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ΣΥΜΦΩΝΙΑ
--------------Με την παρούσα, η οποία έγινε μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής
Δημοκρατίας (που στο εξής θα αναφέρεται ως ο «Α Συμβαλλόμενος») ενεργούντος
δια του Αρχηγού Αστυνομίας και …………………………………………….................εκ
........................................................................... (πλήρης διεύθυνση) (που στο εξής
θα αναφέρεται ως «ο Β Συμβαλλόμενος») συμφωνούνται τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με τον Περί Ιδιωτικών Γραφείων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας και
για Συναφή Θέματα Νόμο (Ν.125(Ι)/2007), όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα,
ρυθμίζεται η σύνδεση των συστημάτων συναγερμού με το σχέδιο σύνδεσης
αυτόματων συστημάτων ανίχνευσης διάρρηξης / πυρκαγιάς, με την Αστυνομία. Τα
τέλη καθορίστηκαν με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που δημοσιεύθηκε
στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 4265 ημερομηνίας 24.4.2008 και
εκτίθενται στις παραγράφους 2.3. και 4 της παρούσας συμφωνίας, ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ο Β
Συμβαλλόμενος, επιθυμεί την παροχή υπηρεσιών από την Αστυνομία σε περίπτωση
που ηχήσει το σύστημα συναγερμού του υποστατικού/ών που βρίσκεται/ονται:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

1.

Αντικείμενο Συμφωνίας

Έναντι των καθοριζόμενων τελών σύνδεσης στην παράγραφο 4 της παρούσας
Συμφωνίας, τα οποία θα είναι πληρωτέα από τον Β Συμβαλλόμενο στον Α
Συμβαλλόμενο, ο Α Συμβαλλόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει
υπηρεσίες σε περίπτωση που ηχήσει το σύστημα συναγερμού του υποστατικού/ών
του

Β

Συμβαλλομένου

που

βρίσκεται/ονται

ως αναφέρονται πιο πάνω (πλήρης διεύθυνση).

στην

πιο

πάνω

διεύθυνση
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2.

Υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων

2.1

Σε περίπτωση που ηχήσει το σύστημα συναγερμού του Β Συμβαλλόμενου, η
Αστυνομία θα ανταποκριθεί άμεσα. Θα ειδοποιήσει τον Β Συμβαλλόμενο ή τα
άτομα επικοινωνίας ο/οι οποίος/οι υποχρεούται/νται να παρουσιαστεί/ούν
στο/στα υποστατικό/ά που αναφέρεται/ονται στην παράγραφο 1 για έλεγχο και
οτιδήποτε άλλο κριθεί αναγκαίο. Σε περίπτωση μη άμεσης ανταπόκρισης του
Β

Συμβαλλόμενου

ή

του/των

προσώπου/ων

που

κατονομάζει

ο

Β

Συμβαλλόμενος, παρόλο που προειδοποιήθηκε από την Αστυνομία, η
Αστυνομία δεν υποχρεούται να παραμείνει στη σκηνή πέραν ενός εύλογου
χρονικού διαστήματος.

2.2

Για οτιδήποτε συμβεί, λόγω της μη ανταπόκρισης ή παρουσίασης του
Β Συμβαλλομένου ή του/των προσώπου/ων που αυτός κατονόμασε, στο
υποστατικό που ηχεί το σύστημα συναγερμού, στο χρόνο που καθορίζεται
στην παράγραφο 2.1, η ευθύνη βαρύνει τον Β Συμβαλλόμενο. Επιπρόσθετα η
μη ανταπόκριση ή η παράλειψη του Β Συμβαλλομένου να παρουσιασθεί στο
υποστατικό του σε δύο ή περισσότερες περιπτώσεις ήχησης του συστήματος,
θα δίνει δικαίωμα στον Α Συμβαλλόμενο να μελετά το ενδεχόμενο της
διακοπής της παρεχόμενης υπηρεσίας.

2.3

Σε περίπτωση κατά λάθους ενεργοποίησης του συστήματος συναγερμού ή για
τεχνικούς λόγους εκτός για λόγους που ανάγονται σε ανωτέρα βία, χωρίς την
άμεση ενημέρωση της Αστυνομίας και η Αστυνομία ανταποκριθεί, τότε ο
Β Συμβαλλόμενος θα επιβαρύνεται με το ποσό των €77 (Ευρώ).

Ο

Β Συμβαλλόμενος οφείλει να καταβάλει σε οποιοδήποτε Γραφείο Ανθρώπινου
Δυναμικού & Υποστήριξης (Λογιστήριο) της Αστυνομίας προσκομίζοντας την
γραπτή ειδοποίηση (Έντυπο Αστ.303Α), το πιο πάνω ποσό, εντός 30 ημερών
από την ημερομηνία που θα ειδοποιηθεί γραπτώς. Σε περίπτωση παράλειψης
καταβολής του νενομισμένου τέλους από τον Β Συμβαλλόμενο, μέσα στην
προβλεπόμενη χρονική προθεσμία, αυτό συνεπάγεται την διακοπή παροχής
της συγκεκριμένης υπηρεσίας από την Αστυνομία και πιθανή ποινική δίωξη
βάση του άρθρου 59(2) του περί Αστυνομίας Νόμου Ν.73(Ι)/2004. Νοείται ότι
η αποσύνδεση του συστήματος του υποστατικού δεν απαλλάτει τον ιδιοκτήτη
από την υποχρέωση των οφειλών του.
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2.4

Σε περίπτωση που η Αστυνομία ανταποκριθεί και πρόκειται για πραγματικό
επεισόδιο,

(π.χ.

παραβίαση

υποστατικού,

καταβάλλονται οποιαδήποτε τέλη

σύλληψη

δραστών),

δεν

από τον Β Συμβαλλόμενο για τη

συγκεκριμένη περίπτωση.

3.

Περίοδος Ισχύος της Συμφωνίας

3.1

Η περίοδος ισχύος της Συμφωνίας θα αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής
του συμβολαίου και θα λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους με δικαίωμα
ανανέωσης

μέσω

προπληρωμής

χωρίς

κατ’

ανάγκη

σύναψης

νέου

συμβολαίου, εκτός και αν έχουν διαφοροποιηθεί οποιαδήποτε στοιχεία από
την αρχική αίτηση (Έντυπο Αστ.303).

3.2

Η Συμφωνία θα ανανεώνεται αφού καταβληθεί η συνδρομή του επόμενου
έτους πριν από την λήξη της ισχύουσας συμφωνίας. Η καταβολή των
νενομισμένων τελών θα γίνεται όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3.3 και 4.1.

3.3

Για την ανανέωση της περιόδου ισχύος της Συμφωνίας θα καταβάλλεται από
τον Β Συμβαλλόμενο σε οποιοδήποτε Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού &
Υποστήριξης (Λογιστήριο) της Αστυνομίας το ποσό των καθορισμένων τελών,
όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4.1. Σε περίπτωση παράλειψης καταβολής
των νενομισμένων τελών προς την Αστυνομία, εντός των τριάντα (30) ημερών
από τη λήξη της συμφωνίας, ο Β Συμβαλλόμενος

υποχρεούται να

αποσυνδέσει άμεσα το σύστημά του με την Αστυνομία. Εν πάση περιπτώσει,
έστω και εάν ηχήσει το σύστημα συναγερμού, η Αστυνομία κάτω από αυτές τις
περιστάσεις, δεν υποχρεούται να ανταποκριθεί.

3.4

Οι Συμβαλλόμενοι έχουν το δικαίωμα ακύρωσης της συμφωνίας σε
οποιοδήποτε στάδιο, αφού προηγουμένως ενημερώσουν γραπτώς ο ένας τον
άλλον.

4.

Τέλη

4.1

Τα ετήσια τέλη που οφείλει να καταβάλει ο Β Συμβαλλόμενος με
την υπογραφή της Συμφωνίας προς τον Α Συμβαλλόμενο μέσω οποιουδήποτε
Λογιστηρίου της Αστυνομίας ανέρχονται στο ποσό των €50=. Τα ίδια τέλη

5
καταβάλλονται και για κάθε έτος

για

το

οποίο

ανανεώνεται

η

παρούσα συμφωνία.

4.2

Οι νέοι συνδρομητές καταβάλλουν τα ανάλογα τέλη με βάση την ποσοστιαία
μηνιαία αναλογία, επί τη βάσει των €50= (1/12 των €50= για κάθε μήνα
σύνδεσης), μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου.

4.3

Η Αστυνομία επιφυλάσσει τα δικαιώματά της, για διεκδίκηση οφειλομένων
τελών, περιλαμβανομένης και τυχόν αύξησης τους.

5.

Γενικοί ΄Οροι

5.1

Η σύνδεση του συστήματος συναγερμού, με τα ειδικά τηλέφωνα της
Αστυνομίας, επιτρέπεται μόνο κατόπιν της γραπτής έγκρισης του Αρχηγού
Αστυνομίας και θα γίνεται από τους τεχνικούς του Β Συμβαλλομένου.
σύνδεση θα πρέπει να γίνει στο τηλέφωνο …………………

Η

Επισύρεται η

προσοχή του Β Συμβαλλομένου στο άρθρο 59(2) του περί Αστυνομίας Νόμου
(Ν.73(Ι)/2004), σύμφωνα με το οποίο οποιοδήποτε πρόσωπο, χωρίς
κατάλληλη εξουσιοδότηση από την Αστυνομία, επεμβαίνει καθ’ οιονδήποτε
τρόπο στο τηλεφωνικό σύστημα της Αστυνομίας, διαπράττει αδίκημα και σε
περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι
μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα οκτακόσια πενήντα
τέσσερα Ευρώ ή και στις δύο ποινές.

5.2

Η παροχή προσωπικών στοιχείων στην Αστυνομία για τους σκοπούς
εγκατάστασης συστήματος συναγερμού, γίνεται οικειοθελώς από τον Β
Συμβαλλόμενο, με βάση

το Έντυπο Αστ.303, το οποίο

αποτελεί

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας συμφωνίας. Η Αστυνομία με βάση τον
περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του
Ατόμου) Νόμο (Ν.138(Ι)/2001), όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα, δεν
επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει τα εν λόγω στοιχεία για οποιονδήποτε άλλο
σκοπό.

5.3

Ο Β Συμβαλλόμενος υποχρεούται όπως, σε περίπτωση οποιασδήποτε
αλλαγής που περιλαμβάνονται στην αίτηση του, ενημερώσει σχετικά το Α
Συμβαλλόμενο, μέσα σε διάστημα 24 ωρών από το χρόνο της αλλαγής αυτής.
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5.4

Ο Β Συμβαλλόμενος έχει υποχρέωση να λάβει συγκατάθεση από τα άτομα
επικοινωνίας προτού παραχωρήσει τα προσωπικά τους στοιχεία στην
Αστυνομία.

5.5

Η επανασύνδεση του συστήματος συναγερμού του υποστατικού/ών του Β
Συμβαλλομένου με το σχέδιο σύνδεσης αυτόματων συστημάτων ανίχνευσης
διάρρηξης

/

πυρκαγιάς

της

Αστυνομίας,

επιτρέπεται

μόνο

εφόσον

τακτοποιηθούν οι καθυστερημένες οφειλές του Β Συμβαλλομένου προς τον Α
Συμβαλλόμενο.
Η παρούσα Συμφωνία υπεγράφη στις ........................................ εκ μέρους του
Αρχηγού Αστυνομίας από τον Αστυνομικό Διευθυντή ...................................................
(Α

Συμβαλλόμενος),

και

από

τον/την………………………………………………

(Β Συμβαλλόμενος).
Εκ μέρους του Α Συμβαλλόμενου:
Α Συμβαλλόμενος:
Υπογραφή:______________________
Τίτλος: _________________________

Μάρτυρες:

Όνομα:_________________________

1. Υπογραφή:___________________
Βαθμός & Αριθμός:_____________
Όνομα:______________________

Εκ μέρους του Β Συμβαλλόμενου:
2. Υπογραφή:___________________
B Συμβαλλόμενος:

Βαθμός & Αριθμός:____________
Όνομα:______________________

Υπογραφή:______________________
Τίτλος: _________________________
Όνομα:_________________________

