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ΤΜΦΧΝΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΜΦΧΝΗΜΔΝΟΤ ΔΠΙΠΔΓΟΤ ΤΠΗΡΔΙΧΝ
ΠΡΟΒΑΗ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΔΠΙΓΔΙΑ ΦΗΦΙΑΚΗ ΣΗΛΔΟΡΑΗ ΣΟΤ
ΠΑΡΟΥΔΑ
Ζ πκθσλία Παξνρήο πκθσλεκέλνπ Δπηπέδνπ Τπεξεζηώλ γίλεηαη ζήκεξα ζηε
Λεπθσζία ηελ . . . . . . . . . . ηνπ κελόο . . . . . . . . . ., 2011 κεηαμύ ηεο Δηαηξείαο

VELISTER LTD,
εμ Δπαγγειηζηξίαο 68, Μέγαξν ΔΛΔΝΖ, 3νο όξνθνο, ηξόβνινο 2057, Λεπθσζία,
Κύπξνο (ε νπνία γηα ηνπο ζθνπνύο θαη όξνπο ηεο παξνύζαο πκθσλίαο Παξνρήο
πκθσλεκέλνπ Δπηπέδνπ Τπεξεζηώλ ζα θαιείηαη «o Παροτέας») από ην έλα κέξνο
θαη ηεο Δηαηξείαο
……….……………………………….
κε αξ. άδεηαο ιεηηνπξγίαο . . . . . . . . . . από ηε Αξρή Ραδηνηειεόξαζεο Κύπξνπ, εθ . . .
. . . . . . . (ν νπνίνο/ε νπνία γηα ηνπο ζθνπνύο θαη όξνπο ηεο παξνύζαο πκθσλίαο
Παξνρήο πκθσλεκέλνπ Δπηπέδνπ Τπεξεζηώλ ζα θαιείηαη «ο Αδειούτος ηαθμός»)
από ην άιιν κέξνο θαη καξηπξεί ηα αθόινπζα:
ΔΠΔΙΓΗ ν Παξνρέαο έρεη εθδώζεη Τπόδεηγκα Πξνζθνξάο Τπεξεζηώλ Πξόζβαζεο
ζην Γίθηπν Δπίγεηαο Φεθηαθήο Σειεόξαζεο ηνπ ζηηο …………………. θαη
ΔΠΔΗΓΖ ν Παξνρέαο θαη ν Αδεηνύρνο ηαζκόο γηα ζθνπνύο ηεο παξνύζαο
πκθσλίαο πηνζεηνύλ θαη επαλαιακβάλνπλ σο αλαπόζπαζην κέξνο απηήο ην
πεξηερόκελν ηνπ Τπνδείγκαηνο θαη ησλ Παξαξηεκάησλ απηνύ, θαη
ΔΠΔΙΓΗ ν Αδεηνύρνο ηαζκόο επηζπκεί λα ηνπ παξέρνληαη από ηνλ Παξνρέα νη
Τπεξεζίεο ζην επίπεδν πνπ ζπκθσλείηαη κε βάζε ηελ παξνύζα πκθσλία θαη ην
Τπόδεηγκα, θαη
ΔΠΔΙΓΗ ν Παξνρέαο ζπκθσλεί λα παξέρεη ζηνλ Αδεηνύρν ηαζκό ηηο Τπεξεζίεο
ζην επίπεδν πνπ ζπκθσλείηαη κε βάζε ηελ παξνύζα πκθσλία,
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ΤΜΦΧΝΟΤΝΣΑΙ ΜΔΣΑΞΤ ΣΧΝ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΧΝ ΜΔΡΧΝ ΣΑ
ΑΚΟΛΟΤΘΑ:

1. ΟΡΗΜΟΗ
Σν Πξννίκην, νη Οξηζκνί, ην Κείκελν θαη ηα Παξαξηήκαηα πνπ πεξηέρνληαη ζην
Τπόδεηγκα Πξνζθνξάο Τπεξεζηώλ Πξόζβαζεο ζε δίθηπν Δπίγεηαο Φεθηαθήο
Σειεόξαζεο

ζα ηζρύνπλ θαη ζηελ παξνύζα πκθσλία Παξνρήο πκθσλεκέλνπ

Δπηπέδνπ Τπεξεζηώλ, εθηόο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ παξνύζα πκθσλία ή
εθηόο εάλ από ην θείκελν ηεο παξνύζαο πκθσλίαο πξνθύπηεη δηαθνξεηηθά.

2. ΚΟΠO ΚΑΗ ΔΡΜΖΝΔIΑ
2.1. Ο Παξνρέαο, ζε αληάιιαγκα ηεο εθπιήξσζεο από ηνλ Αδεηνύρν ηαζκό ησλ
όξσλ παξνρήο ησλ Τπεξεζηώλ ηνπ όπσο πξνλνείηαη ζην Τπόδεηγκα, ζα
παξέρεη ηηο Τπεξεζίεο ζηνλ Αδεηνύρν ηαζκό ζην επίπεδν πνπ θαζνξίδεηαη
ζηελ παξνύζα πκθσλία θαη ζην Τπόδεηγκα.
2.2. Δθηόο αλ από ην θείκελν πξνθύπηεη δηαθνξεηηθά, σο ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ
παξνύζα πκθσλία (i) ιέμεηο ζηνλ εληθό πεξηιακβάλνπλ ηνλ πιεζπληηθό, (iη)
ιέμεηο ζηνλ πιεζπληηθό πεξηιακβάλνπλ ηνλ εληθό θαη (iηη) ιέμεηο πνπ
αθνξνύλ ην έλα γέλνο ζα εξκελεύνληαη όηη αθνξνύλ ην θάζε γέλνο, (ηv)
«παξάγξαθνο» ζεκαίλεη ηελ παξάγξαθν ή ππό-παξάγξαθν.

2.3.

Οη ηίηινη θαη νη επηθεθαιίδεο ησλ όξσλ εηζάγνληαη ζηελ παξνύζα
πκθσλία γηα ιόγνπο επθνιίαο αλαθνξάο κόλν θαη δελ απνηεινύλ κέξνο
νύηε επεξεάδνπλ ην λόεκα ή ηελ εξκελεία ηεο παξνύζαο πκθσλίαο.

2.4.

Αλαθνξά ζε νπνηνδήπνηε λόκν ή λνκνζεηηθή πξόλνηα ζα
εξκελεύεηαη σο αλαθνξά ζην λόκν ή ηελ πξόλνηα σο έρνπλ από θαηξό ζε
θαηξό ηξνπνπνηεζεί, δηαθνξνπνηεζεί ή επαλαζεζπηζεί.
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2.5. Οη όξνη

ηνπ Τπνδείγκαηνο πνπ αθνξνύλ ηηο Τπεξεζίεο, Γεληθέο

Τπνρξεώζεηο, ηελ Δπζύλε ησλ Μεξώλ, ηηο Δγγπήζεηο, ηνλ Πεξηνξηζκό
Δπζύλεο, Αλσηέξα βία, Γηαδηθαζία Δπίιπζεο Γηαθνξώλ, ηνλ Σεξκαηηζκό, ηηο
Δηδνπνηήζεηο, Απνδεκίσζε (Indemnity), ηελ Οιόθιεξν πκθσλία, Γέζκεπζε
Γηαδόρσλ, ην Ηζρύνλ Γίθαην θαη γεληθά ην ζύλνιν ησλ πξνλνηώλ ηνπ
Τπνδείγκαηνο σο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ππό ηνπ ΓΔΡΖΔΣ ζα ηζρύνπλ θαη’
αλαινγία ζηελ παξνύζα πκθσλία, εθηόο θαη όπνπ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά.

3. ΤΠΖΡΔΗΔ
3.1. Ζ παξνύζα πκθσλία θαιύπηεη ηηο Τπεξεζίεο όπσο απηέο πεξηγξάθνληαη
ζηελ παξάγξαθν 8.1 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ ηνπ Τπνδείγκαηνο.
3.2. Δθόζνλ δεηεζνύλ ζπλαθείο επθνιίεο/ππεξεζίεο από παξνρείο ππεξεζηώλ
νπηηθναθνπζηηθώλ κέζσλ, νη νπνίεο πξνζζέηνπλ αμία (Value-added Services)
ζηε

βαζηθή

ππεξεζία

Μεηαθνξάο

εκάησλ

όπσο

π.ρ.

ππεξεζίεο

θσδηθνπνίεζεο / θξππηνγξάθεζεο γηα παξνρή ζπλδξνκεηηθώλ ππεξεζηώλ,
θαη απηέο δύλαηαη λα παξέρνληαη θαηόπηλ ζπκθσλίαο από ηνλ Παξνρέα ηνπ
δηθηύνπ / ππεξεζηώλ ΔΦΣ, ηόηε ηα ζπκβαιιόκελα Μέξε ζα πξέπεη λα
θνηλνπνηνύλ ηε ζπκθσλία ηνπο ζηνλ Δπίηξνπν έηζη ώζηε λα δηαζθαιίδεη ηηο
αξρέο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη αλαινγηθόηεηαο πξνο όινπο.

4. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΤΜΦΩΝΗΑ
4.1. Αληηθείκελν ηεο πκθσλίαο είλαη ν θαζνξηζκόο ησλ όξσλ θαη πξνϋπνζέζεσλ
ππό ησλ νπνίσλ ν Παξνρέαο ζα παξέρεη ζηνλ Αδεηνύρν ηαζκό πξόζβαζε
ζην Γίθηπν θαη ζηηο Τπεξεζίεο ηνπ.
4.2. Ο Αδεηνύρνο ηαζκόο, κε δηθή ηνπ επζύλε, ζα παξαδίδεη θαη ν Παξνρέαο ζα
παξαιακβάλεη ην ήκα ηνπ Αδεηνύρνπ ηαζκνύ ζην εκείν Πξόζβαζεο.
4.3. Ο Παξνρέαο έρεη ηελ επζύλε όπσο κεηαθέξεη θαη/ή κεηαδίδεη ην ήκα ηνπ
Αδεηνύρνπ ηαζκνύ, ην νπνίν ζα παξαδίδεηαη ζην εκείν Πξόζβαζεο από
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ηνλ Αδεηνύρν ηαζκό, ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ηνπ Τπνδείγκαηνο θαη ηεο
παξνύζαο πκθσλίαο, κέζσ ηνπ Γηθηύνπ όπσο απηό πεξηγξάθεηαη ζην
Τπόδεηγκα.
4.4. Ο Παξνρέαο έρεη ηελ ππνρξέσζε, εάλ ν Αδεηνύρνο ηαζκόο ην επηζπκεί,
όπσο παξέρεη ζηνλ Αδεηνύρν ηαζκό ππεξεζίεο ειεθηξνληθνύ νδεγνύ
πξνγξάκκαηνο (ΖΟΠ), ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ηνπ Τπνδείγκαηνο. Οη
πιεξνθνξίεο ηνπ πεξηερνκέλνπ θαζώο θαη ν ρξόλνο θαη/ή αθξίβεηα θαη/ή
νξζόηεηα ησλ πιεξνθνξηώλ εκπίπηνπλ ζηελ απνθιεηζηηθή επζύλε ηνπ
Αδεηνύρνπ ηαζκνύ, ν νπνίνο πξέπεη λα ηηο παξαδίδεη ζηνλ Παξνρέα ζηελ
κνξθή πνπ ζα ηνπ ππνδεηρζεί από ηνλ ηειεπηαίν θαηά/ή κεηά ηελ ππνγξαθή
ηεο πκθσλίαο.
4.5. Οη Τπεξεζίεο ζα παξέρνληαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηνπ Τπνδείγκαηνο θαη
ηεο πκθσλίαο θαη κε αληάιιαγκα ηελ θαηαβνιή ηνπ Σέινπο Πξόζβαζεο
από ηνλ Αδεηνύρν ηαζκό ζηνλ Παξνρέα.

5. ΓΗΑΡΚΔΗΑ - ΔΝΑΡΞΖ
5.1. Ζ δηάξθεηα ηεο πκθσλίαο νξίδεηαη ζην δύν ρξόληα θαη δύλαηαη λα αλαλεσζεί
κεηά από πκθσλία ησλ Μεξώλ πξηλ ηελ ιήμε ηεο. Ζ δηαδηθαζία αλαλέσζεο
ηεο πκθσλίαο πεξηιακβάλεη ηα πην θάησ ζηάδηα: (α) Ο Παξνρέαο ΔΦΣ
πξνβαίλεη ζε πξόζθιεζε πξνο ηνλ παξνρέα ππεξεζηώλ νπηηθναθνπζηηθώλ
κέζσλ γηα αλαλέσζε ηεο ζπκθσλίαο 5 κήλεο πξηλ ηελ ιήμε ηεο, (β) Ο
παξνρέαο ππεξεζηώλ νπηηθναθνπζηηθώλ κέζσλ εθδειώλεη ηελ γξαπηή
πξόζεζε ηνπ γηα αλαλέσζε ηεο πκθσλίαο 4 κήλεο πξηλ ηελ ιήμε ηεο
πκθσλίαο, (γ) Οη δηαβνπιεύζεηο γηα αλαλέσζε ηεο πκθσλίαο λα
νινθιεξσζνύλ 3 κήλεο πξηλ ηελ ιήμε ηεο πκθσλίαο, (δ) Τπνγξαθή
ζπκθσλίαο αλαλέσζεο 1 κήλα πξηλ ηελ ιήμε ηεο αξρηθήο πκθσλίαο. Ο
Παξνρέαο δύλαηαη λα παξαρσξήζεη ηε δηαζέζηκε ρσξεηηθόηεηα ζε Σξίην
ελδηαθεξόκελν Μέξνο κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ιάβεη γξαπηώο ηελ
πξόζεζε αλαλέσζεο ηεο πκθσλίαο από ην ζπκβαιιόκελν Μέξνο ηέζζεξηο
κήλεο πξηλ ηελ ιήμε ηεο πκθσλίαο.
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ηελ

πεξίπησζε

πνπ

ππάξρεη

θαζπζηέξεζε

ζηηο

δηαπξαγκαηεύζεηο

αλαλέσζεο ηεο πκθσλίαο θαη ην ζέκα αλαρζεί ζε επίιπζε δηαθνξάο θαη
ηεζεί ελώπηνλ ηνπ Δπηηξόπνπ ηόηε ην ρξνλνδηάγξακκα ησλ ηεζζάξσλ (4)
κελώλ πξηλ ηελ ιήμε ηεο πκθσλίαο δελ ζα πθίζηαηαη.
5.2. Ζ πκθσλία ηίζεηαη ζε ηζρύ από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο. Ζ παξνρή
ησλ Τπεξεζηώλ ζα αξρίζεη ακέζσο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ
πηινηηθώλ δνθηκώλ, σο πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα II ηνπ Τπνδείγκαηνο.

6. ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΤΜΦΩΝΗΑ
6.1. Ζ παξνύζα πκθσλία δηέπεηαη από ην ζύλνιν ηεο Ννκνζεζίαο πνπ ξπζκίδεη
θαη/ή δηέπεη ηηο ζπκβαηηθέο ζρέζεηο θαη/ή ηηο ζπκβάζεηο.
6.2. Ζ παξνύζα πκθσλία δηέπεηαη θαη/ή ε πινπνίεζε θαη εθαξκνγή ηεο πξέπεη
λα είλαη ζύκθσλε κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Ρπζκίζεσο
Ζιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκηθώλ Τπεξεζηώλ Νόκνπ ηνπ 2004
(Ν. 112(1)/2004), ηνπο πεξί Ραδηνεπηθνηλσληώλ Νόκνπο ηνπ 2002 κέρξη 2006,
όπσο απηνί ηξνπνπνηνύληαη ή αληηθαζίζηαληαη, κε ηα ζρεηηθά Γηαηάγκαηα θαη
ζρεηηθέο Απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη ησλ σο άλσ λόκσλ θαη κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο Κνηλνηηθήο Ννκνζεζίαο θαζώο θαη κε ην Τπόδεηγκα.
6.3. Οη δηαηάμεηο θαη νξηζκνί ηεο παξνύζαο, αλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζην
παξόλ θείκελν θαη ην Τπόδεηγκα, έρνπλ ηελ έλλνηα θαη εξκελεία πνπ
απνδίδνληαη ζε απηέο/απηνύο από ηνπο ζρεηηθνύο θαηά πεξίπησζε Νόκνπο,
Καλνληζκνύο, Γηαηάγκαηα θαη Απνθάζεηο θαη ζε πεξίπησζε αληίζεζεο ηνπο
κε απηνύο, ππεξηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ησλ εθάζηνηε ελ ηζρύ Νόκσλ,
Καλνληζκώλ, Γηαηαγκάησλ θαη Απνθάζεσλ, όπσο ηξνπνπνηνύληαη ή
αληηθαζίζηαληαη.

7. ΤΜΦΩΝΖΜΔΝΟ ΔΠΗΠΔΓΟ ΤΠΖΡΔΗΩΝ
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7.1. Σα πκβαιιόκελα Μέξε ζπκθσλνύλ όηη ν Παξνρέαο ζα παξέρεη θαη ν
Αδεηνύρνο ηαζκόο ζα απνδέρεηαη ηηο Τπεξεζίεο βάζεη ηεο παξνύζαο
πκθσλίαο θαη ηνπ Τπνδείγκαηνο. Ο Παξνρέαο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε
όηη νη Τπεξεζίεο πνπ ζα παξέρεη ζα αληαπνθξίλνληαη ζηελ πνηόηεηα πνπ
εμαζθαιίδνπλ νη ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ αλαθέξνληαη ζην
Παξάξηεκα ΗΗ ηνπ Τπνδείγκαηνο θαη κε βάζε ηηο Δγγπεηηθέο Γηαβεβαηώζεηο
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Παξάγξαθν 15 ηεο παξνύζαο.

8. ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΜΔΡΩΝ - ΔΤΘΤΝΔ ΜΔΡΩΝ
Οη Τπνρξεώζεηο θαη νη Δπζύλεο ησλ Μεξώλ πνπ πεξηγξάθνληαη θαη/ή δηαηππώλνληαη
ζην Τπόδεηγκα δηαηεξνύλ πάληνηε ηελ ηζρύ ηνπο θαη γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο
πκθσλίαο νη πκβαιιόκελνη επαλαιακβάλνπλ θαη πηνζεηνύλ ην πεξηερόκελν ηνπο.
Δηδηθόηεξα, ν Παξνρέαο θαη ν Αδεηνύρνο ηαζκόο, άλεπ επεξεαζκνύ ηεο ζπκβαηηθήο
θαη λνκηθήο δέζκεπζεο αλαθνξηθά κε όιεο ηηο ππνρξεώζεηο θαη επζύλεο ηνπο πνπ
απνξξένπλ από ην Τπόδεηγκα, έρνπλ θαη ηηο εμήο ππνρξεώζεηο:
8.1. Τποτρεώζεις Παροτέα.
8.1.1. Ο Παξνρέαο έρεη ηελ ππνρξέσζε ακέζσο κεηά ηελ επηηπρή
νινθιήξσζε ησλ πηινηηθώλ δνθηκώλ, σο πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα
2, λα πξνζθέξεη ηηο Τπεξεζίεο γηα ηηο αδεηνδνηεκέλεο ηειενπηηθέο
εθπνκπέο ηνπ Αδεηνύρνπ ηαζκνύ, γηα ηηο νπνίεο έρεη ζπκθσλεζεί από
ηα Μέξε ε παξνρή ησλ Τπεξεζηώλ. Ννείηαη όηη ν Παξνρέαο δελ
ππνρξενύηαη

λα

πξνζθέξεη

ηηο

Τπεξεζίεο

γηα

νπνηεζδήπνηε

επηπξόζζεηεο ηειενπηηθέο εθπνκπέο ηνπ Αδεηνύρνπ ηαζκνύ, νη νπνίεο
ζα απνθηήζνπλ ζην κέιινλ ηελ απαηηνύκελε πξνο κεηάδνζε άδεηα θαη/ή
γηα νπνηαδήπνηε πθηζηάκελα θαη/ή κειινληηθά ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα
ηνπ Αδεηνύρνπ ηαζκνύ γηα ηα νπνία δπλαηό λα θξηζεί θαη/ή
απνθαζηζζεί από ηελ Αξρή Ραδηνηειεόξαζεο Κύπξνπ θαη/ή από
νπνηαδήπνηε αξκόδηα Γεκόζηα θαη/ή Γηνηθεηηθή θαη/ή Γηθαζηηθή Αξρή
όηη ε πξνβνιή θαη/ή κεηάδνζε ηνπο απαγνξεύεηαη θαη/ή αλαζηέιιεηαη
θαη/ή πεξηνξίδεηαη.
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8.1.2. Ο Παξνρέαο έρεη ηελ ππνρξέσζε όπσο παξαιακβάλεη ην ήκα ηνπ
Αδεηνύρνπ ηαζκνύ ζην εκείν Πξόζβαζεο.
8.1.3. Ο Παξνρέαο έρεη ηελ ππνρξέσζε όπσο εθπέκπεη ην ήκα ηνπ
Αδεηνύρνπ ηαζκνύ κέζσ ηνπ Γηθηύνπ πνπ δηαηεξεί θαη ιεηηνπξγεί ζε
Παγθύπξηα βάζε, όπσο απηό πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ ηνπ
Τπνδείγκαηνο.
8.1.4. Ο Παξνρέαο νπδεκία επζύλε θέξεη αλαθνξηθά κε ηελ πνηόηεηα ηνπ
ήκαηνο ηνπ Αδεηνύρνπ ηαζκνύ πνπ ν ίδηνο παξαδίδεη ζηνλ Παξνρέα
θαζώο θαη γηα ην πεξηερόκελν ησλ ηειενπηηθώλ εθπνκπώλ ηνπ
Αδεηνύρνπ ηαζκνύ, γηα ην νπνίν απνθιεηζηηθόο ππεύζπλνο είλαη ν
Αδεηνύρνο ηαζκόο.
8.1.5. Ο Παξνρέαο έρεη ηελ ππνρξέσζε όπσο παξέρεη ζηνλ Αδεηνύρν ηαζκό
ππεξεζίεο ειεθηξνληθνύ νδεγνύ πξνγξάκκαηνο (ΖΟΠ-EPG), ζύκθσλα
κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ ηνπ
Τπνδείγκαηνο νη νπνίεο

ζπκθσλνύληαη κεηαμύ ησλ Μεξώλ θαη/ή

θαζνξίδνληαη ζην πξόηππν ETSI EN 300 468- Digital Video
Broadcasting (DVB). O Παξνρέαο, ζηα πιαίζηα παξνρήο ησλ ππεξεζηώλ
ειεθηξνληθνύ νδεγνύ πξνγξάκκαηνο νθείιεη λα παξνπζηάδεη ηνλ ηίηιν
ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηελ ώξα έλαξμεο ηνπ, ηελ δηάξθεηα ηνπ, πεξηγξαθή
θαη γνληθή ζήκαλζε (parental rating) ηνπ πξνβαιιόκελνπ πξνγξάκκαηνο
θαη ησλ πξνγξακκάησλ πνπ ζα πξνβιεζνύλ γηα ηηο επόκελεο επηά (7)
κέξεο, πιεξνθνξίεο νη νπνίεο πξέπεη λα δίδνληαη από ηνλ Αδεηνύρν
ηαζκό ζηελ κνξθή πνπ ζα ηνπ ππνδεηρζεί από ηνλ Παξνρέα θαηά/ή
κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο πκθσλίαο.
8.1.6. Ο Παξνρέαο νπδεκία επζύλε έρεη γηα ηνλ ρξόλν πιεξνθόξεζεο, ηελ
αθξίβεηα θαη/ή νξζόηεηα θαη/ή ην αιεζέο ηεο πεξηγξαθήο, ηύπνπ θαη
πεξηερνκέλνπ ησλ πξνγξακκάησλ, ζηνηρεία ηα νπνία απνηεινύλ επζύλε
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θαη ππνρξέσζε ηνπ Αδεηνύρνπ ηαζκνύ όπσο ηα παξέρεη έγθαηξα θαη/ή
νξζά ζηνλ Παξνρέα.
8.1.7. Ο Παξνρέαο, είλαη ππεύζπλνο όπσο θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζαο
πκθσλίαο θαη θαζόιε ηελ δηάξθεηα εθαξκνγήο θαη/ή πινπνίεζεο ηεο
ηεξεί όινπο ηνπο Νόκνπο, Καλνληζκνύο, Γηαηάγκαηα θαη/ή Απνθάζεηο
ηνπ Δπηηξόπνπ θαη/ή Γηεπζπληή ώζηε λα δηαζθαιίζεη όηη ε Άδεηα θαη/ή
Δμνπζηνδόηεζε ηελ νπνία έρεη ιάβεη θαη/ή θαηέρεη θαη/ή εμαζθαιίζεη
από ηνλ Δπίηξνπν θαη/ή Γηεπζπληή, ε νπνία δεκνζηεύζεθε ζηελ Δπίζεκε
Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο ηελ 5ε Ννεκβξίνπ 2010, πξνο ηνλ ζθνπό
εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο δηθηύνπ Δπίγεηαο Φεθηαθήο Σειεόξαζεο
(ΔΦΣ) θαζώο θαη παξνρήο πξόζβαζεο ζε αδεηνύρνπο ζηαζκνύο,
παξακέλεη έγθπξε θαη/ή ζε ηζρύ θαζόιε ηελ δηάξθεηα ηεο παξνύζαο
πκθσλίαο.
8.2. Τποτρεώζεις Αδειούτοσ ηαθμού.

8.2.1. Ο Αδεηνύρνο ηαζκόο έρεη ηελ ππνρξέσζε όπσο κεηαθέξεη κε δηθή
ηνπ επζύλε θαη έμνδα ην ήκα ηνπ ζην εκείν Πξόζβαζεο. Ζ πνηόηεηα
θαη/ή νη πξνδηαγξαθέο ηνπ ήκαηνο πνπ παξαδίδεη ν Αδεηνύρνο ηαζκόο
θαη ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα ζα εθπέκπεηαη κέζσ ηνπ Γηθηύνπ ηνπ
Παξνρέα, απνηεινύλ επζύλε ηνπ Αδεηνύρνπ ηαζκνύ θαη πξέπεη λα είλαη
ζύκθσλεο κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ ηνπ
Τπνδείγκαηνο.
8.2.2. Ο Αδεηνύρνο ηαζκόο έρεη ηελ ππνρξέσζε θαη ηελ επζύλε γηα ηελ
έγθαηξε εηνηκαζία θαη ηελ παξάδνζε ζηνλ Παξνρέα, ζηελ κνξθή πνπ ζα
ππνδεηρζεί από ηνλ Παξνρέα θαηά/ή κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο πκθσλίαο,
ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ αθνξνύλ ηνλ ηίηιν ησλ πξνγξακκάησλ, ηελ ώξα
έλαξμεο ηνπο, ηελ δηάξθεηα ηνπο, ηελ πεξηγξαθή, ηελ γνληθή ζήκαλζε
(parental rating) ηνπο θαζώο θαη όιεο ηηο ελ ιόγσ πιεξνθνξίεο γηα ηα
πξνγξάκκαηα πνπ ζα πξνβιεζνύλ ηηο επόκελεο επηά (7) κέξεο. Ννείηαη
πεξαηηέξσ, όηη ν Αδεηνύρνο ηαζκόο έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζύλε
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αλαθνξηθά κε ηνλ ρξόλν παξάδνζεο, ηελ αθξίβεηα θαη ην αιεζέο ησλ
πιεξνθνξηώλ ησλ πξνγξακκάησλ πνπ ν Παξνρέαο ζα παξέρεη κέζσ ησλ
ππεξεζηώλ ειεθηξνληθνύ νδεγνύ πξνγξάκκαηνο.
8.2.3. Ο Αδεηνύρνο ηαζκόο είλαη ππεύζπλνο θαη εγγπάηαη ηελ πιήξε θαη
έγθαηξε θαηαβνιή ηνπ ζηελ παξνύζα πκθσλία νξηδόκελνπ Σέινπο
Πξόζβαζεο.
8.2.4. Ο Αδεηνύρνο ηαζκόο είλαη ππεύζπλνο όπσο θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο
παξνύζαο πκθσλίαο θαη θαζόιε ηελ δηάξθεηα εθαξκνγήο θαη/ή
πινπνίεζεο ηεο ηεξεί όινπο ηνπο Νόκνπο, Καλνληζκνύο θαη/ή
Γηαηάγκαηα ώζηε λα δηαζθαιίζεη όηη ζα εμαθνινπζεί λα είλαη αδεηνύρνο
ζηαζκόο θαη/ή όηη ζα εμαθνινπζεί λα θαηέρεη ελ ηζρύ άδεηα ίδξπζεο,
εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο παξόρνπ νπηηθναθνπζηηθώλ κέζσλ από
ηελ Αξρή Ραδηνηειεόξαζεο Κύπξνπ.
8.2.5. Ο Αδεηνύρνο ηαζκόο έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζύλε γηα ην
πεξηερόκελν θαη ηελ λνκηκόηεηα ηεο κεηάδνζεο ησλ ηειενπηηθώλ ηνπ
πξνγξακκάησλ θαη ππνρξενύηαη όπσο απνδεκηώλεη πιήξσο ηνλ Παξνρέα
θαη ηνλ δηαηεξεί αλέπαθν από θάζε αγσγή ή απαίηεζε πνπ δπλαηόλ λα
εγεξζεί ελαληίνλ ηνπ ή απόθαζε πνπ δπλαηόλ λα εθδνζεί ελαληίνλ ηνπ,
θαζώο επίζεο θαη από απώιεηα, δεκηά, επζύλε, έμνδα θαη δαπάλεο
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ρσξίο πεξηνξηζκό, ηόθν, θόξνπο, πξόζηηκα θαη
δηθεγνξηθά έμνδα πνπ δύλαληαη λα πξνθύςνπλ από ηελ εθ κέξνπο ηνπ
παξάβαζε ησλ εθ ηνπ λόκνπ θαζεθόλησλ ηνπ αλαθνξηθά κε ην
πεξηερόκελν θαη/ή ηελ λνκηκόηεηα ησλ ηειενπηηθώλ ηνπ πξνγξακκάησλ.
8.3. Περιοριζμός εσθύνης.
8.3.1. Σα Μέξε αλαγλσξίδνπλ όηη είλαη δπλαηό λα πξνθιεζνύλ δηαθνπέο ή
ππνβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο ή δηαηαξαρέο ησλ Τπεξεζηώλ από
ειεθηξηθέο, ειεθηξνληθέο ή κεραληθέο βιάβεο ή άιιε αηηία. ε θάζε
ηέηνηα πεξίπησζε ε επζύλε ηνπ Παξνρέα πεξηνξίδεηαη ζηελ θαιή ηε
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πίζηε πξνζπάζεηα απνθαηάζηαζεο ησλ παξερόκελσλ Τπεξεζηώλ

κε

θάζε ινγηθή, ππό ηηο πεξηζηάζεηο, ηαρύηεηα.
8.3.2. Ο Παξνρέαο

δελ ζα επζύλεηαη γηα νπνηαδήπνηε απώιεηα ή δεκηά

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ άκεζσλ δεκηώλ, έκκεζσλ δεκηώλ ή άιιεο
δεκηάο, απώιεηαο εζόδσλ, θέξδνπο ή εξγαζίαο ή επηρείξεζεο) πνπ
δπλαηό λα ππνζηεί ν Αδεηνύρνο ηαζκόο εμαηηίαο νπνηαζδήπνηε
δηαθνπήο ή δηαηαξαρήο ηεο πνηόηεηαο ή ππνβάζκηζεο ησλ Τπεξεζηώλ ή
ηεο αδπλακίαο ηνπ Παξνρέα λα απνθαηαζηήζεη ηελ βιάβε άκεζα, αλ
ηέηνηα δηαθνπή ή δηαηαξαρή ή ππνβάζκηζε ή αδπλακία νθείιεηαη ζε
ιόγνπο Αλσηέξαο Βίαο θαη/ή ζε πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ Αδεηνύρνπ
ηαζκνύ ή νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ πξνζώπνπ ή κέξνπο πνπ δελ εκπίπηεη
ζηελ ζθαίξα ειέγρνπ ηνπ Παξνρέα.
8.3.3. Καλέλα Μέξνο δελ ζα επζύλεηαη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ηνπ
παξόληνο Τπνδείγκαηνο θαη ηεο πκθσλίαο ή ζε πεξίπησζε δηάπξαμεο
αζηηθνύ αδηθήκαηνο θαηά παξάβαζε ηνπ παξόληνο Τπνδείγκαηνο θαη ηεο
πκθσλίαο γηα νπνηεζδήπνηε έκκεζεο ή επαθόινπζεο δεκηέο, απώιεηεο ή
βιάβε νπνηαζδήπνηε θύζεο πεξηιακβαλνκέλσλ ρσξίο πεξηνξηζκό
απσιεηώλ εζόδσλ, θέξδνπο, εξγαζίαο ή επηρείξεζεο.
8.3.4. Σν κέγηζην ύςνο ηεο επζύλεο ηνπ Παξνρέα πνπ ελδέρεηαη λα πξνθύςεη
από ηελ παξάβαζε ηνπ παξόληνο Τπνδείγκαηνο θαη ηεο πκθσλίαο, ζε
ζρέζε κε ηηο παξερόκελεο Τπεξεζίεο νη νπνίεο εκπίπηνπλ ζηηο
αξκνδηόηεηεο ηνπ ΔΡΖΔΣ κε βάζε ηηο πξόλνηεο ηνπ Γηαηάγκαηνο «πεξί
παξαρώξεζεο δηθαησκάησλ θαη επηβνιήο ππνρξεώζεσλ ζην Παξνρέα
Γηθηύνπ θαη Τπεξεζηώλ ΔΦΣ, ζρεηηθά κε ηε Πξόζβαζε ζε δίθηπα
επίγεηαο ςεθηαθήο ηειεόξαζεο, Κ.Γ.Π. 200/2009», θαζνξίδεηαη ζην
πνζό ηνπ ζπλνιηθνύ ηέινπο παξνρήο ησλ ππεξεζηώλ από ηνλ Παξνρέα
γηα έλα γεγνλόο ή ζεηξά γεγνλόησλ πνπ ιακβάλνπλ ρώξα ζε δηάζηεκα 12
κελώλ. Ννείηαη όηη, αλ ην γεγνλόο ή ε ζεηξά γεγνλόησλ πνπ ιακβάλνπλ
ρώξα αθνξνύλ κηθξόηεξν ρξνληθό δηάζηεκα ησλ 12 κελώλ, ε ζπλνιηθή
κέγηζηε επζύλε ηνπ Παξνρέα γηα ηέηνην ρξνληθό δηάζηεκα ζα
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ππνινγίδεηαη θαηά αλαινγία, δειαδή ε θαηαβιεηέα απνδεκίσζε ζα είλαη
εθείλν ην κέξνο θαη/ή πνζνζηό ηνπ ζπλνιηθνύ ηέινπο παξνρήο ησλ
Τπεξεζηώλ από ηνλ Παξνρέα, πνπ αληηζηνηρεί ζε ηέηνην ρξνληθό
δηάζηεκα.
8.3.5. Οη άκεζεο δεκηέο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηελ Παξάγξαθν 8.3.4 πην
πάλσ πξέπεη λα απνδεηθλύνληαη απζηεξά από ην Μέξνο πνπ αμηώλεη
απνδεκηώζεηο.
8.3.6. Ο Παξνρέαο δελ γλσξίδεη ηνπο ζθνπνύο γηα ηνπο νπνίνπο ν Αδεηνύρνο
ηαζκόο ζα ρξεζηκνπνηεί ηηο Τπεξεζίεο πξόζβαζεο ζην Γίθηπν ηνπ.
Δθηόο θαη ζηελ έθηαζε πνπ πξνλνείηαη ξεηά ζην παξόλ Τπόδεηγκα θαη
ηελ πκθσλία, ν Παξνρέαο δελ έρεη θάλεη θαη δελ ζα ζεσξείηαη όηη
έθαλε νπνηεζδήπνηε παξαζηάζεηο ή όηη έρεη δώζεη νπνηεζδήπνηε
εγγπήζεηο εκπνξεύζηκεο πνηόηεηαο, ή θαηαιιειόηεηαο ησλ ππεξεζηώλ
πξόζβαζεο ζην Γίθηπν ηνπ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπώλ ηνπ
Αδεηνύρνπ ηαζκνύ ζε ζρέζε κε ηελ πξόζβαζε ηνπ ζην Γίθηπν ηνπ
Παξνρέα.
8.3.7. Ο Παξνρέαο δελ θέξεη νπνηαδήπνηε επζύλε γηα ην πεξηερόκελν πνπ
ζα κεηαδίδεηαη κέζσ ηνπ Γηθηύνπ πνπ πξνζθέξεη, γηα ην νπνίν
απνθιεηζηηθά ππεύζπλνο είλαη ν Αδεηνύρνο ηαζκόο.

9. ΓΗΑΚΟΠΖ ΤΠΖΡΔΗΑ
9.1. Ο Παξνρέαο ζα είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ Γηθηύνπ ηνπ
θαη ζα ιακβάλεη όια ηα εύινγα θαη αλαγθαία κέηξα γηα ηελ νξζή εθηέιεζε
θαη εθαξκνγή ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ όπσο απνξξένπλ από ηελ παξνύζα
πκθσλία θαη ην Τπόδεηγκα.
9.2. Ο Αδεηνύρνο ηαζκόο αλαγλσξίδεη θαη απνδέρεηαη όηη ν Παξνρέαο ζα
δηθαηνύηαη γηα ζθνπνύο ζπληήξεζεο θαη/ή αλαβάζκηζεο ηνπ Γηθηύνπ από
θαηξό ζε θαηξό αθνύ δώζεη εηο ηνλ Αδεηνύρν ηαζκό εύινγε πξνεηδνπνίεζε,
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όρη ιηγόηεξε ησλ πέληε εξγάζηκσλ εκεξώλ, λα δηαθόπηεη ηελ πξόζβαζε θαη/ή
ηελ εθπνκπή ηνπ Αδεηνύρνπ ηαζκνύ, ελ όισ ή ελ κέξεη, εηο ην Γίθηπν.
Ννείηαη όηη, ν Παξνρέαο ζα θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα νύησο ώζηε
λα πξνβαίλεη ζε ζπληήξεζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ Γηθηύνπ ρσξίο νπνηαδήπνηε
δηαθνπή ηεο πξόζβαζεο ηνπ Αδεηνύρνπ ηαζκνύ.
9.3. Γηαθνπή ηεο εθπνκπήο ηνπ ήκαηνο ηνπ Αδεηνύρνπ ηαζκνύ ζα ιακβάλεη
ρώξα θαη’ εμαίξεζε θαη κόλν όηαλ απηό είλαη απαξαίηεην θαη όηαλ δελ
ππάξρεη νπνηαδήπνηε άιιε ιύζε.
9.4. Ο Παξνρέαο ζα θαηαβάιιεη εύινγε πξνζπάζεηα νύησο ώζηε ε ηπρόλ δηαθνπή
ηεο πξόζβαζεο ηνπ Αδεηνύρνπ ηαζκνύ ζην Γίθηπν ηνπ, γηα ζθνπνύο
ζπληήξεζεο θαη/ή αλαβάζκηζεο ηνπ Γηθηύνπ, λα ιακβάλεη ρώξα θπξίσο θαηά
ηηο πξσηλέο ώξεο 04:00-06:00 θαη ιακβάλνληαο ππόςε ζρεηηθέο εηζεγήζεηο
ηνπ Αδεηνύρνπ ηαζκνύ.
9.5. Γηα ζθνπνύο απνθαηάζηαζεο νπνησλδήπνηε πξνβιεκάησλ ή βιαβώλ πνπ
επεξεάδνπλ ηελ πνηόηεηα ησλ Τπεξεζηώλ ηνπ, ν Παξνρέαο θαη’ εμαίξεζε ζα
δηθαηνύηαη λα δηαθόςεη ηελ παξνρή ησλ Τπεξεζηώλ, ελ όισ ή ελ κέξεη, ρσξίο
πξνεγνύκελε ζπλελλόεζε κε ηνλ Αδεηνύρν ηαζκό, ζηηο πεξηπηώζεηο όπνπ ε
απνθαηάζηαζε ησλ σο άλσ πξνβιεκάησλ ή βιαβώλ δελ είλαη δπλαηή ρσξίο
ηελ δηαθνπή ηεο παξνρήο ησλ Τπεξεζηώλ..

10.

ΚΑΘΤΣΔΡΖΔΗ

10.1.

Καθσζηερήζεις ζηην παροτή ηων Τπηρεζιών.

10.1.1. Ο Παξνρέαο, ζα ππνρξενύηαη κε ηελ απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ
Αδεηνύρνπ ηαζκνύ γηα πξόζβαζε ζην Γίθηπν ηνπ θαη ηελ ζύλαςε
πκθσλίαο, όπσο παξαρσξήζεη εηο ηνλ Αδεηνύρν ηαζκό πξόζβαζε ζην
δίθηπν Δπίγεηαο Φεθηαθήο Σειεόξαζεο. Ννείηαη όηη, ε πινπνίεζε ηεο
πξόζβαζεο ζα ηειεί πάληνηε ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη
νινθιεξσζεί κε επηηπρία νπνηεζδήπνηε

έρνπλ

πηινηηθέο δνθηκέο, σο
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πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα II ηνπ Τπνδείγκαηνο πνπ έρνπλ ιάβεη
ρώξα κεηά ηελ απνδνρή ηεο αίηεζεο ηνπ Αδεηνύρνπ ηαζκνύ γηα λα ηνπ
παξαρσξεζεί πξόζβαζε. Ζ επηηπρήο νινθιήξσζε ησλ πηινηηθώλ
δνθηκώλ ζα πηζηνπνηείηαη από ηνλ Παξνρέα κε ηελ απνζηνιή ζρεηηθήο
επηζηνιήο, ζε ζπλελλόεζε κε ηνλ παξνρέα ππεξεζηώλ νπηηθναθνπζηηθώλ
κέζσλ.
10.1.2. Ννείηαη όηη ν Παξνρέαο νπδεκία επζύλε θέξεη γηα ηελ θαζπζηέξεζε
ζηελ πινπνίεζε ηεο πξόζβαζεο ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν
Αδεηνύρνο ηαζκόο αξλείηαη ή παξαιείπεη λα ζπκκνξθσζεί κε ηνπο
όξνπο, ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη πξνϋπνζέζεηο ησλ πηινηηθώλ δνθηκώλ.
10.1.3. Ζ έγθξηζε ηεο αίηεζεο ηνπ Αδεηνύρνπ ηαζκνύ ηειεί πάληνηε ππό ηελ
πξνϋπόζεζε όηη

ν Παξνρέαο δηαηεξεί ηελ αλαγθαία δηαζέζηκε

ρσξεηηθόηεηα γηα λα πξνζθέξεη θαη/ή παξαρσξήζεη εηο ηνλ Αδεηνύρν
ηαζκό ηε δεηνύκελε πξόζβαζε.
10.1.4. Ο Παξνρέαο απαιιάζζεηαη από νπνηαδήπνηε επζύλε, γηα Τπεξεζίεο
γηα ηελ παξνρή ησλ νπνίσλ ππάξρεη θαζπζηέξεζε θαη ε νπνία δελ
νθείιεηαη ζε ππαηηηόηεηα ηνπ. Χο γεγνλόηα ηα νπνία δύλαληαη λα
ζεσξεζνύλ όηη δελ νθείινληαη ζε ππαηηηόηεηα ηνπ Παξνρέα θαη ηα νπνία
πξνθαινύλ θαζπζηέξεζε ζηελ παξνρή ησλ Τπεξεζηώλ, νξίδνληαη ηα
αθόινπζα:
(α) Εεκηά πνπ πξνθιήζεθε ζην Γίθηπν ηνπ Παξνρέα από ηξίηα πξόζσπα
εθηόο ηνπ Παξνρέα.
(β) Εεκηά πνπ πξνθιήζεθε εθηόο ηνπ Γηθηύνπ ηνπ Παξνρέα, αιιά
επεξεάδεη ηελ παξνρή ησλ Τπεξεζηώλ.
(γ) Αλσηέξα βία θαη/ή γεγνλόηα θαη/ή πξάμεηο θαη ελέξγεηεο πέξαλ ηνπ
επιόγνπ ειέγρνπ ηνπ Παξνρέα όπσο απηά αλαθέξνληαη ζην Τπόδεηγκα.
(δ) Με έγθαηξε ζπλεξγαζία θαη/ή αληαπόθξηζε ηνπ Αδεηνύρνπ ηαζκνύ
θαη/ή νπνηνπδήπνηε άιινπ ηξίηνπ κέξνπο ή Αξρήο.
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10.2.

Καθσζηερήζεις ζηην αποκαηάζηαζη βλαβών.

10.2.1. Ο

Παξνρέαο

απαιιάζζεηαη

από

νπνηαδήπνηε

επζύλε

γηα

θαζπζηεξήζεηο ζηελ απνθαηάζηαζε βιαβώλ νη νπνίεο δελ νθείινληαη ζε
ππαηηηόηεηα ηνπ. Χο γεγνλόηα ηα νπνία δύλαληαη λα ζεσξεζνύλ όηη δελ
νθείινληαη ζε ππαηηηόηεηα ηνπ Παξνρέα θαη ηα νπνία πξνθαινύλ
θαζπζηέξεζε ζηελ απνθαηάζηαζε βιαβώλ, νξίδνληαη ηα αθόινπζα:
(α) Εεκηά πνπ πξνθιήζεθε ζην Γίθηπν ηνπ Παξνρέα από ηξίηα πξόζσπα
εθηόο ηνπ Παξνρέα.
(β) Εεκηά πνπ πξνθιήζεθε εθηόο ηνπ Γηθηύνπ ηνπ Παξνρέα, αιιά
επεξεάδεη ηελ παξνρή ησλ Τπεξεζηώλ.
(γ) Με έγθαηξε ζπλεξγαζία θαη/ή αληαπόθξηζε ηνπ Αδεηνύρνπ ηαζκνύ
θαη/ή νπνηνπδήπνηε άιινπ ηξίηνπ κέξνπο ή Αξρήο.
(δ) Εεκηά πνπ πξνθιήζεθε από ην πξνζσπηθό ηνπ Αδεηνύρνπ ηαζκνύ
θαη/ή από ηνλ εμνπιηζκό ηνπ Αδεηνύρνπ ηαζκνύ.
(ε) Όηαλ ν Αδεηνύρνο ηαζκόο παξαιείςεη λα αλαθέξεη θαη/ή παξαιείςεη
λα αλαθέξεη έγθαηξα ηελ βιάβε.
(δ) Αλσηέξα βία θαη/ή γεγνλόηα θαη/ή πξάμεηο θαη ελέξγεηεο πέξαλ ηνπ
επιόγνπ ειέγρνπ ηνπ Παξνρέα όπσο απηά αλαθέξνληαη ζην Τπόδεηγκα.

11.

ΑΝΣΑΛΛΑΓΜΑ

11.1.

Δηο αληάιιαγκα γηα ηελ παξνρή ησλ

ηαζκόο ζα θαηαβάιιεη ζηνλ Παξνρέα

Τπεξεζηώλ, ν Αδεηνύρνο

ην Σέινο Πξόζβαζεο, όπσο

πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Η ηνπ Τπνδείγκαηνο

θαη ζύκθσλα κε ηηο

δηαδηθαζίεο πιεξσκήο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην ελ ιόγσ Παξάξηεκα.

11.2.

Σα πκβαιιόκελα Μέξε ζπκθσλνύλ θαη απνδέρνληαη όηη κέρξη λα

νινθιεξσζεί ε πξώηε αλάιπζε αγνξάο από ηνλ Δπίηξνπν θαη λα θαζνξηζηεί
ην Σέινο Πξόζβαζεο κε βάζε θνζηνινγηθό έιεγρν, ν Παξνρέαο ζα ρξεώλεη
σο Σέινο Πξόζβαζεο ην πνζό πνπ αλαθέξεηαη ζην Παξάξηεκα Η,
Παξάγξαθνο 2 ηνπ Τπνδείγκαηνο (Σέιε Παξνρήο Τπεξεζηώλ) γηα ηελ
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αλάινγε Τπεξεζία πνπ παξέρεη, πνζό ην νπνίν ν Αδεηνύρνο ηαζκόο
απνδέρεηαη θαη αλαιακβάλεη λα θαηαβάιιεη ζηνλ Παξνρέα.

12.

ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ

12.1.

Με

ηελ έλαξμε έθαζηεο Πεξηόδνπ Σηκνιόγεζεο, ν Παξνρέαο

απνζηέιιεη ην Σηκνιόγην θαη ηηο Πιεξνθνξίεο Σηκνινγίνπ πξνο ηνλ Αδεηνύρν
ηαζκό είηε κε ζπζηεκέλε επηζηνιή είηε κε ηειενκνηόηππν είηε κε
ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν.

12.2.

Ζ δηεύζπλζε απνζηνιήο Σηκνινγίσλ γηα ηνλ Αδεηνύρν ηαζκό είλαη:
Οδόο …………………………………………………..., Λεπθσζία.
Αξ. Σειενκνηόηππνπ : ……………………………………………..
Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε :………………………………………….

12.3.

Οπνηαδήπνηε αιιαγή ζηε δηεύζπλζε απνζηνιήο ηνπ Αδεηνύρνπ

ηαζκνύ πνπ πεξηγξάθεηαη ζηνλ όξν 12.2. πην πάλσ ζα γλσζηνπνηείηαη ζηνλ
Παξνρέα ηνπιάρηζηνλ έλα εκεξνινγηαθό κήλα πξηλ ηεζεί ζε ηζρύ.

12.4.

ηα Σηκνιόγηα πνπ ζα εθδίδεη ν Παξνρέαο ζηνλ Αδεηνύρν ηαζκό, ζα

πξνζδηνξίδεηαη ην πνζό ρξέσζεο γηα ηηο Τπεξεζίεο πνπ παξέρεη ν Παξνρέαο
ζηνλ Αδεηνύρν ηαζκό κε βάζε ηελ παξνύζα πκθσλία θαη/ή γηα θάζε
ππεξεζία πνπ παξέρεη ν Παξνρέαο ζηνλ Αδεηνύρν ηαζκό θαηόπηλ εηδηθήο
ζπκθσλίαο θαη/ή άιισο πσο.

13.

ΠΛΖΡΩΜΔ

13.1.

Σαπηόρξνλα κε ηελ ππνγξαθή ηεο πκθσλίαο, ν Αδεηνύρνο ηαζκόο

ζα θαηαβάιεη ζηνλ Παξνρέα ην πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ρξέσζε γηα ηελ
πξώηε Πεξίνδν Σηκνιόγεζεο, πνπ αξρίδεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο πκθσλίαο
θαη ηειεηώλεη κε ηελ ζπκπιήξσζε ηξηώλ κελώλ, σο πξνθαηαβνιή. Σν ελ
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ιόγσ πνζό ζα θαηαθξαηεζεί ππό ηνπ Παξνρέα, άλεπ νηαζδήπνηε απαίηεζεο
επηζηξνθήο ηνπ από ηνλ Αδεηνύρν ηαζκό, ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία
παξά ηελ ππνγξαθή ηεο πκθσλίαο, ε πινπνίεζε θαη/ή ε εθαξκνγή ηεο
θαζπζηεξήζεη ή θαηαζηεί αδύλαηε εμαηηίαο νησλδήπνηε ελεξγεηώλ ή
παξαιείςεσλ ηνπ Αδεηνύρνπ ηαζκνύ.

13.2.

Όιεο νη ρξεώζεηο πνπ νθείινληαη από ηνλ Αδεηνύρν ηαζκό κε βάζε

ην παξόλ Τπόδεηγκα θαη/ή ηελ πκθσλία, ζα πξέπεη λα εμνθινύληαη ην
αξγόηεξν εληόο ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία
εηδνπνίεζεο ηνπ εθάζηνηε Σηκνινγίνπ. Δηδνπνίεζε κε ηαρπδξνκείν ζα
ζεσξείηαη όηη ιήθζεθε ηέζζεξηο (4) εξγάζηκεο κέξεο κεηά ηε ζπζηεκέλε
ηαρπδξόκεζε ηεο, ελώ εηδνπνίεζε κε ην ρέξη ζα ζεσξείηαη όηη ιήθζεθε ηελ
εξγάζηκε εκέξα κεηά ηελ παξάδνζε ηεο θαη εηδνπνίεζε κε ηειενκνηόηππν ζα
ζεσξείηαη όηη ιήθζεθε ηελ εξγάζηκε εκέξα κεηά ηελ επηηπρή απνζηνιή ηεο.

13.3.

Άλεπ επεξεαζκνύ

νπνησλδήπνηε άιισλ λνκηθώλ ή ζπκβαηηθώλ

κέηξσλ πνπ δπλαηό λα ππάξρνπλ, ζε πεξίπησζε πνπ ν Αδεηνύρνο ηαζκόο
δελ εμνθιήζεη Σηκνιόγην εληόο ηεο πξνζεζκίαο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ
παξάγξαθν 13.2 πην πάλσ, ν Παξνρέαο έρεη δηθαίσκα:
(α)

λα αλαζηείιεη ηελ παξνρή ησλ Τπεξεζηώλ, θαη/ή

(β)

λα αξλεζεί ηελ παξνρή νπνησλδήπνηε επηπξόζζεησλ ζρεηηθώλ

ππεξεζηώλ πνπ ηπρόλ έρνπλ ζπκθσλεζεί κεηαμύ ησλ Μεξώλ.
(γ)

λα ηεξκαηίζεη άκεζα ηε ζπκθσλία θαη λα αμηώζεη παλ νθεηιόκελν

πνζό

13.4.

ε πεξίπησζε πνπ ν Αδεηνύρνο ηαζκόο ακθηζβεηεί ηελ νξζόηεηα

Σηκνινγίνπ, ζα πξέπεη ακέζσο θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα γλσζηνπνηήζεη
γξαπηώο ζηνλ Παξνρέα

ηελ ακθηζβήηεζε ηνπ Σηκνινγίνπ. Ζ γξαπηή

γλσζηνπνίεζε γηα ηελ ακθηζβήηεζε ηνπ Σηκνινγίνπ ζα πξέπεη λα
πξνζδηνξίδεη ην κέξνο ηνπ Σηκνινγίνπ πνπ ακθηζβεηεί ν Αδεηνύρνο ηαζκόο
θαη λα πεξηιακβάλεη όιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο πνπ λα ππνζηεξίδνπλ
ηελ ακθηζβήηεζε ηνπ. Ο Αδεηνύρνο ηαζκόο κπνξεί λα γλσζηνπνηήζεη
ακθηζβήηεζε Σηκνινγίνπ κόλν κέρξη ηελ εκεξνκελία εμόθιεζεο ηνπ
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Σηκνινγίνπ. Σα Σηκνιόγηα ζα ινγίδνληαη σο απνδεθηά, εάλ δελ ιεθζεί
γξαπηή έλζηαζε κέζα ζηελ πξναλαθεξόκελε πεξίνδν. Δάλ ηα κέξε δελ
θαηαθέξνπλ λα επηιύζνπλ ηελ δηαθνξά κέζα ζε έλα κήλα από ηε
γλσζηνπνίεζε ηεο ακθηζβήηεζεο Σηκνινγίνπ, νπνηνδήπνηε Μέξνο κπνξεί λα
παξαπέκςεη ηελ ππό ακθηζβήηεζε ππόζεζε, αθνύ ελεκεξώζεη γξαπηώο ην
άιιν Μέξνο γηα ηελ πξόζεζε ηνπ απηή, γηα δηεξεύλεζε θαη απόθαζε από
αλεμάξηεην εγθεθξηκέλν ινγηζηή, πνπ ζα έρεη πξνεπηιεγεί γξαπηώο από ηα
δύν Μέξε ακέζσο κεηά ηελ ππνβνιή ηεο γλσζηνπνίεζεο ηεο ακθηζβήηεζεο
ηνπ Σηκνινγίνπ. Ζ Απόθαζε ηνπ αλεμάξηεηνπ εγθεθξηκέλνπ ινγηζηή ζα
πξέπεη λα εθδίδεηαη εληόο ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηελ παξαπνκπή ηεο
ακθηζβήηεζεο ζε απηόλ , ζα είλαη ηειεησηηθή θαη δεζκεπηηθή γηα ηα Μέξε.
Σν θόζηνο ηνπ αλεμάξηεηνπ εγθεθξηκέλνπ ινγηζηή ζα ην επσκίδεηαη ην
Μέξνο ελαληίνλ ηνπ νπνίνπ ζα απνθαζηζηεί ε δηαθνξά.

14.

ΔΓΓΤΖΔΗ

14.1.

Με ηελ ππνγξαθή ηεο πκθσλίαο, ν Αδεηνύρνο ηαζκόο ππνρξενύηαη

όπσο, κε δηθά ηνπ έμνδα, εθδώζεη θαη παξαδώζεη ζηνλ Παξνρέα θαη πξνο
όθεινο ηνπ ηξαπεδηθή εγγύεζε γηα πεξίνδν ελλέα κελώλ γηα πνζό ίζν κε ην
ππόινηπν ηνπ εηήζηνπ Σέινπο Πξόζβαζεο γηα ηελ εμαζθάιηζε όισλ ησλ
ππόινηπσλ πιεξσηέσλ δόζεσλ πνπ ζα νθείινληαη ζηνλ Παξνρέα γηα ηελ
παξνρή ησλ Τπεξεζηώλ. Δπηπιένλ ην πνζό ηεο εγγύεζεο ζα αλαζεσξείηαη
αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε αηηήζεηο γηα επηπξόζζεηεο ππεξεζίεο

πνπ ζα

ππνβάιινληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πκθσλίαο.

14.2.

Σν πνζό πνπ αθνξά ε ηξαπεδηθή εγγύεζε ζα θαηαβάιιεηαη από ηνλ

Αδεηνύρν ηαζκό ζηνλ Παξνρέα αλά ηξηκελία θαη αλαιόγσο ζα κεηώλεηαη ην
ζπλνιηθό πνζό ηεο ηξαπεδηθήο εγγύεζεο ε νπνία θαη κε θάζε πιεξσκή ζα
αλαλεώλεηαη απηόκαηα γηα ην λέν πνζό πνπ ζα αθνξά.

14.3.

Σξεηο κήλεο πξηλ ηε ιήμε ηεο πξώηεο εληαύζηαο ηξαπεδηθήο εγγύεζεο,

απηή ζα αληηθαζίζηαηαη ππό ηνπ Αδεηνύρνπ ηαζκνύ, κε δηθά ηνπ έμνδα, κε
λέα ηξαπεδηθή εγγύεζε γηα πεξίνδν ελόο έηνπο γηα ηελ εμόθιεζε όισλ ησλ
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εηήζησλ πνζώλ πνπ ζα νθείινληαη ζηνλ Παξνρέα γηα ηελ παξνρή ησλ
Τπεξεζηώλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ δεύηεξνπ έηνπο ηεο πκθσλίαο. Δπηπιένλ,
ην πνζό πνπ ζα αθνξά ε λέα ηξαπεδηθή εγγύεζε ζα θαηαβάιιεηαη από ηνλ
Αδεηνύρν ηαζκό ζηνλ Παξνρέα αλά ηξηκελία θαη αλαιόγσο ζα κεηώλεηαη ην
ζπλνιηθό πνζό ηεο ηξαπεδηθήο εγγύεζεο ε νπνία θαη κε θάζε πιεξσκή ζα
αλαλεώλεηαη απηόκαηα γηα ην λέν πνζό πνπ ζα αθνξά, κέρξη ηελ ιήμε ηεο
πκθσλίαο.

14.4.

Οη πην πάλσ εγγπήζεηο ζα πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί πξνο όθεινο ηνπ

Παξνρέα

από ρξεκαηνπηζησηηθό ίδξπκα εγθεθξηκέλν από ηελ Κεληξηθή

Σξάπεδα ηεο Κύπξνπ ην νπνίν λα ιεηηνπξγεί ζηελ Κύπξν θαη λα εθδίδεη
ηέηνηεο εγγπήζεηο. Οη ελ ιόγσ εγγπήζεηο ζα πξέπεη λα είλαη ακεηάθιεηεο,
πιεξσηέεο επί ηε εκθαλίζεη θαη λα εκπεξηέρνπλ δήισζε ηνπ ηδξύκαηνο πνπ
ηηο παξέρεη, όηη ζα θέξεη επζύλε σο θύξηνο ρξεώζηεο, δήισζε κε ηελ νπνία
ην ίδξπκα απνπνηείηαη όισλ ησλ ελζηάζεσλ, όπσο επίζεο θαη δήισζε ηνπ
ηδξύκαηνο γηα πιεξσκή ππέξ ηνπ Παξνρέα ζε πεξίπησζε θαηάζρεζεο ησλ
εγγπήζεσλ.
14.5.

Γείγκα ησλ σο άλσ ηξαπεδηθώλ εγγπήζεσλ επηζπλάπηεηαη σο

Παξάξηεκα VII.
14.6.

Με ζπκκόξθσζε ηνπ Αδεηνύρνπ ηαζκνύ κε ηνπο όξνπο ηεο

παξνύζαο Παξαγξάθνπ ζα ζπληζηά νπζηώδε παξάβαζε ηεο πκθσλίαο θαη
δίδεη ην δηθαίσκα ζηνλ Παξνρέα γηα ηεξκαηηζκό ηεο.

15.

ΔΓΓΤΖΣΗΚΔ ΓΗΑΒΔΒΑΗΩΔΗ

15.1.

Ο Παξνρέαο δηαβεβαηώλεη ηνλ Αδεηνύρν ηαζκό όηη ηνπ έρεη

παξαρσξεζεί από ηνλ Δπίηξνπν θαη/ή ηνλ Γηεπζπληή εμνπζηνδόηεζε πξνο ηνλ
ζθνπό

εγθαηάζηαζεο

θαη

ιεηηνπξγίαο

δηθηύνπ

Δπίγεηαο

Φεθηαθήο

Σειεόξαζεο (ΔΦΣ) θαζώο θαη παξνρήο πξόζβαζεο ζε αδεηνύρνπο ζηαζκνύο
θαη/ή εθπνκπήο ησλ ηειενπηηθώλ ηνπο εκάησλ θαη όηη ε εμνπζηνδόηεζε
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απηή ζα παξακείλεη έγθπξε θαη/ή ζε ηζρύ θαζόιε ηελ δηάξθεηα ηεο παξνύζαο
πκθσλίαο.

15.2.

Ο Παξνρέαο, δηαβεβαηώλεη ηνλ Αδεηνύρν όηη θαζόιε ηελ δηάξθεηα

ηζρύνο ηεο παξνύζαο πκθσλίαο ζα ηεξεί όινπο ηνπο Νόκνπο, Καλνληζκνύο,
Γηαηάγκαηα θαη/ή Απνθάζεηο ηνπ Δπηηξόπνπ θαη/ή Γηεπζπληή πξνο ηνλ
ζθνπό ηεο εύξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γηθηύνπ.

15.3.

Ο Παξνρέαο, δηαβεβαηώλεη ηνλ Αδεηνύρν ηαζκό όηη ζα δηαηεξεί ηνλ

ηερληθό εμνπιηζκό εγθαηάζηαζεο, ιεηηνπξγίαο θαη παξνρήο ππεξεζηώλ
Δπίγεηαο Φεθηαθήο Σειεόξαζεο θαζώο θαη πξόζβαζεο ηνπ Αδεηνύρνπ
ηαζκνύ ζε απηέο ηηο ππεξεζίεο, ζε θαιή ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε θαη ζα
δηαηεξεί θαη/ή έρεη ζηελ ππεξεζία ηνπ θαηάιιεια θαηαξηηζκέλν ηερληθό
πξνζσπηθό γηα ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ ελ ιόγσ
εμνπιηζκνύ πξνο πινπνίεζε ηνπ ζθνπνύ ηεο παξνύζαο πκθσλίαο.

15.4.

Ο Παξνρέαο, δηαβεβαηώλεη ηνλ Αδεηνύρν ηαζκό όηη δελ ζα επεκβαίλεη

θαη/ή ειέγρεη θαη/ή ηξνπνπνηεί θαηά νπνηνλδήπνηε ηξόπν ην ηειενπηηθό
πεξηερόκελν ηνπ Αδεηνύρνπ ηαζκνύ πνπ ζα κεηαδίδεη κέζσ ηνπ Γηθηύνπ ηνπ
παξά κόλν κεηά από ζρεηηθή Απόθαζε θαη/ή Γηαηαγή Γηθαζηεξίνπ θαη/ή
νπνηαζδήπνηε άιιεο αξκόδηαο δεκόζηαο Αξρήο.

15.5.

Ο Αδεηνύρνο ηαζκόο δηαβεβαηώλεη ηνλ Παξνρέα όηη δηαηεξεί ζε ηζρύ

άδεηα ηειενπηηθήο κεηάδνζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ από ηελ Αξρή
Ραδηνηειεόξαζεο θαη όηη θαζόιε ηελ δηάξθεηα ηζρύνο ηεο παξνύζαο
πκθσλίαο ζα εμαθνινπζεί λα είλαη αδεηνύρνο ζηαζκόο θαη/ή όηη ζα
εμαθνινπζεί λα θαηέρεη ελ ηζρύ άδεηα γηα ίδξπζε, εγθαηάζηαζε θαη
ιεηηνπξγία

πάξνρνπ

νπηηθναθνπζηηθώλ

κέζσλ

από

ηελ

Αξρή

Ραδηνηειεόξαζεο Κύπξνπ.

15.6.

Ο Αδεηνύρνο ηαζκόο είλαη ππεύζπλνο θαη δηαβεβαηώλεη όπσο

ζπλδξάκεη ζην κέηξν θαη ζηνλ βαζκό πνπ ηνπ αλαινγεί θαη/ή όηαλ απηό
δεηεζεί θαη/ή απαηηεζεί ππό ηνπ Παξνρέα, όπσο θαηαβάιεη θάζε δπλαηή
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πξνζπάζεηα θαη/ή όπσο ιάβεη παλ αλαγθαίν κέηξν γηα ζπκκόξθσζε θαη
ηήξεζε ησλ όξσλ θαη ππνρξεώζεσλ πνπ ηίζεληαη ππό ησλ Νόκσλ θαη/ή
Γηαηαγκάησλ θαη/ή Απνθάζεσλ ηνπ Δπηηξόπνπ θαη/ή Γηεπζπληή θαη αθνξνύλ
γεληθά ηελ ζρέζε κεηαμύ Παξνρέα, Αδεηνύρνπ ηαζκνύ, θαηαλαισηώλ θαη
θνηλνύ.

15.7.

Ο Αδεηνύρνο ηαζκόο έρεη ηελ επζύλε όπσο ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο

εθάζηνηε νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ Παξνρέα αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή
ηεο παξνύζαο πκθσλίαο ζε ζρέζε κε ηελ δηαηήξεζε θαη/ή ζπληήξεζε ηνπ
ηερληθνύ εμνπιηζκνύ, ησλ πξνδηαγξαθώλ θαη ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ πξέπεη λα
πιεξνί, αλαθνξηθά κε ηηο ζρέζεηο θαη/ή ππνρξεώζεηο απέλαληη ζηνπο
θαηαλαισηέο, ρξήζηεο θαη γεληθόηεξα ζην επξύ θνηλό πνπ πεγάδνπλ από ηελ
ρξήζε θαη πξόζβαζε ζην Γίθηπν ηνπ Παξνρέα θαη γεληθόηεξα γηα ηελ
ηήξεζε θαη ζπκκόξθσζε κε θάζε όξν θαη ππνρξέσζε πνπ εθάζηνηε πεγάδεη
θαη/ή ηίζεηαη ζηνλ Παξνρέα θαη/ή ζηνλ Αδεηνύρν ηαζκό από ηνλ Δπίηξνπν
θαη/ή ηνλ Γηεπζπληή θαη/ή ηνλ Νόκν.

15.8.

Αδεηνύρνο ηαζκόο δηαβεβαηώλεη ηνλ Παξνρέα όηη ζα κεηαθέξεη ην

ηειενπηηθό ηνπ ζήκα

ζην εκείν Πξόζβαζεο, όπσο θαζνξίδεηαη ζην

Παξάξηεκα II ηνπ Τπνδείγκαηνο.

16.

ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΟΣΖΣΑ

16.1.

Σα Μέξε επηζπκνύλ λα πξνζηαηεύζνπλ ηηο εκπηζηεπηηθέο ηνπο

πιεξνθνξίεο.

16.2.

Σα Μέξε αλαγλσξίδνπλ θαη ζπκθσλνύλ όηη όιεο νη πιεξνθνξίεο,

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ άλεπ επεξεαζκνύ ηεο γεληθόηεηαο ηνπ παξόληνο
όξνπ, ησλ πξνλνηώλ ηεο παξνύζαο πκθσλίαο, νπνηεζδήπνηε πιεξνθνξίεο
πεξηήιζαλ ζηελ αληίιεςε θαη/ή θαηνρή ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ
δηαπξαγκαηεύζεσλ ζπλνκνιόγεζεο ηεο παξνύζαο θαη/ή όηη νπνηεζδήπνηε
πιεξνθνξίεο πεξηέιζνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο ζην κέιινλ θαηά ηελ δηάξθεηα
ηζρύνο θαη εθαξκνγήο ηεο παξνύζαο πκθσλίαο, πνπ από ηώξα θαη ζην εμήο
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ζα

θαινύληαη

ζπιινγηθά

σο

“Δκπηζηεπηηθέο

Πιεξνθνξίεο”,

πνπ

απνθαιύπηνληαη ή ζα απνθαιπθζνύλ από νπνηνδήπνηε κέξνο ζην άιιν κέξνο
ή πνπ αληαιιάρζεθαλ ή ζα αληαιιαρζνύλ κεηαμύ ηνπο, ζα παξακείλνπλ
ηδηνθηεζία ηνπ κέξνπο πνπ πξνβαίλεη ζε ηέηνηα απνθάιπςε ή πνπ ηειεί
ηέηνηα αληαιιαγή.

16.3.

Σα Μέξε ππνρξενύληαη:
(α)

λα ηεξνύλ όιεο ηηο Δκπηζηεπηηθέο Πιεξνθνξίεο κπζηηθέο θαη
εκπηζηεπηηθέο, ρξεζηκνπνηώληαο ηνπιάρηζηνλ ηνλ ίδην βαζκό
πξνζνρήο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνύζαλ θαλνληθά θαηά ηελ
πξνζηαζία ησλ δηθώλ ηνπο εκπηζηεπηηθώλ πιεξνθνξηώλ
παξόκνηαο θύζεο θαη λα κελ απνθαιύςνπλ νπνηεζδήπνηε
ηέηνηεο πιεξνθνξίεο ζε νπνηνδήπνηε ηξίην κέξνο.

(β)

λα κελ αληηγξάςνπλ ή πξνθαιέζνπλ ηελ αληηγξαθή ηέηνησλ
Δκπηζηεπηηθώλ Πιεξνθνξηώλ, είηε νιηθά είηε ελ κέξε, γηα
νπνηαδήπνηε απνθάιπςε απηώλ, είηε έκκεζε είηε άκεζε ζε
νπνηνδήπνηε ηξίην κέξνο.

(γ)

λα κελ απνθαιύςνπλ ηέηνηεο Δκπηζηεπηηθέο Πιεξνθνξίεο, είηε
νιηθά είηε ελ κέξε, ζε νπνηνδήπνηε πξνζσπηθό ηνπο πνπ δελ
ρξεηάδεηαη λα ιάβεη ηέηνηεο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο
παξνύζαο πκθσλίαο.

16.4.

Σα ζπκβαιιόκελα Μέξε πξνο ην ζθνπό πινπνίεζεο ησλ ζηελ

παξνύζα παξάγξαθν αλαθεξόκελσλ ππνρξεώζεσλ ηνπο ππνρξενύληαη όπσο
ππνγξάςνπλ πκθσλία Δκπηζηεπηηθόηεηαο σο απηή πεξηγξάθεηαη ζην
Παξάξηεκα 6 ηνπ Τπνδείγκαηνο.

17.

ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΤΜΦΩΝΗΑ

17.1.

Ζ πκθσλία κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί κόλν θαηόπηλ γξαπηήο

ζπλαίλεζεο

ησλ

πκβαιιόκελσλ

Μεξώλ.

Ννείηαη

όηη,

νπνηαδήπνηε

ηξνπνπνίεζε ησλ όξσλ ηεο πκθσλίαο ζα ηζρύεη ππό ηελ αίξεζε όηη νη
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ηξνπνπνηεζέληεο όξνη έρνπλ θνηλνπνηεζεί εηο ηνλ Δπίηξνπν θαη έρνπλ εγθξηζεί
από απηόλ.

17.2.

Σα Μέξε αλαγλσξίδνπλ θαη απνδέρνληαη όηη ε πκθσλία δύλαηαη λα

ηξνπνπνηεζεί θαηόπηλ κειινληηθήο ηξνπνπνίεζεο ηνπ παξόληνο Τπνδείγκαηνο
από ηνλ Δπίηξνπν ζηα πιαίζηα ηεο Ννκνζεζίαο ηνπ ΓΔΡΖΔΣ πνπ αθνξά ζηελ
επηβνιή ηξνπνπνηήζεσλ. ε ηέηνηα πεξίπησζε ηα Μέξε ζπκθσλνύλ όηη ην
Τπόδεηγκα θαη ε πκθσλία ζα αλαπξνζαξκόδνληαη απηόκαηα κε βάζε ηηο
ηξνπνπνηήζεηο πνπ δύλαληαη λα επηβιεζνύλ από ηνλ Δπίηξνπν θαη ακθόηεξα
αλαιακβάλνπλ ηε δέζκεπζε όπσο ηεξνύλ ηνπο όξνπο θαη πξόλνηεο ηνπο, σο
ζα πξνθύςνπλ από ηηο εθάζηνηε ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Δπηηξόπνπ.

18.

ΣΔΡΜΑΣΗΜΟ

18.1.

Ζ παξνύζα πκθσλία δύλαηαη λα ηεξκαηηζηεί θαηόπηλ γξαπηήο

ζπκθσλίαο θαη ησλ δύν Μεξώλ θαζ’ νηνλδήπνηε ρξόλν.

18.2.

Όινη νη όξνη ηεο παξνύζαο πκθσλίαο είλαη νπζηώδεηο θαη παξάβαζε

νπνηνπδήπνηε όξνπ από νπνηνδήπνηε Μέξνο ζα ζεσξείηαη νπζηώδεο
παξάβαζε δίλνληαο ην δηθαίσκα ζην αλαίηην Μέξνο λα ηεξκαηίζεη ηελ
παξνύζα πκθσλία θαη απαηηήζεη απνδεκηώζεηο.

18.3.

Γηα ηνλ ηεξκαηηζκό ηεο πκθσλίαο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ

όξνπ 17.2 πην πάλσ, ην αλαίηην Μέξνο ζα δίδεη ζην ππαίηην Μέξνο γξαπηή
εηδνπνίεζε αλαθέξνληαο ζπγθεθξηκέλα ηελ ή ηηο παξαβάζεηο θαη ζα δίδεη ζην
ππαίηην Μέξνο πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία
απνζηνιήο ηεο γξαπηήο εηδνπνίεζεο γηα λα επαλνξζώζεη. Με ηελ πάξνδν
άπξαθηεο ηεο ελ ιόγσ πξνζεζκίαο ην αλαίηην Μέξνο ζα έρεη, άλεπ
επεξεαζκνύ νπνησλδήπνηε δηθαησκάησλ ηνπ, ην δηθαίσκα λα ηεξκαηίζεη
άκεζα ηελ παξνύζα πκθσλία κε ηελ απνζηνιή γξαπηήο εηδνπνίεζεο πξνο ην
ππαίηην κέξνο.
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Πεξαηηέξσ θαη άλεπ επεξεαζκνύ ησλ δηθαησκάησλ ηεξκαηηζκνύ ηεο

18.4.

πκθσλίαο πνπ πξνλννύληαη ζηνλ όξν 17.2 πην πάλσ, νπνηνδήπνηε Μέξνο
κπνξεί λα ηεξκαηίζεη θαζ’ νηνλδήπνηε ρξόλν ηελ παξνύζα πκθσλία κε
άκεζε εθαξκνγή, αθνύ δώζεη γξαπηή εηδνπνίεζε πξνο ην άιιν Μέξνο εάλ
επέιζεη νπνηνδήπνηε από ηα αθόινπζα γεγνλόηα:
(α)

Ο Αδεηνύρνο ηαζκόο παξαιείπεη θαη/ή αξλείηαη όπσο

θαηαβάιιεη πιήξσο θαη/ή εθθαίξσο ην Σέινο Πξόζβαζεο κε ηνλ ηξόπν
πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ Παξάγξαθν 10 ηεο παξνύζαο
(β) Ο Αδεηνύρνο ηαζκόο παξαιείπεη θαη/ή αξλείηαη όπσο εθδόζεη θαη
παξαδώζεη πξνο όθεινο ηνπ Παξνρέα ηξαπεδηθή εγγύεζε γηα ην δεύηεξν
έηνο ηεο πκθσλίαο, σο ε Παξάγξαθνο 14.3 ηεο πκθσλίαο
Ζ πηώρεπζε ή ε δηάιπζε ή έλαξμε δηαδηθαζηώλ πηώρεπζεο ή

(γ)

δηάιπζεο ή δηαρείξηζεο πεξηνπζίαο πησρεύζαληνο ελαληίνλ νπνηνπδήπνηε
κέξνπο
(δ)

ε πεξίπησζε αθύξσζεο ή αλαζηνιήο ή αλάθιεζεο ηεο Άδεηαο

ηνπ Παξνρέα ή ζε πεξίπησζε πνπ ν Παξνρέαο παύζεη λα έρεη ην δηθαίσκα
λα παξέρεη ηηο Τπεξεζίεο
(ε)

ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν Αδεηνύρνο ηαζκόο παύεη λα

είλαη αδεηνύρνο κε βάζε ηνλ Πεξί Ραδηνθσληθώλ θαη Σειενπηηθώλ
ηαζκώλ Νόκν ηνπ 1998 Ν.7(Η)/1998 ή νπνηνδήπνηε Νόκν ηνλ ηξνπνπνηεί
ή αληηθαζηζηά

19.

ΔΗΓΟΠΟΗΖΔΗ

Όιεο νη εηδνπνηήζεηο πνπ απαηηνύληαη θαη/ή αλαθέξνληαη ζηελ παξνύζα πκθσλία ζα
ζεσξνύληαη όηη έγηλαλ λνκόηππα θαη/ή έγθαηξα θαη/ή νξζά αλ ζηαινύλ κε
ηειενκνηόηππν ή κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή κε ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν ή αλ
παξαδνζνύλ δηα ρεηξόο:
(α)

ηελ πεξίπησζε ηνπ Παξνρέα, ζηελ νδό Δπαγγειηζηξίαο 68, Μέγαξν
ΔΛΔΝΖ, 3νο όξνθνο, ηξόβνινο 2057, Λεπθσζία,

Κύπξνο αξ.

ηειεθώλνπ: 22267222 αξ. Φαμ: 22276233
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Ζιεθηξνληθή δηεύζπλζε: info@velister.com.cy
(β)

ηελ

πεξίπησζε

ηνπ

Αδεηνύρνπ

ηαζκνύ,

ζηελ

Oδό……………………………………………….. Σ.Σ……………...
Aξ. ηειεθώλνπ: ……………………. Aξ. Φαμ:……………………..
Ζιεθηξνληθή δηεύζπλζε: …………………………………………….

20.

ΑΠΟΕΖΜΗΩΔΗ

20.1.

Έθαζην Μέξνο ππνρξενύηαη όπσο δηαηεξεί ην άιιν Μέξνο

αλεπεξέαζην θαη αλέπαθν από θάζε αγσγή ή απαίηεζε πνπ δπλαηόλ λα
εγεξζεί ελαληίνλ ηνπ ή απόθαζε πνπ δπλαηόλ λα εθδνζεί ελαληίνλ ηνπ, θαζώο
επίζεο θαη λα ην απνδεκηώλεη γηα θάζε απώιεηα, δεκηά, επζύλε, έμνδα θαη
δαπάλεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ρσξίο πεξηνξηζκό, ηόθν, θόξνπο, πξόζηηκα
θαη δηθεγνξηθά έμνδα πνπ πξνέξρνληαη από νπνηαδήπνηε αηηία αγσγήο πνπ
πεγάδεη από ηηο ελέξγεηεο ή παξαιείςεηο ή παξάβαζε εθ κέξνπο ηνπ θαη/ή
αληηπξνζώπσλ θαη/ή ππαιιήισλ απηνύ ησλ όξσλ θαη πξνϋπνζέζεσλ ηνπ
Τπνδείγκαηνο θαη/ή ηεο πκθσλίαο.

20.2.

Δηδηθόηεξα θαη άλεπ βιάβεο ησλ πην πάλσ, ν Αδεηνύρνο ηαζκόο

νθείιεη λα απνδεκηώλεη, απαιιάζζεη θαη λα θξαηά ηνλ Παξνρέα
απαιιαγκέλν από νπνηαδήπνηε απαίηεζε θαη/ή δεκηά θαη/ή επζύλε γηα
παξάβαζε από κέξνπο ηνπ Αδεηνύρνπ ηαζκνύ νπνηνπδήπνηε δηθαηώκαηνο
πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαηά ηελ ηειενπηηθή εθπνκπή ηνπ ζήκαηνο ηνπ
κέζσ ηνπ δηθηύνπ Δπίγεηαο Φεθηαθήο Σειεόξαζεο ηνπ Παξνρέα.

21.

ΓΔΜΔΤΔΗ ΓΗΑΓΟΥΩΝ

Ζ παξνύζα πκθσλία δεζκεύεη ηα Μέξε, ηνπο Γηαδόρνπο θαη Δθδνρείο ηνπο.

22.

ΗΥΤΟΝ ΓΗΚΑΗΟ-ΑΡΜΟΓΗΑ ΓΗΚΑΣΖΡΗΑ
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Γηα νπνηνδήπνηε δήηεκα δελ εκπίπηεη ζηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ Δπηηξόπνπ Ρπζκίζεσο
Ζιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ κε βάζε ηηο πξόλνηεο ηνπ πεξί
Ρπζκίζεσο Ζιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκηθώλ Δπηθνηλσληώλ Νόκνπ,
112(Η)/2004, θαη ηνπ πεξί παξαρώξεζεο δηθαησκάησλ θαη επηβνιήο ππνρξεώζεσλ
ζηνλ Παξνρέα Γηθηύνπ θαη Τπεξεζηώλ ΔΦΣ, ζρεηηθά κε ηελ Πξόζβαζε ζε δίθηπα
επίγεηαο ςεθηαθήο ηειεόξαζεο, Γηαηάγκαηνο, Κ.Γ.Π. 200/2009, ηα ζπκβαιιόκελα
κέξε έρνπλ ην δηθαίσκα λα απνηαζνύλ ζην αξκόδην δηθαζηήξην ην νπνίν είλαη ην
δηθαζηήξην ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. Ννείηαη όηη κεηά πνπ ν Δπίηξνπνο
Ρπζκίζεσο Ζιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ αζθήζεη ηελ αξκνδηόηεηα
ηνπ, ηα κέξε έρνπλ ην δηθαίσκα λα ελεξγήζνπλ κε βάζε ηα λόκηκα δηθαηώκαηα ηνπο.

23.

ΤΠΟΓΡΑΦΖ

Ζ παξνύζα πκθσλία ππνγξάθηεθε ζε δύν πξσηόηππα από ηα Μέξε ζηελ παξνπζία
καξηύξσλ θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αξρή ηνπ θεηκέλνπ ηεο
πκθσλίαο θαη θάζε πκβαιιόκελν Μέξνο έιαβε από έλα πξσηόηππν.
Δ ΔΠΙΒΔΒΑΙΧΗ ΚΑΙ ΠΙΣΗ ΣΗΡΗΗ ΣΧΝ ΠΙΟ ΠΑΝΧ ΟΡΧΝ,
ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΧΝ

ΚΑΙ

ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ,

νη

πκβαιιόκελνη

ζέηνπλ

ηηο

ππνγξαθέο ηνπο:
ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ
1.……………………………………………
( Παξνρέαο )
2……………………………………………
(Αδεηνύρνο ηαζκόο)
ΜΑΡΣΤΡΔ:

1.……………………………. (αξ. ηαπηόηεηαο………………………)
2.……………………………. (αξ. ηαπηόηεηαο………………………)
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