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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1.

Τα τέλη που περιγράφονται στο Ειδικό Μέρος αυτό είναι σε ΕΥΡΩ και δεν

περιλαμβάνουν το Φ.Π.Α. και αφορούν τις Υπηρεσίες, ως αυτές περιγράφονται στο
Ειδικό Μέρος 2, του Υποδείγματος.

1.2.

Ο Παροχέας και ο Αδειούχος Σταθμός συμφωνούν και αποδέχονται ότι κατά την

διάρκεια ισχύος της Συμφωνίας, το Τέλος Πρόσβασης δύναται να αναθεωρηθεί και/ή
αναπροσαρμοστεί στη βάση σχετικού Διατάγματος του Επιτρόπου και τέτοια
αναθεώρηση ή αναπροσαρμογή θα είναι δεσμευτική για αμφότερα τα Μέρη, ως
αναφέρεται στην Παράγραφο 6 κατωτέρω. Νοείται ότι το Τέλος Πρόσβασης
τροποποιείται με τροποποίηση του ΥΠΥ ΕΨΤ VELISTER LTD.

2. ΤΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2.1.

Το Τέλος Πρόσβασης για παροχή Υπηρεσίας μετάδοσης του Σήματος του

Αδειούχου Σταθμού σε μορφή κανονικής ευκρίνειας (standard definition), όπως αυτή
περιγράφεται στο Ειδικό Μέρος 2, παράγραφος 8.1. του Υποδείγματος είναι
€120,210.00.

2.2.

Το Τέλος Πρόσβασης για παροχή Υπηρεσίας μετάδοσης του Σήματος του

Αδειούχου Σταθμού σε μορφή υψηλής ευκρίνειας (high definition), όπως αυτή
περιγράφεται στο Ειδικό Μέρος 2, παράγραφος 8.2. του Υποδείγματος είναι
€400,000.00.
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2.3. Σε περίπτωση που ο Αδειούχος Σταθμός επιλέγει να μεταφέρει επιπρόσθετο Σήμα μέσω του
δικτύου του Παροχέα, τότε για κάθε τέτοιο επιπρόσθετο Σήμα θα ισχύει και θα εφαρμόζεται η
ίδια χρέωση και/ή το ίδιο Τέλος Πρόσβασης, ως αυτά αναφέρονται στις υποπαραγράφους 2.1.
και 2.2. ανωτέρω, ήτοι επιπλέον ποσό €120,210 αν πρόκειται για επιπρόσθετο Σήμα σε μορφή
κανονικής ευκρίνειας (standard definition) και επιπλέον ποσό €400.000 αν πρόκειται για
επιπρόσθετο Σήμα σε μορφή υψηλής ευκρίνειας (high definition).»
Το Τέλος Πρόσβασης για την Υπηρεσία Παραχώρησης Χωρητικότητας ενός

2.4.

Multiplex, όπως αυτή περιγράφεται στο Ειδικό Μέρος 2, παράγραφος 8.3. του
Υποδείγματος είναι €650.000,00.
Νοείται ότι το κάθε Σήμα του Αδειούχου Σταθμού για το οποίο αιτείται πρόσβαση στο
Δίκτυο του Παροχέα πρέπει να είναι δεόντως αδειοδοτημένο από την Αρχή
Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου.

3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

3.1.

Η περίοδος για την οποία ο Παροχέας θα τιμολογεί τον Αδειούχο Σταθμό για τις

Υπηρεσίες που προσφέρει θα είναι ένας ημερολογιακός μήνας (Περίοδος Τιμολόγησης).
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3.2.

Οι χρεώσεις του Παροχέα και τα Τιμολόγια που θα εκδίδονται βάσει αυτών θα

αφορούν έκαστη Περίοδο Τιμολόγησης και θα εκδίδονται και παραδίδονται στον
Αδειούχο Σταθμό κατά την έναρξη της Περιόδου Τιμολόγησης που αφορούν.

3.3.

Με την έναρξη εκάστης Περιόδου Τιμολόγησης, ο Παροχέας αποστέλλει το

Τιμολόγιο προς τον Αδειούχο Σταθμό είτε με συστημένη επιστολή είτε με
τηλεομοιότυπο είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
3.4.

Η διεύθυνση αποστολής Τιμολογίων για τον Αδειούχο Σταθμό είναι:

Οδός……………………………………………….. Τ.Τ. ……, Πόλη….…………
Αρ. τηλεομοιότυπου ……………………………..
Ηλεκτρονική διεύθυνση:…………………………

3.5.

Οποιαδήποτε αλλαγή στη διεύθυνση αποστολής του Αδειούχου Σταθμού που

περιγράφεται στον όρο 3.4. πιο πάνω θα γνωστοποιείται στον Παροχέα τουλάχιστον ένα
ημερολογιακό μήνα πριν τεθεί σε ισχύ.

3.6.

Στα Τιμολόγια που θα εκδίδει ο Παροχέας στον

Αδειούχο Σταθμό, θα

προσδιορίζεται το ποσό χρέωσης για κάθε υπηρεσία που παρέχει στον Αδειούχο Σταθμό
με βάση το παρόν Υπόδειγμα και την Συμφωνία και/ή για κάθε υπηρεσία που παρέχει ο
Παροχέας στον Αδειούχο Σταθμό κατόπιν ειδικής συμφωνίας και/ή άλλως πως.
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4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ
4.1.

Ταυτόχρονα με την υπογραφή της Συμφωνίας, ο Αδειούχος Σταθμός θα

καταβάλει στον Παροχέα το ποσό που αντιστοιχεί στην χρέωση για την πρώτη Περίοδο
Τιμολόγησης, που αρχίζει με την υπογραφή της Συμφωνίας και τελειώνει με την
συμπλήρωση ενός μήνα, ως προκαταβολή. Το εν λόγω ποσό θα κατακρατηθεί υπό του
Παροχέα, άνευ οιασδήποτε απαίτησης επιστροφής του από τον Αδειούχο Σταθμό, στην
περίπτωση κατά την οποία παρά την υπογραφή της Συμφωνίας, η υλοποίηση και/ή η
εφαρμογή της καθυστερήσει ή καταστεί αδύνατη εξαιτίας οιωνδήποτε ενεργειών ή
παραλείψεων του Αδειούχου Σταθμού.
4.2.

Όλες οι χρεώσεις που οφείλονται από τον Αδειούχο Σταθμό με βάση το παρόν

Υπόδειγμα και/ή την Συμφωνία, θα πρέπει να εξοφλούνται το αργότερο εντός δεκαπέντε
(15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ειδοποίησης του εκάστοτε Τιμολογίου.

4.3.

Άνευ επηρεασμού οποιωνδήποτε άλλων νομικών ή συμβατικών μέτρων που

δυνατό να υπάρχουν, σε περίπτωση που ο Αδειούχος Σταθμός δεν εξοφλήσει Τιμολόγιο
εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο 4.2 πιο πάνω, ο Παροχέας έχει
δικαίωμα:
(α)

να αναστείλει την παροχή των Υπηρεσιών, και/ή

(β)

να αρνηθεί την παροχή οποιωνδήποτε επιπρόσθετων σχετικών υπηρεσιών που

τυχόν έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των Μερών.
(γ)

4.4.

να τερματίσει άμεσα τη συμφωνία και να αξιώσει παν οφειλόμενο ποσό

Σε περίπτωση που ο Αδειούχος Σταθμός αμφισβητεί την ορθότητα Τιμολογίου,

θα πρέπει αμέσως και χωρίς καθυστέρηση, να γνωστοποιήσει γραπτώς στον Παροχέα
την αμφισβήτηση του Τιμολογίου. Η γραπτή γνωστοποίηση για την αμφισβήτηση του
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Τιμολογίου θα πρέπει να προσδιορίζει το μέρος του Τιμολογίου που αμφισβητεί ο
Αδειούχος Σταθμός και να περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που να
υποστηρίζουν την αμφισβήτηση του. Ο Αδειούχος Σταθμός μπορεί να γνωστοποιήσει
αμφισβήτηση Τιμολογίου μόνο μέχρι την ημερομηνία εξόφλησης του Τιμολογίου. Τα
Τιμολόγια θα λογίζονται ως αποδεκτά, εάν δεν ληφθεί γραπτή ένσταση μέσα στην
προαναφερόμενη περίοδο. Σε περίπτωση αμφισβήτησης Τιμολογίου από τον Αδειούχο
Σταθμό, ο Παροχέας θα αποφασίζει τελεσίδικα και αμετάκλητα εντός 7 ημερών από την
λήψη της ένστασης του Αδειούχου Σταθμού κατά πόσο οι αιτιάσεις του Αδειούχου
Σταθμού είναι αποδεκτές ή όχι.

5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Οι Εγγυήσεις που αναφέρονται στις Γενικές Διατάξεις του Υποδείγματος και οι οποίες
αφορούν την πιστή τήρηση και εφαρμογή της υποχρέωσης του Αδειούχου Σταθμού για
πλήρη και έγκαιρη καταβολή στον Παροχέα του Τέλους Πρόσβασης, υιοθετούνται και
επαναλαμβάνονται στο παρόν Ειδικό Μέρος.

6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ
6.1.

Τα Μέρη συμφωνούν και αποδέχονται ότι στην περίπτωση όπου κατά τη διάρκεια

ισχύος της Παρούσας Συμφωνίας ο Επίτροπος καθορίσει νέο μέγιστο Τέλος Πρόσβασης
στη βάση κοστολογικού ελέγχου, τότε το Τέλος Πρόσβασης θα αναθεωρηθεί, ως αυτό θα
καθορίζετε στο σχετικό Διάταγμα του Επιτρόπου.

6.2.

Η ισχύς του νέου Τέλους Πρόσβασης καθορίζεται στο σχετικό Διάταγμα του

Επιτρόπου, τηρουμένων των προνοιών του άρθρου 60 (3) του Νόμου.
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7. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.

7.1.

Τα αναφερόμενα στο παρόν Ειδικό Μέρος Τέλη Πρόσβασης αφορούν τις

περιγραφόμενες στο παρόν Υπόδειγμα Υπηρεσίες μόνο.

7.2.

Για οποιεσδήποτε πρόσθετες υπηρεσίες που δυνατό να ζητηθούν από τον

Αδειούχο Σταθμό, συναφείς με τους σκοπούς και την φύση της Συμφωνίας, τα
Συμβαλλόμενα Μέρη θα καταρτίζουν ξεχωριστή συμφωνία στην οποία θα αναφέρονται
και/ή καθορίζονται τα τέλη και οι χρεώσεις για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών από τον
Παροχέα στον Αδειούχο Σταθμό.
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