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   ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
         ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
1. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ: Το Ελληνικό Συμβούλιο για 
τους Πρόσφυγες («ΕΣΠ») και ο Εργολήπτης θα αποκαλούνται στο εξής ως «Συμβαλλόμενοι», και: 
 1,1 Ο Εργολήπτης θα έχει το νομικό καθεστώς ανεξάρτητου εργολήπτη έναντι του ΕΣΠ, και 
κανένα από τα περιεχόμενα ή τα σχετιζόμενα με τη Σύμβαση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι εγκαθιδρύει ή 
δημιουργεί σχέση εργοδότη και εργαζομένου, ή προϊσταμένου και υπαλλήλου μεταξύ των Συμβαλλομένων. 
Οι προϊστάμενοι, εκπρόσωποι, υπάλληλοι ή υπεργολήπτες καθενός από τους Συμβαλλόμενους κατά κανένα 
τρόπο δεν θα θεωρούνται ως υπάλληλοι ή εργαζόμενοι του άλλου Συμβαλλόμενου, και κάθε 
Συμβαλλόμενος θα έχει την αποκλειστική ευθύνη για όλα τα αιτήματα που προκύπτουν ή σχετίζονται με 
την εμπλοκή του με τα άτομα ή τις οντότητες αυτές.  
 
2. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ: Ο Εργολήπτης δεν θα ζητά ούτε θα δέχεται εντολές από οποιαδήποτε 
αρχή εκτός του ΕΣΠ σε σχέση με την εκτέλεση των υποχρεώσεών του σύμφωνα με τη Σύμβαση. Σε 
περίπτωση που οποιαδήποτε αρχή εκτός του ΕΣΠ επιδιώξει την επιβολή περιορισμών ή εντολών σχετικά με 
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Εργολήπτη σύμφωνα με τη Σύμβαση,  ο Εργολήπτης θα ενημερώνει 
το ταχύτερο δυνατόν το ΕΣΠ γραπτώς και θα παρέχει κάθε δυνατή υποστήριξη που θα ζητηθεί από το ΕΣΠ. 
Ο Εργολήπτης δεν θα προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια σε σχέση με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων 
του σύμφωνα με τη Σύμβαση, εάν η ενέργεια αυτή ενδέχεται να επηρεάσει δυσμενώς τα συμφέροντα του 
ΕΣΠ, και ο Εργολήπτης θα εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τη Σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη 
στον μέγιστο βαθμό τα συμφέροντα του ΕΣΠ. 
 
3. ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ: Στον βαθμό που το Συμβόλαιο συνεπάγεται την παροχή 
υπηρεσιών προς το ΕΣΠ οι οποίες θα παρέχονται από υπαλλήλους, αντιπροσώπους, υπεργολήπτες και 
άλλους εκπροσώπους  του Εργολήπτη (συλλογικά αναφερόμενους ως  «προσωπικό» του Εργολήπτη), 
εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι: 

3.1 Ο Εργολήπτης θα είναι υπεύθυνος για την επαγγελματική και τεχνική επάρκεια του 
προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με τη Σύμβαση, και για την επιλογή 
αξιόπιστων και ικανών ατόμων τα οποία θα είναι σε θέση να εκπληρώσουν αποτελεσματικά τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση, και στα πλαίσια της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων, θα 
σέβονται τους τοπικούς νόμους και έθιμα, και θα λειτουργούν με βάση υψηλού επιπέδου ηθικές αρχές και 
ηθική συμπεριφορά.  

3.2 Το προσωπικό του Εργολήπτη θα πρέπει να διαθέτει τα τυπικά επαγγελματικά προσόντα, και 
να μπορεί να συνεργαστεί αποτελεσματικά με υπαλλήλους ή προσωπικό του ΕΣΠ, εάν αυτό απαιτείται. Τα 
τυπικά προσόντα οποιουδήποτε προσωπικού στο οποίο τυχόν ανατίθεται ή τυχόν προτείνεται από τον 
Εργολήπτη να ανατεθεί η εκπλήρωση των υποχρεώσεων σύμφωνα με τη Σύμβαση, θα πρέπει να είναι επί 
της ουσίας του ίδιου ή ανώτερου επιπέδου σε σχέση με τα τυπικά προσόντα του προσωπικού το οποίο είχε 
αρχικά ανατεθεί από τον Εργολήπτη. 

3.3 Με επιλογή και αποκλειστική διακριτική ευχέρεια του ΕΣΠ: 
3.3.1 τα τυπικά προσόντα του προτεινόμενου από τον Εργολήπτη προσωπικού (π.χ. 

βιογραφικό σημείωμα) μπορεί να εξετασθούν από το ΕΣΠ, πριν από την ανάληψη από αυτό το 
προσωπικό οποιασδήποτε υποχρέωσης σύμφωνα με τη Σύμβαση· 

3.3.2 τυχόν προσωπικό προτεινόμενο από τον Εργολήπτη για την εκπλήρωση 
υποχρεώσεων σύμφωνα με τη Σύμβαση μπορεί να υποβληθεί σε συνέντευξη από ειδικευμένους 
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υπαλλήλους του ΕΣΠ, πριν από την ανάληψη από αυτό το προσωπικό οποιασδήποτε υποχρέωσης 
σύμφωνα με τη Σύμβαση· και, 

3.3.3 σε περιπτώσεις όπου, σύμφωνα με τα ανωτέρω Άρθρα 3.3.1 ή 3.3.2, το ΕΣΠ έχει 
ελέγξει τα τυπικά προσόντα του προσωπικού του Εργολήπτη, το ΕΣΠ έχει την λογική δυνατότητα να 
μην αποδεχτεί  το προσωπικό αυτό. 

 3.4 Οι απαιτήσεις που καθορίζονται στη Σύμβαση σχετικά με το πλήθος των τυπικών προσόντων 
του προσωπικού του Εργολήπτη μπορεί να τροποποιηθούν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης. 
Οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή θα πραγματοποιείται μόνο μετά από γραπτή ενημέρωση σχετικά με την 
προτεινόμενη αλλαγή, και κατόπιν γραπτής συμφωνίας μεταξύ των Συμβαλλομένων σχετικά με την αλλαγή 
αυτή, υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:  
  3.4.1 Το ΕΣΠ μπορεί ανά πάσα στιγμή να ζητήσει γραπτώς την αποχώρηση ή την 
αντικατάσταση οποιουδήποτε μέλους του προσωπικού του Εργολήπτη, και ένα τέτοιο αίτημα δεν μπορεί να 
απορριφθεί χωρίς βάσιμη αιτιολόγηση από τον Εργολήπτη. 
  3.4.2 Οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού του Εργολήπτη στο οποίο έχει ανατεθεί 
εκπλήρωση υποχρεώσεων σύμφωνα με τη Σύμβαση δεν μπορεί να αποσυρθεί ή να αντικατασταθεί χωρίς 
την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του ΕΣΠ, το οποίο δεν μπορεί να αρνηθεί (να συναινέσει) χωρίς 
βάσιμη αιτιολόγηση. 
  3.4.3 Η απομάκρυνση ή η αντικατάσταση μελών του προσωπικού του Εργολήπτη θα 
εκτελείται όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην έχει αρνητικές επιπτώσεις στην 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων σύμφωνα με τη Σύμβαση. 
  3.4.4 Όλα τα έξοδα σχετικά με την απομάκρυνση ή την αντικατάσταση προσωπικού του 
Εργολήπτη θα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον Εργολήπτη. 
  3.4.5 Οποιοδήποτε αίτημα του ΕΣΠ για την απομάκρυνση ή την αντικατάσταση 
προσωπικού του Εργολήπτη δεν μπορεί να θεωρηθεί ως λήξη της Σύμβασης, είτε ολική είτε μερική, και το 
ΕΣΠ δεν θα φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά την απομάκρυνση ή την αντικατάσταση αυτή.  
  3.4.6 Αν ένα αίτημα για την απομάκρυνση ή την αντικατάσταση προσωπικού του 
Εργολήπτη δεν βασίζεται σε αθέτηση υποχρεώσεων της Σύμβασης με υπαιτιότητα του Εργολήπτη, ή σε 
παραπτώματα του προσωπικού, ή σε ευθύνη του προσωπικού αυτού να συνεργάζεται σε λογικά πλαίσια με 
τους υπαλλήλους του ΕΣΠ, τότε ο Εργολήπτης δεν θα φέρει την ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση στην 
εκτέλεση υποχρεώσεων του Εργολήπτη λόγω ενός τέτοιου αιτήματος  απομάκρυνσης ή αντικατάστασης του 
προσωπικού του Εργολήπτη, εφόσον η καθυστέρηση είναι επί της ουσίας αποτέλεσμα της απομάκρυνσης ή 
της αντικατάστασης του προσωπικού αυτού. 
 3.5 Κανένα από τα περιεχόμενα των ανωτέρω Άρθρων 3.2, 3.3 και 3.4 δεν μπορεί να θεωρηθεί 
ότι δημιουργεί την οποιαδήποτε υποχρέωση από πλευράς του ΕΣΠ, σε σχέση με το προσωπικό του 
Εργολήπτη που είναι επιφορτισμένο με την εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με τη Σύμβαση, και το προσωπικό 
αυτό θα παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του Εργολήπτη. 
 3.6 Ο Εργολήπτης θα είναι υπεύθυνος ώστε να διασφαλίσει ότι όλο το προσωπικό το οποίο έχει 
επιφορτίσει με την εκπλήρωση τυχόν υποχρεώσεων σύμφωνα με τη Σύμβαση και το οποίο έχει την 
δυνατότητα πρόσβασης σε χώρους ή άλλα ακίνητα του ΕΣΠ,: 
  3.6.1 θα υποβάλλεται ή θα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ελέγχων ασφαλείας που 
έχουν γνωστοποιηθεί στον Εργολήπτη από το ΕΣΠ, συμπεριλαμβανομένου μεταξύ άλλων και του ελέγχου 
ποινικού μητρώου. 
  3.6.2 όταν βρίσκεται εντός των χώρων του ΕΣΠ ή σε ακίνητο του ΕΣΠ, θα επιδεικνύει 
κατάλληλα στοιχεία ταυτοποίησης, εγκεκριμένα και παρεχόμενα από τους υπεύθυνους ασφαλείας του ΕΣΠ, 
και σε περίπτωση που το προσωπικό αυτό αποσύρεται ή αντικαθίσταται, ή σε περίπτωση διακοπής ή 
ολοκλήρωσης της Σύμβασης, θα επιστρέφει άμεσα στον ΕΣΠ τα στοιχεία ταυτοποίησης προκειμένου να 
ακυρωθούν. 
 3.7 Όχι αργότερα από μία εργάσιμη ημέρα μετά από την ενημέρωση ότι κάποιο μέλος του 
προσωπικού του Εργολήπτη που έχει πρόσβαση σε οποιοδήποτε χώρο του ΕΣΠ έχει κατηγορηθεί από τις 
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αρχές ασφαλείας για κάποιο αδίκημα εκτός από τροχαίο αδίκημα δευτερεύουσας σημασίας, ο Εργολήπτης 
θα αποστέλλει ενημερωτικό σημείωμα προς το ΕΣΠ, για την ενημέρωση του ΕΣΠ σχετικά με τα μέχρι τότε 
γνωστά στοιχεία  των κατηγοριών, και θα συνεχίσει να ενημερώνει το ΕΣΠ για όλες τις σημαντικές 
εξελίξεις σε σχέση με την διευθέτηση των κατηγοριών αυτών. 
 3.8 Όλες οι εργασίες του Εργολήπτη, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων και της 
αποθήκευσης εξοπλισμού, υλικών, προμηθειών και ανταλλακτικών σε χώρους του ΕΣΠ ή σε ακίνητα του 
ΕΣΠ, θα περιορίζονται σε χώρους εγκεκριμένους από τον ΕΣΠ. Το προσωπικό του Εργολήπτη δεν θα 
εισέρχεται ούτε θα διασχίζει, και δεν θα αποθηκεύει ούτε θα απορρίπτει οτιδήποτε από τον εξοπλισμό ή τα 
υλικά του σε σημεία εντός των χώρων του ΕΣΠ ή εντός ακινήτων του ΕΣΠ, χωρίς προηγούμενη κατάλληλη 
έγκριση από το ΕΣΠ. 
4. ΑΝΑΘΕΣΗ: 
 4.1 Εκτός των προβλεπομένων στο Άρθρο 4.2 κατωτέρω, ο Εργολήπτης δεν μπορεί να αναθέσει, 
να μεταβιβάσει, να ενεχυριάσει ή να κάνει οποιαδήποτε άλλη διευθέτηση της Σύμβασης ή οποιουδήποτε 
τμήματός της, ούτε κάποιου από τα δικαιώματα, απαιτήσεις ή υποχρεώσεις σύμφωνα με τη Σύμβαση, παρά 
μόνο μετά από έγγραφη έγκριση του ΕΣΠ. Η οποιαδήποτε μη εγκεκριμένη ανάθεση, μεταβίβαση, 
ενεχυρίαση ή άλλη διευθέτηση, ή σχετική απόπειρα, δεν θα είναι δεσμευτική για το ΕΣΠ. Με εξαίρεση τις 
επιτρεπόμενες περιπτώσεις των εγκεκριμένων υπεργοληπτών, ο Εργολήπτης δεν θα αναθέτει (σε τρίτους) 
οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τη Σύμβαση, παρά μόνο μετά από έγγραφη συναίνεση 
του ΕΣΠ. Η οποιαδήποτε μη εγκεκριμένη ανάθεση ή σχετική απόπειρα, δεν θα είναι δεσμευτική για το 
ΕΣΠ. 
 4.2 Ο Εργολήπτης μπορεί να αναθέσει ή να μεταβιβάσει με άλλο τρόπο τη Σύμβαση στην 
εναπομείνασα οντότητα που προκύπτει από αναδιοργάνωση των υποχρεώσεων του Εργολήπτη, υπό την 
προϋπόθεση ότι: 
  4.2.1 η αναδιοργάνωση αυτή δεν είναι αποτέλεσμα πτώχευσης, αναγκαστικής διαχείρισης, 
ή κάποιας άλλης παρόμοιας διαδικασίας· και,  
      4.2.2 η αναδιοργάνωση αυτή προκύπτει από πώληση, συγχώνευση ή εξαγορά όλων, ή 
ουσιωδώς όλων των περιουσιακών στοιχείων ή των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων του Εργολήπτη· και, 
  4.2.3 ο Εργολήπτης ενημερώνει το ταχύτερο δυνατόν το ΕΣΠ σχετικά με κάθε τέτοια 
ανάθεση ή μεταβίβαση· και, 
  4.2.4 ο λήπτης της ανάθεσης ή της μεταβίβασης συμφωνεί γραπτώς στην δέσμευσή του με 
βάση όλους τους όρους και τις συνθήκες της Σύμβασης, και η γραπτή συμφωνία διαβιβάζεται το ταχύτερο 
δυνατόν στο ΕΣΠ, σε συνέχεια της ανάθεσης ή της μεταβίβασης. 
5. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: Σε περίπτωση που ο Εργολήπτης έχει ανάγκη από υπηρεσίες υπεργοληπτών για 
την εκτέλεση των υποχρεώσεών του με βάση τη Σύμβαση, ο Εργολήπτης θα πρέπει να λάβει την 
προηγούμενη γραπτή έγκριση του ΕΣΠ. Το ΕΣΠ θα έχει δικαίωμα, κατά την αποκλειστική διακριτική του 
ευχέρεια, να εξετάζει τα τυπικά προσόντα οποιουδήποτε υπεργολήπτη, και να απορρίπτει οποιονδήποτε 
υπεργολήπτη τον οποίο έχει βάσιμους λόγους να θεωρεί μη ικανό για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων 
που απορρέουν από τη Σύμβαση. Το ΕΣΠ θα έχει δικαίωμα να απαιτεί την απομάκρυνση από τους χώρους 
του οποιουδήποτε υπεργολήπτη, χωρίς να υποχρεούται να αιτιολογήσει την απαίτηση αυτή. Οποιαδήποτε 
τέτοια απόρριψη ή αίτημα για απομάκρυνση δεν θα παρέχει αυτή καθεαυτή δικαίωμα στον Εργολήπτη να 
διεκδικήσει καθυστερήσεις στην εκτέλεση ή να στηρίξει αιτιολογήσεις για μη εκτέλεση οποιασδήποτε από 
τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τη Σύμβαση, και ο Εργολήπτης θα είναι ο μοναδικός υπεύθυνος για όλες 
τις υπηρεσίες και τις υποχρεώσεις που εκτελούνται από τους υπεργολήπτες του. Οι όροι οποιασδήποτε 
σύμβασης υπεργολαβίας θα υπόκεινται και θα ερμηνεύονται με τρόπο απόλυτα σύμφωνο με όλους τους 
όρους και τις συνθήκες της Σύμβασης. 
6. ΑΠΟΥΣΙΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ : Ο Εργολήπτης εγγυάται ότι δεν έχει 
προσφέρει και δεν θα προσφέρει οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο όφελος που να προκύπτει ή να σχετίζεται με 
την εκτέλεση της Σύμβασης ή την απονομή του σε οποιονδήποτε εκπρόσωπο, υπάλληλο ή άλλο 
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αντιπρόσωπο του ΕΣΠ. Ο Εργολήπτης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι η οποιαδήποτε παραβίαση της 
διάταξης αυτής αποτελεί παραβίαση ενός ουσιώδους όρου της Σύμβασης. 
7. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ: Στο βαθμό που η Σύμβαση συνεπάγεται οποιαδήποτε αγορά αγαθών, 
είτε εν όλω είτε εν μέρει, και εκτός εάν αναφέρεται ρητά κάτι διαφορετικό στη Σύμβαση, οι ακόλουθοι όροι 
θα εφαρμόζονται σε οποιαδήποτε αγορά αγαθών σύμφωνα με τη Σύμβαση: 

7.1 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: Ο Εργολήπτης θα παραδώσει ή θα διαθέσει τα αγαθά, και το 
ΕΣΠ θα παραλάβει τα αγαθά, στον τόπο παραλαβής και στον χρόνο παραλαβής που ορίζονται στη 
Σύμβαση. Ο Εργολήπτης θα παρέχει στο ΕΣΠ τα φορτωτικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων χωρίς 
περιορισμό των φορτωτικών, των δελτίων αεροπορικής αποστολής και των εμπορικών τιμολογίων) Όλα τα 
εγχειρίδια, οι οδηγίες, τα φυλλάδια και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετική με τα αγαθά θα είναι στην 
Ελληνική γλώσσα, εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά στη Σύμβαση.  Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά 
στη Σύμβαση (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό  και οποιωνδήποτε  «Incoterm» ή ανάλογων 
εμπορικών όρων), ο συνολικός κίνδυνος για απώλεια, βλάβη ή καταστροφή των αγαθών θα βαρύνει 
αποκλειστικά τον Εργολήπτη μέχρι την χρονική στιγμή της φυσικής παράδοσης των αγαθών στο ΕΣΠ 
σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης. Η παράδοση των αγαθών δεν θα θεωρείται από μόνη της ότι 
αποτελεί αποδοχή των αγαθών από το ΕΣΠ. 

7.2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: Εάν ο Εργολήπτης ορίζει ότι υπάρχει δυνατότητα να 
ελεγχθούν τα αγαθά πριν την παράδοση, ο Έργολήπτης θα ενημερώνει το ΕΣΠ για το πότε τα αγαθά θα 
είναι έτοιμα για τον έλεγχο που προηγείται της παράδοσης.  Παρά τον οποιονδήποτε έλεγχο που προηγείται 
της παράδοσης, το ΕΣΠ ή οι καθορισμένοι από αυτό ελεγκτές μπορεί επίσης να ελέγξουν τα αγαθά, με 
στόχο την επιβεβαίωση ότι τα αγαθά ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές ή τις λοιπές απαιτήσεις της 
Σύμβασης. Όλες οι λογικά αναμενόμενες εγκαταστάσεις και η υποστήριξη, συμπεριλαμβανόμενης χωρίς 
περιορισμό και της πρόσβασης σε σχέδια και στοιχεία παραγωγής, θα παρέχονται στο ΕΣΠ ή στους 
καθορισμένους από αυτό ελεγκτές, χωρίς χρέωση. Η πραγματοποίηση οποιονδήποτε ελέγχων των αγαθών ή 
η οποιαδήποτε απουσία τέτοιων ελέγχων, δεν απαλλάσσουν τον Εργολήπτη από οποιαδήποτε εγγύηση, ή 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων σύμφωνα με τη Σύμβαση. 

7.3 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: Ο Εργολήπτης θα συσκευάζει τα αγαθά για την 
παράδοση σύμφωνα με τις υψηλότερες δυνατές προδιαγραφές συσκευασίας για  εξαγωγική χρήση, ανάλογα 
με τον τύπο, τις ποσότητες και το μέσο μεταφοράς των αγαθών. Τα αγαθά θα συσκευάζονται και θα φέρουν 
επισήμανση με ορθό τρόπο, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν καθοριστεί στη Σύμβαση, ή σύμφωνα με τις 
συνήθεις πρακτικές του εμπορίου, και σύμφωνα με οποιεσδήποτε απαιτήσεις έχουν τεθεί από τη σχετική 
νομοθεσία, ή από τους μεταφορείς και παραγωγούς των αγαθών.  Η συσκευασία ειδικότερα, θα φέρει 
επισήμανση του αριθμού Σύμβασης ή του αριθμού της Εντολής Προμήθειας, και οποιοδήποτε άλλο 
στοιχείο ταυτοποίησης παρέχεται από το ΕΣΠ, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία είναι απαραίτητη 
για την ορθή διακίνηση και την ασφαλή παράδοση των αγαθών. Εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά στη 
Σύμβαση, ο Εργολήπτης δεν θα έχει δικαιώματα στα υλικά συσκευασίας. 

7.4 ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΝΑΥΛΑ: Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη Σύμβαση 
(συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό και οποιονδήποτε  «Incoterm» ή ανάλογων εμπορικών όρων), ο 
Εργολήπτης θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διενέργεια όλων των διευθετήσεων μεταφοράς και 
για την πληρωμή των ναύλων και των ασφαλιστικών εξόδων για την αποστολή και την παράδοση των 
αγαθών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Σύμβασης. Ο Εργολήπτης θα διασφαλίσει ότι το ΕΣΠ θα 
παραλαμβάνει εγκαίρως όλα τα αναγκαία έγγραφα μεταφοράς, έτσι ώστε το ΕΣΠ να έχει την δυνατότητα να 
παραλαμβάνει τα αγαθά σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Σύμβασης. 

7.5 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη Σύμβαση, πέραν και χωρίς περιορισμό 
των άλλων εγγυήσεων, μέτρων αποκατάστασης και δικαιωμάτων του ΕΣΠ τα οποία αναφέρονται ή  
απορρέουν από τη Σύμβαση, ο Εργολήπτης εγγυάται και δηλώνει ότι:   

 7.5.1 Τα αγαθά, συμπεριλαμβανομένων και των συσκευασιών που σχετίζονται με αυτά, 
είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Σύμβασης, είναι κατάλληλα για τις συνηθισμένες χρήσεις για τις 
οποίες προορίζονται τα αγαθά τέτοιου είδους, και για οποιαδήποτε χρήση αναγράφεται ρητά στη Σύμβαση, 
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και είναι ομοιόμορφης ποιότητας, απαλλαγμένα από ελαττώματα και ατέλειες όσον αφορά τον σχεδιασμό, 
τα υλικά, την παραγωγή και την κατεργασία τους· 

 7.5.2 Αν ο Εργολήπτης δεν είναι ο αρχικός κατασκευαστής των αγαθών, ο Εργολήπτης 
οφείλει να παρέχει στο ΕΣΠ όλες τις εγγυήσεις του κατασκευαστή, επιπλέον των οποιονδήποτε άλλων 
εγγυήσεων απαιτούνται σύμφωνα με τη Σύμβαση· 

 7.5.3 Η ποιότητα, η ποσότητα και η περιγραφή των αγαθών πρέπει να είναι σύμφωνη με τις 
απαιτήσεις της Σύμβασης, ακόμα και όταν υποβάλλονται στις συνθήκες που επικρατούν στον τόπο τελικής 
παράδοσης· 

 7.5.4 Τα αγαθά είναι ελεύθερα από κάθε έννομο δικαίωμα ή αξίωση τρίτου μέρους, 
συμπεριλαμβανομένων και αξιώσεων  σχετικών με παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, 
συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, των ευρεσιτεχνιών, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας 
και των εμπορικών μυστικών· 

 7.5.5 Τα αγαθά είναι νέα και αχρησιμοποίητα· 
 7.5.6 Όλες οι εγγυήσεις θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ σε συνέχεια της οποιασδήποτε 

παράδοσης αγαθών, και για περίοδο τουλάχιστον ενός (1) έτους μετά την αποδοχή των αγαθών από το ΕΣΠ 
σύμφωνα με τη Σύμβαση· 

 7.5.7 Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε περιόδου στην οποία οι εγγυήσεις του Εργολήπτη 
είναι σε ισχύ, μετά από ενημέρωση από το ΕΣΠ ότι τα αγαθά δεν είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
Σύμβασης, ο Εργολήπτης θα επιλύσει το ταχύτερο δυνατόν και με δικά του έξοδα οποιαδήποτε παρέκκλιση, 
ή σε περίπτωση που αδυνατεί να το κάνει, θα αντικαταστήσει τα ελαττωματικά αγαθά με αγαθά της ίδιας ή 
ανώτερης ποιότητας, ή με δικά του έξοδα θα απομακρύνει τα ελαττωματικά αγαθά και θα αποζημιώσει 
πλήρως το ΕΣΠ με βάση την τιμή αγοράς των ελαττωματικών αγαθών· και, 

 7.5.8 Ο Εργολήπτης θα πρέπει να συνεχίζει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ΕΣΠ για 
οποιεσδήποτε υπηρεσίες μπορεί να απαιτηθούν σε σχέση με τις εγγυήσεις του Εργολήπτη σύμφωνα με τη 
Σύμβαση. 

7.6 ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποχρεωθεί το ΕΣΠ να 
αποδεχθεί αγαθά που δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές ή τις απαιτήσεις της Σύμβασης. Το ΕΣΠ 
ενδέχεται να συναρτήσει την αποδοχή των αγαθών με την επιτυχή ολοκλήρωση δοκιμών αποδοχής, όπως 
αυτά τυχόν περιγράφονται στη Σύμβαση ή έχουν συμφωνηθεί γραπτώς μεταξύ των Συμβαλλομένων. Σε 
καμία περίπτωση δεν θα υποχρεώνεται το ΕΣΠ να αποδεχθεί αγαθά, παρά μόνο εάν και όταν το ΕΣΠ έχει 
εύλογη ευκαιρία να ελέγξει τα αγαθά μετά την παράδοση. Εάν η Σύμβαση καθορίζει ότι το ΕΣΠ θα παρέχει 
γραπτή αποδοχή αγαθών, τα αγαθά δεν θα θεωρούνται ως αποδεκτά παρά μόνο εάν και όταν το ΕΣΠ όντως 
παρέχει τέτοια γραπτή αποδοχή. Σε καμία περίπτωση η πληρωμή εκ μέρους του ΕΣΠ δεν θα αποτελεί αυτή 
καθεαυτή και αποδοχή των αγαθών. 

7.7 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: Παρά τα οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα ή μέτρα 
αποκατάστασης που έχει στη διάθεσή του το ΕΣΠ σύμφωνα με τη Σύμβαση, σε περίπτωση που 
οποιαδήποτε από τα αγαθά είναι ελαττωματικά ή δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές ή άλλες 
απαιτήσεις της Σύμβασης, το ΕΣΠ με αποκλειστικά δική του επιλογή έχει τη δυνατότητα να απορρίψει ή να 
αποδεχθεί τα αγαθά, και σε διάστημα τριάντα (30) ημερών μετά την  λήψη της ενημέρωσης από το ΕΣΠ 
σχετικά με την απόρριψη ή τη μη αποδοχή των αγαθών, ο Εργολήπτης θα προβεί σε μία από τις παρακάτω 
ενέργειες, με αποκλειστική επιλογή του ΕΣΠ: 

 7.7.1 παροχή συνολικής επιστροφής ποσού μετά από επιστροφή των αγαθών, ή μερικής 
επιστροφής ποσού μετά από επιστροφή μέρους των αγαθών από το ΕΣΠ· ή,   

 7.7.2 επισκευή των αγαθών με τρόπο που θα καταστήσει τα αγαθά σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές ή άλλες απαιτήσεις της Σύμβασης· ή, 

 7.7.3 αντικατάσταση των αγαθών με αγαθά ίσης ή ανώτερης ποιότητας· και,  
 7.7.4 κάλυψη όλων των δαπανών σχετικών με την επισκευή ή την επιστροφή των 

ελαττωματικών αγαθών, καθώς επίσης και των δαπανών που σχετίζονται με την αποθήκευση  
ελαττωματικών αγαθών, και την αποστολή στο ΕΣΠ των οποιονδήποτε προς αντικατάσταση αγαθών. 
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7.8 Σε περίπτωση που το ΕΣΠ επιλέξει να επιστρέψει οποιαδήποτε αγαθά για τους λόγους που 
περιγράφονται στο ανωτέρω Άρθρο 7.7, το ΕΣΠ θα έχει την δυνατότητα να προμηθευτεί τα αγαθά από άλλη 
πηγή. Επιπλέον των οποιονδήποτε άλλων δικαιωμάτων ή μέτρων αποκατάστασης που έχει στη διάθεσή του 
το ΕΣΠ σύμφωνα με τη Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό και του δικαιώματος 
καταγγελίας της Σύμβασης, ο Εργολήπτης θα είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε πρόσθετη δαπάνη πέραν του 
υπολοίπου της Σύμβασης η οποία (δαπάνη) θα προκύψει από σχετική προμήθεια, συμπεριλαμβανομένων 
μεταξύ άλλων των δαπανών για την εξασφάλιση της προμήθειας αυτής, και το ΕΣΠ θα έχει το δικαίωμα 
αποζημίωσης από τον Εργολήπτη για κάθε εύλογη δαπάνη την οποία πραγματοποίησε σε σχέση με την 
φύλαξη και την αποθήκευση των αγαθών για λογαριασμό του Εργολήπτη. 

7.9 ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ: Ο Εργολήπτης εγγυάται και δηλώνει ότι τα αγαθά που παραδίδονται 
σύμφωνα με τη Σύμβαση είναι ελεύθερα από κάθε βάρος που προέρχεται από τίτλους ή άλλα δικαιώματα 
ιδιοκτησίας τρίτου μέρους,  συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό και των οποιονδήποτε εμπράγματων 
βαρών και συμφερόντων ασφαλείας. Εάν δεν αναφέρεται ρητά με διαφορετικό τρόπο στη Σύμβαση, η 
κυριότητα των αγαθών θα περιέλθει από τον Εργολήπτη προς το ΕΣΠ κατά την παράδοση των αγαθών και 
την αποδοχή τους από το ΕΣΠ σε συμφωνία με τις απαιτήσεις της Σύμβασης. 

7.10 ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ: Ο Εργολήπτης θα έχει την ευθύνη για την εξασφάλιση 
της οποιαδήποτε άδειας εξαγωγής απαιτείται σχετικά με τα αγαθά, τα προϊόντα ή τις τεχνολογίες, 
συμπεριλαμβανομένων και του λογισμικού που πωλείται, παραδίδεται, αδειοδοτείται ή παρέχεται με 
οποιοδήποτε τρόπο προς το ΕΣΠ σύμφωνα με τη Σύμβαση. Ο Εργολήπτης θα προμηθεύεται οποιαδήποτε 
τέτοια άδεια το ταχύτερο δυνατόν. Υπακούοντας στα προνόμια και τις ασυλίες του ΕΣΠ, και χωρίς 
παραίτηση από αυτά. Το ΕΣΠ θα παρέχει στον Εργολήπτη κάθε εύλογη υποστήριξη που απαιτείται για την 
προμήθεια οποιασδήποτε τέτοιας άδειας εξαγωγής. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε Κυβερνητική αρχή 
αρνηθεί, καθυστερήσει ή εμποδίσει την δυνατότητα του Εργολήπτη να προμηθευτεί μια τέτοια άδεια 
εξαγωγής, ο Εργολήπτης θα ενημερώνει το ταχύτερο δυνατόν και γραπτώς το ΕΣΠ και θα διαβουλεύεται με 
το ΕΣΠ έτσι ώστε να δώσει τη δυνατότητα στο ΕΣΠ να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την επίλυση του 
ζητήματος. 
8. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ: 
 8.1 Ο Εργολήπτης θα αποζημιώνει, προασπίζει και θα διασφαλίζει το ΕΣΠ και τους υπαλλήλους 
και αντιπροσώπους του από και απέναντι σε οποιαδήποτε δίωξη, νομική διαδικασία, αξίωση, απαίτηση,  
ζημία και κάθε είδους και φύσεως ευθύνη εκ μέρους τρίτων κατά του ΕΣΠ, συμπεριλαμβανομένων χωρίς 
περιορισμό και οποιωνδήποτε δικαστικών εξόδων και δαπανών, δικηγορικών αμοιβών,  πληρωμών 
διακανονισμού και αποζημιώσεων τα οποία βασίζονται ή προκύπτουν από, ή σχετίζονται με: 
  8.1.1 ισχυρισμών ή καταγγελιών ότι η νομή ή η χρήση από το ΕΣΠ οποιασδήποτε 
συσκευής που καλύπτεται από ευρεσιτεχνία, ή οποιουδήποτε υλικού με πνευματικά δικαιώματα ή 
οποιωνδήποτε άλλων αγαθών, περιουσιακού στοιχείου ή υπηρεσιών παρέχονται ή αδειοδοτούνται προς το 
ΕΣΠ σύμφωνα με τη Σύμβαση, εν όλω ή εν μέρει, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό που προβλέπεται από τις 
κοινοποιημένες προδιαγραφές του Εργολήπτη, ή ειδικά εγκεκριμένων από τον Εργολήπτη, αποτελεί 
παραβίαση οποιασδήποτε ευρεσιτεχνίας,  δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικού σήματος, ή 
άλλου πνευματικού δικαιώματος τρίτων· ή,  
  8.1.2 οποιωνδήποτε ενεργειών ή παραλείψεων εκ μέρους του Εργολήπτη, ή οποιουδήποτε 
υπεργολήπτη, ή οποιουδήποτε άλλου άμεσα ή έμμεσα έχει προσληφθεί από αυτούς κατά την εκτέλεση της 
Σύμβασης, οι οποίες μπορεί να εγείρουν έννομη ευθύνη για οποιονδήποτε δεν συμμετέχει στην Σύμβαση, 
συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, απαιτήσεις και υποχρεώσεις με τη μορφή απαιτήσεων για 
αποζημίωση εργαζομένου. 
 8.2  Η αποζημίωση που ορίζεται στο ανωτέρω Άρθρο 8.1.1, δεν θα εφαρμόζεται στα ακόλουθα: 
  8.2.1 Σε ισχυρισμό λόγω παράβασης που απορρέει από την συμμόρφωση του Εργολήπτη 
με συγκεκριμένες γραπτές οδηγίες από το ΕΣΠ, που επιτάσσουν αλλαγή στις προδιαγραφές ή τη χρήση των 
αγαθών, περιουσιακών στοιχείων, υλικών,  εξοπλισμού ή προμηθειών, ή επιτάσσουν τρόπο ή εκτέλεση της 
Σύμβασης, ή απαιτούν τη χρήση προδιαγραφών που δεν τηρεί υπό κανονικές συνθήκες ο Εργολήπτης· ή, 
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  8.2.2 Σε προβολή λόγω παράβασης που απορρέει από προσθήκες ή μεταβολές σε 
οποιαδήποτε αγαθά, περιουσιακά στοιχεία, εξοπλισμό, προμήθειες ή οποιαδήποτε άλλη συνιστώσα 
παρέχεται σύμφωνα με τη Σύμβαση, εάν το ΕΣΠ ή τρίτος, ενεργώντας υπό την καθοδήγηση του ΕΣΠ 
πραγματοποίησε τις αλλαγές αυτές. 
 8.3 Επιπλέον των υποχρεώσεων αποζημίωσης που ορίζονται στο παρόν Άρθρο 8, ο Εργολήπτης 
θα έχει την υποχρέωση με αποκλειστικά δικά του έξοδα να υπερασπίζεται το ΕΣΠ και τους υπαλλήλους και 
αντιπροσώπους του σύμφωνα με το παρόν Άρθρο 8, ανεξάρτητα από το αν οι σχετικές διώξεις, νομικές 
διαδικασίες, αξιώσεις, απαιτήσεις,  στην πράξη εγείρουν ή έχουν ως αποτέλεσμα οποιαδήποτε ζημία ή 
ευθύνη. 
 8.4 Το ΕΣΠ θα ενημερώσει τον Εργολήπτη για οποιεσδήποτε τέτοιες διώξεις, νομικές 
διαδικασίες, αξιώσεις, απαιτήσεις, ζημίες και ευθύνη, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την λήψη της 
ειδοποίησης για αυτά. Ο Εργολήπτης θα έχει τον αποκλειστικό έλεγχο της υπεράσπισης από κάθε τέτοια 
δίωξη, νομική διαδικασία, αξίωση, απαίτηση και όλων των διαπραγματεύσεων σε σχέση με την διευθέτηση 
ή τον συμβιβασμό που αφορούν τα ανωτέρω, με εξαίρεση όσον αφορά την διεκδίκηση ή υπεράσπιση των 
προνομίων και ασυλιών του ΕΣΠ ή οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με αυτά, τα οποία μόνο το ίδιο ΕΣΠ έχει 
αρμοδιότητα να διεκδικεί και να υπερασπίζεται. Το ΕΣΠ θα έχει το δικαίωμα, με δικά του έξοδα να 
εκπροσωπείται από ανεξάρτητο νομικό σύμβουλο δικής του επιλογής σε κάθε τέτοια δίωξη, νομική 
διαδικασία, αξίωση, απαίτηση. 
 8.5 Σε περίπτωση που η χρήση από το ΕΣΠ οποιωνδήποτε αγαθών, περιουσιακών στοιχείων ή 
υπηρεσιών παρεχόμενων ή αδειοδοτούμενων προς το ΕΣΠ από τον Εργολήπτη, εν όλω ή εν μέρει, σε 
οποιαδήποτε τέτοια δίωξη ή νομική διαδικασία είναι για οποιοδήποτε λόγο απαγορευμένη, προσωρινά ή 
μόνιμα, ή διαπιστώνεται ότι παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία,  δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, 
εμπορικό σήμα ή άλλα πνευματικά δικαιώματα, ή σε περίπτωση διευθέτησης, ο Εργολήπτης με δικά του 
έξοδα και δαπάνες, θα κάνει το ταχύτερο δυνατόν μία από τις ακόλουθες ενέργειες: 
  8.5.1 θα εξασφαλίσει για το ΕΣΠ το άνευ όρων δικαίωμα να συνεχίσει να χρησιμοποιεί 
αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που του παρέχονται. 
  8.5.2 θα αντικαταστήσει ή τροποποιήσει τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που παρέχονται προς το 
ΕΣΠ, ή μέρος αυτών, με ισοδύναμα ή καλύτερα αγαθά ή υπηρεσίες, ή μέρος αυτών, με άλλα που δεν 
παρουσιάζουν προβλήματα όπως παρ. 8.5, 
  8.5.3 θα παρέχει επιστροφή χρημάτων προς το ΕΣΠ με βάση την συνολική τιμή που 
πλήρωσε το ΕΣΠ για το δικαίωμα απόκτησης ή χρήσης των αγαθών, των περιουσιακών στοιχείων ή των 
υπηρεσιών αυτών, ή μέρους αυτών. 
9. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ: 
 9.1 Ο Εργολήπτης θα πληρώνει το ταχύτερο δυνατόν το ΕΣΠ για κάθε απώλεια, καταστροφή ή 
ζημιά σε περιουσιακά στοιχεία του ΕΣΠ που προκλήθηκαν από το προσωπικό του Εργολήπτη ή από 
οποιονδήποτε υπεργολήπτη του ή οποιονδήποτε άλλο απασχολείται άμεσα ή έμμεσα από τον Εργολήπτη ή 
από οποιονδήποτε από τους υπεργολήπτες του κατά την εκτέλεση της Σύμβασης. 
 9.2 Εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά στη Σύμβαση, πριν από την έναρξη της εκτέλεσης 
οποιωνδήποτε υποχρεώσεων σύμφωνα με τη Σύμβαση, και υπακούοντας σε οποιαδήποτε όρια καθορίζονται 
στη Σύμβαση,  ο Εργολήπτης θα συνάπτει και θα διατηρεί σε ισχύ για όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, για 
κάθε παράτασή της, και για χρονικό διάστημα μετά τον οποιονδήποτε τερματισμό της Σύμβασης το οποίο 
θα είναι είναι εύλογο και επαρκές για την αντιμετώπιση απωλειών: 
  9.2.1 ασφάλιση έναντι όλων των κινδύνων σε σχέση με τα περιουσιακά στοιχεία του και 
οποιονδήποτε εξοπλισμό χρησιμοποιείται για την εκτέλεση της σύμβασης· 
  9.2.2 ασφάλιση αποζημίωσης προσωπικού, ή το ισοδύναμό της, ή ασφάλιση ευθύνης 
εργοδότη ή το ισοδύναμό της, σε σχέση με το προσωπικό του Εργολήπτη, και η οποία θα είναι επαρκής για 
την κάλυψη όλων των αξιώσεων για τραυματισμό, θάνατο και ανικανότητα, ή οποιαδήποτε άλλη παροχή 
απαιτείται να πληρωθεί με βάση τη νομοθεσία, σε σχέση με την εκτέλεση της σύμβασης· 
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  9.2.3 ασφάλιση ευθύνης με ποσό επαρκές για την κάλυψη όλων των αξιώσεων, 
συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό και των αξιώσεων για θάνατο και τραυματισμό, ασφάλιση 
προϊόντων και ολοκλήρωσης εργασιών, απώλεια ή ζημιά σε περιουσιακά στοιχεία, προσωπική βλάβη και 
διαφημιστική ζημία που απορρέουν από, ή σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης από τον Εργολήπτη, 
συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό  και της ευθύνης που απορρέει ή σχετίζεται με πράξεις ή 
παραλείψεις του Εργολήπτη, του προσωπικού του, των αντιπροσώπων του ή των προσκεκλημένων του, ή 
με τη χρήση κατά την εκτέλεση της σύμβασης, οποιωνδήποτε οχημάτων, σκαφών, αεροσκαφών ή άλλων 
μέσων και εξοπλισμού μεταφοράς, είτε ανήκουν στον Εργολήπτη, είτε όχι· και, 
  9.2.4 οποιαδήποτε άλλη ασφάλιση που ενδέχεται να συμφωνηθεί γραπτώς μεταξύ του ΕΣΠ 
και του Εργολήπτη. 
 9.3 Τα ασφαλιστικά συμβόλαια του Εργολήπτη θα πρέπει επίσης να καλύπτουν και τους 
υπεργολήπτες και όλα τα έξοδα υπεράσπισης, και θα πρέπει να περιλαμβάνουν γενική ρήτρα 
διασταυρούμενης ευθύνης, 
 9.4 Ο Εργολήπτης δηλώνει και συμφωνεί ότι το ΕΣΠ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την 
παροχή ασφαλιστικής κάλυψης ζωής, υγείας, ατυχήματος, ταξιδίου ή οποιαδήποτε άλλη ασφαλιστική 
κάλυψη ή οποία ενδέχεται να είναι απαραίτητη ή επιθυμητή σε σχέση με οποιοδήποτε προσωπικό εκτελεί 
υπηρεσίες για τον Εργολήπτη σε σχέση με τη σύμβαση. 
 9.5 Με εξαίρεση την ασφάλιση αποζημίωσης προσωπικού ή οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα 
αυτασφάλισης διατηρεί ο Εργολήπτης και είναι εγκεκριμένο από το ΕΣΠ, με δική του διακριτική ευχέρεια, 
και με στόχο την εκπλήρωση των απαιτήσεων του Εργολήπτη για την παροχή ασφάλισης σύμφωνα με τη 
σύμβαση, τα ασφαλιστικά συμβόλαια σύμφωνα με τη σύμβαση θα πρέπει να : 
  9.5.1 αναφέρουν το ΕΣΠ ως συμπληρωματικό ασφαλιζόμενο στα ασφαλιστικά συμβόλαια, 
συμπεριλαμβάνοντας εάν απαιτείται ξεχωριστή πρόσθετη πράξη στο συμβόλαιο· 
  9.5.2 περιλαμβάνουν παραίτηση από υποκατάσταση των δικαιωμάτων του ασφαλιστικού 
φορέα έναντι του ΕΣΠ· 
  9.5.3 προβλέπουν ότι το ΕΣΠ θα λάβει γραπτή ειδοποίηση από τον ασφαλιστικό φορέα του 
Εργολήπτη όχι αργότερα από τριάντα (30) ημέρες πριν από οποιαδήποτε ακύρωση ή ουσιαστική μεταβολή 
της κάλυψης· και, 
  9.5.4 περιλαμβάνουν διάταξη για κάλυψη σε πρωταρχική και μη συμμετοχική βάση σε 
σχέση με οποιαδήποτε άλλη ασφάλιση διαθέτει το ΕΣΠ. 
 9.6 Ο Εργολήπτης θα είναι υπεύθυνος για την χρηματοδότηση όλων των απαλλασσόμενων και 
μη καλυπτόμενων ποσών σε οποιοδήποτε συμβόλαιο. 
 9.7 Με εξαίρεση οποιοδήποτε πρόγραμμα αυτασφάλισης διατηρεί ο Εργολήπτης και είναι 
εγκεκριμένο από το ΕΣΠ, με στόχο την εκπλήρωση των απαιτήσεων του Εργολήπτη για την παροχή 
ασφάλισης σύμφωνα με τη σύμβαση, ο Εργολήπτης θα διατηρεί την ασφαλιστική κάλυψη που απαιτείται 
από τη σύμβαση με αξιόπιστους ασφαλιστές οι οποίοι θα είναι σε καλή οικονομική κατάσταση και θα είναι 
αποδεκτοί από το ΕΣΠ. Πριν από την έναρξη οποιασδήποτε υποχρέωσης σύμφωνα με τη σύμβαση, ο 
Εργολήπτης θα παρέχει στο ΕΣΠ αποδεικτικά στοιχεία σε μορφή πιστοποιητικού ασφάλισης ή εγγράφου 
άλλης μορφής, το οποίο ενδέχεται να ζητηθεί εύλογα από το ΕΣΠ, και το οποίο θα αποδεικνύει ότι ο 
Εργολήπτης έχει συνάψει ασφάλιση σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύμβασης.  Το ΕΣΠ διατηρεί το 
δικαίωμα, μετά από γραπτή ειδοποίηση προς τον Εργολήπτη, να λαμβάνει αντίγραφα των ασφαλιστικών 
συμβολαίων ή των περιγραφών των ασφαλιστικών προγραμμάτων τα οποία απαιτείται να τηρούνται από 
τον Εργολήπτη σύμφωνα με τη σύμβαση. Παρά τις διατάξεις του ανωτέρω Άρθρου 9.5.3, ο Εργολήπτης θα 
ενημερώσει το ταχύτερο δυνατόν το ΕΣΠ σχετικά με οποιαδήποτε ακύρωση ή ουσιαστική μεταβολή της 
ασφαλιστικής κάλυψης που απαιτείται σύμφωνα με τη σύμβαση. 
 9.8 Ο Εργολήπτης δηλώνει και συμφωνεί ότι ούτε η απαίτηση για σύναψη και τήρηση 
ασφάλισης όπως αυτή ορίζεται στη Σύμβαση, ούτε το ποσό της ασφάλισης αυτής, συμπεριλαμβανομένων 
χωρίς περιορισμό και οποιωνδήποτε σχετικών απαλλαγών και μη καλυπτόμενων ποσών, μπορούν σε 
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οποιαδήποτε περίπτωση να θεωρηθούν οτι περιορίζουν την ευθύνη του Εργολήπτη που απορρέει ή 
σχετίζεται με τη σύμβαση. 
10. ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΣ: Ο Εργολήπτης δεν θα προκαλέσει ή επιτρέψει οποιαδήποτε 
υποθήκη, κατάσχεση ή άλλη επιβάρυνση από οποιοδήποτε άτομο, η οποία να καταχωρηθεί ή να παραμείνει 
καταχωρημένη σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία, ή καταχωρημένη στον ΟΗΕ, έναντι χρημάτων 
οφειλόμενων στον Εργολήπτη τα οποία ενδέχεται να καταστούν απαιτητά για οποιαδήποτε εκτελεσθείσα 
εργασία ή έναντι οποιωνδήποτε αγαθών ή υλικών που έχουν παρασχεθεί σύμφωνα με τη Σύμβαση, ή λόγω 
οποιασδήποτε άλλης απαίτησης κατά του Εργολήπτη ή του ΕΣΠ. 
11. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠ ΣΤΟΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΗ: Η κυριότητα 
οποιουδήποτε εξοπλισμού και προμηθειών που τυχόν παρέχονται από το ΕΣΠ στον Εργολήπτη για την 
εκτέλεση υποχρεώσεων σύμφωνα με τη Σύμβαση θα παραμένει στο ΕΣΠ, και οποιοσδήποτε τέτοιος 
εξοπλισμός θα επιστρέφεται στο ΕΣΠ κατά την ολοκλήρωση της Σύμβασης, ή όταν δεν είναι πλέον 
αναγκαίος στον Εργολήπτη. Ο εξοπλισμός αυτός, όταν επιστρέφεται στο ΕΣΠ θα πρέπει να είναι στην ίδια 
κατάσταση στην οποία βρισκόταν όταν παραδόθηκε στον Εργολήπτη, λαμβάνοντας υπόψη την φυσιολογική 
φθορά, και ο Εργολήπτης θα είναι υπεύθυνος για την αποζημίωση του ΕΣΠ για τα πραγματικά έξοδα 
οποιασδήποτε απώλειας, ζημιάς ή υποβάθμισης του εξοπλισμού που είναι πέρα από την φυσιολογική 
φθορά. 
12. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:  
 12.1 Εκτός εάν προβλέπεται ρητά και γραπτώς κάτι διαφορετικό στη σύμβαση, το ΕΣΠ θα έχει 
όλα τα δικαιώματα πνευματικής και άλλου τύπου ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό και 
των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας,  δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, σε σχέση με 
προϊόντα, διαδικασίες, προσκλήσεις, ιδέες, τεχνογνωσία, ή έγγραφα και άλλο υλικό τα οποία ο Εργολήπτης 
έχει αναπτύξει για το ΕΣΠ σύμφωνα με τη σύμβαση και τα οποία έχουν άμεση σχέση με, ή παράγονται, 
προετοιμάζονται ή συλλέγονται ως αποτέλεσμα ή κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης. Ο 
Εργολήπτης δηλώνει και συμφωνεί ότι τέτοια προϊόντα, έγγραφα και άλλα υλικά αποτελούν έργα που έχουν 
δημιουργηθεί για λογαριασμό του ΕΣΠ.  
 12.2 Στο βαθμό που μια τέτοια πνευματική ιδιοκτησία ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα 
περιλαμβάνουν οποιαδήποτε πνευματική ιδιοκτησία ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα του Εργολήπτη: (i) τα 
οποία προϋπήρχαν της εκτέλεσης από τον Εργολήπτη των υποχρεώσεών του με βάση τη σύμβαση, ή (ii) τα 
οποία ο Εργολήπτης μπορεί να αναπτύξει ή να αποκτήσει, ή θα μπορούσε να έχει αναπτύξει ή αποκτήσει 
ανεξάρτητα από την εκτέλεση των υποχρεώσεών του με βάση τη σύμβαση, το ΕΣΠ δεν θα αξιώσει τώρα ή 
στο μέλλον κανένα ιδιοκτησιακό συμφέρον σχετικά με αυτά, και ο Εργολήπτης παρέχει στο ΕΣΠ μία 
διαρκή άδεια χρήσης για την πνευματική ιδιοκτησία ή άλλο ιδιοκτησιακό δικαίωμα,, αποκλειστικά για 
σκοπούς που περιλαμβάνονται στη σύμβαση και σε συμφωνία με τις απαιτήσεις της. 
 12.3 Μετά από αίτημα του ΕΣΠ ο Εργολήπτης θα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, θα εκτελεί 
(τις οδηγίες που περιέχονται σε) όλα τα απαραίτητα έγγραφα, και γενικά θα παρέχει υποστήριξη για τη 
διασφάλιση των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων και τη μεταβίβαση ή την αδειοδότηση τους προς το ΕΣΠ, σε 
συμφωνία με τις απαιτήσεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας και της σύμβασης.  . 

12.4 Υπακούοντας στις προαναφερθείσες διατάξεις, όλοι οι χάρτες, τα σχέδια, οι φωτογραφίες, τα 
μωσαϊκά, τα σχεδιαγράμματα, οι αναφορές, οι εκτιμήσεις, οι συστάσεις, τα έγγραφα και όλα τα λοιπά 
δεδομένα που συλλέγονται ή λαμβάνονται από το Εργολήπτη σύμφωνα με τη σύμβαση θα αποτελούν 
ιδιοκτησία του ΕΣΠ, θα είναι διαθέσιμα για χρήση ή έλεγχο από το ΕΣΠ σε εύλογους χρόνους και τόπους, 
θα αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικά, και θα παραδίδονται μόνο σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του 
ΕΣΠ κατά την ολοκλήρωση των εργασιών της σύμβασης.  . 
13. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ, ΤΟΥ ΕΜΒΛΗΜΑΤΟΣ Ή ΤΗΣ 
ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ ΤΟΥ ΕΣΠ: Ο Εργολήπτης δεν θα διαφημίσει ή δημοσιοποιήσει με άλλο 
τρόπο, είτε για εμπορικούς λόγους είτε για λόγους καλής θέλησης, το γεγονός ότι έχει συνάψει σχέση μέσω 
σύμβασης με το ΕΣΠ, ούτε θα χρησιμοποιήσει με οποιονδήποτε τρόπο την επωνυμία, το έμβλημα ή την 
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επίσημη σφραγίδα του ΕΣΠ ή οποιαδήποτε συντομογραφία της επωνυμίας του ΕΣΠ, σε σχέση με τις 
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, χωρίς την έγγραφη άδεια του ΕΣΠ.  
14. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: Πληροφορίες και δεδομένα τα 
οποία θεωρούνται ιδιωτικού χαρακτήρα από οποιονδήποτε Συμβαλλόμενο, ή τα οποία παραδίδονται ή 
αποκαλύπτονται από τον ένα Συμβαλλόμενο («Αποκαλύπτων») στον άλλο Συμβαλλόμενο («Αποδέκτης») 
κατά την υλοποίηση της σύμβασης, και τα οποία χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτική («Πληροφορίες»), θα 
παραμένουν σε καθεστώς εχεμύθειας από τον Συμβαλλόμενο, και θα αντιμετωπίζονται ως εξής: 
 14.1 Ο αποδέκτης τέτοιων πληροφοριών θα πρέπει να: 
  14.1.1 χρησιμοποιήσει την ίδια προσοχή και διακριτικότητα για την αποφυγή 
δημοσιοποίησης, δημοσίευσης ή διάδοσης των πληροφοριών του αποκαλύπτοντος με αυτές τις οποίες 
χρησιμοποιεί για τις δικές του ανάλογες πληροφορίες τις οποίες δεν επιθυμεί να δημοσιοποιήσει, 
δημοσιεύσει ή διαρρεύσει· και, 
  14.1.2 χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες του Αποκαλύπτοντος αποκλειστικά για τον σκοπό 
τον οποίο αποκαλύφθηκαν. 
 14.2 Με την προϋπόθεση ότι ο αποδέκτης έχει συνάψει γραπτή συμφωνία με τα ακόλουθα άτομα 
ή οντότητες, απαιτώντας από αυτά να χειρισθούν τις εμπιστευτικές :πληροφορίες σύμφωνα με τη σύμβαση 
και το παρόν άρθρο 14, ο Αποδέκτης έχει τη δυνατότητα να αποκαλύψει Πληροφορίες σε: 
  14.2.1 οποιοδήποτε άλλο μέρος, μετά από προηγούμενη γραπτή συναίνεση του 
Αποκαλύπτοντος· και, 
  14.2.2 υπαλλήλους, εκπροσώπους και αντιπροσώπους του Αποδέκτη οι οποίοι είναι 
αναγκαίο να γνωρίζουν τις Πληροφορίες αυτές για λόγους που σχετίζονται με τη σύμβαση ή με την 
εκτέλεση υποχρεώσεων σύμφωνα με τη σύμβαση, καθώς και υπαλλήλους, εκπροσώπους και 
αντιπροσώπους οποιασδήποτε νομικής οντότητας που ελέγχει, ή ελέγχεται από, ή με την οποία ελέγχεται 
από κοινού, και η οποία έχει ανάγκη να γνωρίζει τις Πληροφορίες αυτές για λόγους εκτέλεσης 
υποχρεώσεων σύμφωνα με τη σύμβαση, με την προϋπόθεση ότι για τους λόγους αυτούς, η ελεγχόμενη 
νομική οντότητα νοείται ως εξής: 
   14.2.2.1  μία επιχειρηματική οντότητα στην οποία ο Συμβαλλόμενος 
κατέχει ή ελέγχει, είτε άμεσα είτε έμμεσα, πάνω από το πενήντα (50%) τοις εκατό των µετοχών µε 
δικαίωµα ψήφου· ή 
   14.2.2.2  οποιαδήποτε οντότητα στην οποία ο Συμβαλλόμενος εξασκεί 
αποτελεσματικό διαχειριστικό έλεγχο. 
 14.3 Ο Εργολήπτης έχει τη δυνατότητα να αποκαλύψει πληροφορίες στο βαθμό που απαιτείται 
από το νόμο, με την προϋπόθεση ότι, υπακούοντας στα προνόμια και τις ασυλίες του ΕΣΠ και χωρίς 
παραίτηση από αυτά, ο Εργολήπτης θα ειδοποιεί εγκαίρως το ΕΣΠ για αιτήματα αποκάλυψης 
Πληροφοριών, έτσι ώστε να δίνει τη δυνατότητα στο ΕΣΠ να έχει εύλογη ευκαιρία για τη λήψη 
προστατευτικών μέτρων ή οποιαδήποτε άλλων κατάλληλων ενεργειών πριν την πραγματοποίηση της 
αποκάλυψης. 
 14.4 Το ΕΣΠ ενδέχεται να αποκαλύπτει Πληροφορίες στο βαθμό που απαιτείται από τον 
Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ, ή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ, ή σύμφωνα με ψηφίσματα ή διατάξεις 
της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ή κανόνες που δημοσιεύτηκαν υπό αυτά. 
 14.5 Ο Αποδέκτης δεν θα αποκλείεται από την αποκάλυψη Πληροφοριών οι οποίες  (i) έχουν 
περιέλθει σε γνώση του Αποδέκτη χωρίς περιορισμό από τρίτους οι οποίοι δεν έχουν παραβιάσει καμία 
υποχρέωση εμπιστευτικότητας έναντι του ιδιοκτήτη των Πληροφοριών αυτών, ή έναντι οποιουδήποτε 
άλλου προσώπου, ή  (ii) έχουν αποκαλυφθεί σε τρίτους από τον Αποκαλύπτοντα, χωρίς υποχρέωση 
εμπιστευτικότητας, ή (iii) έχουν αποκαλυφθεί σε τρίτους από τον Αποκαλύπτοντα, χωρίς υποχρέωση 
εμπιστευτικότητας, ή (iv) ήταν προηγουμένως γνωστές στον Αποδέκτη, ή (v) δημιουργήθηκαν σε 
οποιαδήποτε χρονική στιγμή από τον Αποδέκτη, τελείως ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αποκάλυψη.. 
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 14.6 Οι υποχρεώσεις και οι περιορισμοί εμπιστευτικότητας θα είναι σε ισχύ κατά τη διάρκεια της 
σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης και οποιασδήποτε παράτασης της, και  εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά 
από τη σύμβαση, θα παραμείνουν σε ισχύ και μετά τη λήξη της σύμβασης. 
15. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ· ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΡΩΝ: 

15.1 Σε περίπτωση που, και όσο το δυνατόν συντομότερα μετά την εμφάνιση οποιασδήποτε αιτίας 
αποτελεί ανωτέρα βία, το θιγόμενο μέρος θα ενημερώσει γραπτώς με όλες τις λεπτομέρειες το άλλο μέρος 
για το συμβάν ή την αιτία για την οποία το θιγόμενο μέρος έχει καταστεί ανίσχυρο εν όλω ή εν μέρει να 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του και να τηρήσει τις ευθύνες του σύμφωνα με τη σύμβαση. Ο θιγόμενος 
Συμβαλλόμενος θα ειδοποιήσει επίσης τον άλλο Συμβαλλόμενο για οποιεσδήποτε μεταβολές στην 
κατάσταση ή για την εμφάνιση οποιουδήποτε συμβάντος εμποδίζει ή απειλεί να εμποδίσει την εκτέλεση εκ 
μέρους του της σύμβασης. Το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες μετά την παροχή τέτοιας ειδοποίησης για 
ανωτέρα βία ή άλλες μεταβολές στην κατάσταση ή το συμβάν, ο θιγόμενος Συμβαλλόμενος θα υποβάλλει 
επίσης προς τον άλλο Συμβαλλόμενο δήλωση εκτιμώμενων δαπανών που πιθανόν να επισυρθούν κατά τη 
διάρκεια της μεταβολής της κατάστασης ή του συμβάντος ανωτέρας βίας. Κατά την παραλαβή της 
ειδοποίησης ή των ειδοποιήσεων απαιτούνται με βάση αυτά, ο Συμβαλλόμενος που δεν θίγεται από το 
συμβάν ή την αιτία που αποτελούν ανωτέρα βία, θα λάβει όσα μέτρα εύλογα θεωρεί ότι είναι κατάλληλα ή 
απαραίτητα κατά τις δεδομένες συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης της παροχής προς τον θιγόμενο 
Συμβαλλόμενο μιας εύλογης χρονικής παράτασης για την εκτέλεση των υποχρεώσεων σύμφωνα με τη 
σύμβαση. 

15.2 Εάν ο Εργολήπτης καταστεί ανίκανος, εν όλω ή εν μέρει, λόγω ανωτέρας βίας να εκτελέσει 
τις υποχρεώσεις του και να τηρήσει τις ευθύνες του σύμφωνα με τη σύμβαση, το ΕΣΠ θα έχει το δικαίωμα 
να αναστείλει ή να καταγγείλει τη σύμβαση με τους ίδιους όρους που προβλέπονται στο Άρθρο 16 
«Καταγγελία Σύμβασης», με την εξαίρεση ότι η χρονική περίοδος προειδοποίησης θα είναι επτά (7) αντί για  
(30) ημέρες. Σε κάθε περίπτωση, το ΕΣΠ θα έχει το δικαίωμα να θεωρήσει τον Εργολήπτη πλήρως ανίκανο 
για την εκτέλεση των υποχρεώσεών του σύμφωνα με τη σύμβαση εάν ο Εργολήπτης αδυνατεί να εκτελέσει 
τις υποχρεώσεις του, εν όλω ή εν μέρει, λόγω ανωτέρας βίας για μια χρονική περίοδο μεγαλύτερη των 
ενενήντα (90) ημερών. 

15.3 Η ανωτέρα βία όπως ορίζεται σε αυτό (το έγγραφο) νοείται ως το οποιοδήποτε απρόβλεπτο 
και ακαταμάχητο φυσικό φαινόμενο, η οποιαδήποτε ενέργεια πολέμου (είτε κηρυγμένου είτε όχι), εισβολή, 
επανάσταση, εξέγερση, τρομοκρατία, ή οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες παρόμοιας φύσης, με την 
προϋπόθεση ότι οι ενέργειες αυτές προκύπτουν από αιτίες που είναι πέρα από τον έλεγχο του Εργολήπτη, 
και δεν σχετίζονται με σφάλμα ή αμέλειά του. Ο Εργολήπτης δηλώνει και συμφωνεί ότι, όσον αφορά τις 
οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις σύμφωνα με τη σύμβαση, τις οποίες ο Εργολήπτης πρέπει να εκτελέσει σε 
περιοχές όπου το ΕΣΠ ασκεί, ετοιμάζεται να ασκήσει, ή αποδεσμεύει τις ανθρωπιστικές ή άλλες παρόμοιες 
λειτουργίες του, η οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αδυναμία εκτέλεσης των υποχρεώσεων οι οποίες 
απορρέουν ή σχετίζονται με σκληρές συνθήκες σε αυτές τις περιοχές, ή σε οποιεσδήποτε πολιτικές ταραχές 
συμβαίνουν σε αυτές τις περιοχές, δεν θα αποτελούν αυτές καθεαυτές ανωτέρα βία σύμφωνα με τη 
σύμβαση. 
16. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 
 16.1 Οποιοσδήποτε από τους Συμβαλλόμενους έχει τη δυνατότητα να καταγγείλει τη σύμβαση, εν 
όλω ή εν μέρει, μετά από τριάντα (30) ημέρες από σχετική γραπτή ειδοποίηση προς τον άλλο 
Συμβαλλόμενο. Η έναρξη διαδικασιών διαιτησίας ή συμβιβασμού σύμφωνα με το ακόλουθο Άρθρο 19 
«Επίλυση Διαφορών», δεν θα θεωρείται ως «αιτία» καταγγελίας ή ως αυτή καθεαυτή καταγγελία της 
σύμβασης. 
 16.2 Το ΕΣΠ έχει τη δυνατότητα να καταγγείλει τη σύμβαση οποτεδήποτε, παρέχοντας γραπτή 
ειδοποίηση στον Εργολήπτη, σε οποιαδήποτε περίπτωση κατά την οποία η εντολή του ΕΣΠ που συνδέεται 
με την εκτέλεση της σύμβασης, ή η χρηματοδότηση του ΕΣΠ ή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους 
Πρόσφυγες (UNHCR) που σχετίζεται με τη σύμβαση  περικόπτεται ή τερματίζεται, εν όλω ή εν μέρει. 
Επιπλέον, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στη σύμβαση, το ΕΣΠ έχει τη δυνατότητα να λύσει τη 
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σύμβαση μετά από εξήντα (60) ημέρες από προηγούμενη ειδοποίηση προς τον Εργολήπτη, χωρίς να 
απαιτείται η παροχή οποιασδήποτε αιτιολόγησης. 
 16.3 Σε περίπτωση οποιασδήποτε καταγγελίας της σύμβασης, κατά την λήψη της καταγγελίας που 
έχει εκδοθεί από το ΕΣΠ, ο Εργολήπτης, εκτός εάν έχουν δοθεί διαφορετικές οδηγίες από το ΕΣΠ στην 
ειδοποίηση της καταγγελίας ή με άλλο τρόπο γραπτώς, θα κάνει τα ακόλουθα: 
  16.3.1 θα λάβει άμεσα μέτρα για την ολοκλήρωση της εκτέλεσης οποιωνδήποτε 
υποχρεώσεων σύμφωνα με τη σύμβαση,  με ταχύ και κανονικό τρόπο, έτσι ώστε να επιτευχθεί η μείωση 
των δαπανών στο ελάχιστο· 
  16.3.2 θα απέχει από την ανάληψη περαιτέρω νέων ή συμπληρωματικών υποχρεώσεων 
σύμφωνα με τη σύμβαση, από την ημέρα της λήψης της ειδοποίησης, και στο εξής· 
  16.3.3 δεν θα υποβάλλει περαιτέρω συμβάσεις υπεργολαβίας ή παραγγελίες για υλικά, 
υπηρεσίες ή εγκαταστάσεις, εκτός από αυτά που το ΕΣΠ και ο Εργολήπτης συμφωνούν γραπτώς ότι είναι 
απαραίτητα για την ολοκλήρωση οποιουδήποτε τμήματος της σύμβασης δεν έχει καταγγελθεί· 
  16.3.4 θα καταγγείλει όλες τις συμβάσεις υπεργολαβίας ή τις παραγγελίες, στο βαθμό που 
σχετίζονται με το τμήμα της σύμβασης που έχει καταγγελθεί· 
  16.3.5 θα μεταφέρει την κυριότητα και θα παραδώσει στο ΕΣΠ τα κατασκευασμένα ή τα μη 
κατασκευασμένα τμήματα, τις ολοκληρωμένες εργασίες και τις εργασίες σε εξέλιξη, τις προμήθειες και τα 
λοιπά υλικά που παράχθηκαν ή αποκτήθηκαν για το τμήμα της σύμβασης που καταγγέλθηκε· 
  16.3.6 θα παραδώσει όλα τα ολοκληρωμένα ή μερικώς ολοκληρωμένα σχεδιαγράμματα, 
σχέδια, πληροφορίες και άλλα περιουσιακά στοιχεία τα οποία, εάν η σύμβαση είχε ολοκληρωθεί, θα ήταν 
απαραίτητο να δοθούν στο ΕΣΠ σύμφωνα με αυτήν· 
  16.3.7 θα ολοκληρώσουν την εκτέλεση της εργασίας που δεν έχει τερματιστεί· και, 
  16.3.8 θα λάβουν οποιαδήποτε άλλα μέτρα ενδέχεται να είναι απαραίτητα, ή τα οποία το 
ΕΣΠ θα ζητήσει γραπτώς, για την ελαχιστοποίηση των απωλειών και την προστασία και διατήρηση 
οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου, είτε υλικού είτε άυλου, το οποίο σχετίζεται με τη σύμβαση και το 
οποίο είναι στην κατοχή του Εργολήπτη και για το οποίο το ΕΣΠ έχει, ή εύλογα αναμένεται να έχει κάποιο 
συμφέρον. 
 16.4 Σε περίπτωση οποιασδήποτε καταγγελίας της σύμβασης, το ΕΣΠ θα έχει το δικαίωμα να 
λάβει εύλογα γραπτά στοιχεία από τον Εργολήπτη σχετικά με όλες τις υποχρεώσεις που έχουν εκτελεστεί ή 
είναι σε εκκρεμότητα σύμφωνα με τη σύμβαση. Επιπλέον, το ΕΣΠ δεν θα έχει ευθύνη πληρωμής προς τον 
Εργολήπτη παρά μόνο για τα αγαθά που παραδόθηκαν και τις υπηρεσίες που προσφέρθηκαν προς το ΕΣΠ 
σε συμφωνία με τις απαιτήσεις της σύμβασης, αλλά μόνο εφόσον αυτά τα αγαθά ή υπηρεσίες είχαν 
παραγγελθεί, ζητηθεί, ή παρασχεθεί πριν από την λήψη από τον Εργολήπτη της ειδοποίησης για την 
καταγγελία από το ΕΣΠ, ή πριν από την υποβολή από τον Εργολήπτη προς το ΕΣΠ ειδοποίησης για 
καταγγελία. 
 16.5 Το ΕΣΠ έχει τη δυνατότητα, με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος ή αποζημίωσης που είναι 
διαθέσιμα σε αυτό, να καταγγείλει τη σύμβαση αμέσως, σε περίπτωση που: 
  16.5.1 ο Εργολήπτης κηρύσσεται σε πτώχευση, ή τίθεται σε εκκαθάριση, ή καθίσταται 
αφερέγγυος, ή υποβάλλει αίτημα για παύση πληρωμής, ή υποβάλλει αίτηση για να κηρυχθεί αφερέγγυος· 
  16.5.2 στον Εργολήπτη παρέχεται αναστολή ή προστασία από πιστωτές, ή κηρύσσεται 
αφερέγγυος· 
  16.5.3 ο Εργολήπτης μεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία σε όφελος ενός ή περισσοτέρων από 
τους πιστωτές του· 
  16.5.4 ορίζεται διαχειριστής λόγω της αφερεγγυότητας του Εργολήπτη· 
  16.5.5 ο Εργολήπτης προτείνει συμβιβασμό αντί της πτώχευσης ή του καθεστώτος 
διαχείρισης· ή, 
  16.5.6 το ΕΣΠ εύλογα κρίνει ότι ο Εργολήπτης έχει υποστεί μια ουσιωδώς αρνητική 
μεταβολή της οικονομικής του κατάστασης, η οποία απειλεί να επηρεάσει σημαντικά την ικανότητα του 
Εργολήπτη να εκτελέσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τη σύμβαση. 
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 16.6 Με εξαίρεση τις απαγορεύσεις που υπαγορεύονται από τη νομοθεσία, ο Εργολήπτης θα 
δεσμεύεται να αποζημιώνει το ΕΣΠ για όλες τις δαπάνες και τα έξοδα, συμπεριλαμβανομένων χωρίς 
περιορισμό και όλα τα έξοδα στα οποία υποβάλλεται το ΕΣΠ κατά τις οποιεσδήποτε νομικές ή μη 
διαδικασίες, ως αποτέλεσμα οποιουδήποτε από τα γεγονότα αναφέρονται στο ανωτέρω Άρθρο 16.5, και τα 
οποία απορρέουν ή σχετίζονται με την καταγγελία της σύμβασης, ακόμα και αν ο Εργολήπτης κηρυχθεί σε 
πτώχευση, ή έχει τεθεί σε αναστολή ή σε προστασία από πιστωτές, ή έχει κηρυχθεί αφερέγγυος. Ο 
Εργολήπτης θα ενημερώνει αμέσως το ΕΣΠ για την εμφάνιση οποιουδήποτε από τα γεγονότα αναφέρονται 
στο ανωτέρω Άρθρο 16.5, και θα παρέχει προς το ΕΣΠ όλες τις σχετικές πληροφορίες. 
 16.7 Οι διατάξεις του παρόντος Άρθρου 16 ισχύουν με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος ή 
αποζημίωσης του ΕΣΠ σύμφωνα με τη σύμβαση ή με άλλο τρόπο. 
17. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ: Η αδυναμία οποιουδήποτε Συμβαλλόμενου να εξασκήσει τα 
διαθέσιμα δικαιώματά του, ανεξάρτητα αν προκύπτουν σύμφωνα με τη Σύμβαση ή όχι, δεν θα θεωρείται 
κατά κανένα τρόπο από τον άλλο Συμβαλλόμενο ως παραίτηση από τα δικαιώματα ή οποιοδήποτε μέτρο 
σχετιζόμενο με αυτά, και δεν θα απαλλάσσει τους Συμβαλλόμενους από οποιαδήποτε υποχρέωσή τους 
σύμφωνα με τη Σύμβαση. 
18. ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά στη Σύμβαση, το ΕΣΠ δεν θα 
έχει καμία υποχρέωση να αγοράσει κάποιες ελάχιστες ποσότητες αγαθών ή υπηρεσιών από τον Εργολήπτη, 
και το ΕΣΠ δεν θα υφίσταται κανένα περιορισμό όσον αφορά το δικαίωμά του να προμηθευτεί αγαθά ή 
υπηρεσίες του ίδιου είδους, ποιότητας και ποσότητας που περιγράφεται στη σύμβαση, από οποιαδήποτε 
άλλη πηγή σε οποιοδήποτε χρόνο. 
19. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ:  
 19.1 ΦΙΛΙΚΟΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ: Οι Συμβαλλόμενοι θα καταβάλουν κάθε δυνατή 
προσπάθεια να διευθετήσουν φιλικά την οποιαδήποτε διαφορά, διένεξη ή καταγγελία που απορρέει από τη 
σύμβαση ή την διακοπή, λήξη ή ακύρωσή της. Εάν οι Συμβαλλόμενοι επιθυμούν έναν τέτοιο φιλικό 
διακανονισμό μέσω συνδιαλλαγής, η συνδιαλλαγή θα λάβει χώρα σε συμφωνία με τους κανόνες 
συνδιαλλαγής της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών, ή σύμφωνα με όποια διαδικασία συμφωνηθεί 
γραπτώς μεταξύ των Συμβαλλομένων. 
 19.2 ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ: Η οποιαδήποτε διαφορά, διένεξη ή καταγγελία απορρέει από τη σύμβαση ή 
την διακοπή, λήξη ή ακύρωσή της, εφόσον δεν επιλυθεί με φιλικό διακανονισμό σύμφωνα με το ανωτέρω 
Άρθρο 19.1,  σε διάστημα εξήντα (60) ημερών μετά την λήψη από τον ένα Συμβαλλόμενο του γραπτού 
αιτήματος του άλλου Συμβαλλόμενου για τον φιλικό διακανονισμό, θα παραπέμπεται  από οποιονδήποτε 
από τους δύο Συμβαλλόμενους σε διαιτησία, σύμφωνα με τους κανόνες διαιτησίας της Ύπατης Αρμοστείας 
των Ηνωμένων Εθνών (UNHCR) και της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο 
(UNCITRAL). Οι αποφάσεις του διαιτητικού δικαστηρίου θα βασίζονται σε γενικές αρχές του διεθνούς 
εμπορικού δικαίου. Το διαιτητικό δικαστήριο θα διαθέτει την εξουσία να διατάξει την επιστροφή ή την 
καταστροφή των αγαθών ή οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου, είτε υλικού είτε άυλου, ή οποιασδήποτε 
εμπιστευτικής πληροφορίας παρέχεται σύμφωνα με τη σύμβαση, να διατάξει τον τερματισμό της σύμβασης, 
ή να διατάξει τη λήψη οποιωνδήποτε άλλων κατάλληλων μέτρων προστασίας σχετικά με τα αγαθά, τις 
υπηρεσίες, ή οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο, είτε υλικό είτε άυλο, ή οποιασδήποτε εμπιστευτικής 
πληροφορίας παρέχεται σύμφωνα με τη σύμβαση, όλα σύμφωνα με την εξουσία του διαιτητικού 
δικαστηρίου, σύμφωνα με το Άρθρο 26 («Προσωρινά Μέτρα Προστασίας») και το Άρθρο 32 («Μορφή και 
Συνέπειες της Ανάθεσης») των Κανόνων Διαιτησίας της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές 
Εμπορικό Δίκαιο (UNCITRAL).  Το διαιτητικό δικαστήριο δεν θα έχει δυνατότητα να επιβάλλει ποινικές 
αποζημιώσεις.  Επιπλέον, εκτός εάν προβλέπεται ρητά στη σύμβαση, το διαιτητικό δικαστήριο δεν θα έχει 
δυνατότητα να επιβάλλει επιτόκιο μεγαλύτερο από το ισχύον διατραπεζικό επιτόκιο London Inter-Bank 
Offered Rate (“LIBOR”), και κάθε τέτοιο επιτόκιο θα είναι αποκλειστικά απλό επιτόκιο. Οι Συμβαλλόμενοι 
θα δεσμεύονται από οποιαδήποτε διαιτητική απόφαση εκδοθεί ως αποτέλεσμα της διαιτησίας, και ως τελική 
δικαστική απόφαση που αφορά την διαφορά, διένεξη ή καταγγελία. 
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20. ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΑ: Κανένα στοιχείο που αναφέρεται ή σχετίζεται με τη σύμβαση δεν θα 
θεωρείται ως άρση, ρητή ή σιωπηρή, οποιουδήποτε από τα προνόμια και τις ασυλίες του ΟΗΕ, των 
θυγατρικών του οργάνων ή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR), σε περίπτωση 
που αναφέρεται στη σύμβαση ότι χρηματοδοτείται από πόρους της Ύπατης Αρμοστείας. 
21. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΟΡΟΥ:   
 21.1 Εάν η σύμβαση χρηματοδοτείται από πόρους της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους 
πρόσφυγες (UNHCR), τότε σύμφωνα με το Άρθρο II, παράγραφος 7 της Σύμβασης για τα Προνόμια και τις 
Ασυλίες των Ηνωμένων Εθνών, προβλέπεται μεταξύ άλλων, ότι τα Ηνωμένα Έθνη, συμπεριλαμβανομένης 
και της Ύπατης Αρμοστείας για τους Πρόσφυγες (UNHCR) ως ενός από τα θυγατρικά τους όργανα, 
απαλλάσσονται από όλους τους άμεσους φόρους, εκτός από τις χρεώσεις για Δημόσιες Επιχειρήσεις και 
Οργανισμούς (ΔΕΚΟ), και απαλλάσσονται επίσης από τελωνειακούς περιορισμούς, τέλη και χρεώσεις 
παρόμοιας φύσεως σε σχέση με είδη που εισάγονται ή εξάγονται για επίσημη χρήση από τον Οργανισμό. Σε 
περίπτωση που οποιαδήποτε κυβερνητική αρχή αρνηθεί να αναγνωρίσει τις απαλλαγές της Ύπατης 
Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες από τέτοιους φόρους, περιορισμούς, τέλη ή χρεώσεις, ο 
Εργολήπτης θα διαβουλευθεί αμέσως με το ΕΣΠ, ώστε να αποφασιστεί από κοινού μία κοινά αποδεκτή 
διαδικασία. 
 21.2 Ο Εργολήπτης εξουσιοδοτεί το ΕΣΠ να παρακρατήσει από τα τιμολόγια του Εργολήπτη 
οποιοδήποτε ποσό αντιπροσωπεύει φόρους, τέλη, ή χρεώσεις τέτοιου είδους, εκτός εάν ο Εργολήπτης έχει 
διαβουλευθεί με το ΕΣΠ πριν την πληρωμή τους, και το ΕΣΠ έχει για κάθε τέτοια περίπτωση, συγκεκριμένα 
εξουσιοδοτήσει τον Εργολήπτη να πληρώσει αυτούς τους φόρους, τέλη ή χρεώσεις με δήλωση εναντίωσης. 
Σε αυτή την περίπτωση, ο Εργολήπτης θα παρέχει στο ΕΣΠ γραπτές αποδείξεις ότι η πληρωμή αυτών των 
φόρων, τελών ή χρεώσεων έχουν πραγματοποιηθεί και εγκριθεί με ορθό τρόπο, και το ΕΣΠ θα αποζημιώσει 
τον Εργολήπτη για κάθε τέτοιο φόρο, τέλος, ή χρέωση που έχουν εγκριθεί από το ΕΣΠ και την Ύπατη 
Αρμοστεία, και έχουν πληρωθεί από τον Εργολήπτη με βάση δήλωση εναντίωσης. 
22. ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ: Ο Εργολήπτης θα συμμορφώνεται με όλους τους νόμους, 
διατάγματα, κανόνες και κανονισμούς που επηρεάζουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του σύμφωνα με 
τη Σύμβαση. Επιπλέον, ο Εργολήπτης θα διατηρεί την συμμόρφωση με όλες τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από την εγγραφή του ως εγκεκριμένου προμηθευτή αγαθών ή υπηρεσιών προς το ΕΣΠ και την 
Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (εάν η χρηματοδότηση προέρχεται από την Ύπατη 
Αρμοστεία), σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που ορίζονται κατά την διαδικασία εγγραφής προμηθευτών.    
23. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: 
 23.1  Ο Διευθυντής του ΕΣΠ ή άλλος εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του ΕΣΠ ο οποίος έχει 
γνωστοποιηθεί γραπτώς στον Εργολήπτη, έχει την αρμοδιότητα να συμφωνήσει εκ μέρους του ΕΣΠ σε 
οποιαδήποτε τροποποίηση ή μεταβολή της σύμβασης, των παραιτήσεων από οποιαδήποτε διάταξη της, ή σε 
οποιαδήποτε επιπρόσθετη συμβατική σχέση οποιασδήποτε μορφής με τον Εργολήπτη. Συνεπώς, καμία 
τροποποίηση ή μεταβολή στη σύμβαση δεν θα είναι έγκυρη και εκτελεστή έναντι του ΕΣΠ, εάν δεν 
παρέχεται μέσω μιας έγκυρης γραπτής τροπολογίας της σύμβασης, υπογεγραμμένης από τον Εργολήπτη και 
τον Διευθυντή του ΕΣΠ ή άλλου αρμόδιου οργάνου. 
 23.2  Εάν η σύμβαση παραταθεί για επιπλέον περιόδους σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις της σύμβασης, οι όροι και προϋποθέσεις που ισχύουν για οποιαδήποτε τέτοια παράταση της 
σύμβασης θα είναι οι ίδιοι όροι και προϋποθέσεις που ορίζονται στη σύμβαση, εκτός εάν οι Συμβαλλόμενοι 
θα συμφωνήσουν διαφορετικά, σύμφωνα με έγκυρη τροπολογία που θα συναφθεί σύμφωνα με το ανωτέρω 
Άρθρο 23.1. 
 23.3 Οι όροι ή οι προϋποθέσεις οποιωνδήποτε συμπληρωματικών αναλήψεων υποχρεώσεων, 
αδειών, ή άλλων μορφών συμφωνίας που αφορούν οποιαδήποτε αγαθά ή υπηρεσίες που παρέχονται με 
βάση τη σύμβαση δεν θα είναι έγκυροι και εκτελεστοί έναντι του ΕΣΠ, ούτε θα αποτελούν κατά κανένα 
τρόπο συμφωνία εκ μέρους του ΕΣΠ, εκτός εάν η ανάληψη υποχρεώσεων, οι άδειες ή άλλες μορφές είναι 
αντικείμενο μιας έγκυρης τροπολογίας που έχει συναφθεί σε συμφωνία με το ανωτέρω Άρθρο 23.1. 
24. ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ:  
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 24.1 Κάθε τιμολόγιο που πληρώνεται από το ΕΣΠ ή από πόρους της Ύπατης Αρμοστείας του 
ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR) μέσω του ΕΣΠ, θα υπόκειται σε έλεγχο μετά την πληρωμή από 
εσωτερικούς ή εξωτερικούς ελεγκτές του ΕΣΠ ή της Ύπατης Αρμοστείας, ή από άλλους εξουσιοδοτημένους 
και πιστοποιημένους αντιπροσώπους του ΕΣΠ ή της Ύπατης Αρμοστείας, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή 
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, και για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών μετά τη λήξη ή τον πρόωρο 
τερματισμό της σύμβασης. Το ΕΣΠ θα δικαιούται την επιστροφή χρημάτων από τον Εργολήπτη για 
οποιαδήποτε ποσά διαπιστωθεί μέσω των ελέγχων αυτών ότι έχουν πληρωθεί από το ΕΣΠ κατά παράβαση 
των όρων και των προϋποθέσεων της σύμβασης. 
 24.2 Ο Εργολήπτης δηλώνει και συμφωνεί ότι, κατά καιρούς το ΕΣΠ ενδέχεται να πραγματοποιεί 
έρευνες σχετικά με οποιοδήποτε στοιχείο της σύμβασης ή της απονομής της, των υποχρεώσεων που 
εκτελούνται με βάση αυτήν, και τις λειτουργίες του Εργολήπτη που σχετίζονται γενικά με την εκτέλεση της 
σύμβασης. Το δικαίωμα του ΕΣΠ να διεξάγει έρευνα και η υποχρέωση του Εργολήπτη να συμμορφωθεί με 
αυτή την έρευνα δεν θα πάψουν να ισχύουν κατά τη λήξη ή τον πρόωρο τερματισμό της σύμβασης. Ο 
Εργολήπτης θα παρέχει την πλήρη και έγκαιρη συνεργασία του σε οποιαδήποτε τέτοια επιθεώρηση, έλεγχο 
μετά την πληρωμή, ή έρευνα.  Η συνεργασία αυτή θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την υποχρέωση του 
Εργολήπτη να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα του προσωπικού του και οποιασδήποτε σχετικής τεκμηρίωσης 
για τους σκοπούς αυτούς σε εύλογους χρόνους και σε εύλογες συνθήκες, και να παρέχει στο ΕΣΠ πρόσβαση 
στους χώρους του Εργολήπτη σε εύλογους χρόνους και σε εύλογες συνθήκες σε σχέση με την πρόσβαση 
στο προσωπικό και τη σχετική τεκμηρίωση του Εργολήπτη. Ο Εργολήπτης θα απαιτεί από τους 
αντιπροσώπους του, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό και των δικηγόρων, λογιστών ή άλλων 
συμβούλων του Εργολήπτη, να συνεργάζονται εύλογα σε οποιαδήποτε επιθεώρηση, έλεγχο μετά την 
πληρωμή, ή έρευνα πραγματοποιείται από το ΕΣΠ. 
25. ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ: 
 25.1 Με εξαίρεση τις οποιεσδήποτε υποχρεώσεις αποζημίωσης του ανωτέρω Άρθρου 8, ή όπως 
αλλιώς ορίζεται από τη σύμβαση, η έναρξη των οποιωνδήποτε διαιτητικών διαδικασιών σύμφωνα με το 
ανωτέρω Άρθρο 19.2, οι οποίες απορρέουν από τη σύμβαση θα πρέπει να γίνεται μέσα σε διάστημα τριών 
(3) ετών μετά το συμβάν εξαιτίας του οποίου προκύπτουν οι διαιτητικές ενέργειες.  
 25. Οι Συμβαλλόμενοι δηλώνουν και συμφωνούν επιπλέον ότι, για τους λόγους αυτούς, το 
αντικείμενο των ενεργειών θα αυξηθεί όταν η παραβίαση συμβαίνει στην πράξη, ή σε περιπτώσεις που 
υφίστανται λανθάνοντα ελαττώματα, όταν ο ζημιωθείς Συμβαλλόμενος έλαβε γνώση ή θα έπρεπε να λάβει 
γνώση όλων των ουσιωδών στοιχείων του αντικειμένου της ενέργειας, ή στην περίπτωση παραβίασης της 
εγγύησης, όταν γίνει η παράδοση των ουσιωδών στοιχείων που αφορούν την ενέργεια, ή σε περίπτωση 
παραβίασης της εγγύησης, όταν γίνονται οι παραδόσεις εκτός εάν η εγγύηση εκτείνεται και καλύπτει 
μελλοντικές αξιολογήσεις αγαθών ή οποιαδήποτε επεξεργασία ή σύστημα και η ανακάλυψη της παραβίασης 
συνεπακόλουθα επιφέρει ουδέτερη επίλυση όταν τέτοια προϊόντα ή επεξεργασία ή σύστημα είναι έτοιμο να 
εκτελεστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύμβασης, η αιτία λαμβάνεται υπόψη όταν ο χρόνος της 
μελλοντικής αξιολόγησης προσδιορίζεται με ακρίβεια.  
26. ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ο Εργολήπτης δηλώνει και εγγυάται ότι ούτε ο ίδιος, ούτε οι μητρικές 
οντότητες (εάν υφίστανται), ούτε κάποια από τις θυγατρικές ή συνδεδεμένες οντότητες (εάν υφίστανται), 
δεν εμπλέκεται σε οποιαδήποτε πρακτική που δεν είναι συμβατή με τα δικαιώματα που ορίζονται στην 
Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού, συμπεριλαμβανομένου του Άρθρου 32 της Σύμβασης, το οποίο 
μεταξύ άλλων θέτει την απαίτηση της προστασίας του παιδιού από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας 
ενδέχεται να είναι επικίνδυνη, ή να εμποδίζει την εκπαίδευση του παιδιού, ή να είναι επιβλαβής για την 
υγεία του παιδιού, ή την σωματική, πνευματική, ψυχική, ηθική ή κοινωνική του ανάπτυξη. Ο Εργολήπτης 
αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι οι διατάξεις αυτές αποτελούν έναν ουσιώδη όρο της σύμβασης, και ότι 
οποιαδήποτε παραβίαση της δήλωσης και της εγγύησης αυτής, δίνει στο ΕΣΠ το δικαίωμα να τερματίσει τη 
σύμβαση άμεσα με την ενημέρωση του Εργολήπτη, χωρίς καμία ευθύνη για τέλη τερματισμού της 
σύμβασης, ή οποιαδήποτε ευθύνη άλλου είδους. 
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27. ΝΑΡΚΕΣ: Ο Εργολήπτης δηλώνει και εγγυάται ότι ούτε ο ίδιος, ούτε οι μητρικές οντότητες (εάν 
υφίστανται), ούτε κάποια από τις θυγατρικές ή συνδεδεμένες οντότητες (εάν υφίστανται), εμπλέκεται στην 
πώληση ή την κατασκευή ναρκών κατά προσωπικού, ή επι μέρους στοιχείων που χρησιμοποιούνται στην 
κατασκευή ναρκών κατά προσωπικού. Ο Εργολήπτης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι οι διατάξεις αυτές 
αποτελούν έναν ουσιώδη όρο της σύμβασης, και ότι οποιαδήποτε παραβίαση της δήλωσης και της εγγύησης 
αυτής, δίνει στο ΕΣΠ το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση άμεσα με την ενημέρωση του Εργολήπτη, 
χωρίς καμία ευθύνη για τέλη τερματισμού της σύμβασης, ή οποιαδήποτε ευθύνη άλλου είδους. 
28. ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ:  
 28.1 Ο Εργολήπτης θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη της σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης ή κακοποίησης οποιουδήποτε ατόμου από τους υπαλλήλους του ή από οποιαδήποτε άλλα 
πρόσωπα απασχολούνται και ελέγχονται από τον Εργολήπτη, και τα οποία εκτελούν υπηρεσίες σύμφωνα με 
τη σύμβαση. Για τους σκοπούς αυτούς, ή σεξουαλική δραστηριότητα με οποιοδήποτε άτομο κάτω των 18 
ετών, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε νομοθεσία σχετική με συναίνεση, θα αποτελεί σεξουαλική 
εκμετάλλευση και κακοποίηση του ατόμου αυτού. Επιπλέον, ο Εργολήπτης θα απέχει από, και θα λαμβάνει 
όλα τα εύλογα και κατάλληλα μέτρα ώστε να απαγορεύει στους υπαλλήλους του ή σε άλλα άτομα που 
απασχολούνται και ελέγχονται από αυτόν να ανταλλάσσουν χρήματα, αγαθά, υπηρεσίες ή άλλα αντικείμενα 
αξίας με σεξουαλικές εξυπηρετήσεις ή δραστηριότητες, ή να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε σεξουαλική 
δραστηριότητα συνεπάγεται εκμετάλλευση ή είναι ταπεινωτική για οποιοδήποτε άτομο. Ο Εργολήπτης 
αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι οι διατάξεις αυτές αποτελούν έναν ουσιώδη όρο της σύμβασης, και ότι 
οποιαδήποτε παραβίαση των διατάξεων αυτών, δίνει στο ΕΣΠ το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση 
άμεσα με την ενημέρωση του Εργολήπτη, χωρίς καμία ευθύνη για τέλη τερματισμού της σύμβασης, ή 
οποιαδήποτε ευθύνη άλλου είδους. 
 28.2 Το ΕΣΠ δεν θα εφαρμόζει τους προαναφερθέντες κανόνες σχετικά με την ηλικία σε 
οποιαδήποτε περίπτωση όπου ένα μέλος του προσωπικού του Εργολήπτη ή οποιοδήποτε άλλο άτομο έχει 
προσληφθεί από τον Εργολήπτη για την εκτέλεση υπηρεσιών σύμφωνα με τη σύμβαση είναι παντρεμένο με 
το άτομο κάτω των 18 ετών με το οποίο έχει πραγματοποιηθεί η σεξουαλική δραστηριότητα, εφόσον ένας 
τέτοιος γάμος αναγνωρίζεται ως έγκυρος σύμφωνα με τους νόμους του κράτους υπηκοότητας του μέλους 
του προσωπικού του Εργολήπτη ή του ατόμου που έχει προσληφθεί από τον Εργολήπτη για την εκτέλεση 
υπηρεσιών σύμφωνα με τη σύμβαση. 
29. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΣΠ: Ο Εργολήπτης εγγυάται ότι έχει δώσει οδηγίες στο προσωπικό του να 
απέχει από οποιαδήποτε συμπεριφορά ενδέχεται να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο ΕΣΠ και/ή στον ΟΗΕ, και 
από οποιαδήποτε δραστηριότητα είναι ασυμβίβαστη με τους στόχους και τους σκοπούς του ΟΗΕ ή την 
εντολή του ΕΣΠ να διασφαλίσει την προστασία των προσφύγων και άλλων ατόμων ενδιαφέροντος του 
ΕΣΠ. Ο Εργολήπτης αναλαμβάνει την υποχρέωση με το παρόν να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε 
να εμποδίζεται η εκμετάλλευση και η κακοποίηση των προσφύγων και άλλων ατόμων ενδιαφέροντος του 
ΕΣΠ από το προσωπικό του. Η παράλειψη του Εργολήπτη να διερευνήσει ισχυρισμούς για εκμετάλλευση 
και κακοποίηση που στρέφονται εναντίον μελών του προσωπικού του, ή σχετίζονται με τις δραστηριότητές 
του για την εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών σε περιπτώσεις που έχει συμβεί εκμετάλλευση ή κακοποίηση, 
δίνει το δικαίωμα στο ΕΣΠ να καταγγείλει τη σύμβαση με την άμεση ειδοποίηση του Εργολήπτη, χωρίς 
οικονομική επιβάρυνση του ΕΣΠ. 
30. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Το ΕΣΠ, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στη σύμβαση ή στην 
εντολή αγοράς, μετά την εκπλήρωση των όρων παράδοσης θα προβαίνει σε πληρωμή μέσω τραπεζικής 
μεταφοράς μέσα σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του τιμολογίου των αγαθών από τον 
Εργολήπτη, καθώς και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου καθορίζεται στη σύμβαση. Η πληρωμή με βάση το 
προαναφερόμενο τιμολόγιο θα αντικατοπτρίζει οποιαδήποτε έκπτωση ορίζεται στους όρους πληρωμής που 
συμφωνήθηκαν μεταξύ των Συμβαλλομένων, με την προϋπόθεση ότι η πληρωμή θα πραγματοποιείται μέσα 
στην χρονική περίοδο που απαιτείται με βάση τους όρους αυτούς. Η διαδικασία που περιγράφεται στη 
σύμβαση ή στην εντολή αγοράς δεν θα μπορεί να αυξηθεί, παρά μόνο μετά από ρητή γραπτή συναίνεση του 
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ΕΣΠ Τα έγγραφα θα πρέπει να αποστέλλονται στην διεύθυνση που αναφέρεται στη σύμβαση ή την εντολή 
αγοράς.   
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