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1. ΕΙΑΓΩΓΗ
1.1.

Σα ηέιε πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα απηό είλαη ζε ΕΤΡΩ θαη δελ

πεξηιακβάλνπλ ην Φ.Π.Α. θαη αθνξνύλ ηηο Τπεξεζίεο, σο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην
Παξάξηεκα ΙΙ ηνπ Τπνδείγκαηνο.

1.2.

Σα πκβαιιόκελα Μέξε ζπκθσλνύλ θαη απνδέρνληαη όηη ην θαζνξηδόκελν ζην

παξόλ Παξάξηεκα ηνπ Τπνδείγκαηνο Σέινο Πξόζβαζεο αλαθνξηθά κε ηηο Τπεξεζίεο
ηνπ Παξνρέα ηζρύεη κόλν γηα ηελ πεξίνδν κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο αλάιπζεο ηεο
αγνξάο θαη πηζαλήο δηεμαγσγήο θνζηνινγηθνύ ειέγρνπ από ηνλ Επίηξνπν.

1.3.

Ο Παξνρέαο θαη ν Αδεηνύρνο ηαζκόο ζπκθσλνύλ θαη απνδέρνληαη όηη θαηά ηελ

δηάξθεηα ηζρύνο ηεο πκθσλίαο, ην Σέινο Πξόζβαζεο δύλαηαη λα αλαζεσξεζεί θαη/ή
αλαπξνζαξκνζηεί ζηε βάζε ζρεηηθνύ Δηαηάγκαηνο ηνπ Επηηξόπνπ θαη ηέηνηα
αλαζεώξεζε ή αλαπξνζαξκνγή ζα είλαη δεζκεπηηθή γηα ακθόηεξα ηα Μέξε, σο
αλαθέξεηαη ζηελ Παξάγξαθν 6 θαησηέξσ.

2. ΣΕΛΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
2.1.

Σν Σέινο Πξόζβαζεο γηα παξνρή Τπεξεζίαο κεηάδνζεο ηνπ ήκαηνο ηνπ

Αδεηνύρνπ ηαζκνύ ζε κνξθή θαλνληθήο επθξίλεηαο (standard definition), όπσο απηή
πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα ΙΙ, παξάγξαθνο 8.1. ηνπ Τπνδείγκαηνο είλαη €102.032,00.

2.2.

Σν Σέινο Πξόζβαζεο γηα παξνρή Τπεξεζίαο κεηάδνζεο ηνπ ήκαηνο ηνπ

Αδεηνύρνπ ηαζκνύ ζε κνξθή πςειήο επθξίλεηαο (high definition), όπσο απηή
πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα ΙΙ, παξάγξαθνο 8.2. ηνπ Τπνδείγκαηνο είλαη €273.007,00.
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2.3.

ε πεξίπησζε πνπ Αδεηνύρνο ηαζκόο επηιέγεη λα κεηαθέξεη επηπξόζζεην ήκα

κέζσ ηνπ δηθηύνπ ηνπ Παξνρέα δηθαηνύηαη έθπησζε επί ηνπ Σέινπο Πξόζβαζεο σο εμήο:
2.3.1. 5% επί ηνπ Σέινπο Πξόζβαζεο γηα ην δεύηεξν επηπξόζζεην ήκα
2.3.2. Επηπιένλ έθπησζε 5% επί ηνπ Σέινπο Πξόζβαζεο γηα θάζε επηπξόζζεην ήκα κε
κέγηζηε έθπησζε 30% επί ηνπ Σέινπο Πξόζβαζεο, δειαδή 10% γηα ην δεύηεξν
ήκα, 15% γηα ην ηξίην ήκα, 20% γηα ην ηέηαξην ήκα, 25% γηα ην πέκπην ήκα,
θαη 30% γηα θάζε επηπξόζζεην, πέξαλ ηνπ πέκπηνπ, ήκα.
2.3.3. Η έθπησζε ηζρύεη γηα θάζε ήκα θαλνληθήο επθξίλεηαο σο πεξηγξάθεηαη ζην ζεκείν
2.1 πην πάλσ θαη γηα θάζε ήκα πςειήο επθξίλεηαο σο πεξηγξάθεηαη ζην ζεκείν 2.2
πην πάλσ
Ννείηαη όηη ην θάζε ήκα ηνπ Αδεηνύρνπ ηαζκνύ γηα ην νπνίν αηηείηαη πξόζβαζε ζην
Δίθηπν ηνπ Παξνρέα πξέπεη λα είλαη δεόλησο αδεηνδνηεκέλν από ηελ Αξρή
Ραδηνηειεόξαζεο Κύπξνπ.

3. ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ
3.1.

Η πεξίνδνο γηα ηελ νπνία ν Παξνρέαο ζα ηηκνινγεί ηνλ Αδεηνύρν ηαζκό γηα ηηο

Τπεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ζα είλαη ηξεηο (3) εκεξνινγηαθνί κήλεο (Πεξίνδνο
Σηκνιόγεζεο).

3.2.

Οη ρξεώζεηο ηνπ Παξνρέα θαη ηα Σηκνιόγηα πνπ ζα εθδίδνληαη βάζεη απηώλ ζα

αθνξνύλ έθαζηε Πεξίνδν Σηκνιόγεζεο θαη ζα εθδίδνληαη θαη παξαδίδνληαη ζηνλ
Αδεηνύρν ηαζκό θαηά ηελ έλαξμε ηεο Πεξηόδνπ Σηκνιόγεζεο πνπ αθνξνύλ.
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3.3.

Με ηελ έλαξμε εθάζηεο Πεξηόδνπ Σηκνιόγεζεο, ν Παξνρέαο απνζηέιιεη ην

Σηκνιόγην πξνο ηνλ Αδεηνύρν ηαζκό είηε κε ζπζηεκέλε επηζηνιή είηε κε
ηειενκνηόηππν είηε κε ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν.
3.4.

Η δηεύζπλζε απνζηνιήο Σηκνινγίσλ γηα ηνλ Αδεηνύρν ηαζκό είλαη:
Οδόο……………………………………………….. Σ.Σ. ………, Πόιε
Αξ. ηειενκνηόηππνπ ……………………………..
Ηιεθηξνληθή δηεύζπλζε:…………………………

3.5.

Οπνηαδήπνηε αιιαγή ζηε δηεύζπλζε απνζηνιήο ηνπ Αδεηνύρνπ ηαζκνύ πνπ

πεξηγξάθεηαη ζηνλ όξν 3.4. πην πάλσ ζα γλσζηνπνηείηαη ζηνλ Παξνρέα ηνπιάρηζηνλ έλα
εκεξνινγηαθό κήλα πξηλ ηεζεί ζε ηζρύ.

3.6.

ηα Σηκνιόγηα πνπ ζα εθδίδεη ν Παξνρέαο

ζηνλ Αδεηνύρν ηαζκό, ζα

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

4. ΠΛΗΡΩΜΕ
4.1.

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 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
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ε εθαξκνγή ηεο θαζπζηεξήζεη ή θαηαζηεί αδύλαηε εμαηηίαο νησλδήπνηε ελεξγεηώλ ή
παξαιείςεσλ ηνπ Αδεηνύρνπ ηαζκνύ.

4.2.

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 έθδνζεο πνπ αλαγξάθεηαη ζην
εθάζηνηε Σηκνιόγην.

4.3.

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 4.2 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)

4.4.

λα ηεξκαηίζεη άκεζα ηε ζπκθσλία θαη λα αμηώζεη παλ νθεηιόκελν πνζό

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. Η 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 Σηκνινγίνπ. Σα
Σηκνιόγηα ζα ινγίδνληαη σο απνδεθηά, εάλ δελ ιεθζεί γξαπηή έλζηαζε κέζα ζηελ
πξναλαθεξόκελε πεξίνδν. ε πεξίπησζε ακθηζβήηεζεο Σηκνινγίνπ από ηνλ Αδεηνύρν
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ηαζκό, ν Παξνρέαο ζα απνθαζίδεη ηειεζίδηθα θαη ακεηάθιεηα εληόο 7 εκεξώλ από ηελ
ιήςε ηεο έλζηαζεο ηνπ Αδεηνύρνπ ηαζκνύ θαηά πόζν νη αηηηάζεηο ηνπ Αδεηνύρνπ
ηαζκνύ είλαη απνδεθηέο ή όρη.

5. ΕΓΓΤΗΕΙ
Οη Εγγπήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο Γεληθέο Δηαηάμεηο ηνπ Τπνδείγκαηνο θαη νη νπνίεο
αθνξνύλ ηελ πηζηή ηήξεζε θαη εθαξκνγή ηεο ππνρξέσζεο ηνπ Αδεηνύρνπ ηαζκνύ γηα
πιήξε θαη έγθαηξε θαηαβνιή ζηνλ Παξνρέα ηνπ Σέινπο Πξόζβαζεο, πηνζεηνύληαη θαη
επαλαιακβάλνληαη ζην παξόλ Παξάξηεκα.

6. ΑΛΛΑΓΗ ΣΙΜΩΝ
6.1.

Σα Μέξε ζπκθσλνύλ θαη απνδέρνληαη όηη ζηελ πεξίπησζε όπνπ

θαηά ηε

δηάξθεηα ηζρύνο ηεο Παξνύζαο πκθσλίαο ν Επίηξνπνο θαζνξίζεη λέν κέγηζην Σέινο
Πξόζβαζεο ζηε βάζε θνζηνινγηθνύ ειέγρνπ, ηόηε ην Σέινο Πξόζβαζεο ζα αλαζεσξεζεί
θαη ζα είλαη ην λέν κέγηζην Σέινο Πξόζβαζεο, σο απηό ζα νξηζηεί ζην ζρεηηθό Δηάηαγκα
ηνπ Επηηξόπνπ. Ωζηόζν, ηα Μέξε δεζκεύνληαη όηη ην ελδερόκελν λέν Σέινο Πξόζβαζεο
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνύζαο πκθσλίαο δελ ζα ππεξβαίλεη ηηο 165 ρηιηάδεο Επξώ
(165,000 €) γηα ηελ Τπεξεζία σο πεξηγξάθεηαη ζην 2.1 πην πάλσ θαη ηηο 440 ρηιηάδεο
Επξώ (440,000 €) γηα ηελ Τπεξεζία σο πεξηγξάθεηαη ζην 2.2 πην πάλσ.

6.2.

Η ηζρύο ηνπ λένπ Σέινπο Πξόζβαζεο θαζνξίδεηαη ζην ζρεηηθό Δηάηαγκα ηνπ

Επηηξόπνπ, ηεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηώλ ηνπ άξζξνπ 60 (3) ηνπ Νόκνπ.

7. ΠΡΟΘΕΣΕ ΤΠΗΡΕΙΕ.
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7.1.

Σα αλαθεξόκελα ζην παξόλ Παξάξηεκα Σέιε Πξόζβαζεο αθνξνύλ ηηο

πεξηγξαθόκελεο ζην παξόλ Τπόδεηγκα Τπεξεζίεο κόλν.

7.2.

Γηα νπνηεζδήπνηε πξόζζεηεο ππεξεζίεο πνπ δπλαηό λα δεηεζνύλ από ηνλ

Αδεηνύρν ηαζκό, ζπλαθείο κε ηνπο ζθνπνύο θαη ηελ θύζε ηεο πκθσλίαο, ηα
πκβαιιόκελα Μέξε ζα θαηαξηίδνπλ μερσξηζηή ζπκθσλία ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη
θαη/ή θαζνξίδνληαη ηα ηέιε θαη νη ρξεώζεηο γηα ηελ παξνρή ηέηνησλ ππεξεζηώλ από ηνλ
Παξνρέα ζηνλ Αδεηνύρν ηαζκό.
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