως έχει σχεδιαστεί. Αυτό περιλαμβάνει ηλεκτρικές, υδραυλικές,
φωτιστικές και λοιπές χειρωνακτικές εργασίες απο τον εργάτη. Εάν
περισσότερη ουσιαστική ή εξειδικευμένη εργασία απαιτείται απο
τον εργάτη, αυτός θα βοηθήσει να σχεδιαστεί το πλαίσιο των
εργασιών που πρέπει να γίνουν και θα έρθει σε συνεννόηση με
άλλους προμηθευτές, όπως απαιτείται.
3. Να
ετοιμάζει
καταστάσεις
και
εξοδολόγιο
για
τα
αντικείμενα/εργαλεία που πρέπει να αγοραστούν και να τα
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αγοράσει κατόπιν εγκρίσεως απο τον Συντονιστή ή τον Διαχειριστή
που βρίσκεται σε Υπηρεσία.
4. Με την επιφύλαξη της συμφωνίας με τον Συντονιστή ή τον
Διαχειριστή σε υπηρεσία της Σούδας, ο εργάτης θα μπορεί να
εκπληρώνει τα καθήκοντά του και σε άλλους τόπους όπου
διαχειρίζονται θέματα σχετικά με τους πρόσφυγες, πχ το κέντρο
ταυτοποίησης στα Ταμπάκικα, το Λιμάνι, ο Δημοτικός Κήπος ή
άλλο κτίριο.
5. Να βοηθά σε κάθε άλλη εργασία που θα του ζητηθεί –
συμπεριλαμβανομένου και την κάλυψη άλλων λειτουργιών στην
Σούδα.
Αφού ολοκληρώθηκε η ανάγνωση της σύμβασης από τον πρόεδρο του
ΔΣ, στην συνέχεια πήρε το λόγο το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ.
Καμπούρης Στυλιανός ο οποίος ανέφερε: «έχω την εντύπωση ότι μας
ζήτησαν την βοήθεια μας, να εξυπηρετήσουμε στην πρόσληψη αριθμού
ατόμων, αυτό όμως μοιάζει σαν συμβόλαιο υπό την μορφή μνημονίου.
Όλη την ευθύνη την φέρει η Μονομετοχική. Πρόκειται για ένα σκληρό
κείμενο που δεν έχει τη μορφή βοήθειας. Θα πρέπει η σύμβαση να
περιοριστεί σε αυτό που μας ζήτησαν, στην βοήθεια μας για την
πρόσληψη συγκεκριμένων ειδικοτήτων. Το εξειδικεύω στην πρόσληψη
συγκεκριμένων ατόμων. Εκφράζω για την συγκεκριμένη σύμβαση
ιδιαίτερη επιφύλαξη. Στην συγκεκριμένη σύμβαση γίνεται αναφορά π.χ.
«11. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ UNHCR ΣΤΟΝ
ΑΝΑΔΟΧΟ: Η κυριότητα τυχόν εξοπλισμού και προμηθειών που μπορεί
να παρέχει η UNHCR στον Ανάδοχο για την εκτέλεση τυχόν
υποχρεώσεων στα πλαίσια της παρούσας Σύμβασης, θα παραμένει στην
UNHCR και ο εν λόγω εξοπλισμός θα πρέπει να επιστρέφεται στην
UNHCR κατά τη λύση της Σύμβασης ή όταν δεν θα χρειάζεται πλέον
στον Ανάδοχο. Ο εν λόγω εξοπλισμός κατά την επιστροφή του στην
UNHCR θα πρέπει να είναι στην ίδια κατάσταση με αυτή που ήταν κατά
την παράδοσή του στον Ανάδοχο, δεδομένης της φυσιολογικής φθοράς,
και ο Ανάδοχος θα οφείλει να αποζημιώνει την UNHCR για το
πραγματικό κόστος που θα υποστεί σε περίπτωση απώλειας, ζημιάς ή
άλλης υποβάθμισης του εξοπλισμού που είναι πέρα από τη φυσιολογική
φθορά.»
Στην συνέχεια το λόγο πήρε ο Πρόεδρος του ΔΣ και απάντησε ότι τα
υλικά τα οποία παρέχονται στους Πρόσφυγες παραμένουν στους
καταυλισμούς.
Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου κ. Καμπούρης Στυλιανός: Προσοχή
διότι όταν μπαίνει η υπογραφή μας είναι σοβαρά τα πράγματα.
Ο Νομικός Σύμβουλος κ. Σπηλιόπουλος Χρήστος είπε ότι όντως το
κείμενο είναι βαρύ στην αρχική του μορφή. Είναι όμως το διεθνές
κείμενο που χρησιμοποιεί ο Οργανισμός σε όλες τις περιπτώσεις.
Βρίσκεται διαθέσιμο δημόσια στην σελίδα του στο internet και αυτό
χρησιμοποιείται σε όλες τις χώρες του κόσμου που δραστηριοποιείται η
Υπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.
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Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μωράκης Κωνσταντίνος: όσον
αφορά το θέμα των ζημιών κατά τη λειτουργία των Καταυλισμών, ίσως θα
πρέπει να μπουν δικλίδες ασφαλείας. Μπορούμε να έχουμε παρέμβαση
πάνω σε αυτό;
Πρόεδρος ΔΣ: θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε.
Στην συνέχεια το λόγο πήρε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ.
Καμπούρης Στυλιανός και ανέφερε:
«2. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ: Ο Ανάδοχος δεν πρόκειται να αναζητήσει
ούτε και να αποδεχθεί οδηγίες από καμία άλλη αρχή εκτός της UNHCR
σε σχέση με την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του στα πλαίσια της
παρούσας Σύμβασης. Σε περίπτωση όπου κάποια αρχή εκτός της
UNHCR επιχειρήσει να επιβάλει οποιεσδήποτε οδηγίες ή περιορισμούς
σχετικά με την εκτέλεση του έργου του Αναδόχου στα πλαίσια της
Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα ενημερώσει εγκαίρως την UNHCR και θα
παρέχει κάθε εύλογη συνδρομή που θα απαιτηθεί από την UNHCR. Ο
Ανάδοχος δεν θα προβεί σε καμία ενέργεια στα πλαίσια της εκπλήρωσης
των υποχρεώσεών του στα πλαίσια της Σύμβασης που δύναται να
επηρεάσει αρνητικά τα συμφέροντα της UNHCR και ο Ανάδοχος θα
εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του στα πλαίσια της παρούσας Σύμβασης
λαμβάνοντας πλήρως υπόψη του τα συμφέροντα της UNHCR.» Δηαδή,
ποιο είναι το αρνητικό συμφέρον της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ;
Ο Πρόεδρος του ΔΣ απάντησε στον κ. Καμπούρη Στυλιανό ότι αυτοί
οι οργανισμοί λογοδοτούν με τη σειρά τους.
Στην συνέχεια ο κ. Καμπούρης Στυλιανός αναφέρθηκε στο σημείο 3:
«3. ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ: Στο εύρος που η Σύμβαση
περιλαμβάνει……. θα διαθέτει οποιοδήποτε από τον εξοπλισμό του ή τα
υλικά του σε μέρη εντός των κτιρίων ή της περιουσίας της UNHCR,
χωρίς κατάλληλη εξουσιοδότηση από την UNHCR.» και ανέφερε ότι το
προσωπικό το επέλεξε η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ.
Στο 3.4.1. «3.4.1. Η UNHCR μπορεί να ζητήσει, σε οποιαδήποτε στιγμή,
την απόσυρση ή αντικατάσταση οποιουδήποτε από το προσωπικό του
αναδόχου, και αυτή η απαίτηση δεν θα απορριφθεί αναιτιολόγητα από
τον Ανάδοχο.»
Ο Πρόεδρος του ΔΣ ενημέρωσε σχετικά με αυτό το άρθρο ότι εφόσον η
Υπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες διαθέτει την εμπειρία
στη διαχείριση ανάλογων ή και ακόμα δυσκολότερων καταστάσεων
πρέπει να λαμβάνουμε σοβαρά υπόψιν τις συστάσεις τους. Όταν
υπάρχει κάποιο πρόβλημα θα το μεταφέρουν και εμείς πρέπει να
λειτουργήσουμε έτσι ώστε να λυθεί.
Στην συνέχεια το μέλος του Δ.Σ. κ. Καμπούρης Στυλιανός αναφέρθηκε
στο σημείο 3.4.5: «3.4.5. Οποιαδήποτε απαίτηση απο την UNHCR για
την απόσυρση ή αντικατάσταση του προσωπικού του αναδόχου δεν θα
θεωρείται ως εν μέρει ή εν όλω τερματισμός της Σύμβασης και η UNHCR
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δεν θα έχει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με μια τέτοια απόσυρση ή
αντικατάσταση.» Συνεχίζοντας αναφέρει ότι μας πάει σε μια διαιτησία.
Τον λόγο πήρε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μωράκης
Κωνσταντίνος λέγοντας ότι οι συμβάσεις είναι Παροχής έργου. Αν
μπορεί να γίνει μια συνεννόηση ότι οι ανάδοχοι θα είναι με σύμβαση
παροχής
υπηρεσιών.
Τον λόγο πήρε ο Νομικός Σύμβουλος κ. Σπηλιόπουλος Χρήστος ο
οποίος ενημέρωσε τα μέλη ότι είναι μία σύμβαση η οποία προσπαθεί και
θέλει
να
καλύψει
τα
πάντα.
Τον λόγο πήρε και πάλι το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ.
Καμπούρης Στυλιανός και αναφέρθηκε στο σημείο 8.1.1 «8.1.1.
Ισχυρισμούς ή απαιτήσεις ότι η κατοχή ή η χρήση από την UNHCR
οποιασδήποτε συσκευής ή υλικού που προστατεύεται από τα δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και οποιαδήποτε άλλα αγαθά, περιουσία
ή υπηρεσίες τα οποία έχουν χορηγηθεί στην UNHCR υπο τους όρους της
παρούσας Σύμβασης, εν όλω ή εν μέρει, ξεχωριστά το καθένα ή σε
συνδυασμό που προβλέπεται από τις δημοσιευμένες προδιαγραφές του
αναδόχου, ή όπως αλλιώς ειδικά έχει εγκριθεί από τον Ανάδοχο, και
συνιστούν παραβίαση ευρεσιτεχνίας, πνευματικής ή βιομηχανικής
ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου μέρους» Δηλαδή τι μπορεί να συμβεί;
Τον λόγο πήρε ο Νομικός Σύμβουλος κ. Σπηλιόπουλος Χρήστος και
εξήγησε ότι αν π.χ. δώσουμε βιβλία τα οποία δεν έχουν την συγκατάθεση
του Συγγραφέα από πλευράς πνευματικών δικαιωμάτων να μην
κατηγορηθεί
η
Ύπατη
Αρμοστεία
του
ΟΗΕ
γι’
αυτό.
Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Καμπούρης Στυλιανός ζητάει
από το σώμα να υπογράψουν μόνο το δεύτερο κείμενο σύμβασης «ΟΡΟΙ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΣΤΗΝ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΣΟΥΔΑ, ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ.»
Ο Πρόεδρος του ΔΣ αναφέρει ότι αυτό δεν γίνεται διότι είναι οι όροι
αναφοράς για το προσωπικό διαχείρισης του τόπου στην τοποθεσία
Σούδα.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του ΔΣ απάντησε στο ερώτημα που
διατυπώθηκε από αρκετά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με
το τι έχει γίνει στα άλλα μέρη και ανέφερε ότι δεν έχουμε εικόνα διότι
είμαστε οι πρώτοι που υπογράφουμε σύμβαση με την Ύπατη Αρμοστεία
του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Είναι μία σύμβαση που υπάρχει μέσα
στο site της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και
υπογράφεται
παντού
και
καλύπτει
όλες
τις
περιπτώσεις.
Το λόγο πήρε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεωργούλης
Γεώργιος λέγοντας ότι στις συμβάσεις με τους εργαζόμενους μπορούν
να μεταφερθούν οι υποχρεώσεις που θα έχει η εταιρεία προς την Ύπατη
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Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες προκειμένου να περιοριστεί η
ευθύνη για λάθη και παραλείψεις τρίτων.
Τον λόγο πήρε ο Νομικός Σύμβουλος κ. Σπηλιόπουλος Χρήστος και
είπε ότι αυτό είναι εφικτό.
Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Καμπούρης Στυλιανός είπε
ότι είναι επιφυλακτικός.
Στην συνέχεια το λόγο πήρε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ.
Μωράκης Κωνσταντίνος και ανέφερε ότι πρόκειται για μια σύμβαση
με διάρκεια έως τις 31/12/2015 και ανέφερε ότι μπορεί να θεωρηθεί
μια δοκιμαστική περίοδος για την περαιτέρω συνεργασία που θα έχει η
εταιρεία με την Υπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.
Το λόγο πήρε το μέλος του Δ.Σ. κ. Καράλης Δημήτριος αναφέροντας
ότι οι επιλογές της Χίου δικαιώθηκαν όσον αφορά την τοπική
αντιμετώπιση του προσφυγικού από τους φορείς και την κοινωνία της
Χίου. Αρκετά πράγματα έχουν να γίνουν ακόμα και θα πρέπει να
συνεχιστεί η καλή συνεργασία με τις οργανώσεις. Εκτός αν αλλάξει κάτι
σε κεντρικό επίπεδο και εκ των πραγμάτων ο ρόλος της τοπικής
αυτοδιοίκησης στο θέμα.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ ενημέρωσε τέλος ότι θα πρέπει να προχωρήσει το
σώμα σε ψηφοφορία επί των παρακάτω δυο προτάσεων:
1. Να υπογραφεί η προτεινόμενη σύμβαση με την Ύπατη Αρμοστεία
του ΟΗΕ η οποία θα έχει ισχύ έως 31/12/2015 και να εξετασθεί
εκ νέου προκειμένου να παραταθεί.
2. Να μην γίνει αποδεκτό το προτεινόμενο κείμενο διότι είναι πολύ
βαρύ και να προχωρήσουμε σε υπογραφή ξεχωριστών κειμένων
κατά περίπτωση, ανάλογα με το τι προκύπτει.
Αφού ακολούθησε ψηφοφορία το σώμα αποφάσισε κατά
πλειοψηφία την υπογραφή της προτεινόμενης σύμβασης με την
Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες η οποία θα έχει
ισχύ έως 31/12/2015 και να εξετασθεί εκ νέου προκειμένου να
παραταθεί. Ο κ. Καμπούρης Στυλιανός ψήφισε τη δεύτερη
πρόταση δηλαδή Να μην γίνει αποδεκτό το προτεινόμενο κείμενο
διότι είναι πολύ βαρύ και να προχωρήσουμε σε υπογραφή
ξεχωριστών κειμένων κατά περίπτωση, ανάλογα με το τι
προκύπτει.
………………………………………………………………………………………….
Εφόσον δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και
υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος

Η Διευθύνουσα
Σύμβουλος

Τα μέλη
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Καραμανής
Γεώργιος

Πιππίδη Μαρίνα

Γεωργούλης Γεώργιος

Καμπούρης
Στυλιανός

Καράλης Δημήτριος

Ντούβλη Καλλιρρόη

Πίττα Αρτεμις

